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Резюме: Въпросът за това има ли определени физически параметри на лицата, които ги правят по 
привлекателни, занимава както хората, така и изследователите отдавна. В литературата се обсъждат раз-
лични такива физически параметри, като напр. усредненост на чертите, бебешки тип лице, симетричност 
на чертите и др. Има изследвания, обаче, които показват, че физическата асиметрия не може да се оцени 
от наблюдателите с голяма надеждност. Ето защо искахме да поверим до каква степен симетричността на 
лицата повлиява оценките ни за привлекателност. 

В представените две изследвания ние манипулирахме равнището на асиметрия спрямо средната 
вертикална линия на компютърно генерирани лица и измервахме субективните оценки за симетричност и 
привлекателност. Изследвахме влиянието на физическата (обективна) симетричност върху тези две оцен-
ки, както и взаимовръзката между тях. 

Оказа се, че хората успяват да оценят правилно физическата симетрия на лицата със задоволителна 
точност. От друга страна обаче, идеално симетричните лица не бяха оценявани като по-привлекателни. 
Освен това, изчислявайки индекс за асиметрия, който обобщава флуктуирашата асиметрия на множество 
лицеви черти, установихме, че оценките за привлекателност и симетричност корелират умеренодо силно с 
физическата симетричност на лицето. Накрая показахме, че двете субективни оценки ( за симетричност и 
привлекателност ) са силно линейно свързани една с друга.

Abstract:For long time have people and researchers been interested whether there are particular physical 
parameters of faces which make them more attractive. We can encounter various such parameters in the litera-
ture, such as averageness, babyface type, symmetry, etc. However, there are studies showing that physical asym-
metry is difficult to be judged reliably by observers. That is why we wanted to test to what extent facial symmetry 
influence attractiveness ratings.

In the present studies we manipulated the level of asymmetry of computer generated faces while measuring 
the subjective ratings of both symmetry and attractiveness. We estimated the influence of the physical (objective) 
symmetry on these two ratings. Additionally we measured the correlation between them. 

We showed that people are able to estimate reliably the physical asymmetry of faces. On the other hand, 
ideally symmetrical faces were not judged as more attractive. Next, we calculated an index of facial asymmetry 
and correlated it with the symmetry and attractiveness ratings. We found moderate to strong correlations between 
the physical asymmetry and both ratings. Finally, we showed that both subjective ratings were highly linearly 
correlated between each other.
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ВъВедение

Много от нас смятат, че оценяването на привлекателността на лицата е субективен про-
цес и всеки от нас има различни критерии за това кое лице е красиво и кое – не. „Красотата е 
в очите на гледащия“ е популярна максима, изказана още от Теокрит (цитат по Langlois et al., 
2000). Разбира се в това има известна доза истина, но все пак се оказва, че хората до голяма сте-
пен се съгласяват за това кои лица са привлекателни. В своя мета-анализ, Langlois et al. (2000) 
преглеждат резултатите от стотици изследвания на привлекателността на лицата и установя-
ват, че съгласието между оценителите е много високо (r= 0.90).Това съгласие е налице както в 
рамките на една култура (раса) така и междукултурно. Т.е. представители на бялата раса биха 
били съгласни кои японски или афроамерикански лица са привлекателни и кои не (Rhodes et 
al., 2002). Всичко това ни навежда на мисълта, че има универсални критерии, според които 
определяме привлекателността. 

Вероятно частично тези критерии са свързани с това, че привлекателните лица активират 
по-силно наградаващата система (reward system) в мозъка. Кръгът от амигдалата, орбитофрон-
талната кора и предната част на цингуларната гънка се оказва по-активен, когато виждаме 
красиво лице (Smith et al., 2010; Winston et al., 2007).

Въпросът за това кои са универсалните параметри на лицето, които го правят привлека-
телно занимава изследователите отдавна, но интересът към тази област е изключително голям 
през последните 30 години. Повечето учени смятат, че привлекателните лица са оценени така, 
защото излъчват „добър генотип“ (напр. Perrett, 2012), но вижданията им се разминават по от-
ношение на самите параметри на лицето които имат отношение към привлекателността. 

Една голяма група изследователи смятат, че красивите лица са тези, които максимално 
се приближават до въображаемото усреднено лице – прототипът за лице, който имаме (Ruben-
steinet al., 2002). В серия от изследвания Langlois&Rogmann (1990) и Langlois et al. (1994) ус-
пяват да покажат, че наслагвайки определен набор от лица едно въргу друго (8, 16 или 32) мо-
жем да получим усреднено лице, което е по-привлекателно от индивидуалните лица, от които 
е съставено.В последстие този метод на просто наслагване е критикуван, тъй като заедно с 
усредняването, лицата губят част от високочестотната информация, която нисят (а именно не-
равности по кожата, напр., Perrett, 2012), стават по-симетрични (Enquistetl al., 2002) и по този 
начин стават и по-привлекателни. Безспорно усредняването на лицата има отношение към уве-
личаването на привлекателността, но заедно с усреднените черти има и други фактори, които 
са важни. Един от тези фактори е симетричността спрямо средната вертикална линия.

Макар и на пръв поглед симетрични, нашите лица са изпълнени с малки отклонения от 
идеалната симетрия спрямо средната вертикална линия. Тази т.нар. „флуктуираща асиметрия“ 
се счита, че е резултат от различни пертурбации по време на развитието ни (напр. Scheib et al., 
1999; Enquist et al., 2002). Като се има предвид, че оптималното развитие на всеки организъм 
е симетрично, флуктуиращата асиметрия може да бъде показател за това доколко даденият 
организъм понася различни стресори (било то средови или генетични). Всяко отклонение от 
перфектната симетрия може да се счита за отражение на различни стресови фактори по време 
на развитието (Møller, 1990; Little et al., 2002).От тук следва и хипотезата, че колкото по-си-
метрично е дадено лице, толкова то е по-привлекателно главно защото индивидът е в добро 
здраве и е носител на добър генотип (Grammer&Thornhill, 1994; Thornhil&Gangestad, 1999). 
В редица емпирични изследвания се оказва, че симетричността на лицата наистина корелира 
с това доколко привлекателни се оценяват те (Little at al., 2002; Perrett, 2012). Освен това, си-
метричността при мъжките лица корелира умерено с предпочитанията към тях от страна на 
жените (особено когато се намират в овулация) (напр. Thornhil&Gangestad, 1999).

Изглежда, че влиянието на лицевата симетрия върху привлекателността е косвено и не 
съвсем осъзнато. Според Schieb et al. (1999), изследваните лица не успяват надеждно да оценят 
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симетричността на лицата. След като измерват обективната симетрия на набор от лица, използ-
вайки индекси за хоризонтална и вертикална симетрия, Schieb et al. (1999) инструктират малък 
на брой участници да преценят доколко симетрични са тези лица (чрез отговор по Ликертова 
скала). Оказва се, че корелацията между обективната и субективно оценената симетричност 
е слаба (r = 0.26). От друга страна, когато изследваните лица оценяват привлекателността на 
стимулите, корелацията между привлекателността и обективно измерената симетричност се 
оказва умерена (r = 0.48). Авторите на това изследване правят заключение, че симетричността 
на лицата сама по себе си трудно може да бъде оцененна, но би могла да бъде фактор за оцен-
ката напривлекателността (Scheib et al., 1999).

Важно е да се спомене, че разминаванията между изводите на различните изследователи 
по отношение на ролята на симетричността може да се дължи и на технически причини (Perrett, 
2012). Симетричните лица могат да бъдат създадени по няколко различни начина, всеки от кои-
то дава различни резултати (Enquist et al., 2002). При първия, едната половина на лицето (напр. 
лявата) се обръща огледално и играе ролята на дясна половина. По този начин от едно изходно 
лице могат да бъдат получени две симетрични т.нар. „химери“ спрямо централната вертикална 
линия. Обикновено тези лица изглеждат нереалистично, тъй като всички особености в едната 
половина на лицето се появяват симетрично и в другата половина. Освен това, ако даден еле-
мент в оригиналното лице (напр. устата) е леко асиметричен, полученото симетрично лице 
може да изглежда много странно. При втората техника се получава едно единствено симетрич-
но лице чрез усредняване на две (вече симетрични) лица, получени с първия метод. Същото 
лице може да се получи като се усредни първоначалното лице и огледалния му образ. Лицата, 
получени по тази техника са по-близки до усредненото лице и се оказват малко по-привлека-
телни от тези, получени чрез първата техника (Langlois et al., 1994; Enquist et al., 2002).Третата 
техника за създаване на симетрични лица използва софтуер за промяна манипулация снимките 
на лица (morphing techniques). По този начин биха могли да се създават идеално симетрични 
и същевременно достатъчно реалистични лица (Perrett at al., 1999). Последанта техника, която 
ще споменем използва генериране на параметризирани лицеви модели. Чрез манипулиране на 
различните параметри, описващи разстоянията между отделните елементи на лицето, могат да 
се създадат идеално симетрични лица. Преимуществото на този метод е, че създадените лица 
са напълно параметризирани и изчисляването на различни индекси (напр. за симетрия) е много 
лесно. Ето защо в настоящото изследване използвахме именно този метод.

Както видяхме до тук, изследователите не са на едно мнение по отношение на взаимо-
връзките между оценената привлекателност и реалната физическа симетричност на лицата. 
Макар и редица изследвания да откриват такава връзка (напр. Grammer&Thornhill, 1994), други 
напълно я отричат или смятат, че тя е второстепенна (напр. Rubenstein et al., 2002). Опитвайки 
се да намерим решение на това разминаване, проведохме два експеримента. В първият имахме 
две групи стимули-лица(създадени с програмата “FaceGen“) – напълно симетрични и асимет-
рични (Фиг. 1). Целта ни беше да разберем дали оценките за симетричност и привлекателност 
зависят от физическата симетрия. От една страна искахме да установим дали участниците са 
чувствителни към лицевата асиметрия и могат да я откриват. От друга страна искахме да про-
верим доколко симетричността на лицата повлиява оценките на тяхната привлекателност. За 
да изследваме тези въпроси, сравнихме средните оценки за привлекателност и симетричност 
на двете групи стимули. При втория експеримент използвахме само асиметрични лица (напр. 
Фиг. 1А), като измерихме доколко те се различават от идеално симетричното лице чрез два ин-
декса. След това корелирахме физическата асиметрия (измерена чрез индексите) със субектив-
ните оценки за привлекателност и симетричност.
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експеримент 1
Метод.
Стимули.На програмата FaceGen създадохме 10 мъжки и 10 женски лица. Всяко от ли-

цата бе генерирано от програмата на случаен принцип и е асиметрично (напр. Фиг. 1А). За да 
има и симетрични лица, асиметричните лица бяха преобразувани, като от полето Shape, всич-
ки асиметрични параметри (общо 26 на брой, като напр.: eyes-height disparity, face-vertical axis 
twist, forehead-forward axis twist, mouth-forward axis twist и т.н.) бяха занулени. Така лицето 
става напълно симетрично (Фиг. 1Б). В изследването бяха използвани само по един вариант 
на дадено лице (т.е. ако за дадено лице бе избран симетричният вариант, асиметричният не 
беше използван и обратното).По този начин са избрани 5 женски и 5 мъжки симетрични и 5 
женски и 5 мъжки асиметрични лица, които са отпечатани и подредени на случаен принцип в 
книжка. Този случаен ред на показване е един и същ за всички участници.

Фиг. 1 Пример за асиметричен (A) и симетричен (Б) вариант на едно лице, генерирано с 
помощта на FaceGen. Измереният индекс за асиметрия на (А) е 0.89 (от максимум 10, виж 
текста)

Участници. В изследването участваха 20 души (13 жени и 7 мъже) на възраст между 20 
и 26 години. Средната им възраст беше 23 години. 

Процедура. Всеки участник беше изследван индивидуално. След като попълни инфор-
мираното съгласие, участникът получаваше книжката със стимулите и лист за отговор, на 
който да запише оценките си симетричност и привлекателност. Участниците бяха инструк-
тирани първо да оценят доколко всяко лице им изглежда симетрично по 5-бална ликертова 
скала:

1 (много асиметрично), 
2 (асиметрично), 
3 (колкото асиметрично,толкова и симетрично), 
4 (симетрично), 
5 (много симетрично).

След това участниците трябваше да оценят доколко привлекателно им изглежда всяко лице 
по следната скала:

1 (много непривлекателно), 
2 (непривлекателно), 
3 (колкото непривлекателно,толкова и привлекателно), 
4 (привлекателно), 
5 (много привлекателно).

ИМАМЕ ЛИ УСЕТ ЗА ФИЗИЧЕКАТА АСИМЕТРИЯ НА ЛИЦЕТО И ПОВЛИЯВА ЛИ ТЯ ...
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резултати

За да проверим влиянието на физическата симетричност на стимулите върху възприетата 
(оценена) симетричност и привлекателност, усреднихме поотделно оценките за симетричност 
и привлекателност, за симетричните и асиметричните стимули, за всеки участник. По този 
начин за всяко изследвано лице получихме четири средни оценки – за симетричност и привле-
кателност на симетричните и асиметричните стимули-лица.

Оценнка на симетричността. Средните стойности на субективните оценки за симетрич-
ност за симетричните и асиметричните лица бяха съответно: 3.3 и 2.7( стандартни отклонения: 
0.5 и 0.4, N= 20 изследвани лица, Фиг. 2А). Тази разлика отговаря на сила на ефекта 1.4 (Choen 
d), т.е. силен ефект.T-тестът за свързани извадки показа значима разлика между субективните 
оценки за симетричност при двата типа лица (t= 5.2, p= 0.00005). След като средните оценки 
за симетричност за симетричните и асиметричните лица се различават значимо, участниците 
правилно са различили симетричните от асиметричните лица. Това противоречи на някои от 
предишните изследвания (напр. Schieb et al., 1999), според които симетричността на лицата не 
може да бъде оценена точно.

Фиг. 2 Резултати от първия експримент. (А) Средни стойности на субективната оценка за симетричност 
на симетрични и асиметрични лица. (Б) Средни стойности на субективната оценка за привлекателност на 
симетрични и асиметрични лица Вертикалните черти означават стандартната грешка на средната. (В) Ди-
аграма на разсейването, показваща линейната взаимовръзка между оценките за симетричност и за привле-
кателност. Всяка точка отговаря на даден стимул-лице. Симетричните лица са представени с бели точки, а 
асиметричните – със сиви.

Оценка на привлкателността.Средните стойности на субективните оценки за привле-
кателност за симетричните и асиметричните лица бяха съответно: 2.84 и 2.78 (стандартни от-
клонения: 0.45 и 0.41, N=20 изследвани лица, Фиг. 2Б). Тази разлика отговаря на сила на ефекта 
0.14 (Choen d), тоест много слаб ефект. T-тестът за свързани извадки не показа значима разлика 
между субективните оценки за привлекателност при двата типа лица (t= 0.76, p= 0.45). Оказа 
се, че идеално симетричните лица не са оценени като значимо по-привлекателни от лицата, 
които притежават малка доза асиметричност.

Връзка между оценките за симетричност и привлекателност.
Интересно беше да проверим дали хората, които дават по-високи оценки за симетрич-

ност, дават и по-високи оценки за привлекателност. Очаквахме такава връзка, тъй като едни 
и същи оценители определяха и двете характеристики за стимулите-лица, което би могло да 
доведе до ефекта на приписване на положителни характеристики на по-привлекателните лица 
(Langlois et al., 2000). Първо усреднихме поотделно оценките за симетричност и привлекател-
ност, които всички изследвани лица са дали за всеки стимул. Така за всеки стимул имахме по 
две средни оценки- за симетричност и за привлекателност, които след това корелирахме. Кое-
фициентът на линейна корелация на Пиърсън между двете субективни оценки за всеки стиму-
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ли беше r = 0.78. Този коефициент предполага висока линейна взаимовръзка, което се вижда 
от Фиг. 2В. Положителната линейна корелация е налична както общо за всички стимули, така 
и за симетричните и асиметричните поотделно (белите и сивите точки, съответно, на Фиг. 2В).

експеримент 2
В реалността няма идеално симетрични лица, а има такива, които се доближават повече 

или по-малко до идеала. Ето защо във втория експримент решихме да изследваме до каква сте-
пен нивото на флуктуираща асиметрия в стимулите корелира със субективните оценки за симе-
тричност и привлекателност. Базирайки се на резултатите от първия експеримент, очаквахме, 
че изследваните лица биха открили разликите в симетричността на стимулите. Същевременно 
очаквахме, че по-симетричните лица (които обаче не са идеално симетрични) биха били оце-
нявани като по-привлекателни (съгласно Shieb et al., 1999 и Grammer&Thornhill, 1994). Очак-
вахме също така, че лицата, чиито черти ще се доближават повече до усредненото лице ще се 
оценяват като по-привлекателни (напр. Rubenstein, Langlois&Roggman, 2002).

метод

Стимули. Използвахме двадесетте асиметрични лица (10 женски и 10 мъжки), които 
бяха създадени за целта на първия експеримент. Освен това, следвайки същата процедура, 
създадохме още по 3 мъжки и 3 женски стимула. По този начин имахме 26 стимула, които бяха 
подредени в псевдо-случаен ред, редувайки се женско с мъжко. Изображенията на лицата бяха 
отпечатани и подредени в книжка, която беше показвана на всяко изследвано лице. Т.е. редът 
на показване е един и същ за всички участници.

Индекс за асиметрия.Генерирайки лицата, FaceGen позволява манипулация на 26 па-
раметъра, които отразяват асиметрии спрямо средната вертикална линия.Тези параметри са 
свързани с промени, които засягат по различен начин лявата и дясната половина на лицето, 
напр. наклон на устните, наклон на носаа вляво или вдясно и т.н. Следователно асиметрич-
ните параметри отразяват отклонения спрямо идеално симетричното лице. За всеки един от 
създадените стимули извлякохме стойностите на тези параметри. Всеки от параметрите може 
да е положителен или отрицателен, като знака показва посоката на отклонението. За да по-
лучим обобщения индекс за асиметрия за всеки стимул, събрахме абсолютната стойност на 
параметрите и ги разделихме на съответния брой (26). Тъй като стойностите на параметрите 
във FaceGenварират между -10 и +10, стойностите, които индексът може да заема са от 0 до 
10. По-високите стойности означават по-асиметрично лице, докато стойностите близки до 0 
означават, че лицето е симетрично. 

Участници. В изследването взеха участие 40 души, различни то тези, които взеха учас-
тие в първия експеримент. Средната им възраст беше 41 години (SD= 9.42). От 40-те лица 21 
бяха жени, а 19 – мъже. 

Процедура. По подобие на първия експеримент, всеки от участниците бе изследван поот-
делно, като трябваше да даде по 2 оценки на всеки стимул. Изследваните лица бяха инструкти-
рани първо да оценят доколко са симетрични стимулите, а след това доколко са привлекателни, 
използвайки 5-бална ликертова скала (виж процедурата на експеримент 1).

резултати

За да получим обобщени субективни оценки за симетричността и привлекателността 
на всеки стимул, усреднихме поотделно оценките за симетричност и привлекателност, които 
всички изследвани лица са дали за всеки стимул.След корелирахме субективните оценки с ин-
декса за асиметрия, който изчислихме за всеки стимул поотделно.

Получената Пиърсънова корелация между оценките за симетричност и индекса за асиме-

ИМАМЕ ЛИ УСЕТ ЗА ФИЗИЧЕКАТА АСИМЕТРИЯ НА ЛИЦЕТО И ПОВЛИЯВА ЛИ ТЯ ...
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трия беше r = -0,69 (Фиг. 3А). Това означава, че между тези две променливи има силна отрица-
телна линейна взаимовръзка, което означава, че изследваните лица дават по-високи оценки на 
стимулите с по-нисък индекс. Следователно, в съответствие с нашите очаквания, участниците 
успяват да преценят реалната (физическа) асиметрия на стимулите-лица със задоволитена точ-
ност.

Когато корелирахме оценките за привлекателност с индеска за асиметрия, получихме ко-
ефициент на Пиърсън от r = -0,44 (Фиг. 3Б), отговарящ на умерена отрицателна корелация. От 
тук следва, че асиметричността на лицата дава отношение върху оценената привлекателност и, 
както очаквахме, по-симетричните лица са оценени като по-привлекателни.

Фиг. 3 Корелации между изндекса за асиметрия и субективните оценки за симетричност 
(А) и привлекателност (Б), изразени с диаграми на разсейването. Всяка точка отговаря на 
даден стимул. Числата в горните леви ъгли на двата панела са съответните корелационни 
коефициенти на Пиърсън.

Накрая отново корелирахме двете субективни оценки за привлекателност и симетрич-
ност. Макар, че вече бяхме направили този анализ в първия експеримент и бяхме получили ви-
сока корелация, искахме да го верифицираме с данни от по-голяма извадка и използващи само 
асиметрични лица. Полученият коефициент беше r= 0.87, отговарящ на висока положителна 
линейна взаимовръзка. Следователно, изследваните лица имат тенденцията да оценяват даден 
стимул като по-симетричен, ако го на мират и за по-привлекателен и обратното.

дискусия

В първия експеримент,който проведохме, получихме, че оценките за привлекателност не 
зависят от физическата симетрия на лицето. Това означава, че идеалната симетрия в лицето не 
допринася за значимо покачване на оценката за привлекателност. Тези резултати са в съгласие 
с част от предходните изследвания на тази тема (напр. Mealey & Townsend, 1999; Rubenstein et 
al., 2002). От друга страна, обаче, участниците в първия експеримент успяха да доловят раз-
ликите в симетричността между идеално симетрични и леко асиметрични лица. Този резултат 
донякъде ни изненада, но все пак трябва да се има предвид, че повечето предишни изследва-
ния, които не са установили връзка между физическата симетрия и субективните оценки за си-
метричност, са използвали като стимули реални снимки, а не схематизирани лица (напр. Schieb 
et al., 1999; Grammer&Thornhill, 1994). Възможно би било напълно симетричните схематизира-
ни лица да изглеждат твърде нереалистични, което да ги прави не толкова привлекателни. Ето 
защо, в последвалия втори експеримент, използвахме изцяло асиметрични лица, като просле-
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дихме корелационната връзка между два различни индекса, отразяващи лицевата асиметрия от 
една страна и субективните оценки за привлекателност и симетричност – от друга. Оказа се, че 
има умерена линейна взаимовръзка между тези променливи. Това от своя страна е в съгласие 
с множество изследвания, показващи, че физическата асиметрия има отношение към оценява-
нето на привлекателността на лицето (напр. Rhodes et al., 1998;Koehler et al., 2004). 

И в двата експеримента успяхме да получим висока положителна линейна взаимовръзка 
между двете субективни оценки, които измерихме.Тази взаимовръзка донякъде може да се 
свърже и с факта, че хората са склонни да вярват, че „това, което е добро е и красиво“ (What is 
beautiful is good)(Mealey & Townsend, 1999; Enquist et al., 2002;Perrett, 2012). Следвайки този 
принцип, сме сконни да при писваме множество положителни качества на лицата, които ни се 
струват по-привлекателни (Langlois et al., 2000).

Като цяло резултатите от настоящото изследване потвърждават важността на физическа-
та асиметрия за оценяването на привлекателността. Тези резултати обаче трябва да се разглеж-
дат внимателно, тъй като подобни изследвания са много чувствителни към стимулния матери-
ал. Изборът на схематизирани лица носи със себе си плюсовете на това, че имахме възможност 
да контролираме стимулите и точно да измерим тяхната флуктуираща асиметрия. От друга 
страна обаче, макар и триизмерни, тези стимули не изглеждат съвсем реалистично. Всички 
те (включително и женските) бяха представяни без коса, което ги прави странно изглеждащи.

Високата надеждност, с която изследваните лица успяваха да оценят симетричността на 
стимулите, вероятно също се корени в използваните стимули. Схематизираните лица са идеа-
лизирани и тъй като текстурата на кожата им е перфектна, всяко отклонение на даден елемент 
на лицето от симетричната позиция вероятно се забелязва много по-лесно, отколкото при ре-
ална снимка на лице.

Освен всичко това, трябва да имаме предвид и ограниченията, които статичните стимули 
поставят за интерпретацита на резултатите. Използването на статични лица е приемливо оп-
ростен модел за изследване на възприемането на лицата, в това число и на привлекателността. 
Все пак,обаче, в реалността нашите лица непрекъснато се движат, заставайки в различни гри-
маси, много от които силно асиметрични. Освен когато разглеждаме снимки, рядко попадаме 
на „замръзнали“ лица. В този смисъл изводите, които можем да направим от подобно изслед-
ване също са ограничени.

Корелацията между оценките за привлекателност и симетричност може да се дължи и 
на това, че едни и същи изследвани лица оценяваха всички стимули и по двете скали. Макар 
че участниците оценяваха всички лица първо по едната скала, а след това по другата, времето 
между двете оценки не беше голямо и е напълно възможно едната оценка да е повлияла на 
другата. Все пак предпочетохме да използваме вътрегрупово изследване, за да предотвратим 
възможните междуличностни различия в различните условия.

Накрая можем да добавим, че за да можем да разберем процесите на оценяването на при-
влекателността, са нужни още много изследвания, използващи различни стимули и парадигми. 
Особено интересни биха били изследванията, които използват като стимули не само лицата, 
но и цялото тяло. 
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Изследвана бе производителността на визуалното търсене по съединени признаци при соматична 
възбуда, манипулирана чрез аеробни упражнения за период от 5-10 минути на фитнес уреди, предназначе-
ни за целта. Нивата на соматичната възбуда бяха проверени посредством измерване на сърдечния пулс, а 
производителността на визуалното търсене със задача, в която трябваше да се открие целеви айтем(линий-
ка с определен цвят и наклон) сред 9 или 36 дистрактора. 

Установено бе, че соматичната възбуда ускорява визуалното търсене. Също така, търсенето сред 9 
айтемабе по-бързо отколкото сред 36. Освен това, взаимодействието между факторите възбуда и брой айте-
ми показа, че соматичната възбуда променя производителността на търсенето като разликата във времето 
за търсене сред 9 и сред 36 дистрактори е по-малка при възбуда, отколкото в покой. Следователно, соматич-
ната възбуда променя не само бързината, но и качеството на визуалното търсене.

Conjoined visual search efficiency was studied underconditionsof physiological arousal manipulated with 
cardio exercises for 5-10 min. The heart rate was significantly higher in the arousal compared to rest condition. 
Visual search efficiency was studied with a classical conjunction search task that requires finding a target line seg-
ment with a particular color and an orientation among a set of 9 or 36 distractors. 

It was found that arousal enhanced visual search. As expected, array size determined the speed of target 
search (i.e., faster search among 9 compared to 36 distractors). Importantly, not only the overall speed of the visual 
search was changed but also its efficiency. The difference in the speed of the visual search among 9 and 36 distrac-
tors was significantly smaller for the arousal compared to the rest condition. Hence, arousal may change not only 
the rate but also the quality of low-level information processing.

Зрителното търсене представлява когнитивен процес, при който сканираме средата в 
търсене на определена характеристика, или активно издирваме нещо, когато нямаме сигурност 
къде ще се появи то. В повечето случаи, търсенето бива затруднено от разсейващи дразни-
тели – дистрактори, които представляват нецелеви айтеми, отклоняващи вниманието ни от 
целевия айтем– таргет(Стърнбърг 2012).Както броятнаайтемите, които търсим, така иброя на 
дистракторите, сред които търсим в едно зрително множество,могат да затруднят този процес 
(Muller&Krummenacher, 2006).В литературата най-общо са описани два вида зрително търсе-
не: паралелно и серийно (Treisman&Gelade, 1980, цит.поMullerandKrummenacher, 2006). При 
паралелното търсене информацията в зрителната система постъпва едновременно. Открива-
нето на таргета предхожда и води вниманието, а от тук следва, че липсва разход на ресурси 
от него. Това донякъде обяснява, че при този вид зрително търсене, времето за откриване на 
таргета не зависи от броя айтеми, или от setsize. Наблюдава се се така нареченияpopout ефект, 
или „изскачане‘‘ на целевия айтем. При този ефект времето, нужно на зрителната система да 
открие таргета, е около и под 10милисек/айтем (Muller&Krummacher, 2006). Серийното тър-
сене е по-сложен процес. Нужно е да активираме и насочим внимание последователно през 
айтемите, докато открием таргета. Процесът отнема повече време, а вниманието предхожда 
и ръководи откриването. Ефектът popout е по-нехарактерен, а времето, нужно за откриване 
линейно нараства с увеличаване на броя дистрактори, вероятно защото е нужно време за пре-
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минаване през всеки айтем и за вземане на решение, дали идентифицирания стимул е таргет, 
или дистрактор. 

Производителността(Efficiency) на зрителното търсене е характеристика, отразяваща 
зависимостта между времето на отговор(RT), нужно на когнитивната система да вземе реше-
ние, дали стимулът е целеви, и броят айтеми в едно зрително множество.По-краткото време за 
търсене се характеризира с по-висока производителностили е по-ефикасно(efficient). Степента 
на прилика или различие между таргет и дистрактор, както и от присъствието (или отсъствие-
то) на основни характеристики влияят върху производителността на визуалното търсене. Под 
основни характеристики визираме цвят, ориентация, размер. Производителността намалява, 
ако задачата сесъстои в търсене на неосновни признаци, както и когато присъства конюнкция 
-съединение на сегментите от стимула(например търсене на линийка с определен цвят и ори-
ентация) (Treisman, 1991, цит. по Стърнбърг, 2012).

Според модела на Ан Трайсман възприятието на основни и на съединени признаци са 
два различни процеса(TreismanandGelade, 1980). Основните характеристики са организирани 
в мозъка посредством невронни единици, или детектори, като всеки признак е представен в 
отделна карта на характеристиките (featuremap).Например карта за цветовете, за ориентация 
и за размер. Всяка от тези карти осигурява информация за присъствието на характеристиката 
и локацията ѝ във възприемания стимул, т.е характеристиките за всеки айтем са представени 
в тези умствени карти. От тук следва, че в процеса на зрително търсене, ние следим за реле-
вантната карта и присъствието на някаква активация в зрителното ни поле. Този процес може 
да се извърши паралелно, т.е. без разход на внимание,ако признакът е един и няма съединение. 
При съединени признаци обаче, е нужен допълнителен етап на преработка. Изисква се ресурс 
внимание, което да спои, или да слепи, две или повече характеристики в една обща представа 
за дадения обект.

Трайсман твърди, че този процес на съединяване на характеристиките се осъществява 
последователно, или серийно (TreismanandGelade, 1980). Поради тази причина, вероятно при 
тип стимули, включващи свързани характеристики се появява зависимост на процеса от броя 
дистрактори, а popoutефектът в повечето случаи отсъства. 

Оказва се, че процесът на зрително търсене се променя в зависимост от емоционална-
та валентност на целевите айтеми и дистракторите, както и от емоционалното състояние на 
търсещия. Например търсенето на застрашителни стимули се характеризира с по-висока про-
изводителност, отколкото търсенето на неутрални (Eastwood, Smilek, &Mericle, 2001; Ohman, 
Flukt, &Esteves, 2001, цит. по Becker, 2008). Наблюдава се и по-бързо преместване на фокуса на 
вниманието към застрашителни стимули (Koster, Crombez, VanDamme, Verchuere, &DeHower, 
2004, Smith, Most, Newsome, &Zald, 2006, цит. по Becker, 2009). Ефектът обаче, е селективен. С 
други думи, скоростта на преместването на вниманието се повлиява от емоционално натоваре-
ни, но не и от неутрални стимули. Phelps, Ling, andCarraso, (2006)цит. по Becker (2009)устано-
вяват, че чувствителността към контраст при задача за зрително търсене нараства, ако изпъл-
нението на задача за дискриминация е предхождано от изображение на злонамерено човешко 
лице. Те стигат до предположението, че „хората виждат по-добре в присъствие на емоционал-
ни стимули“ в работната си памет. Изображенията на лица, излъчващи страх, могат да повишат 
производителността на зрителното търсене,но се оказва, че това не се отнася за снимки на 
щастливи лица, показани преди задачата. Този факт се обяснява с хипотезата, че преценката за 
страх покачва нивото на възбудата(arousal), а тя от своя страна, води до нарастваща бдителност 
и внимание (Phelps&LeDoux, 2005).

Ситуативната тревожност също така подпомага насочването и ориентацията на внима-
нието (Pacheco-Unguetti, Acosta, Callejas, Lupianez, 2010) и кодирането на релации между ге-
ометрични фигури (Hristova&Kokinov, 2011). Според Phelps andLeDoux (2005) именно сома-
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тичната възбуда, а не негативната валентност са причина за повишената производителност на 
визуалното търсене при възприемане на заплашващи стимули, като те променят възбудата, а 
оттам бдителността и вниманието.Предполага се, че възбудата (независимо дали предизвикана 
от външни стимули, емоционални състояния, или стрес хормони) влияе на процеса на прера-
ботка на информация, като модулира ефекта на надпревара на умствените репрезентации и 
подобрява паметта за стимули, които доминират в съревнованието за селективното внимание 
(Mather&Sutherland, 2011). Тази надпревара започва на ниво възприятие и продължава в про-
цеса на консолидация в дългосрочната памет (Mather&Sutherland, 2011). 

Освен това, соматичната възбуда (arousal), манипулирана чрез физически упражнения, 
подобрява справянето с когнитивни задачи като цяло (за преглед Chang, Labban, Gapin, Etnier, 
2012). Приема се, че това подобрение се дължи на общо подобрение в екзекутивните функ-
ции (Audiffren&André, 2015). Като цяло, невроизобразителните изследвания подкрепят въз-
можността за неспецифично общо подобряване на екзекутивните функции след упражнения, 
съпътствано от по-добро справяне както с конгруентното, така и с неконгруентното условие на 
задачата на Струп(Chang, Alderman, Chu, Wang, Song, &Chen, 2017). Упражнения с различна 
интензивност не променят чувствително справянето със задача, която изисква потискане на 
дистрактори(Flankertask), но по-леките упражнения водят до по-бързо справяне със задачата, в 
сравнение с по-тежките (Olson, Chang, Brush, Kwok, Gordon, &Alderman, 2016).Освен това, со-
матичната възбуда подобрява търсенето на стимули със съединени признаци (т.е. конюнкция) 
при деца на 8 и 11 години (Deakin, Starkes&Elliott, 1988). 

експеримент: Визуално търсене в условие на соматична възбуда 
Настоящото изследване имаше за цел да провери влиянието на физиологичната възбу-

давърху изпълнението на задача за зрително търсене.Повишеното ниво на соматична възбуда 
би трябвало да доведе до по-бързооткриване на целеви стимул, отколкото ниското ниво на 
възбуда. Освен това, очакваме производителността на зрително търсене да се подобри, когато 
изпълнението на задачата е приусловие на повишена телесна възбуда, в сравнение с изпълне-
нието в отсъствието на възбуда.

Метод 
Дизайн
Дизайнът на експеримента е 2х2 вътрешногрупов.Единият фактор е възбуда, с високо и 

ниско ниво. Другият фактор е брой на дистракторите, с нива 9 и 36 броя).Зависима променлива 
е времето за откриване на целевия айтем за всяка матрица.

Манипулация на соматичната възбуда
Фитнес уредите, които послужиха за манипулация на соматичната възбуда бяха профе-

сионални, с функция аеробно физическо натоварване. Те бяха кростренажор (степер) и вело-
ергометър, с механика, снабденасъс система „въздушни възглавници“, която предпазва стави 
и сухожилия от травмиране. Всеки уред беше с вграден електронен монитор, отчитащ ниво на 
сърдечен пулс и даващ възможност за регулация степента на трудност на изпълнението спрямо 
индивидуалните предпочитания.Лицата сами избираха уреда; те бяха подлагани на натоварва-
не в продължение от 5 до 11 минути.За по-голяма сигурност, измерването на сърдечния ритъм 
се контролираше и с хронометър
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Стимули
Стимулите се състояха от матрици, които съдържаха 9 или 36 айтема. Всеки айтем пред-

ставляваше хоризонтална или вертикална линийка, оцветена със синьо или червено. Част от 
сините линийки бяха хоризонтални, а други - вертикални. Червените бяха само вертикални, 
с изключение на една от тях, която беше хоризонтална (Фиг.1). Тази линийка беше целевия 
айтем или таргета, който изследваното лице трябваше да открива. Това е типичен пример за 
серийно зрително търсене наайтем, който се характеризира със определено съединение на при-
знаците цвят и ориентация (Treisman, 1991). Останалите айтеми не притежават това съедине-
ние, те бяхадистрактори. Бяха генерирани 120 такива матрици със случайно разпределение на 
позициите на айтемите, като половината от тях съдържаха 9 айтема, а другата половина – 36 
айтема. Тези 120 матрици се представяха на изследваните лица в случаен ред.

Фигура 1. Примери на матрица с 9 и 36 стимула. В изследването сивите линийки бяха представени в червен 
цвят, а черните в син. За примера на фигурата задачата е „намерете черната хоризонтална линийка“.

Процедура
Изследването беше проведено във фитнес зала в рамките на една сесия за всяко изслед-

вано лице. Половината участници бяха подложени първо на натоварване, веднага след което 
се изпълняваше задачата за зрително търсене. Изчакваше се около 15 мин за възстановяване 
на сърдечния ритъм. Следваше повторно изпълнение на задачата за зрително търсене. Другата 
половина от участниците изпълняваха първо задачата за зрително търсене. След това биваха 
подлагани на натоварване и веднага изпълняваха още веднъж задачата за зрително търсене. 
Стимулите се представяха на екрана на лаптоп. Задачата на изследваното лице беше да натисне 
бутонALT веднага след като открие стимула. Експериментът се провеждаше с помощта на про-
грамата OpenSesam, програмата измерваше времето от появата на матрицата до натискането 
на бутона. След всеки отговор на екрана се появяваше следващата матрица, следваше отговор, 
и т.н.

Изследвани лица 
В експеримента взеха участие 20клинично здрави лица от български произход, 10 жени 

и 10 мъже, на възраст между 23 и 45 години. Всички те бяха редовно упражняващи някаква 
форма на физическа активност. Изследването бе проведено съобразно етичните правила на 
Департамента по когнитивна наука и психология на НБУ.
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Резултати и дискусия

Проверка на успешността на манипулацията
Сърдечния ритъм бе значимо по-висок в условието с физическо натоварване отколкото в 

покой: F(1,19)=243.406, p=0.000, ES=0.928. Това ни дава основание да твърдим, че сравняваме 
визуално търсене в условия с по-висока и по-ниска соматична възбуда.

Сравнение на времето за визиулно търсене в условие със соматична възбуда и в покой
Всички времена на отговор, които бяха с2 стандартни отклонения по-ниски или по-висо-

ки от средното време за отговор в експеримента бяха премахнати от по-нататъшните анализи. 
Времето за отговор в задачата за визуално търсене бе анализирано с двуфакторен RANOVA. 
Установено бе, че соматичната възбуда ускорява визуалното търсене (F(1,19)=18.086, p=0.000, 
ES =0.488), а търсенето сред 9 дистрактори е по-бързо отколкото сред 36: F(1,19)=156.387, 
p=0.000, ES=0.892(Фиг. 2). 

Фигура 2. Влияние на факторите соматична възбуда и брой дистрактори върху средното времето за визу-
ално търсене.

Влиянието на фактора брой дистрактори(ES=0.892) е почти два пъти по-силно от този 
на соматичната възбуда (ES =0.488). Установеният от нас ефект на соматичната възбуда върху 
визуалното търсене е съпоставим с литературните данни за изпълнението на задачи за екзеку-
тивни функции(сила на ефекта от 0.3 до 0.6). Това подкрепя хипотезата, че физическото нато-
варване влияе върху екзекутивните функции и в частност върху преместването на вниманието 
(Audiffren&André, 2015), които са нужни за свързване (binding) на т.нар. карти по всеки от 
признаците, по които се търси, според теорията на Treisman&Gelade (1980).

Установихме макар и слабо, но значимо взаимодействие между факторите в експеримен-
та.Разликата между времената за търсене при условия 9 и 36 айтемаепо-малка при възбуда, 
отколкото при покой (F(1,19)= 5.042, p=0.037,ES=0.210)(Фиг. 3). Следователно, соматичната 
възбуда променя не само бързината, но и качеството на визуалното търсене, което отново под-
крепя възможността за промяна в специфичен механизъм, който е важен за търсенето по съ-
единени признаци, а не всеобщо подобряване на функционирането на когнитивната система. 
В теорията на Treisman&Gelade (1980) търсенето по съединени признаци изисква внимание, 
което също се изисква в задачите за екзекутивен контрол, в които участниците се справят по-
добре след физическо натоварване (Chuang, Tsai, Chang, Huang, Hung, 2015).
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Фигура 3.Взаимодействие между факторите физиологична възбуда и брой дистрактори.

заключение

Резултатите от експеримента показват, че физическото натоварване не просто ускорява 
визуалното търсене, но и го прави по производително. За единица време хората, които са пра-
вили физически упражнения, откриват по-бързо даден стимул както сред относително малко 
на брой (9), така и сред четири пъти повече дистрактори(36). Това съответства на резултатите 
при деца и възрастни на Deakinetal. (1988). Соматичната възбуда, манипулирана с помощта на 
физическо натоварване подобрява визуалното търсене вероятно посредством по-добър кон-
трол върху вниманието (Audiffren&André, 2015; Changetal, 2017), което е нужно за интегрира-
не на информацията от т.нар. карти за всеки от признаците, по които се търси в термините на 
Treisman&Gelade (1980). 

Тези резултати са в съгласие също и с твърдението на Phelps&LeDoux(2005), че не ва-
лентността на емоционалното състояние, а съпътстващата го соматична възбуда променя бди-
телността и вниманието при ситуация на заплаха.
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Изследването проверява хипотезата, че непознати и невъзможни фигури не могат да бъдат прай-
мирани. Под невъзможни фигури се разбират 2D изображения, които имат структурно нарушение в ъгъл 
или равнина. Поради нарушението си, изображенията не могат да бъдат пресъздадени в 3D пространство-
то, за разлика от възможните фигури, които могат. Редица изследвания докладват резултати, според кои-
то единствено възможни фигури могат да бъдат праймирани (Schacter, Cooper and Delaney, 1990; Tulving 
and Schacter, 1990; Cooper and Schacter, 1992; Schacter and Cooper, 1993; Soldan, Mangels and Cooper, 2006; 
Soldan, Hilton, Cooper and Stern, 2009). Ако възможен обект е вече виждан, той най-често се разпознава като 
такъв значимо по-бързо и точно от контролните стимули, които се виждат за първи път. Такъв тип резул-
тати липсват при невъзможни фигури. Успешното праймиране на възможни, но не и на невъзможни фигу-
ри, най-често се отдава на ограничения в т.нар. “структурно-дескриптивна система“, която е неспособна да 
репрезентира обекти с нарушена глобална структура – каквито са невъзможните фигури.

В експеримента се прилага модификация на досега използваната прайминг задача, като за сти-
мулен материал послужиха специално конструирани за предишни изследвания стимули (Soldan, Mangels, 
and Cooper, 2008; Soldan, 2012; Gordon, Thomas, Soldan and Stern, 2013). Модификацията се състои в пред-
варителното изграждане на категория за невъзможни фигури на участниците, както и в предоставянето 
на експлицитна информация за типа на презентираната фигура. По този начин се цели структурната ин-
формация, която се кодира в първата и извлича във втората част на експеримента, да бъде максимално 
изравнена за двата типа фигури. Анализът върху резултатите от репликиращите условия показа прайминг 
ефект само при възможни фигури. Докато в условията с модификация, при подвойкови сравнения на про-
менливите, прайминг ефект е наличен и при невъзможни фигури. На анализ подлежаха и очните движения 
на участниците по време на кодиращата задача. Анализът откри по-голям брой фиксации върху невъзмож-
ните фигури, което говори за разлика в обработката на двата типа фигури.Данните от експеримента поста-
вят под въпрос твърдението, че по принцип докладваната липса на прайминг при невъзможни фигурисе 
дължи единствено на ограничения в “структурно-дескриптивната“ ни система.

The study investigates the hypothesis that unfamiliar impossible figures cannot be primed.The impossi-
ble figures are considered as2D prints, which have a structural violation in an angle or a plane. Because of this 
violation, the prints cannot be recreated in 3D space, unlike the possible figures, which can. Several studies report 
results, according to which only the possible figures can be primed (Schacter, Cooper and Delaney, 1990; Tulving 
and Schacter, 1990; Cooper and Schacter, 1992; Schacter and Cooper, 1993; Soldan, Mangels and Cooper, 2006; 
Soldan, Hilton, Cooper and Stern, 2009). If a possible object has already been seen, it is recognized as such faster 
and more accurate, than the control stimuli, which are seen for the first time. By contrast, such results are miss-
ing with the impossible figures. The priming of possible, but not impossible figures, has been mostly attributed to 
innate limitations in the so called “structural-descriptive system“, considered to be uncappable of representing 
objects which have violated global structure – as the impossible figures do.

The present experiment uses the same stimuli as the previous experiments in the field (Soldan, Mangels, 
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and Cooper, 2006; Soldan, 2012; Gordon, Thomas, Soldan and Stern, 2013), but a modified priming task is applied.
The modification consists of building a category for impossible figures prior the experiment, as well as the provid-
ing of explicit information about the figure’s type being presented. The modificationaim to maximazi the similarity 
between thestructural information of the two types of figures, which information is being encoded in the first and 
retrieved during the second task. The analysis of the replicating conditions showed a priming effect for possible 
figures only. While the pairwise comparisons between the variables of the modified conditions showed a priming 
effect for the impossible figures as well. The subjects’ eye movements during the encoding task were also analysed.
The analysis showed greater number of fixations on the impossible figures, which indicates processing differences 
between the two types of figures. The experimental data questions the overall statement that the usual lack of prim-
ing effect for impossible figures is only due to limitations in our “structural-descriptive system“.

Различия между възможни и невъзможни фигури се появяват, когато направим опит да ги 
пресъздадем в реалността (за примери - Фигура 1). Успешно можем да направим това за въз-
можните фигури, които имат валидна глобална структура. Обратно, когато разглеждаме дадена 
невъзможна фигура като единен обект, поради нарушение в равнина или ъгъл, които фигурата 
има, валидните й локални характеристики образуват невалиднаглобална структура. И тъй като 
в реалността могат да съществуват единствено обекти с кохерентна глобална структура, невъз-
можните фигури не подлежат на такoвa пресъздаване.

Фигура 1.Възможнии невъзможни фигури, използвани в изследване на Gordon, Thomas, 
Soldan и Stern(2013) и предоставени от авторите за целите на настоящото изследване.

Различията в пресъздаването на фигурите в 3D пространствотопри равни2D характерис-
тики се използва в редица изследвания, които изучават механизмите, стоящи зад извличането 
и репрезентирането на 3D структури.За целта най-често сеизползвавариация на класическата 
прайминг парадигма, която се състои от кодираща и тестовазадача (Schacter, Cooper and Del-
aney, 1990; Cooper and Schacter, 1992; Schacter and Cooper, 1993; Soldan, Mangels and Cooper, 
2006; Soldan, Hilton, Cooper and Stern, 2009). По време на кодиращата задача една след друга 
се презентират напълно непознати за изследваните лицавъзможни и невъзможни фигури.Зада-
чата е за всяка фигура да се определи дали сочи наляво или надясно, като това се случва без 
предупреждение за наличието на невъзможни фигури сред множеството от стимули.Въпреки 
че не съществува обективен критерий за определяне посоката на стимулите, допуска се, че 
заизпълнение на задачата се изисква структурно-описателна преценка.Това предполага, че ин-
формацията, коятоимплицитно се кодира от изследваните лица, е именноструктурата на обекта 
и структурните отношения между отделните му части (Schacteret al.,1990). Поради липсата на 
обективно правилен отговор, данните от кодиращата задача обикновено не подлежат на ана-
лиз. Дали са изградени репрезентацииза презентираните фигури се проверява чрез наличието 
на прайминг ефект, който се измерва в тестовата задача.Съответно, в тази част от експеримен-
та вече се предоставя информация за наличието и на невъзможни фигури. В тестовата задача 

ПРАЙМИНГ ЕФЕКТ ПРИ ВЪЗМОЖНИ И НЕВЪЗМОЖНИ ФИГУРИ. КРИТИЧНИЯТ МОМЕНТ ...



КОГНИТИВНА ПСИХОЛОГИЯ
32
участниците трябва да отговарят дали фигурата, която виждат, е структурно възможна или 
невъзможна, т.е. дали може да бъде пресъздадена в реалния свят.Презентират се същите сти-
мули,както и нови (контролни) фигури.Допускането е, чеприфигурите, които вече са презен-
тирани, част от перцептивната информация на изображението е анализирана и има изградена 
репрезентация за нея, поради което на тях ще се отговаря по-бързо и/или по-точноотколкотона 
новите фигури, за които тази информация тепърва се анализира.

Експериментите, които използват описаната парадигма, упорито докладват резултати за 
успешенпрайминг само при възможни фигури. Вече видяна, възможна фигурасе определя като 
такава значимо по-бързо и/или по-точно от контролните възможни фигури. Между прайми-
раните невъзможни фигури и контролите обаче значима поведенческа разлика не се откри-
ва(Schacteret al., 1990; Cooperand Schacter, 1992; Soldan et al., 2006; Soldan et al., 2009).

Няколко модела правят опит за обяснение на тези резултати. Според „Структурно-де-
скриптивниямодел“(който е и най-общоприет) липсата на прайминг ефект при невъзмож-
ни фигурисе дължи на вродени ограничения в т.нар. „структурно-дескриптивна система“ 
(Schacteret al., 1990; Cooper and Schacter, 1992; Schacter and Cooper, 1993). Моделът твърди, че 
тази система епървата изключително важна стъпка в идентифицирането на даден стимул като 
обект. Това, което изследователите предполагат е, че системата е способна да кодира единстве-
но обекти със структурно-валидна глобална информация, но не и с нарушена (каквато е тази на 
невъзможните фигури). Именно на липсата на кохерентна структура се отдава и неуспешният 
прайминг на невъзможни фигури(Schacteret al., 1990; Cooper and Schacter, 1992).

Алтернативно обяснение на ефекта се предлага чрез„Моделът за обща пристрастност“ 
(Ratcliff andMcKoon, 1995a, 1995b).Моделът не оспорва установения прайминг ефект за въз-
можни обекти. Но за сметка на„структурно-дескриптивната система“обръщавнимание на 
пристрастността към познатото, която се изразява чрезниския критерий на участницитеза от-
говор „Възможна“, т.е. в тестовата задача познатите фигура се припознават по-честно като въз-
можни.Допускането намодела е, ченевъзможните фигури също подлежат на кодиране, коетоги 
прави познати в тестовата задача (Ratcliff and McKoon, 1995a, 1995b). Според резултатите от 
експериментите, които авторите на модела провеждат, независимо далив тестовата задача се 
презентира възможна или невъзможна фигура, ако фигурата е част от вече презентираните, тя 
действително се определя по-често като „Възможна“.Въпреки предложеното алтернативноо-
бяснение, моделътпо-скоро остава в сферата на спекулациите, тъй като така и не предлага под-
ходяща манипулация, с която да демонстрирапрайминг ефект, подобен този при възможните 
фигури.

Третият модел, наречен „Склонност към извличане на структура“, претендира за разясня-
ване и разширяване надругите два (Williams andTarr, 1997).Според Williams и Tarr (1997), когато 
човек възприемa непознат обект, „структурно-дескриптивната система“ извлича и обработва 
единственоструктурно възможните части на обекта. По този начин, когато в тестовата задача 
на участниците се презентира същият обект, те възприемат по-бързо и точно само възможните 
части от него. Тъй като възможните фигури имат повече възможни части, човек е по-склонен и 
по-бърз в обработването и определянето им като „възможни“, откъдето и по-силният прайминг 
ефект именно при тях. За да проверят хипотезата си, авторите използват невъзможни фигури с 
различна степен на структурнинарушения, като запазват задачите непроменени.Въпреки че по-
лучените резултати демонстрират промяна всклонността невъзможни фигури да се определят 
като възможни като функция от броя нарушения, резултатите от експеримента не са статисти-
чески значими.Следователно, подобно останалите интерпретации, този моделсъщо не успява 
да предложи манипулация, с която да подкрепи допусканията си.
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критичният момент на тоВа какВо допускаме, че Виждаме:
Като цяло наличнитетеорииприемат, че невъзможните фигури не могат да бъдат репре-

зентирани, като за това съдят от липсата на прайминг ефект при тях. Ако нещо от тях все пак се 
репрезентира, то е именно онази част, която е възможна в 3D пространството (Williams andTarr, 
1997).

Според Palmer обаче (Palmer, 1978; цит. по Markman, 2012)една репрезентация съдържа 
не коя да е информация, а именно тази, от която операциите, изпълявани по време на нейното 
кодиране, се нуждаят, за да бъдат изпълнени.Следователно по време на праймиращата задача 
при кодирането на ляво-дясната ориентация на фигурите информацията за невъзможността 
им (когато кодиращата се фигура е невъзможна) вероятно се губи, тъй като е ненужна. От своя 
страна, тестовата задача изисква нов „смисъл“, който (поради характера на кодиращата задача) 
действително не бихме могли да очакваме да бъде репрезентиран и след това извлечен.

Цели и хипотези:
В това изследване искахме да проверим как чрез стандартно използваната в предходни 

експерименти кодираща задача се репрезентират възможни и невъзможни фигури. За целта 
бяха записвани очните движения на участниците по време на кодиращата задача за ляво-дяс-
на ориентация на фигурата. Акосе наблюдавасходно очно поведение при разглеждането на 
възможни и невъзможни фигури, то можем да допуснем, че информацията за структурната 
им възможност в 3D пространството няма да е коректно кодирана. От друга страна, разлики 
в разглеждането на двата типа фигури, както и разлики в разглеждането напредставените без 
информация невъзможни фигури (т.е. представени във Фаза 1)и представенитес информация 
за3Dневъзможността си невъзможни фигури (т.е. представени във Фаза 2),биха индикирали-
нужда от друга интерпретация.

Освен това искахме да проверим дали предварителното изграждане накатегория за невъз-
можни фигури и експлицитната информация за възможността/невъзможността на всяка пре-
зентирана фигура би могло да стимулира репрезентирането на невъзможни фигури,а съответ-
но и по-лесното им праймиране. За целта кодиращата задача беше разделена на две фази. Във 
Фаза 1 беше спазена процедурата на предишните експерименти, т.е. информация за наличието 
на невъзможни фигури не беше предоставена. Фаза 2 на кодиращата задача беше модифи-
цирана така, че в инструкциите към нея се изграждаше категория за невъзможни фигури. В 
допълнение на изградената категория, непосредствено преди презентирането на всеки стимул, 
чрез надпис беше предоставяна информация за типа фигура, която предстои.Логиката на екс-
перимента беше, ченещо познато (нещо, което може да съществува в реалността) се праймира 
по-лесно, отколкотонещо, за което нямаме предварително знание, поради коетотепърва трябва 
да се формира репрезентация и едва след това да се праймира.Поради това,по отношение на 
представените без информация за 3D възможността си фигури(т.е. във Фаза 1 на кодиращата 
задача), можем да очакваме прайминг ефект в тестовата задача само за възможни фигури, кои-
то вече са виждани(подобно предишни изследвания, като напримерSchacteret al., 1990; Cooper 
and Schacter, 1992; Soldan et al., 2006; Soldan et al., 2008). По отношение на фигурите, презен-
тирани заедно с информация за тяхната 3D възможност (т.е. във Фаза 2 по време на кодиращата 
задача),в тестовата задача се очакваше, че изследваните лица ще се справят еднакво бързо и 
точно и при двата типа стари фигури, за които е била предоставено информация. С други думи, 
съгласно логиката зад манипулацията на експеримента, че наличието на категория и експли-
цитна структурна информация някак стимулира репрезентирането и на невъзможните фигури, 
в тестовата задача се очакваше прайминг ефект, както при възможните, така и при невъзмож-
ните фигури.
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стимулен материал, дизайн и апаратура:
За стимулен материал бяха използвани непознати възможни и невъзможни фигури,с цел 

максимално минимизиране влиянието на вече налични репрезентации. Фигурите саспециално 
конструирани за редица от вече споменатите експериментии бяхапредоставени от Anja Soldan 
в електронен вариант (Soldanet al., 2008; Soldan, 2012; Gordon et al., 2013). Според изследвания 
на Carrasco и Seamon (1996, 1999), в които се манипулира визуалната сложност на фигурите, 
сложността има пряко влияние върху възможността да бъдат праймирани. Въпреки че при 
изравнена визуална сложност на фигурите в по-късни експерименти разлики в прайминг ефек-
тапри невъзможни фигури не се откриват (Soldan, et al., 2006; Soldan et al., 2008;Soldan et al., 
2009), стимулният материал за настоящия експеримент беше оценен от независима извадка от 
15 човека.Предварителни оценки бяха събрани за посоката (въпреки липсата на обективен кри-
терий за такава), завъзможност/невъзможностна фигуритеи за визуалната им сложност, която 
беше оценена по ликертова скала от 1 до 7 (1 – Изобщо не е сложна; 4 – Колкото е сложна, тол-
кова и не е; 7 – Изключително сложна).След анализ на резултатите от предтеста, бяха избрани 
30 възможни и 30 невъзможни фигури, всички оценени като средно сложни(M = 4,96; SD = 
0,30)с висока съгласуваност относно посоката и възможността/невъзможността на фигурата 
(съгласуваност поне между 89% от хората). В кодиращата задача бяха презентирани 30 от 
тези стимули, а в тестовата – всички 60.

Дизайнът на кодиращата задача е с 2 вътреиндивидни независими променливи всяка с 
по две нива - Тип фигура: „Възможна“ и „Невъзможна“ и Фаза на кодиращата задача: „Без 
информация“ (Фаза 1) и „С информация“относно „възможността“ на всяка фигура в 3D прос-
транството, т.е. дали фигурата е възможна или невъзможна (Фаза 2). Зависими променливи в 
кодиращата задача бяха бройфиксации, среднадължина и общата продължителност на фикса-
циите. Независими променливи в тестовата задача също бяха две - Тип фигура: „Възможна“ 
и „Невъзможна“и Условие на три нива:„Стари без информация“ (фигури от Фаза 1), „Стари с 
информация“ (фигури от Фаза 2) и „Нови“ фигури. Зависими променливи бяха относителната 
честота на правилните отговори и времето на реакция.

Експериментът беше проведен в Лабораторията за изследване на ползваемостта към Нов 
български университет. За провеждането му се използва Eye-tracker Tobii TX 300. Всички сти-
мули бяха централно презентирани с размер 70върху17‘‘ екран (1280 х 1024; 60 Hz), като из-
следваните лица бяха разположени на 60 см разстояние от монитора.

процедура на кодиращата задача за ляВо-дясна ориентация на фигурата, 
разделена на дВе фази:
Кодиращата задача се състоя от две отделни фази. Фаза 1(репликиращотоусловие) след-

ваше процедурата на предишните експеринти. Изследваните лица не разполагаха с експлицит-
на информация за наличието на невъзможни фигури сред стимулите, нито за тестовата задача, 
която ще последва.В инструкции къмФаза 1участницитебяха уведомени, чеза всяка презенти-
рана фигура трябва да определят дали сочи надясно или наляво, като отговорите бяха съби-
рани чрез натискане на „лява стрелка“ и „дясна стрелка“ на стандартна QWERTY клавиатура. 
Изследваните лицабяха изрично инструктирани да разглеждат всяка фигура внимателнои да 
дават възможно най-точен отговор в определяне на посоката й.Всяка проба от Фаза 1 започва-
ше с 1500 msпразен бял екран, последван от фиксационен кръст за 500 ms. След фиксационния 
кръст беше презентирана фигура, която оставаше на екрана, докато изследваното лице не даде 
своя отговор.Процедура на задачите може да се види на Фигура 2.
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Фигура 2. Илюстрация на процедурата на кодиращата задача (в която участниците трябва да отговарят 
дали фигурата сочи наляво или надясно) и на тестовата задача (в която трябва да отговорят дали фигурата 
е възможна или невъзможна).

Към процедурата на Фаза 2 беше добавена модификация.Участниците отновобяха уве-
домени, чеза всяка презентирана фигура трябва да определят дали сочи надясно или наляво. 
Модификацията се състоеше в това, че към инструкциите на Фаза 2 беше предоставена ин-
формация за наличието на невъзможни фигури, информация за това какво ги характеризи-
ра, както и примерни възможни и невъзможни фигури с посочените им нарушения. Целта на 
допълнителната информация бешеизграждането на категория за невъзможни фигури, както и 
предоставянето на експлицитна информация за типа на фигура, която ще бъде презентирана. 
Процедурата на Фаза 2следваше следния формат – всяка проба започваше с 1500 ms празен 
екран, последван от фиксационен кръст за 500 ms. След фиксационния кръств средата на екра-
на се презентираше надпис „Възможна“ или „Невъзможна“ (в зависимосттипа фигура, който 
предстои) за 400 ms. След всеки надпис се презентираше втори фиксационен кръст (500 ms), 
последван от фигура, която оставаше на екрана, докато не бъде натиснат клавиш в отговор на 
това дали фигурата сочи наляво или надясно.И в двете фази бяха презентирани по 20 стимула 
(10 възможни и 10 невъзможни фигури), като всички бяха контрабалансирани (по ред на по-
даване и по фаза, в която се презентират) по метода на латинския квадрат. Съответно, едни и 
същи фигури бяха представени без информация на половината от участниците и с информация 
на другата половина. 

процедурана тестоВата задачаза Възможност/неВъзможност на фигурата:
Между кодиращата и тестовата задача изследваните лица разполагаха с контролирана по-

чивка. По време на почивката участницитеизпълняваха вербална задача, чрез която да се пре-
дотврати интерферирането на друга невербална информация.В тестовата задача бяха използ-
вани всички стимули от кодиращата, както и 20 нови (10 възможни и 10 невъзможнифигури). 
Задачата на изследваните лица беше да определят възможно най-бързо и точно дали фигурата, 
която виждат е възможна или невъзможна. Форматът на тестовата задача следваше следния 
принцип – 1500 ms празен бял екран,последван от фиксационен кръст за 500ms. След товасе 
презентираше фигура, която оставаше на екрана,докато изследваното лице отговори чрез на-
тискане на клавиш дали фигурата е възможна или невъзможна.Позицията на отговорите беше 
балансирана между изследваните лица: половината от участницитеотговаряха с„лява стрелка“ 
за отговор „Възможна“ и с „дясна стрелка“ за отговор „Невъзможна“, другата половина – с 
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„лява стрелка“ за отговор „Невъзможна“ и с „дясна стрелка“ за отговор „Възможна“. Преди 
началото на всяка част от експеримента, участниците изпълняваха по 10 тренировъчни проби.

изследВани лица:
В експеримента взеха участие 48 изследвани лица с нормално или коригирано до нор-

мално зрение. Поради неспазване на инструкциите (1) и поради процент правилни отговори в 
тестовата задача под шанса (12), данните на 13 от участниците не бяха включени в нито един 
от анализите. Така, от тестовата задача бяха анализирани данните на 35 изследвани лица (25 
жени и 10 мъже; М = 22,7; SD = 3,4 години). Отделно, данните на 8 от изследваните лица не 
бяха включени в анализите на кодиращата задача поради технологични проблеми със записите 
на очното поведение.По този начин, от кодиращата задачабяха анализирани данните за очните 
движенияна 27 от тях (19 жени и 8 мъже; М = 22,6; SD = 3,4 години).

Kодираща задача за ляВо-дяснa ориентация на фигурата - анализ и дискусия:
Данните от кодиращата задача бяха осреднени по изследвани лица преди тяхното анали-

зиране.След премахването на участниците с процент правилни отговори под шанса (за тесто-
вата задача), бяха направени дисперсионни анализи с повторни измервания върху броя фикса-
ции, средната дължина на фиксацията иобщата продължителност на фиксациите.Описателна 
статистика на трите зависими променливи може да се види в Таблица 1.

Таблица 1. Средни и стандартни отклонения (в скоби) на ЗП: брой фиксации,средна 
продължителност на фиксациите в msиобща подължителност на фиксациите в ms.

Тип
фигура

Условие Среден 
брой 

фиксации

Средна дължина  
на фиксациите

(ms)

Общапродължителност  
на фиксациите

(ms)

Невъзможна Без 
информация

22 (14) 360(100) 6910 (4310)

Възможна Без 
информация

17 (13) 370(130) 5460 (3470)

Невъзможна С информация  17 (10) 340 (70) 5660 (3820)
Възможна С информация 13 (6) 330 (70) 4510 (2420)

Анализите върху очното поведение на участниците показаха консистентни резултатите 
за трите зависими променливи. Дисперсионният анализ с повторни измервания върху броя 
фиксации откризначим главен ефект на независимата променлива Тип фигура: Възможна и 
Невъзможна - F(1,26) = 12.06, p = .002, partial η2 = .367, според който неъзможните фигури се 
фиксират с повече на брой фиксации от възможните.Допускането, което по принцип се приема 
при употребата на използваната методология, е че времетраенето и броят на фиксациите ди-
ректно отразяватобработката на информация към момента на фиксация. По-продължителни и 
повече на брой фиксации рефлектират по-трудна обработка на фиксирания стимул (Rayner,Li, 
Williams, Cave and Well, 2007). Съответно, според получения резултат невъзможните фигури се 
обработват по-трудно, отколкото възможните фигури. Анализът не откри значим главен ефект 
на променлива Фаза на кодиращата задача: Без информация (Фаза 1) и С информация (Фаза 
2) - F(1,26) = 3.41, p = .076, partial η2 = .116, нито значима интеракция - F(1,266) = 0.50, p = .485, 
partial η2= .019). Т.е. независимо дали фигуритеса представени Без или С информация, те се 
фиксират с еднакъв брой фиксации.

Аналогични са и резултати от анализите върху зависимата променлива обща дължина на 
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фиксациите, като освен значимия главен ефект на променливата Тип фигура - F(1,26) = 9.58, 
p = .005, partial η2 = .269,който отново показва, че обработката на невъзможните фигури е 
по-трудна от тази на възможните, беше открит и значим главен ефект на променливата Фаза на 
кодиращата задача- F(1,26) = 4.38, p = .046, partial η2 = .144, според който фигурите от Фаза 
1 (Без информация) се фиксират по-дълго, отколкото тези от Фаза 2 (С изградена категория 
за невъзможни фигури иинформация за типа на презентираната фигура).Значима интеракция 
между променливите за зависимата променлива обща дължина на фиксациите не беше открита 
(F(1,26) = 0.53, p = .475, partial η2 = .019). Графики на откритите ефекти при зависимите про-
менливи брой фиксации и обща дължина на фиксациите могат да се видят на Фигура 3.

Фигура 3. Средни стойности на броя фиксации при възможни и невъзможни фигури (вля-
во) и обща продължителност на фиксациитеза възможни и невъзможни фигури в s в зави-
симост дали са представени във Фаза 1 (Без информация) или във Фаза 2 (С информация) 
(вдясно).

Тъй като изграждането на категория за невъзможни фигури и експлицитната информация 
за типа презентирана фигурадопринася най-вече зарепрезентирането наневъзможни фигури, 
очакваме различияименно между невъзможните фигури от Фаза 1 и тези от Фаза 2. Поради то-
вапредварително бяха планувани подвойкови сравнения между тях, въпреки че по отношение 
на броя фиксации дисперсионните анализи не откриха статистически значимо взаимодействие.
Подвойковите сравнения действително показахазначими различия именнопо отношение на не-
възможните фигури.Според резултатите невъзможните фигури от Фаза 1 (Без информация за 
типа презентирана фигура) се фиксират с повече на брой фиксации, отколкото невъзможните 
фигури от Фаза 2 (Синформация).Подвойковите сравнения върху общата дължина на фиксаци-
ите също показаха значими различия единствено по отношение на невъзможните фигури. Спо-
ред данните невъзможните фигури Без информация (Фаза 1) се фиксират по-дълго отколкото 
тези С информация (Фаза 2).Този резултат навежда на мисълта, че обработката на невъзможни 
фигури, за които липсват категория иинформация е значително затруднена в сравнение с об-
работката на възможните фигури и невъзможни фигури, за които е предоставена информация 
(Фаза 2). Възможно е във Фаза 1 изследваните лица да изпитват затруднение при евентуално-
търсене на обяснение на какво точно се дължи нетипичността на невъзможните фигури. След 
приключването на експеримента, действително много от участниците споделиха, че в първата 
фаза на експеримента са забелязвали нетипичността на част от фигурите без да разбират на 
какво точно се дължи тази нетипичност. Съответно, при липса на информация за фигурата (т.е. 
при липса на обяснение на нетипичността й) обработката е затруднена, а стимулът по-дълго и 
по-често фиксиран. Обратно, при налична информация – нетипичността на фигурата има ясно 
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обяснение, поради което обработката й не е толкова затруднена. Въпреки това, поради типа на 
стимулите и процедурата на експеримента, която не позволява балансиране на двете фази с цел 
контрол върху реда на подаване стимулите, върху данните от очното поведение на участниците 
не могат да се изведат сигурни заключения и характерът им остава по-скоро експлораторен.Но, 
имайки предвид, че значимото различие се наблюдава само по отношение на невъзможните 
фигури, намираме първото обяснение за по-вероятно.

Беше направен и дисперсионен анализ с повторни измервания върху средната продължи-
телност на фиксацията. Анализът откри значим главен ефект на променливата Фаза на коди-
ращата задача: Без информация (Фаза 1) и С информация (Фаза 2) - F(1,26) = 7.29, p = .012, 
partial η2 = .219, според който фиксациите и за двата типа фигури са с по-дълга средна про-
дължителност във Фаза 1(Без категория за невъзможни фигури и без информация), подобно 
резултати представени по-горе. Главен ефект на променливата Тип фигура: Възможна и Невъз-
можна не беше открит F(1,26) = 0.01, p = .904, partial η2 = .000, нито интеракция между двете 
променливи (F(1,26) = 3.52, p = .072, partial η2 = .119).

Доколкото ни е известно,очното поведение на участниците по време на кодиращата зада-
ча се анализира за първи път.Освен с емпиричния принос в това отношение, анализите допри-
насят и сдемонстрирането на ясни различия в обработката на възможни и невъзможни фигури, 
показвайки ченевъзможните фигури се обработват по-трудно от възможните.

тестоВа задача за Възможност/неВъзможност на фигурата- анализ и дискусия:
Анализи върху времето на реакция:
Отговорите за възможност/невъзможност на фигуратабяха осредненипо изследвани лица 

и по условие. По метода на Soldanet al.(2006), всички отговори, дадени преди 300 ms и след 
3000 ms, са третирани като неправилни (3,68% от пробите). Описателна статистика на двете 
променливи може да се види в Таблица 2.

Таблица 2.Средни и стандартни отклонения (в скоби) на изследваните лица за зависи-
мите променливи точност (ACC) в проценти и време на реакция (RT) в ms.

Тип фигура Условие Точност(%) Време на реакция (ms)
Невъзможна Без информация 85 (15) 1125 (357)
Невъзможна С информация 84 (14) 1071 (337)
Невъзможна Нова фигура 92 (11) 1025 (287)
Възможна
Възможна
Възможна

Без информация 
С информация
Нова фигура

90 (16)
93 (09)
93 (14)

1030 (361)
965 (322)
1136 (361)

Дисперсионният анализ с повторими измервания върху зависимата променлива време на 
реакция1 откризначим главен ефект на променливата Условие: Стари без информация (фигури, 
презентирани във Фаза 1), Стари с информация (фигури, презентирани във Фаза 2) и Нови 
фигури- F(2,68) = 5.09, p = .009, partial η2 = .130. Post-hoc Bonfferoni показа, че статистически 
значими различия има между старите фигури, които са били представяни с информация (т.е. 
фигурите от Фаза 2) и новите фигури, както и между старите с информация и старите без ин-
формация (т.е. фигурите от Фаза 1). И в двата случая на фигурите, които са били презентира-
нис информация (Фаза 2), се отговаря значимо по-бързо.Значим главен ефект на променливата 
Тип фигура не беше открит - F(1,34) = 0.81, p = .376, partial η2 = .023, което показва, че изслед-
1 Анализите са само върху верните отговори от тестовата задача за възможност/невъзможност на фигурата. В 
анализите не бяха включени грешните отговори, равняващи се на 10.07% от отговорите (214 проби).
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ваните лица отговарят еднакво бързо на възможните и невъзможните фигури. Въпреки това, 
анализът откри статистически значима интеракция между двете независими променливи Тип 
фигура х Условие - F(2,68) = 10.79, p = .0009, partial η2 = .241. Графика на интеракцията може 
да се види на Фигура 4. Споредплануваните подвойкови сравнения що се отнася до невъзмож-
ните фигури, разликата между новите и старите фигури с информация (т.е. презентираните във 
Фаза 2) не беше значима. По отношение на старите фигури без информация обаче, изследва-
ните лица отговарят статистически значимо по-бързо на новите фигури, отколкото настарите 
фигури, които са били без информация. Посоката на разликата е неочаквана, но резултатът 
показва, че предоставянето на информация по някакъв начин все пак променя репрезентира-
нето на невъзможните фигури.В предишните експерименти такава разлика не е откривана, но 
новото тук е, че във Фаза 2 ние запознаваме експлицитно участниците с понятията възможна 
и невъзможна фигура. 

Що се отнася до възможните фигури, статистически значима разлика се наблюдава при 
сравнение на новии старифигури, както С (т.е. презентираните във Фаза 1), така и Без инфор-
мация (т.е. презентираните във Фаза 2).Такова различие се очакваше, тъй като предишни екс-
перименти консистентно докладват прайминг ефект за възможни фигури, какъвто се наблю-
дава и в настоящия експеримент – на новите възможни фигури се отговаря значимо по-бавно, 
отколкото на старите вече обработени и репрезентирани фигури.

Фигура 4. Средно време на реакция в ms в зависимост от Тип фигура: Възможна и Невъз-
можна и Условие: Стара без информация, Стара с информация и Нова фигура, в което e 
презентиране. Включени са само данните от верните отговори.

анализи Върху точността на отгоВорите:
Освен върху времето на реакцияанализ беше направен и върху точността на отговорите. 

Дисперсионният анализ с повторими измервания откризначими главни ефекти – на Тип фигу-
ра: Възможна и Невъзможна (F(1,34) = 4.54, p = .040, partial η2 = .118) и на Условие: Старифи-
гури(презентирани във Фаза 1 на кодиращата задача, т.е. без категория за невъзможни фигури 
и без информация за типа презентирана фигура), Старифигури (презентирани във Фаза 2) и 
Нови фигура - (F(2,68) = 6.80, p = .002, partial η2 = .167). Според главния ефект на Тип фигура 
изследваните лица отговарят по-точно на възможните фигури отколкото на невъзможните – 
ефект, който се наблюдава в повечето от предишните изследвания (Schacteret al., 1990; Cooper 
and Schacter, 1992; Soldan et al., 2006). Според главния ефект на Условиена новите фигури се 
отговаря по-точно, отколкото на вече презентираните. Този резултат демонстрира наличие на 
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прайминг ефект на старите вече презентирани в кодиращата задача фигури. Значима инте-
ракция между двете независими променливи не беше открита (F(2,68) = 1.74, p = .184, partial 
η2 = .049). Предварително плануваните подвойковитесравнения отново показаха, че статис-
тически значими различиясе наблюдават единствено по отношение на невъзможните фигури. 
Откритите разлики са между новите (контролни) невъзможни фигури и старите невъзможн 
фигури, презентирани Без информация (т.е. презентирани във Фаза 1 по време на кодиращата 
задача). Според данните на новите фигури се отговаря по-точно отколкото на старите без ин-
формация. Разлики между новите невъзможни и старите невъзможнифигури, презентирани с 
информация, не се откриха. Тези резултати са консистентни с резултатите за време на реакция 
– участниците са по-бавни и с повече грешки за старите невъзможни фигури с информация, 
отколкото на новите. Графика може да се види на Фигура 5.

Фигура 5. Относителен дял на верните отговори за възможни и невъзможни фигури в 
зависимост от това дали фигурите са били представяни в кодиращата задача (Без инфор-
мация или С информация) или са нови.

заключение:
Проведенитедосега експерименти получават консистентни резултати за наличието на 

положителен прайминг ефект, т.е. по-точно и/или по-бързо разпознаване на възможни стари 
фигури в сравнение с нови такива. Предишни изследвания неполучават такъв прайминг ефект 
при невъзможни фигури. Според теоретичнатаобосновка на„Структурно-дескриптивния мо-
дел“ липсата на прайминг при невъзможни фигури седължи на ограничения в системата, спо-
ред коитоединствено структурно възможна в реалността информация може дабъде кодирана.

Целите на това изследване бяхачрез записване на очното поведение на участниците да се-
провери дали възможните и невъзможните фигури се кодират по различен начин, както и дали 
предварителното изграждане на категория за невъзможни фигури и предоставянет на експли-
цитна информация за типа на презентираната фигура няма да доведе до праймирането и на не-
възможни фигури.Опитът за изграждане на категория бе направен в експеримент с две задачи, 
като категорията се изграждашевъв Фаза 2 на кодиращата задача. Резултатите от експеримента 
показват, че разлики в очното поведение при кодирането на възможни и невъзможни фигури 
има, което означава, че двата типа фигури се обработват по различен начин.Откритите значимо 
повече на брой и по-дълги фиксации върхуневъзможните фигури показват, че възприятието и 
обработката им са по-трудни, в сравнение с тези на възможните фигури.

По отношение на възможните фигури, резултатите от нашия експеримент са консистент-
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ни с данните от литературата. Регистрирахме прайминг ефект на познатите фигури спрямо но-
вите. По отношение на невъзможните фигури обаче получихме резултат в неочаквана посока 
– участниците отговаряха по-бавно и с повече грешки на вече показваните фигури, отколкото 
на новите, когато те са били представени без информация (т.е. във Фаза 1), но не и когато те са 
били представени с информация за тяхната 3D възможност (т.е. във Фаза 2). Това означава, че 
наличните категория и експлицитнаструктурна информация вероятно някак променят репре-
зентирането на кодираните фигури, но правят това по начин, различен от този за възможните 
фигури.

Наличието на данни за прайминг ефект при невъзможни фигури поставя под сериозен 
въпрос най-вече теоретичната обосновка на„Структурно-дескриптивниямодел“, според кой-
то невъзможни фигури не подлежат на праймиране(Schacter et al,, 1990; Cooper and Schacter, 
1992). Настоящото изследване и получените резултати показват, че твърдението, че системата 
е неспособна да кодира репрезентации с наличие на структурни нарушения (каквито имат не-
възможните фигури), изглежда твърде крайно и трябва да бъде преразгледано.
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Резюме
Въведение: когнитивният спад е честа находка при популацията пациенти, страдащи от множест-

вена склероза (МС). От друга страна, не рядко се открива противоречие между когнитивната самооценка 
на болните и обективното невропсихологично изследване. Счита се, че един от основните фактори, които 
могат да повлияят тези резултати, е наличието на симптоми на депресия. Тази взаимовръзка все още е 
обект на дискусия в научната литература. 

Цел: да съпоставим резултатите от самооценката за когнитивна увреда с обективните резулати от 
невропсихологичното тестуване при болни с МС и да потърсим взаимовръзка с нивото на депресивност. 

Материал и методи: изследвани са 27 пациента с пристъпно-ремитентна форма на МС и 20 здра-
ви контроли със сходни демографски показатели. Физическата инвалидност е определена чрез Expanded 
Disability Status Scale (EDSS). Невропсихологичното изследване включва: Самооценъчен въпросник за ког-
нитивни нарушения (Broadbent, C. et al., 1982); Батерия за обективна оценка на когницията (вербална 
флуентност, отсрочена памет, внимание и скорост на обработка на информацията – Trial Making Test A - 
ТMT A, Symbol Digit Modality Test (SDMT), екзекутивно функциониране - TMT B, SDMT); Beck Depression 
Inventory-II-ра ревизия (BDI-II). Статистическата обработка е извършена чрез SPSS Statistics 20.0 и интер-
критериален анализ.

Резултати: отчита се статистически значима (R=0.7) положителна корелация между нивото на депре-
сивност и субективната перцепция за когнитивно функциониране при пациентите, докато при контролите 
тази зависимост е слабо изразена (R=0.3). Умерена по степен отрицателна корелация се отчита межу су-
бективната перцепция за когниция и нивото на справяне при SDMT за пациентите, докато при контролите 
тази връзка е слаба. Корелацията между брой грешки при SDMT и между субективната оценка е слаба 
отрицателна при пациентите. Нивото на депресия не повлиява вербалната флуентност, отсрочената памет, 
ТМТ А и ТМТ В при всички изследвани лица. Докато скоростта на информационна обработка е обратно 
пропорционална на степента на депресивност (за пациентите R=-0.5, за здравите контроли R<-0.7). Това 
означава, че депресивната нагласа влияе и забавя скоростта на изпълнение. Не беше установена статис-
тически значима зависимост между EDSS – скора, наличието на депресия и/или на обективна когнитивна 
увреда.

Заключение: пациентите с МС независимо от степента на физическа инвалидност нямат правилна 
самооценка за когнитивния си статус. Това изисква задълбоченото невропсихологично изследване още на 
ранен етап от заболяването да стане задължителна стъпка от алгоритъма за проследяване и терапия при 
този контингент болни. Навременното регистриране на депресивност и когнитивен спад може да спомогне 
за разработване на адекватна неврорехабилитационна стратегия, която ще подобри адаптацията на паци-
ентите с МС и ще осигури по-добро качество на живот.
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Summary
Introduction: Cognitive decline is common finding in subjects, suffering from multiple sclerosis (MS). On 

the other hand, a contradiction between cognitive self-assessment of patients and objective neuropsychological 
research is not so rare. It is considered that manifestation of depressive symptoms is one of the main factors that 
may affect such results. This relationship is still under discussion in the scientific literature.

Aim: to compare the results of self-assessment for cognitive impairment with the objective findings from 
neuropsychological testing in MS patients and to search for relationship with the level of depression 

Material and methods: 27 patients with relapsing-remitting form of MS and 20 healthy controls with similar 
demographics were examined. Physical disability was tested through Expanded Disability Status Scale (EDSS). 
The neuropsychological assessment included: Self-assessment questionnaire for cognitive disorders (Broadbent, C. 
et al., 1982); Cognitive battery for objective examination (verbal fluency, referred memory, attention and speed of 
information processing – Trial Making Test A - ТMT A, Symbol Digit Modality Test (SDMT), executive functioning 
- TMT B, SDMT); Beck Depression Inventory-II-nd revision (BDI-II). Statistical analysis was performed through 
SPSS Statistics 20.0 and inter-critical analysis.

Results: a statistically significant (R = 0.7) positive correlation between the level of depression and the 
subjective perception of cognitive functioning in MS patients was found, whereas this relationship was poorly 
expressed in controls (R = 0.3). A moderate negative correlation between the subjective perception of cognition and 
the level of coping in SDMT in patients was registered, whiles this relationship was weak in controls. 

The correlation between the number of errors in SDMT and between subjective assessment in patients is 
poor. The level of depression did not affect verbal fluency, deferred memory, TMT A and TMT B in both groups. 
While the rate of information processing is inversely proportional to the degree of depression (R = -0.5 for patients, 
R <-0.7for healthy controls). This means that the depressed attitude affects and slows the speed of execution. No 
statistically significant relationship between the EDSS score, the presence of depression and / or objective cognitive 
impairment was found.

Conclusion: irrespective of the degree of physical disability, patients with MS, do not have proper self-
assessment of their cognitive status. This requires the complete neuropsychological study at an early stage of the 
disease to become a mandatory step in the follow up and therapy algorithm for this contingent patients. Early 
detection of depression and cognitive decline may help to develop an adequate neurorehabilitation strategy that 
will improve the adaptation of MS patients and provide better quality of life.

Въведение: Множествената склероза (МС) е хронично автоимунно демиелинизиращо 
заболяване със социална значимост, което поразява младата възраст и често води до нарушено 
качество на живот. Дифузната увреда на бялото мозъчно вещество на главния и гръбначния 
мозък от дисеминираните демиелинизиращи лезии води до разнообразна огнищна органична 
патология в зависимост от топиката на увреда (Chiaravalloti N., 2008). Практически страдат 
всички неврологични функционални субсистеми – двигателна, сетивна, стволова, координа-
ционна, тазоворезервоарна, като не остават пощадени и висшите корови функции (Lublin F, 
2014). Когнитивният спад може да бъде независима причина за инвалидизация (Lovera J., 2012) 
извън физическата увреда и да доведе до трудности в справянето с професионални задачи, при 
социалното контактуване, дори при рутинните ежедневни активности (Honan C, 2015). От дру-
га страна, той допълнително утежнява соматичните поражения от заболяването (Chiaravalloti 
N.. 2008).

Нарушената когниция е един от ключовите таргети на органичната мозъчна увреда и е 
честа находка при популацията пациенти, страдащи от множествена склероза (Pflugshaupt T, 
2016). Тя засяга 40-65% от разглеждания контингент (Rao S, 1991). Най-често поразени ког-
нитивни домени са: комплексно внимание, отсрочена памет, скорост на обработка на инфор-
мацията, екзекутивно функциониране и зрително-пространствени способности (Rao S, 1995); 
(Chiaravalloti N., 2008). Водеща причина за когнитивния спад при МС са дифузните демиели-
низиращи лезии, локализирани в асоциативните корови зони, лимбичната система, таламуса и 
базалните ядра (Papadopoulou A, 2013). През последните години стана ясно, че дегенерацията 
на сивото мозъчно вещество също допринася в голяма степен за невропсихологичната увреда 
(Van De Pavert S, 2017). Колкото по-тежка е мозъчната атрофия, толкова по-силно манифести-
рани са когнитивните нарушения (Calabrese M, 2009). 

В практиката си специалистите невролози и невропсихолози често се сбъскват със се-
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беоценка на пациентите с МС, насочваща за паметови проблеми, нарушено внимание, кон-
центрация и езикови умения. Този контингент болни подлежи на системно проследяване във 
времето предвид хроничния и непредвидим ход на заболяването, както и необходимостта от 
периодична оценка на съпътстващата имуномодулираща терапия. Едно от изискванията към 
специалистите е да определят до каква степен заболяването и/или провежданото продължи-
телно лечение могат да засегнат когнитивния статус при заболелите (Marino S, 2009). Не рядко 
обаче се открива противоречие между когнитивната самооценка на болните от МС и резулта-
тите от обективното невропсихологично изследване (Middleton L, 2006); (Henneghan A, 2017); 
(Hoogervorst E., 2001).

Част от научните изследвания сочат, че субективните когнитивни оплаквания са асо-
циирани с леки нарушения на когницията (Marrie R, 2005); (Newman S,  1989). Някои автори 
препоръчват прилагане на въпросници за когнитивна самооценка при пациентите с МС като 
скринниг за когнитивни нарушения. Но въпреки установена позитивна зависимост, по-силна 
корелация е регистрирана между нарушената перцепция за когниция и наличието на промени 
в настроението (Benedict R.,2003). 

Част от изследванията сочат, че както пациентите с МС, така и контролите, показват тен-
денция за подценяване на своите когнитивни способности. Според някои проучвания около 
1/3 от болните имат нарушена перцепция за когниция, а обективна когнитивна увреда е регис-
трирана при 2/3 от тях (Maor Y, 2001). Докладвани са и демонстративни паметови нарушения 
при болни от МС, които нямат перцепция за когнитивна увреда (Beatty W., 1991). От друга 
страна, метакогнитивните умения на пациентите с МС като цяло са добре запазени. Болните 
дават задоволителна преценка за това колко добре се справят с приложената цялостна когни-
тивна батерия (Middleton L, 2006). Регистрирана е зависимост между промяна в себеоценката 
на когницията и динамиката в резултатите от обективното невропсихологично изследване при 
болни от МС (Beatty W., 1991).

Съществуват доказателства, че по-скоро нивото на образование, промени в настроението, 
умората, тревожността и степента на физическа инвалидност могат да бъдат сигнификантно 
свързани с обективното когнитивно функциониране (Middleton L, 2006); (Newman et al., 1989). 
Според повечето изследователи субективната перцепция за когниция корелира с нивото на на-
строение, а не с обективното когнитивно функциониране (Maor Y, 2001); (Marino S, 2009). По 
тази причина много автори съветват при оценката на пациенти с когнитивни оплаквания да се 
изследва нивото на настроение и да се търси взаимовръзка с наличието на депресивност. 

Цел: да съпоставим резултатите от самооценката за когнитивна увреда с обективните 
резулати от невропсихологичното тестуване при болни с МС и да потърсим взаимовръзка с 
нивото на депресивност. 

Материал и методи: изследвани са 27 пациента с пристъпно-ремитентна форма на МС 
и 20 здрави контроли със сходни демографски показатели – таблица 1. Физическата инвалид-
ност е определена чрез Expanded Disability Status Scale (EDSS) – златен стандарт за обектив-
но изследване на соматичната увреда при болните с разглежданото заболяване. Тази скàла дава 
подробна количествена оценка по неврологични субсистеми: зрителна, стволова, пирамидна, 
координационна, тазоворезервоарна, корови функции. Най-голяма тежест върху общата оцен-
ка на EDSS придава степента на двигателното функциониране. Субективната перцепция на 
когницията е определена въз основа на попълнен от участниците Самооценъчен въпросник 
за когнитивни нарушения (Broadbent, C. et al., 1982). Въпросникът съдържа 25 въпроса, ка-
саещи отбелязване честотата на допускане на незначителни грешки при изследваното лице за 
период от последните 6 месеца. По-високият скор се асоциира с по-силно нарушена перцепция 
за когниция. Батерията за обективна оценка на когницията включва: 

ü	тестване на вербална флуентност (изследваното лице е помолено да изброи въз-
можно повече животни и думи, започващи с буквата „р“. За всяка една от задачите 
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предоставеното време е 60 секунди)
ü	отсрочена памет (двукратно изброяване на 5 съществителни от екзаминатора, 

след което от изследваното лице се изисква да ги повтори, като е инструктрано, 
че по-късно ще бъде питано за тях. Пет минути по-късно пациентът/контролата са 
помолени да възпроизведат думите)

ü	внимание (оценява се въз основа на скоростта на изпълнение и на броя допуснати 
грешки при Trail Making Test A - ТМТ А. При този тест от изследваното лице се 
изисква да свърже с химикал максимално бързо в последователен ред разпръснати 
25 огръглени цифри, представени върху бял лист. Свързването на цифрите трябва 
да се извърши чрез линии, като се избягва оставяне на химикалката върху листа, 
преди да изследваният да е приключил със задачата. Времето на изпълнение се 
измерва със секундомер)

ü	скорост на обработка на информацията - определена е чрез Symbol Digit 
Modality Test (SDMT). В рамките на 90 секунди е необходимо изследваното лице 
да замести цифри в поредици от квадратчета със съответните геометрични сим-
воли от представена легенда. Приложена е оралната версия на теста, т.е. болният 
съобщава съответната цифра и екзаминаторът я записва върху празното квадратче 
под нея. 

ü	екзекутивно функциониране (оценено чрез Trail Making Test В-ТМТ В и 
SDMT). При ТМТ В –тестът от тестваното лице се изисква да свърже с химикал 
максимално бързо във възходящ ред 13 огръглени цифри с 13 окръглени букви от 
азбуката, представени хаотично върху бял лист. Свързването на цифрите с бук-
вите по указания начин трябва да се извърши чрез линии, като не се препоръчва 
изследваният да оставя химикалката върху листа, преди да е приключил със зада-
чата. Времето на изпълнение се измерва със секундомер).

Нивото на депресивност е оценено чрез прилагане на Beck Depression Inventory-II-ра 
ревизия (BDI-II). Касае се за въпросник от 21 въпроса, касаещи настроението на изследвания 
през последната седмица. Скорът на всеки отделен въпрос е в диапазона 0-3. Въз основа на 
общия скор на BDI-II се определя степента на депресивност, съответно: 0-13- минимални де-
пресивни симптоми, 14-19- лека депресивност, 20-28-умерена депресивност, 29-63-тежка де-
пресивност.

Всички тестове са проведени в спокойна обстановка при добра кондиция на пациентите 
и достатъчно предоставено време за изпънение.

Статистическата обработка е извършена чрез SPSS Statistics 20.0 и интеркритериален 
анализ. 

Таблица 1: Демографски данни на изследвания контингент

Контроли Пациенти с МС
Възраст 38.5±11.9 43.2±8.8

Полово съотношение: -жени
-мъже

-16 (80%)
-4 (20%)

-18 (67%)
-9 (33%)

Години образование 15.3±1.2 13.1±2.5
Трудова заетост (часове дневно) 8.5±1.3 5.4±4.0

Давност на заболяването - 10.2±4.7

Резултати: Средноаритметичният EDSS – скор при болните от МС е 2.23±1=64, което 
съответства на ниска степен на физическа инвалидност. 

По отношение на обективните когнитивни изследвания, категорично пациентите с МС се 
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справят по-неуспешно от здравите контроли – таблица 2. 

Таблица 2: Резултати от обективното изследване на когницията

Когнитивен домен Контроли Пациенти с МС
Вербална флуентност 9.3±3.6 8.7±6.5
Отсрочена памет 4.5±0.9 3.1±1.4*
TMT A (sec) 28.1±6.8 49.6±19.6
TMT B (sec) 64.3±17.5 127.7±62.2*
SDMT 56.1±12.1 39.4±13.6

Статистически значима разлика между двете групи се установява при следните тестове: 
отсрочена памет и ТМТ-В (с който се установява затруднено екзекутивно функциониране и 
забавена скорост на обработка при пациентите с МС).

Средноаритметичният скор от въпросника за когнитивна себеоценка при здравите кон-
троли е 22.8±8.55, а при пациентите e 34.04±18.9. Това означава, че здравите лица имат пер-
цепция за по-добро когнитивно функциониране, докато пациентите с МС оценяват себе си като 
допускащи повече грешки в ежедневието, дължащи се на когнитивни нарушения. Разликата 
между стойностите на двете групи обаче не е статистически сигнификантна. И двете групи 
оценяват себе си като проблемни относно когнитивния си статус.

Резултатите от BDI-II както при пациентите, така и при контролите съответстват на ми-
нимално ниво на депресивност. Относителният дял на степента на депресивни симптоми при 
пациентите и при контролите е представен на фигура 1 и фигура 2.
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Усредненият скор от приложения BDI-II тест при контролите е 5.06±5.9, а при пациен-
тите -11.1±4.78. Въпреки двойно по-високия скор при пациентите, резултатите и от двете из-
следвани групи съответстват на минимално ниво на депресивност и разликата между тях не е 
статистически сигнификантна. 

Отчетена беше статистически значима (R=0.7) положителна корелация между нивото на 
депресивност и субективната перцепция за когнитивно функциониране при пациентите с МС. 
Това означава, че по-високата степен на депресивност обуславя субективната себеоценка за не-
справяне с когнитивните задачи – фигура 3. Връзката между перцепцията за когниция и нивото 
на депресивност обаче е слабо изразена (R=0.3) при контролите - фигура 4.

Самооценката за когнитивно функицониране при изследвания от нас континтент не коле-
рира с тоталния скор от справянето с приложената когнитивна батерия. Но се отчита умерена 
по степен отрицателна корелация межу субективната перцепция за когниция и нивото на спра-
вяне при SDMT за пациентите, докато при контролите тази връзка е слаба. 
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Корелацията между брой грешки при SDMT и между субективната оценка е слаба отри-
цателна при пациентите. Нивото на депресия не повлиява вербалната флуентност, отсрочената 
памет, ТМТ А и ТМТ В при всички изследвани лица. Докато скоростта на информационна 
обработка е обратно пропорционална на степента на депресивност (за пациентите R=-0.5, за 
здравите контроли R<-0.7) – фигура 5 и фигура 6. Това означава, че депресивната нагласа влияе 
и забавя скоростта на изпълнение на когнитивните задачи. Не беше установена статистически 
значима зависимост между EDSS – скора, наличието на депресия и/или на обективна когни-
тивна увреда.
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обсъждане: 
Научни изследвания демонстрират, че самооценката на хората за собственото им когни-

тивно функциониране е често нереална, като несъответствието между възприеманото и обек-
тивното когнитивно функциониране е особено очевидно при пациенти с хронични заболява-
ния, каквото е МС (Middleton L, 2006). В световната научна литература не еднозначно се об-
съжда връзката между субективната перцепция на пациентите с МС за нивото им на когниция 
и между резултатите от когнитивните тестове, както и асоциацията й с изявата на депресия 
(Benedict R., 2003); (Middleton L, 2006).

Нашето изследвяне подкрепя резултатите от редица съвременни проучвания, които 
показват, че емоционалният дистрес сигнификантно корелира с перцепцията за когнитивно 
функциониране, докато взаимовръзката между обективното справяне и перцепцията за когни-
тивна увреда не е сигнификантна (Kinsinger S, 2010); (Maor Y, 2001) . Пациентите, изпитващи 
емоционален стрес, може да са особено склонни да нарушат възприятията си за когнитивните 
си способности, като смятат, че са по-увредени, отколкото всъщност са (Ray C, 1993). И обра-
тно - съзнанието за болест и лошата социална перспектива завишават нивата на депресивност 
и причиняват когнитивен спад по функционален тип. За съжаление, този феномен все още не е 
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адекватно изследван при пациентите с МС. Нашите резултати по-скоро подкрепят хипотезата, 
че себеоценката за когнитивно функциониряне се влияе съществено от нивото на депресив-
ност. 

Друг фактор, който може да наруши перцепцията на болните за когнитивното им функ-
циониране, е физическата инвалидност (Chiaravalloti N., 2009); (Rao S, 1991). Според някои 
учени, подобно на емоционалния дистрес, степента на физическа инвалидност може да пред-
скаже възприятието за когнитивно нарушение, независимо от нивото на справяне при когни-
тивните задачи при пациенти с хронични неврологични заболявания. Тази зависимост обаче 
все още не е добре проверена при контингента, страдащ от МС (Middleton L, 2006). Нашето 
изследване не установи корелация между степента на физическа инвалидност и нивото на на-
строение. Не открихме и статистическа зависимост между тежестта на физическа увреда както 
с перцепцията за когниция, така и с реалните показатели от когнитивните тестове. Този резул-
тат може да се обясни с относително малката изследвана кохорта и със сравнително ниската 
физическа инвалидност при тестваните от нас пациенти. 

Предвид съхранената метакогнитивна перцепция при болните от МС и сравнително крат-
кото време за попълване на самооценъчни въпросници за когниция считаме, че е основателно 
прилагането им като скринингов тест за невропсихологични нарушения. Но резултатите, бази-
ращи се на собствената оценка на изследавните лица трябва да се интерпретират предпазливо 
(Middleton L, 2006); (Benedict R., 1982). Всъщност самооценката на когнитивните функции 
често се прилага при участниците в клинични проучвания за мониториране на безопасността, 
ефикасността и страничните ефекти от терапията на изпитваните медикаменти. Следователно, 
степента, в която субективните възприятия за когнитивното ниво съответстват на обективно 
измереното когнитивно функциониране, е от решаващо значение при определянето на това 
дали заключителните доклади за невропсихологичния статус трябва да се считат за валидни 
при оценка на диагностиката, лечението, заключенията от научните изследвания и при взема-
нето на регулаторни решения (Marino S, 2009). 

Заключение: пациентите с МС независимо от степента на физическа инвалидност нямат 
правилна самооценка за когнитивния си статус. Това изисква задълбоченото невропсихологич-
но изследване още на ранен етап от заболяването да стане задължителна стъпка от алгоритъма 
за проследяване, терапия и психологична подкрепа при този контингент болни. Навременното 
регистриране на депресивност и когнитивен спад може да спомогне за разработване на адек-
ватна неврорехабилитационна стратегия, която ще подобри социалното функциониране на па-
циентите с МС и ще осигури по-добро качество на живот.
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Едно от най-трудните предизвикателства за съвременната когнитивна психология е да съумее да 
достигне до разбиране на общите механизми на познавателна дейност, като едновременно с това отчита 
индивидуалните различия при обработката на информация, основани на предишен опит. В психолингвис-
тиката едва през последните години отделни изследвания третират въпроса за индивидуалните различия 
при разбиране и продукция на реч, например по посока на капацитета на работната памет, екзекутивни 
функции и др. В този доклад ще бъде представена серия от експерименти, при които се установиха по-раз-
лични ефекти на взаимодействие на пола на изследваното лице и граматичния род на лексикалната еди-
ница, които говорят за различна степен на сензитивност към дадени граматични категории като мъжки и 
женски род в резултат на индивидуалния езиков опит. Това взаимодействие се открива в задачи за обра-
ботка на отделни думи (съществителни, прилагателни, глаголи), при един или различни по пол гласове, 
произнасящи думата, както и при тълкуване на изречения с манипулация на граматичния род на глагола, 
обозначаващ действието и пространствената перспектива на визуалните стимули. Тези данни разкриват 
ролята на индивидуалния опит и на т.нар. „ембодимънт“ на познавателните процеси и очертават нови 
посоки за психолингвистичните изследвания. 

One of the hardest challenges of cognitive psychology today is to find a way to reach an understanding of 
the common mechanisms of cognition whilst also offering an account of individual differences in processing infor-
mation based on previous experience. Some psycholinguistic studies have only recently addressed the issue of in-
dividual differences in speech comprehension and production, for instance considering working memory capacity. 
This paper reports experimental studies which yielded a set of different effects of interaction between the partic-
ipant’s gender and the grammatical gender of lexical items. These results speak in favor of differential degrees of 
sensitivity to certain grammatical categories such as masculine and feminine gender as a consequence of the indi-
vidual’s language experience. This interaction was found in word processing tasks (nouns, verb-forms, adjectives) 
pronounced by one or multiple gender voices, etc. These findings reveal the role of individual experience and the 
embodiment and grounding of abstract concepts and higher level cognitive processes in specific experiences and 
offer new directions of research in psycholinguistics. 

Хората са различни, колкото и тривиално да звучи това. По поведението, разсъждени-
ята, емоционалните си реакции те се различават помежду си, различават се в зависимост от 
ситуацията, в която се намират, различават се и през времето, от самото начало на жизнения 
път и с натрупването на един или друг вид опит. Затова и търсенето на обяснение на психо-
логическите механизми минава през призмата на вероятностни модели, също както прогно-
зата за времето утре. По-голямата част от психологическите изследвания обаче се стремят 
да открият и обяснят механизмите на типичното, на така наречения „средно статистически“ 
индивид, с пълното съзнание, че такава личност на практика не съществува. Изследванията 
на типичното в психологията са изключително ценни, само в сравнение с типичното можем 
да охарактеризираме нетипичното, отклонението от нормата, което има важно приложение в 
различни области на психологическата наука като клинична психология, психология на раз-
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витието и др. От друга страна обаче можем да мислим за типичното не само в противовес на 
нетипичното (или атипичното) в човешкото поведение и психика, а и за това какво е типично 
за различни категории индивиди, които не се числят към групи с отклонение от нормата. Лесен 
пример за илюстрация тук са между-културните различия, които се откриват не само в области 
като социална психология, но и при възприятие, разсъждения и други познавателни процеси, 
представени обобщено в многозначителната статия на Henrich, Heine, &Norenzayan от 2010 
година за „най-странните хора на света“.1 Въз основа на преглед на литературата в областта на 
поведенческите науки Henrichetal. (2010) твърдят, че в повечето изследвания се правят изводи 
от извадки в общества, които далеч не са представителни за нашия вид като цяло, а дори са 
особено необичайни и нетипични, като описват изследвания в областта на зрително възпри-
ятие, сътрудничество, пространствени разсъждения, категоризация, разсъждения по морални 
дилеми, наследствеността на коефициента за интелигентност и др. 

Все пак във фокуса на съвременната психология остават изследванията на общото и от-
носително универсалното, а не на обяснението и източниците на различното или на послед-
ствията от тези различия. Търсенето на сходното вместо на различното е заложено в един вид 
убеждение в основата на психологическата наука, даващо приоритет на процесите, за които се 
допуска, че са универсални, повече, отколкото на фактори, които са ендогенни или идват от 
опита и които могат да доведат до вариативност (Fernaldetal., 2013). Това изначално допускане 
се отразява в изследователската практика на психолозите, които работят предимно с „удоб-
ни“ извадки от изследвани лица, до които имат лесен достъп и които не възразяват да бъдат 
включени в изследвания – типично индивиди от сходни на изследователя социални категории 
по признак образование, социо-икономически статус, етнос и пр. У нас например това допус-
кане се откроява също и в част от психологическата практика под формата на убеждение, че 
чуждестранните инструменти за измерване на психологически конструкти могат да се при-
ложат тук след процедура на превод, без да е необходима сериозна работа по културната им 
адаптация, психологическия конструкт, проверка на качествата на инструмента за българската 
популация и т.н. 

Отчасти този фокус е свързан с началата на психологията във време, когато има необхо-
димост тя да се установи и да бъде приета като наука и се стреми към модели на научност, про-
излизащи от природно-научните дисциплини, експериментиране, откриване на общовалидни 
закономерности и т.н. През последните десетилетия в духа на времето изследователските уси-
лия в областта на когнитивна психология, невронауки, поведенческа генетика допринасят още 
повече за придвижване на научния интерес към търсене и допускания за всеобщовалидното и 
универсалното (Arnett, 2008) или изначално заложеното вродено поради природата на вида, а 
не на индивида. В областта на психология на развитието например въпреки сериозния масив 
от данни за между-индивидни разлики в траекториите на развитие в детска възраст, тези факти 
обичайно се третират като интересни само от приложна гледна точка (оценка на развитието и 
интервенция), а не от перспективата на базисните теоретични рамки и фундаменталните из-
следвания. 

Отвъд между-културните сравнения в историята на психологията и по-конкретно на ког-
нитивната психология различията между индивиди най-често се разглеждат като свързани с 
определени социо-демографски фактори, тоест изследва се влиянието на социо-демографски 
променливи върху познавателните процеси на индивидите. Добре известна е връзката на со-
цио-икономическия статус (бедността) на семейната среда с темповете на развитие на дет-
ските способности (Feinstein, 2003; McLoyd, 1998). В областта на ранно развитие на речеви 
умения Ерика Хоф показа категорично, че социо-икономическият статус на семейството е мо-
1 Акронимът WEIRD на английски произлиза от описателната фраза Western, Educated,Industrialized, Rich and 
Democratic.
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щен индикатор за бъдещото развитие на детето, не само по отношение на бедните семейства, 
но дори и при сравнение на средно-богати и на заможни семейства (Hoff, 2003; Hoff, 2006). В 
по-бедни семейства децата са изложени на количествено и качествено по-бедна реч от страна 
на възрастните, отколкото децата от средно-доходни семейства. Според една оценка става дума 
за около 30 милиона думи разлика през най-ранните години на развитие (Hindman, Wasik, & 
Snell, 2016). Най-новите изследвания на Fernaldetal. (2013) показаха значителни различия меж-
ду деца от по-богати и от по-бедни семейства по отношение на речникови умения и ефектив-
ност на обработка на реч в реално време, измервани чрез продължителност на погледа, дори 
още на 18 месечна възраст. 

Множество изследвания досега показаха, че факторът пол на участника в експеримента 
или изследваното лице2 също може да окаже своето влияние. Докато за социо-икономическия 
статус на семейната среда на детето например не е трудно да се говори като за силен и въз-
действащ фактор, темата за когнитивни различия по признака пол (впрочем, и раса) обикно-
вено се приема като спорна и в известна степен маргинална за психологията. Редица изслед-
вания твърдят обаче, че се откриват системни разлики в познавателните способности на двата 
пола по отношение на пространствени умения в полза на мъжете и на езикови умения в полза 
на жените, макар и свързани понякога с други аспекти като стереотипната заплаха например 
(Halpern, 2013; Miller & Halpern, 2014). 

По отношение на езиковата способност в частност полови различия се откриват още в 
най-ранна детска възраст, типично сочещи, че усвояването на език протича с по-бързи темпове 
при момичетата, отколкото при момчетата (Eriksson, Marschik, Tulviste, Almgren, Pérez Pereira, 
Wehberg, & Gallego, 2012; Simonsen, Kristoffersen, Bleses, Wehberg, & Jørgensen, 2014). Макар 
това да не се потвърди в едно наше изследване с 153 деца на възраст от 20 до 30 месеца (Andon-
ova, 2015), тази разлика преобладава в международните данни. Подобно предимство се откри-
ва и при заучаването на нови думи, както при деца на възраст от 5 до 7 години (Kaushanskaya, 
Gross, & Buac, 2013), така и при възрастни (Kaushanskaya, Marian, & Yoo, 2011). Полови разли-
чия са установени при някои дефицити, свързани с езикова употреба, като заекване, дислексия, 
аутизъм и шизофрения (Wallentin, 2009), както и по отношение на степента на латерализация 
на обработката на езикова информация в мозъчната кора (Burman, Bitan, & Booth, 2008). 

Измежду възможните разнообразни обяснения за наличието на полови различия оби-
чайно се изтъкват биологични и/или еволюционни причини. Например Estabrooke, Mordecai, 
Maki, & Ullman (2002) свързват половите различия при вербална семантична памет с разлики 
в хормоналните нива на двата пола. По-голяма популярност, макар и да е особено спорна, 
има хипотезата за „ловци и събирачи“ (Silverman,Choi, & Peters, 2007), според която нашите 
съвременни полови различия са остатъци от предишна епоха в еволюцията на човешкия род, 
когато двата пола са били ясно обвързани с два различни типа дейности за прехрана – мъжете 
с ловуване, а жените със събиране на полезни храни от природата, довели до по-добри умения 
за пространствена ориентация и навигация при мъжете и по-добри умения за общуване и прос-
транствена памет при жените. Държа да подчертая, че споменавам тази хипотеза не в нейна 
подкрепа, а за изчерпателност, тъй като е твърде спорно и необосновано да се търси подобно 
обяснение без нужните данни за проверка на хипотезата. 

На фона на подобни твърде спорни обяснения в настоящето изследване предлагам за 
разглеждане други възможни ефекти на половите различия при обработката на българска реч 
и алтернативно обяснение. Тук не става дума за полови различия сами по себе си, а за взаимо-
отношението между пола на изследваните лица и категорията граматичен род, която се намира 
в сърцевината на българската граматика, тоест за различия при обработката на езикова грама-
2 За целите на това изложение ще считаме „участник (в експеримент)“ и „изследвано лице“ за 
синонимни.
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тична информация от представители на двата пола. На пръв поглед подобен изследователски 
въпрос може да звучи абсурдно – защо се очакват разлики, та нали всички носители на родния 
си език владеят отлично неговата граматика и я използват в общуването си ежедневно? Всъщ-
ност познанието на граматическата структура на езика и нейното използване могат да са два 
различни вида компетенции, но по-важното тук е, че според нашата хипотеза се очаква да се 
открият различия не непременно в степента на владеене на езиковата структура, а в бързината 
и ефективността, с която обработваме езикова информация, тоест в когнитивно-психологични 
аспекти на достъпа до знанията ни за думите и тяхната граматична категория на родния ни 
език, тоест при достъпа до менталния лексикон, процес, наричан още „лексикален достъп“. 

Какво мотивира нашата хипотеза за подобни различия? На първо място, информация-
та за граматичната категория на думата, в случая с категорията род дали думата е от мъжки, 
женски или среден род в български език, е проникнала в голяма степен в речта ни, тъй като в 
български език различни части на речта са маркирани за род – съществителни, прилагателни, 
някои местоимения, глаголни форми и пр. Но този довод е в полза на доброто познаване и бър-
за обработка на граматичната информация, независимо от пола на говорещия. На второ място 
идва едно по-важно съображение, а именно – граматичната категория „род“ е тясно свързана 
с разбирането за биологичен пол, или т.нар. „семантичен род“ в нашия език, в по-голяма сте-
пен, отколкото в някои други езицикато италиански например (Andonova, D’Amico, Devescovi, 
&Bates, 2004). В наскоро проведено изследване с деца на възраст от 3 до 6 години у нас уста-
новихме, че при тях се наблюдава асоциация на съществителни имена от мъжки род с животни 
от мъжки пол и съответно на имена от женски род с принадлежност към женски пол (Андо-
нова, ms). На трето място обаче е най-значимата причина да очакваме взаимодействие между 
категориите пол и граматичен род, а именно различният количествен и качествен личен опит 
на индивиди от мъжки и от женски пол по отношение на употребата на лексикални единици, 
принадлежащи на двата основни граматични рода в български език – мъжки и женски род. 
Този различен индивидуален опит, натрупван през целия живот, може да доведе до разлики по 
отношение на типа граматична информация, с която боравят с повече лекота и ефективност, 
поради честотата и значимостта на дадения вид информация за тях. 

Представените тук две изследвания проверяват дали тази изследователска хипотеза ще 
намери подкрепа в данни за обработка на езикова информация в реално време чрез измерване 
на времето на реакция и точността на определяне на езиковата информация от носители на 
български език при задачи за повтаряне на думи и за определяне на рода на думите. 

експеримент 1

Участници. В този експеримент участваха 28 души (14 мъже и 14 жени) в задачата за 
повтаряне на думи и 19 души (9 мъже и 10 жени) в задачата за определяне на рода на думата, 
на възраст от 18 до 28 години, за които български е роден език, студенти. 

Стимули. Стимулите бяха общо 386 съществителни нарицателни имена, приблизително 
поравно от трите граматични рода (мъжки, женски и среден род), в единствено число, под-
брани главно от две академични граматики на български език (Пашов, 2004; Стоянов, 1980). 
Съществителните бяха представени слухово, записани с женски глас с неутрална низходяща 
интонация. Времето на реакция беше измерено от специализирана компютърна платформа, в 
милисекунди, от началото на стимула до началото на отговора на участниците в експеримента 
(Cohen, MacWhinney, Flatt,& Provost, 1993).
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Процедура. Експерименталната процедура се проведе в звуко-изолирана кабинка в Ла-

бораторията по експериментална психология на НБУ. За задачата за повтаряне на думи учас-
тниците бяха помолени да повтарят всяка чута дума колкото се може по-бързо, без да правят 
грешки. За задачата за определяне на рода участниците трябваше да отговарят от кой род е 
чутата дума, като натиснат един от три възможни бутона съответно за мъжки, женски или сре-
ден род. Стимулите бяха поднесени в различен рандомизиран ред за всеки участник, а разполо-
жението на трите бутона беше контрабалансирано спрямо участниците. Точността и средните 
стойности на времето на реакция за всеки стимул осреднени по участници бяха включени в 
последвалите анализи. 

Резултати. В този експеримент по хипотеза се очакваше да има взаимодействие между 
рода на думата и пола на изследваното лице, особено при изпълнението на задачата за опреде-
ляне на рода на думата, при която има експлицитно насочено внимание към родовата катего-
рия. Бяха предприети три смесени дисперсионни анализи – съответно за времето на реакция 
и точността на определяне на рода в тази задача, както и за времето на реакция в задачата за 
повтаряне на думи. 

При първия анализ на времето на реакция на задачата за определяне на рода на думата, 
се установи главен ефект на категорията род на думата (F(2,392)=6.61, p=.002), но което е 
по-важно, също така и статистическо значимо взаимодействие между рода на думата и пола 
на участниците в експеримента (F(2,392) = 11.33, p = .0001). Времето на реакция на жените 
беше особено бавно при определянето на рода на съществителните от мъжки род и особено 
бързо при същата задача за думите от женски род, както се очаква според хипотезата за въз-
действието на индивидуалния опит с имена от мъжки и от женски род, който се различава при 
двата пола по своята честота и значимост. При анализа на точността за определяне на рода в 
тази задача отново бе установено статистически значимо взаимодействие между пола на учас-
тниците и рода на думата, F(2,392) = 6.63, p = .0001. Жените дадоха повече грешни отговори 
при определянето на рода на думи от мъжки род, а мъжете направиха повече грешки за думи 
от женски род. Този резултат от анализите допълва по един убедителен начин установеното 
взаимодействие при времето на реакция за изпълнението на тази задача. Очевидно личният 
опит с дадени граматични категории може да доведе до различна по степен сензитивност към 
членовете на категорията и достъпност на граматичния род за носителя на български език. 

При анализа на времената на реакция при задачата за повтаряне на думи се откри главен 
ефект на рода на думата (F(2,392) = 3.49, p = .04), както и тенденция за взаимодействие на двете 
променливи, род на думата и пол на участниците (F(2,392) = 2.82, p = .07). Тези резултати от 
задачата за повтаряне на думи са по-слаби от установеното със задачата за определяне на рода 
на думата, но са в същата посока и помагат да разберем по-добре очакваното взаимодействие. 

Дискусия. Казано в обобщен вид, установихме очакваното взаимодействие между грама-
тичния род на думата и пола на изследваното лице за участници, носители на български език, 
както при анализа на времената на реакция, така и на точността на изпълнение на задачата за 
определяне на рода на слухово поднесените думи. Налице е и тенденция в същата посока за 
времената на реакция при задачата за повтаряне на думи. Резултатите очевидно са по-силни 
и убедителни при анализа на данни от задачата за определяне на рода, като едно възможно 
обяснение е, че задачата за повтаряне на думи е толкова лесна и автоматизирана, че при нея 
не се извършва непременно по-дълбока обработка на информацията за отделната лексикална 
единица, която да включва граматични характеристики на думата. 

Най-важното откритие от този експеримент обаче е установеното взаимодействие меж-
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ду рода на думата и пола на изследваното лице. Обработката на граматична информация бе 
очевидно улеснена, когато се наблюдава съответствие между рода на думата и пола на изслед-
ваното лице. Защо да се получава подобно улеснение на лексикалния достъп? В резултат на 
данните от експеримента и полученото взаимодействие можем да тълкуваме установеното в 
перспективата на различия в личния опит на всяко изследвано лице с определени членове на 
граматичната категория род. Когато жена цял живот чува повече думи в женски род, отколкото 
един мъж, това вероятно създава по-голяма сензитивност към тази граматична категория и 
оттам улесненост на достъпа до подобна езикова информация. Във всяка ситуация на произ-
насяна българска реч, в присъствието на жена-адресат на изказването тя ще чуе словоформи, 
маркирани в женски род, например „Уморена ли си?“ Когато една жена говори за себе си в 
първо лице, също употребява такива словоформи („Да, чела съм я тази книга.“), а мъж гово-
рител на български език не ги употребява. Така с времето относителната честота на употреба 
на словоформи в двата рода – мъжки и женски – все повече се разграничава при говорители от 
мъжки и женски пол и това довежда до установените полови различия по отношение на обра-
ботката на тази граматична информация при нас. 

експеримент 2

Установеното взаимодействие между пола на изследваните лица и граматичния род на 
думите в експеримент 1 повдига интересни въпроси за степента, в която нашият предишен 
езиков опит се отразява върху скоростта и ефективността на обработка на езикова информа-
ция дори при такива силно автоматизирани и елементарни задачи като повтаряне на думи или 
определяне на техния род в своя роден език. Ако експериенциалното3 обяснение е адекватно 
на реалните процеси на обработка на реч, тогава подобно взаимодействие би следвало да се 
открие не само при обработка на съществителни, но и на други части на речта, например при-
лагателни имена и глаголни форми с родови окончания, при които окончанията още по-лесно 
и прозрачно предоставят достъп до информация за граматичната категория на думата. Целта 
на второто изследване е именно тази – да се опита да направи репликация на резултатите от 
първия експеримент при различен набор от стимули, принадлежащи на други части на речта 
– прилагателни и глаголни форми. В допълнение към това бе приложена и известна модифика-
ция на дизайна на първия експеримент, като се добави като фактор полът на гласа, произнасящ 
стимулните думи. 

Метод. В дизайна на този експеримент са включени пол на изследваното лице (мъже/
жени), граматичен род на думата (мъжки/женски) и пол на гласа (мъжки/женски) като незави-
сими променливи и среден процент грешки (мярка за точността на изпълнение на задачата за 
определяне на рода) и време на реакция за всяка от двете задачи като зависими променливи. 

Участници. 40 души, 20 мъже и 20 жени, участваха в този експеримент, студенти на въз-
раст 19-30 години, с роден език български.

Стимулии процедура. Стимулите бяха словоформи в различни граматични родове на гла-
голи и прилагателни, представени слухово в различен рандомизиран ред за всеки участник, 
записани от двама носители на български език, съответно с мъжки и женски глас. Процедурата 
беше същата, както в експеримент 1. 

3 Терминът „експериенциално“ означава характеристика, свързана или произлизаща от опита, 
или преживенческа. 
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Резултати. Дисперсионният анализ за задачата за определяне на рода на думата на 2 (пол 

на участника) x 2 (граматичен род на думата) x 2 (глас – мъжки и женски) на процента грешки 
показа, че се открива главен ефект на граматичния род, F (1, 38) = 6.77, p = .013 (по-висока 
точност на отговор за думи в женски род), но не на другите две променливи. Установи се обаче 
статистическо значимо взаимодействие между пола на участника и рода на думата, F (2, 38) = 
6.20, p = .017. Докато процентът грешки при мъжете-участници не се различава съществено 
спрямо двата рода на думите (M = 1.29% за думи от мъжки род и M = 1.25% за женски род), 
жените-участници допуснаха по-висок процент грешки за думи от мъжки род (M = 2.34%), от-
колкото за думи от женски род (М = 0.52%).При дисперсионния анализ на времето на реакция 
не беше установено очакваното взаимодействие между пола на участника и граматичния род 
на думата. От анализа на времената на реакция обаче се открои главен ефект на пола на гласа 
(F (1, 38) = 125.33, p < .001) и значимо взаимодействие на пола на гласа и рода на думите (F (1, 
38) = 36.22, p < .001). Средното време на реакция беше по-дълго за думи, произнесени с мъж-
кия глас, което вероятно се дължи на определени акустични характеристики на двата гласа. 
По-интересно е взаимодействието между пола на гласа и рода на думата – отговорите за думи 
от мъжки род не се различаваха по своята скорост в зависимост от гласа и пола на произнася-
щия думата, но участниците реагираха по-бавно на думи от женски род, произнесени с мъжки 
глас, отколкото с женски глас (съответно M = 556 ms и M = 493 ms). 

При задачата за повтаряне на думата дисперсионният анализ на средните стойности на 
време на реакция установи главен ефект на граматичния род на думата, F (1, 38) = 93.68, p < 
.001, както и преди, реакциите на думи от мъжки род бяха по-бавни от тези на думи от женски 
род. Получи се също така главен ефект на пола на гласа, F (1, 38) = 214.78, p < .001, участници-
те повтаряха думи, произнесени от мъжкия глас по-бавно, отколкото с женски глас, вероятно 
отново поради акустични различия. Най-важното обаче е, че при този анализ се установиха две 
статистически значими взаимодействия. Както и в експеримент 1, получи се взаимодействие 
на пола на участника и рода на думата, F (2, 38) = 5.51, p = .024, което сочи, че жените учас-
тници реагираха по-бързо на думи от женски род. Второто значимо взаиомдействие бе между 
независимите променливи род на думата и пол на гласа, F (2, 38) = 59.33, p < .001. Отново 
изследваните лица реагираха на думи от женски род по-бързо, когато те са произнесени от 
женски глас, отколкото от мъжкия глас. 

Дискусия. При експеримент 2 установихме взаимодействие между рода на думата и пола 
на гласа спрямо времената на реакция при определяне на рода, както и се репликира взаимо-
действието от първия експеримент на незавасимите променливи пол на участника и род на 
думатапо отношение на точността (процент грешки) на изпълнение на задачата. Впечатление 
прави колко сходни за резултатите за двете задачи в този експеримент, въпреки че при задачата 
за определяне на рода има експлицитна инструкция, насочваща към обработка на информация 
за граматичната категория, а при задачата за повтаряне на думи лексикалният достъп е силно 
автоматизиран и не подлежи на следване на стратегия от страна на участника. Тези резулта-
ти сочат отново, както и при първия експеримент по-горе, че получените ефекти на взаимо-
действие са стабилни и не зависят от естеството на задачата и нейните изисквания, както и не 
зависят от частта на речта, за която се обработва граматическа информация – съществителни 
в експеримент 1 или глаголи и прилагателни в експеримент 2. Впрочем, макар задачата за 
определяне на рода на думата да идва с експлицитна инструкция за граматичен род, тя също 
очевидно е лесно изпълнима от страна на говорителите на български като роден език, което се 
вижда от особено ниския процент грешки и от късите времена на реакция за нейното изпъл-
нение. 
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заключение

Основна мотивация на изследванията, описани тук, беше изследователският въпрос дали 
различията в индивидуалния езиков опит на говорителите на даден език може да окаже вли-
яние върху начина, по който те обработват езикова информация и по какъв начин могат да си 
взаимодействат езикови и извън-езикови категории, в случая граматическата категория род на 
думата и био-културната категория пол на езиковия субект, в резултат на езиковия и социо-кул-
турен опит. В два експеримента с по две задачи всеки и над сто изследвани лица, носители на 
български език, установихме стабилни ефекти на взаимодействие между пола на участниците 
и рода на думата, а във втория експеримент също и взаимодействие между пола на гласа, про-
изнасящ думата, и рода на думата. Ефектите бяха в посоката, която се очакваше от основната 
изследователска хипотеза за влияние на личния езиков опит с дадените граматични категории 
на български език. 

Очевидно е влиянието на тази граматична категория в език като български, който марки-
ра род (и оттам понякога и пол) в няколко различни части на речта. Дали подобни ефекти ще 
могат да се открият за други езици или за други граматични категории остава задача за бъдещи 
изследвания. Установеното тук има важни последствия за други изследвания на лексикалния 
достъп в езици, които имат граматичната категория род на думата, каквито са романските и 
славянските езици например. При такива изследвания ще трябва да се има предвид възможно-
то взаимодействие на рода с пола на изследваните лица и строго да се балансират и контроли-
рат тези две променливи. 

По-важното обаче е, че резултатите тук сочат значимостта на индивидуалните различия 
при езикова обработка и могат да имат сериозни последствия за теоретичните рамки на описа-
ние и обяснение на лексикалния достъп. Особено интересно е, че различията тук са свързани 
пряко с личния езиков опит и в това отношение са концептуално сродни с нарастващия интерес 
към така наречения подход на ембодимънт, при който се търси и често се намира влияние на 
опита на сензорно-моторно ниво върху по-абстрактни понятия и разсъждения (Gibbs, 2005; 
Casasanto, 2009). Този подход, с който си кореспондират резултатите от нашите изследвания, 
несъмнено говори за това, че езиковата способност, както другите познавателни умения, е съг-
радена от поредица от конкретни преживявания, оставали своя отпечатък, така че езикът за 
отделния индивид не може да бъде една изцяло произволна символна система, отдалечена от 
реалния му живот.
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В настоящото изследване се индуцират различни емоционални състояния (забавление, отвращение 
и тъга) с цел да се изследва влиянието импри формирането на морална преценка. Изучаването на набор 
от емоции в рамките на самостоятелно изследване позволява да сенаправят систематични сравнения на 
въздействията на емоциите, тъй като се използват консистентни методи за индуциране на афективни 
състояния, еднородни стимули и измервания. За първи път в областта на моралната преценкасе използва 
методология за проследяване на погледа, с цел да се направят сравнения по отношение нивото на преработка 
на информация при отделните етапи на формирането на преценката. В рамките на изследването са изучава 
и връзката между представност и морална преценка. Получените резултати демонстрират значим ефект 
върху преценката единствено при индуциране на забавление и то в посока обратна на установените в 
литературата ефекти. Поставят се под въпрос теории, които обясняват промени в преценката с хипотетично 
„погасяване“ на негативни емоции. Установява се връзка между представност и морална преценка. 

In the current study, we systematically induce amusement, disgust and sadness using consistent manipulation 
procedures, stimuli and measurements in order to explore the influence of various affective states on moral 
judgement. For the first time, eye-tracking data is collected as a process measure, to address concerns about 
the specific stage at which affect influence judgement (reading the scenario, reading the question, deliberation). 
Results from eye-tracking data suggest that experienced amusement, disgust and sadness do not produce changes 
in information acquisition. The only significant effect of affective state is produced by amusement. Results question 
the popular negativity diminishment hypothesis showing that although being a positive emotion, experience of 
amusement leads to greater approval of moral transgression. The lack of effect for disgust also challenges the 
amplification hypothesis showing that generalization of disgust effects on moral judgement need to be applied 
with caution. Results stress the importance of mental imagery accompanying judgement (which appears to be 
unaffected by affective state) and show that further studies manipulating the content and vividness of mental 
imagery might better explain the mechanisms which underlie moral judgement.

IntroductIon

How moral judgments are made? Many theories suggest that judgment derives due to controlled 
cognitive processing. According to rationalist models, the relevant processes that play a causal role in 
judgment are reasoning and reflection (Kohlberg, 1981). These models suggest that judgment is made 
through rational evaluation of issues such as harm, rights, justice and fairness and although certain 
moral dilemmas may provoke emotional response, it is irrelevant in terms of causality.

Other theories emphasize the role of emotional processing in moral judgment. A relatively 
radical one - The Social Intuitionist theory - suggests that morality is based on intuitions rather than 
logical reasoning (Haidt, 2001) 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 (2001) who introduces the theory, reasoning serves as a ‘post-
hoc justification’ of automatic and intuitive moral judgment guided by emotion. In support of social 
intuitionism, Haidt (2001) provides some evidence from ‘moral dumbfounding’ studies – when 
asked to judge a certain behavior (e.g. incest) people are confident that it is not appropriate, but 
find it difficult to logically justify their judgment. Haidt (2001) argues that reasoning is triggered 
post-hoc when people are forced to justify their judgments in social settings. When asked to judge 
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incest for example, participants evaluate it as morally wrong but it is difficult for them to produce a 
justification different from ‘I don’t know, it just seems wrong.’ In the study it was found that some of 
the participants that were able to produce ‘justifications’ for the moral wrongness of incest, actually 
expressed concerns that were already settled in the scenarios (e.g. when asked to explain why incest 
is morally wrong, some of the participants responded that it is wrong as it could lead to pregnancy; 
actually, in the scenario it was explained that highly reliable contraception is used and pregnancy is 
not a possibility). According to Haidt (2001) rational reasoning did not occur (at least not consciously) 
when morality of this act was judged, as no reasons were readily available to be provided.

Haidt’s strongest argument (the ‘moral dumbfounding’ phenomena) was based on research that 
used a specific class of scenarios. Most of them suggested offensive acts and were intentionally 
designed to provoke strong emotional response. Although participants did formed an opinion of right 
or wrong in terms of morality and were not able to produce reasonable justifications in this cases, it is 
highly questionable whether the social intuitionist model is able to exhaustively represent the process 
of moral judgment in general. On the other hand, studies in support of social intuitionist theory did 
demonstrated that sentiments, apart from reasoning could play a causal role in judgment.

Dual-process theory of Moral JuDgMent

Greene et al. (2001) investigated a hypothetical distinction between ‘personal’ and ‘impersonal’ 
moral dilemmas using functional magnetic resonance imaging. The study was inspired by a puzzling 
behavioral phenomenon – when people considered the trolley problem, they consensually judged 
as morally appropriate to pull the switch and kill the bystander in order to save the other persons 
endangered (Greene et al., 2001). A version of the trolley problem - the ‘footbridge dilemma’ elicited 
a different pattern of responses – most people did not evaluate the resolution suggested as appropriate 
in this similar case. What actually differed in the footbridge dilemma was that its resolution described 
a bystander sitting on a footbridge above the tracks and it was suggested that the bystander is pushed 
on the way of the trolley (so his body would block it, thus saving the five people endangered).

According to Dual-process theory of moral judgment, certain specifics of moral scenarios 
recruit separate neural systems; dilemmas are differentiated on a neural level and this difference 
in processing is what leads judgment in different directions. Greene et al. (2001) argued that dual-
process theory predicts the pattern of responses to the dilemmas reviewed above. 

More specifically, the authors suggested that some moral problems (e.g. the footbridge dilemma) 
evoke fast emotional response that interferes with rational, utilitarian reasoning; while others (e.g. the 
trolley dilemma) fail to provoke emotionally salient response and utilitarian resolution is preferred. 
They hypothesized that different brain systems are engaged when processing both types of dilemmas. 
According to the authors, moral dilemmas that oppose human rights versus greater good could be 
categorized to ‘personal’ and ‘impersonal’ ones (the first category being illustrated by the trolley 
dilemma and the second - by the footbridge dilemma). 

Greene et al. (2001) reported data in support of the dual-process theory and the personal – 
impersonal distinction. Results were consistent with the prediction that deliberation of personal moral 
dilemmas would be accompanied by stronger emotional response compared to impersonal ones. 
Deliberation of personal dilemmas elicited brain activation in regions previously identified as being 
involved in emotional processing - medial frontal gyrus, posterior cingulate gyrus and angular gyrus. 
Moral impersonaldilemmas and non-moral dilemmas did not provoke similar pattern of activity. The 
prediction was additionally supported by the decreased relative activation of brain regions associated 
with working memory (middle frontal gyrus, right and parietal lobe bilateral) while contemplating 
personal moral dilemmas compared to impersonal ones. 

The authors argued that the observed emotional processing interferes with cognitive processing 
which otherwise favors rational, utilitarian judgment. Greene et al. (2001) predicted that this 
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interference would be manifested as a longer response time for ‘appropriate’ responses to personal 
dilemmas (compared to ‘inappropriate’ responses in the same condition). Response time results 
were also in support of the theory. ‘Appropriate’ judgments took longer compared to ‘inappropriate’ 
when personal dilemmas were deliberated. No significant difference between responses was found 
for moral-impersonal and non-moral dilemmas. Certain systematic variations were identified in the 
extent to which moral dilemmas engage emotional processing. Results were reported in support of the 
prediction that affective processes could be influential in judgment. 

Although vague, the personal – impersonal distinction was recognized in further research and 
was extensively used to explore the influence of emotion on moral judgment. Studies that adopted 
this distinction have revealed that emotional priming could lead judgment in ‘personal’ dilemmas 
but preliminary induction of emotion is not able to influence judgment in ‘impersonal’ scenarios. 
(Schnall, Haidt, &Clore, 2008; Valdesolo&DeSteno, 2006; Wheatley &Haidt, 2005). ‘Personal’ 
harm was also found to exhibit distinctive behavioral patterns when it was judged by patients with 
diminished emotional processing (i.e., FTD, VMPC, and psychopaths). No similar patterns were 
observed for healthy subjects (Anderson, Bechara, Damasio, Tranel, &Damasio, 1999; Blair, 1995, 
1997; Koenigs et al., 2007; Mendez, Anderson, &Shapira, 2005).

MooD InDuctIon anD Moral JuDgMents

Using emotional priming paradigm, Valdesolo&DeSteno (2006) induced either positive or 
neutral affective state in participants prior to judgment. Positive affect was induced by exposure to 
a 5-minute comedy clip, neutral affect – by a 5-minute segment of a documentary. They found that 
when the footbridge dilemma was deliberated, participants in the positive affect condition were more 
likely to favor utilitarian decisions compared to those in the neutral affect condition. The experimental 
manipulation did not influence the frequency of utilitarian responses in the trolley dilemma. 
Valdesolo&DeSteno (2006) argued that the induction of positive affective state actually diminished 
the negative emotion that was produced by personal harm and it was considered responsible for 
restraint from action. Affective state did not manipulate the interaction between choice and response 
time in the footbridge dilemma and did not induce interaction between choice and response time in 
the trolley dilemma. Results confirmed the authors’ predictions which were based on the idea that 
emotional manipulation could be influential in moral judgment and certain moral violations (personal 
ones) are more ‘emotionally sensitive’.

Wheatley &Haidt (2005) demonstrated that induction of disgust feelings is also able to lead 
judgment. The researchers found that when participants were post-hypnotically suggested to feel 
disgust they were more likely to judge certain moral violations as wrong. Schnall, Haidt, Clore& 
Jordan (2008) went further and investigated whether feelings of disgust would moderate: 1) judgments 
of physically disgusting actions only; 2) specifically moral judgments as opposed to non-moral 
judgments. They also looked into the causality of the observed effect – did it result from emotional 
feelings or activated concepts of disgust. Finally the study investigated whether disgust feelings alter 
judgment in a unique manner or similar effects could be achieved through induction of other negative 
emotions (e.g., sadness). Three different experimental manipulations were used across experiments to 
induce feelings of disgust (working in a disgusting room; recall of a physically disgusting experience; 
exposure to a video material with disgusting content).

Results revealed that judgment was affected for both actions that were evaluated as disgusting 
and those that were not. The experimental manipulation specifically altered judgment in moral 
scenarios. Non-moral judgments were not influenced. Next, it was confirmed that the feeling of disgust 
itself was responsible for the observed results but not the conceptual activation. I.e. participants with 
stronger sensitivity to their own physical sensations (as measured by Private Body Consciousness 
(PBC) scale, (Miller, Murphy, & Buss, 1981)) were more severely influenced. Disgust induction 
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produced a specific effect on moral judgment that was not observed when sadness was elicited. 
Results confirmed the thesis of affective basis of judgment and stressed that specific emotions (one 
of them being disgust) could be engaged. Although data from emotional priming studies supports 
the claim for causal role of emotion, some authors criticize this paradigm as it is not clear whether 
preliminary induced emotions influence information acquisition while reading the dilemma or the 
judgement process itself (e.g. Huebner et. al., 2009). What is more, different studies adopt different 
experimental designs, different manipulation procedures, different stimuli and measurements which 
makes results difficult to compare, thus further research addressing this issues is needed. 

goals anD hypotheses

The presents study aims to consistently explore the effect of induced affective states (amusement, 
disgust, fear and sadness) on moral judgement using identical induction manipulation, stimuli and 
measurements. 

In line with dual-process theory, it is hypothesized that amusement would diminish the negative 
affect produced by personal dilemmas and this would result in a greater proportion of ‘Yes’ responses 
in this experimental condition, for personal dilemmas specifically. Due to the specificity of disgust as 
an emotion which amplifies the negative emotions produced by moral transgressions we predict that 
this affective state would diminish the number of ‘Yes’ responses for personal dilemmas. 

With regard to fear and sadness, we predict a smaller proportion of ‘Yes’ responses both for 
personal and impersonal dilemmas due to their potential to diminish disposition towards action. 

Eye-tracking data is collected to explore variation in information processing related to the 
induced affective states. It is important to have a process measure, as in all previous studies one 
of the open questions is the following: when an emotion changes the responses, on which stage of 
moral judgment task the change is taking place (reading of the scenario, reading of the question, 
deliberation).

The association of affective states with mental imagery accompanying judgement is also studied 
in order to look for an alternative explanation of the role of emotions. 

MethoD

Stimuli and Design
A total of 2 moral dilemmas (1 personal and 1 impersonal) were used in the experiment. The 

stimuli were constructed with the aim to control for possible confounding factors identified in the 
previous research: Dilemmas were 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). Participants are assigned the role of the protagonist whose life is not threatened 
and no specific role or any responsibility is assigned to them. All of the six endangered persons 
were identified with equal roles in a working environment, thus suggesting equal responsibilities. 
Resolutions suggested a tradeoff between killing one person and saving five others. The endangered 
and potentially sacrificed persons were adults only. Both dilemmas were homogenously structured: 
introductory paragraph describes the situation, followed by one sentence that introduces the one 
and only means of escape; finally, a resolution was suggested in a third paragraph. The suggested 
intervention was instrumental (it is not just an incidental by-product of an action). In both dilemmas, 
harm was avoidable for the hypothetical victim.

Two factors were manipulated in a 2x5 factorial design. Both physical directness of harm 
(personal vs. impersonal) and affective state (sadness vs. disgust vs. amusement vs. fear vs. neutral) 
were manipulated between-subjects.

For each dilemma, the following measures were collected: 
Eye-tracking Data
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• Fixation Count 
• Total Visit Duration
Behavioral Data
• Number of ‘Yes’ responses indicating moral permissibility
• ‘Moral permissibility’ and ‘Blame’ ratings
• Mental imagery ratings
• Intensity, arousal and valence ratings of the affect experienced during the emotion induction 

period

partIcIpants anD proceDure

A total of 307 participants (48 male, 259 female) took part in the experiment. Participants’ age 
ranged from 18 to 53 years (average 24 years). The participants were university students taking part 
in the study for partial fulfillment of course requirements or voluntarily

First, each of the participants was instructed to watch carefully a video-clip. No other specific 
task was assigned. This manipulation aimed to induce certain affective state (either sadness, disgust, 
amusement, fear or neutral), based on a preliminary stimulus-norming study. All of the video clips 
were from documentaries and no humans were present in order not to influence further interpretation 
of dilemmas. Immediately afterwards, participants were instructed to read the text description 
of a situation to be presented on the next screen and answer all of the questions that follow. The 
moral dilemma text appeared on the same screen with the question: “From a moral standpoint, is it 
permissible to act as described“ and the two possible options for a response: ‘Yes’ or ‘No’, represented 
as clickable buttons. After participants indicated either ‘Yes’ or ‘No’, they had to answer a sequence 
of questions regarding moral permissibility and blameworthiness, mental imagery experience during 
judgement and affect induced by the video-clips. All of them were presented on separate screens: 

Moral Permissibility and Blame:
• From a moral standpoint, to what extent the suggested action is permissible? (1 = ‘not at all 

permissible’, 7 = ‘completely permissible’)
• To what extent do you deserve to be blamed in case you have endorsed the action? (1 = ‘I do 

not deserve to be blamed at all’, 7 = ‘I completely deserve to be blamed’).

Mental Imagery:
• As you were judging whether the suggested resolution is permissible or not, were you 

imagining something? (‘Yes’/ ‘No’).
• As you were making the judgment, how clearly were you imagining the worker whom you 

are killing in case you intervene? (1 = ‘I was not imagining him at all’, 7 = ‘I was imagining him very 
clearly’).

• As you were making the judgment, how clearly were you imagining the five workers perished? 
(1 = ‘I was not imagining them at all’, 7 = ‘I was imagining them very clearly’).

• As you were making the judgment, how clearly were you imagining the five workers saved? 
(1 = ‘I was not imagining them at all’, 7 = ‘I was imagining them very clearly’).

• As you were making the judgment, how clearly were you imagining yourself acting as 
described? (1 = ‘I was not imagining myself at all’, 7 = ‘I was imagining myself very clearly’).

Manipulation check:
• As you were watching the video, to what extent were you feeling calmness? (1 = ‘not at all’, 

7 = ‘very strong’).
• As you were watching the video, you were feeling: (- 4 = ‘very unpleasant’, + 4 = ‘very 
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pleasant’).

• As you were watching the video, you were: (0= ‘very calm’, 8 = ‘very excited’).
• As you were watching the video, to what extent were you feeling disgust? (1 = ‘not at all’, 7 

= ‘very strongly’).
• As you were watching the video, to what extent were you feeling fear? (1 = ‘not at all’, 7 = 

‘very strongly’).
• As you were watching the video, to what extent were you feeling sadness? (1 = ‘not at all’, 7 

= ‘very strongly’).
• As you were watching the video, to what extent were you feeling amusement? (1 = ‘not at all’, 

7 = ‘very strongly’).
• As you were watching the video, to what extent were you feeling repulsion? (1 = ‘not at all’, 

7 = ‘very strongly’).

results

Mood Induction
First, manipulation check was performed. Target emotion intensity ratings were subjected to 

independent-samples t tests aiming to compare the mean rating for the target emotion in each of the 
experimental conditions and the mean rating for the target emotion in the control condition. 

Analyses reveal significant differences for all of the target emotions in comparison with the 
neutral condition. Participants in the amusement condition experienced stronger amusement (M = 
6.1) compared to those in the neutral condition (M = 3.3), t(121) = 7.28, p< .001, those in the disgust 
condition experienced stronger disgust (M = 4.8) than those in the neutral condition (M = 1.4), t(121) 
= 8.79, p < .001, participants in the sadness condition experienced stronger sadness (M = 6.0) than 
participants in the neutral condition (M = 2.3), t(120) = 9.70, p<.001. Participants in the fear condition 
experienced stronger fear (M = 3.9) compared to those in the neutral condition (M = 2.1), t(120) = 
5.09, p<0.001 but they also rated the intensity of the experienced sadness (М = 4.5) as stronger than 
the experienced fear. Thus, the fear induction manipulation was considered unsuccessful and data 
collected in the fear condition was excluded from further analyses. On average, in the other three 
conditions (amusement, disgust and sadness), participants gave the highest intensity ratings for the 
target emotion and those manipulations were considered successful.

Eye-tracking DataTotal visit duration time and number of fixations were analyzed for each 
of the five predefined areas of interest: the first dilemma paragraph describing the situation, the 
means of escape paragraph (the texts in the first two AOI’s were identical for both dilemmas), the 
‘resolution’ paragraph, the ‘question’ paragraph and the ‘yes’ and ‘no’ response areas.Total Visit 
Duration represents the sum of all individual visit durations for an AOI. An individual visit is defined 
as the time interval between the first fixation on the AOI and the end of the last fixation within the 
same AOI. 

Total Visit Duration Time Total visit duration time was analyzed in a 2x4 factorial ANOVA 
with physical directness of harm (personal vs. impersonal), and affective state (neutral vs. amusement 
vs. disgust vs. sadness) as between-subjects factors. No main effect was found for the affective state 
factor and there was no significant interaction for none of the areas of interest. For the physical 
directness of harm factor, the only significant difference was for the ‘resolution’ AOI (F(1, 226) = 
8.77, p = 0.003). Participants spent more time reading the ‘resolution’ paragraph of the impersonal 
dilemma (M = 16.2) compared to the personal one (M = 13.7), although the impersonal dilemma text 
was five words shorter (50 vs 55 words). 
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Figure 1: Mean visit duration timefor the ‘Resolution’ AOI as a function of physical directness 
of harm.

Fixation Count The number of fixations was analyzed in a 2x4 factorial ANOVA with physical 
directness of harm (personal vs. impersonal), and affective state (neutral vs. amusement vs. disgust 
vs. sadness) as between-subjects factors. No main effect was found for the affective state factor and 
there was no significant interaction for none of the areas of interest. Again, for the physical directness 
of harm factor, the only significant difference was for the ‘resolution’ AOI (F(1,226) = 14.77, p = 
0.031). The mean number of fixations in the ‘resolution’ paragraph of the impersonal dilemma (M = 
66) was greater compared to the personal one (M = 53).

Figure 2: Mean number of fixations for the ‘Resolution’ AOI as a function of physical directness  
of harm.

BehavIoural Data

Judgements The association between physical directness of harm (personal vs. impersonal) and 
judgement (Yes vs No) was explored using a chi square test for association. No significant association 
was established. 

A chi-square goodness-of-fit test was conducted to determine whether differences in the Yes-No 
judgement proportion for each of the experimental conditions could be attributed to the experimentally 
induced affective state. The Yes-No judgement proportion for each of the experimental conditions was 
compared to the Yes-No judgement proportion for the control condition. The chi-square goodness-
of-fit test indicated that the proportion of Yes judgements in the ‘amusement’ condition (16 %) was 
statistically significant different (χ2(1) = 6.545, p = .011) from the proportion of Yes judgements in the 
control condition (31 %). When participants experienced amusement right before they had to judge 
the moral dilemma, they were more likely to judge ‘No’. Comparisons for the other experimental 
conditions were not statistically significant.
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Figure 2: Proportion of ‘Yes’ judgements (amusement vs. neutral condition).

To study the influence of mental imagery on judgments, data for those participants who indicated 
that they have not imagined anything as they were making the judgement (15 %) were excluded from 
the anlysis. A binomial logistic regression was performed to explore whether type of judgement could 
be predicted by the content and vividness of the mental imagery during judgement. Mental imagery 
ratings for the 1 person harmed, 5 persons harmed, 5 persons saved and participants themselves were 
entered as predictors in the analysis. 

The logistic regression model was statistically significant, χ2(4) = 30.90, p < .001. The model 
explained 21.1% (Nagelkerke R2) of the variance in judgement. Mental imagery ratings for the 1 
person harmed, 5 persons harmed and 5 persons saved were statistically significant. Mental imagery 
ratings for the participants themselves did not predict judgement. Participants who imagined the one 
person harmed more vividly, were more likely to answer ‘No’ (p = .014). Those who imagined the 
five persons harmed more vividly, were more likely to answer ‘Yes’ (p = .046). Participants who 
imagined the five persons saved more vividly were, also, more likely to answer ‘Yes’ (p < .001). 

Permissibility Ratings Permissibility ratings were analyzed in a two-way ANOVA with 
physical directness of harm (action vs. inaction), and affective state (neutral vs. amusement vs. disgust 
vs. sadness) as between-subjects factors. No significant differences were found. Moral permissibility 
ratings were not influenced by the physical directness of harm and the affective state factors.

Blame Ratings Blame ratings were analyzed in a 2-way ANOVA with physical directness of 
harm (personal vs. impersonal), and affective state (neutral vs. amusement vs. disgust vs. sadness) as 
between-subjects factors. No significant differences were found. Blame ratings were not influenced 
by the physical directness of harm and the affective state factors.

Imagery Ratings Mental imagery ratings (for the 1 person harmed, 5 persons harmed, 5 
persons saved and participants themselves) were analyzed in four separate two-way ANOVA analyses 
with physical directness of harm (action vs. inaction), and affective state (neutral vs. amusement vs. 
disgust vs. sadness) as between-subjects factors. No significant differences were found. Affective 
state did not produce any effect on mental imagery.

DIscussIon

In the current study, we systematically induce amusement, disgust and sadness using consistent 
manipulation procedures, stimuli and measurements. For the first time, eye-tracking data is 
collected as a process measure, to address concerns about the specific stage at which affect influence 
judgement (reading the scenario, reading tthe question, deliberation). Results from eye-tracking data 
suggest that experienced amusement, disgust and sadness do not produce changes in information 
acquisition. The only significant effect of affective state is produced by amusement. Results question 
the popular negativity diminishment hypothesis showing that although being a positive emotion, 
experience of amusement leads to greater approval of moral transgression. The lack of effect for 

МОРАЛНА ПРЕЦЕНКА, АФЕКТИВНО СЪСТОЯНИЕ  И ПРЕДСТАВНОСТ
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disgust also challenges the amplification hypothesis showing that generalization of disgust effects on 
moral judgement need to be applied with caution. Results stress the importance of mental imagery 
accompanying judgement

(which appears to be unaffected by affective state) and show that further studies manipulating 
the content and vividness of mental imagery might better explain the mechanisms which underlie 
moral judgement. 
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ПРИЕМАНЕ НА МИТОВЕ ОТ ПОПУЛЯРНАТА ПСИХОЛОГИЯ:

В ПОДКРЕПА НА ОБЩАТА СКЛОННОСТ ДА СЕ ВЯРВА 
Д-р Николай Руменов Рачев, СУ „Св. Климент Охридски“1

ACCEPTANCE OF MYTHS OF POPULAR PSYCHOLOGY: 
A CASE FOR A DOMAIN-GENERAL BIAS TO BELIEVE 

Nikolay Rumenov Rachev, PhD, Sofia University “St. Kliment Ohridski“

Ако човек е склонен да вярва, че ниската самооценка е основна причина за психологическите про-
блеми, склонен ли е да вярва също, че някои хора имат свръхестествена способност да виждат в бъдещето? 
В рамките на двупроцесните теории за познанието, склонността да се вярва се разглежда като автоматична 
операция, за отменянето на която са необходими специални умствени усилия на по-късен етап (Gilbert, 
1991, Kahneman, 2011). Следователно, тези теории предвиждат обобщеност на склонността да се вярва през 
различни области на опита. Настоящото изследване провери тази прогноза. За целта беше съставен въ-
просник, съдържащ митове от популярната психология (базиран основно на Лилиенфелд и кол., 2012). 
Склонността да се приемат митовете беше съпоставена с убежденията в три други области: поддържане на 
дуалистична концепция за ума, вяра в Бог и вяра в паранормалното (Stanovich, 1989; Рачев, 2011). Резулта-
тите, базирани на 439 български участници, показаха наличие на силни връзки между четирите области, в 
подкрепа на идеята на Канеман (Kahneman, 2011) за общ „уклон да се вярва“. Противно на друга прогноза 
на Канеман обаче, беше открит изразен ефект на обучението по психология върху уклона, в посока на на-
маляване на склонността да се приемат неподкрепени с факти твърдения във всички изследвани области. 
Обучението по психология имаше тенденция и да модерира откритата силна връзка между приемане и 
познатост на митовете. 

If one tends to believe that low self-esteem is the main cause of psychological problems, do they also tend to 
believe that some people have a supernatural ability to foresee the future? Within the framework of dual-process 
theories of cognition, the “bias to believe“ is considered an automatic operation that needs a special mental effort, 
at a later stage, to be undone (Gilbert, 1991, Kahneman, 2011). Therefore, these theories predict domain generality 
of the bias to believe. The present study tested this prediction. To this aim, a questionnaire was devised containing 
myths of popular psychology (based largely on Lilienfeld et al. 2011). The propensity to believe myths was com-
pared to beliefs in three other domains: adherence to dualistic conceptions of mind, belief in God, and belief in the 
paranormal (Stanovich, 1989; Rachev, 2011). Results, based on 439 Bulgarian participants, showed strong associa-
tions across the four domains, thus supporting Kahneman’s (2011) view of a domain-general “bias to believe“. Yet, 
contrary to another prediction of Kahneman’s, a substantial effect of psychology education on the bias was found, 
in terms of decreasing propensity to accept unsupported claims in all studied domains. Psychology education also 
tended to moderate the strong relationship found between acceptance and familiarity of myths. 

Как решаваме дали да вярваме на нещо или не? Ако приемем теорията на Даниел Гил-
бърт (Gilbert, 1991; Gilbert, Tafarodi, & Malone, 1993), то този въпрос е донякъде подвеждащ, 
тъй като, разбирайки твърдението, ние вече сме му повярвали. Иначе казано, разбирането и 
вярването са две думи, които обозначават една и съща умствена операция. Този процес е авто-
матичен, т.е. неизбежен и извън волевия контрол. Едва на по-късен етап човек може да положи 
умствени усилия да „отмени“ вярата си в твърдението. Този модел противоречи на интуицията, 
но всъщност съответства добре на повсеместната асиметрия в полза на приетите твърдения 
спрямо отхвърлените. Още по-убедителни са емпиричните резултати, които показват, че склон-
ността да се вярва на неоправдани твърдения се повишава, ако вторият етап на отмяна на пър-
воначалното приемане бъде възпрепятстван чрез претоварване на ограничения капацитет на 
работната памет, например при отговаряне в условията на времеви натиск или при съвместно 
изпълнение с друга умствена задача (Gilbert et al., 1993). 

Разграничението между два типа процеси – бързи, автоматични и протичащи автоном-
но; и бавни, контролирани и изискващи ресурса на работната памет – е дефинираща характе-
1 Авторът изказва благодарности на студентите, участвали в изследването.
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ристика на двупроцесните теории за висшето познание (Evans, 2008; Kahneman & Frederick, 
2005; Stanovich, 2009a). Част от ролята на втория тип процеси е именно да провери решенията, 
предложени от първите и да ги отмени, ако са неподходящи. Според принципа на „когнитив-
ното скъперничество“ (cognitive miser, Stanovich, 2009b) обаче, предложените автоматични и 
интуитивни решения обикновено се приемат за верни, за да се спестят умствени усилия. Този 
общ модел обхваща и находките на Гилбърт, които Канеман (Kahneman, 2011) интерпретира 
като свидетелство за наличие на „общ уклон да се вярва и потвърждава“ (bias to believe and 
confirm)2. Ако такъв общ уклон съществува, то той вероятно стои в основата на множество яв-
ления в социалната и когнитивната психология, които са били разглеждани независимо едни 
от други(Gilbert et al., 1993). 

Обозначението „уклон да се вярва“ създава силни асоциации с отклонение от норма-
тивните стандарти за рационалност. Възможно е не всички да са съгласни, че да се вярва е 
ненормативно. В „големия дебат за рационалността“ този аргумент е познат като проблема с 
избора на нормативен модел (Stanovich & West, 2000). По-специално, възможно е ефектите, 
които официално са приемани като „уклони“, да имат своя адаптивен смисъл (напр. Goldstein 
& Gigerenzer, 2002). В тази ситуация, спорът може да бъде решен емпирично: ако склонността 
да се вярва е свързана с неоптимално представяне в различни области на опита, то има осно-
вание да се говори за „уклон“. 

В това отношение е налице значително съгласие между множество емпирични резултати. 
На първо място, религиозността, вярата в паранормалното, вярата в интуицията и възприемчи-
востта към псевдодълбокомислени безсмислици (pseudoprofound bullshit) са взаимно свързани 
(Pennycook, Cheyne, Barr, Koehler, & Fugelsang, 2014, 2015; Pennycook, Cheyne, Seli, Koehler, 
& Fugelsang, 2012). Положителна взаимовръзка между религиозност, вяра в паранормалното 
и дуалиситчни схващания за природата на ума е открита и в български условия (Рачев, 2011). 
Второ, съществува отрицателна връзка между горните мерки, от една страна, и от друга – 1) 
когнитивни способности, 2) теста за когнитивна рефлексия (Frederick, 2005) и 3) нормативно 
решаване на задачи за евристики и уклони (Alós-Ferrer & Hügelschäfer, 2012, 2015, Pennycook 
et al., 2014, 2015, 2012; Shenhav, Rand, & Greene, 2012; Toplak, West, & Stanovich, 2011). От 
своя страна, последните три компонента са положително свързани както помежду си, така и 
с мисловни нагласи и стилове като потребност от познание, активно непредубедено мислене 
и с аналитичен мисловен стил (Bruine de Bruin, Parker, & Fischhoff, 2007; Pennycook et al., 
2014, 2012; Sá, West, & Stanovich, 1999; Stanovich & West, 1999; Toplak & Stanovich, 2002; West, 
Meserve, & Stanovich, 2012; West, Toplak, & Stanovich, 2008). Когнитивните способности и ре-
шаването на задачи за евристики и уклони са също така положително свързани и с успешните 
решения във всекидневието (Bruine de Bruin et al., 2007). 

Таблица 1 предава тази информация в обобщен вид. Тя показва ясно 1) групирането в 
един общ клъстър на различните прояви на прекомерна вяра в непотвърдени явления и 2) от-
рицателната връзка на тези прояви нормативното решаване на редица задачи в лабораторията 
и извън нея. Тези резултати в значителна степен подкрепят двупроцесното обяснение и дават 
основание да се влага нормативен смисъл в понятието „уклон да се вярва“.

знания и митоВе В психологията 
Поради специфичния си предмет, психологията е особено уязвима към разпространение-

то на идеи с неустановен и съмнителен произход. Причината отчасти се крие в широко спо-
деляното схващане, че знанието в психологията не е нищо повече от житейска мъдрост, която 
може да се натрупа със самонаблюдение и личен опит (Colman, 1999; Stanovich, 2007). Ако 
беше така, то хората биха се справяли много добре с тестове за знания от областта на психо-
2 Да не се бърка с уклона на вярването (belief bias) в областта на дедуктивните разсъждения. 
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логията. Резултатите сочат обратното: средното постижение на участниците е неразличимо от 
случайното ниво (Furnham, Callahan, & Rawles, 2003) и при по-труден тест може да бъде под-
чертано ниско (Colman, 1999). Следователно, знанията в психологията не са житейска мъдрост 
и не са интуитивно доловими. 

Таблица 1. Обобщение на предишни резултати относно връзките между склонността да 
се вярва, задачи за евристики и уклони, когнитивни способности, мисловни нагласи и 
стилове и успешни решения в ежедневието. 

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Rel
2. ESP +
3. BSR + +
4. HB – – – 
5. CRT – – – +
6.GF/WMC – – – + +
7. AOT – – – + + +
8. NFC – – – + + + +
9. DOI – – – + + + + +

Бел. Знакът „+“ обозначава положителна връзка. Знакът „–“ обозначава отрицателна връзка. Rel = религи-
озност; ESP = вяра в паранормалното; BSR = възприемчивост към псевдодълбокомислени безсмислици; 
HB = нормативни решения на задачи за евристики и уклони; CRT = тест за когнитивна рефлексия; GF/
WMC = флуидна интелигентност/капацитет на работна памет; AOT = активно непредубедено мислене; 
NFC = потребност от познание; DOI = успешни решения във всекидневието. Съобщените коефициенти са 
в диапазона на слаби и умерени корелации. Вж. текста за източниците.

В същото време, повечето хора имат силни убеждения по отношение на психиката – своя-
та и по принцип – които, в светлината на горните резултати, най-вероятно са погрешни. В 
подкрепа на това предположение, Скот Лилиенфелд и кол. (Лилиенфелд, Лин, Русайо, & Ба-
йърстийн, 2012) публикуват колекция от широко разпространени митове от различни сфери на 
популярната психология. Авторите разделят митовете на два типа: твърдения, които „недвус-
мислено противоречат на резултатите от психологическите изследвания“, и твърдения, които 
представляват „преувеличения или изопачавания на твърдения, в които се крие зрънце истина“ 
(с. 10). Лилиенфелд и кол. извличат десет основни източника на психологическите митове и 
подчертават потенциалната вреда от широкото им разпространение. 

Едно частно следствие на очертания проблем е свързано с обучението по психология. 
Хората влизат да учат психология с предварително съществуващи силни и емоционално на-
товарени убеждения и нагласи, което прави дисциплината особено специфична. По думите на 
Станович (Stanovich, 2007), никой не влиза да учи геология със силни убеждения за природата 
на скалите. Всеки обаче има своите убеждения по отношение на човешката природа. Ако е 
така, какъв е ефектът от обучението по психология? Доколкото обучението засяга не просто 
усвояване на факти, а действителна промяна на убежденията, Канеман заема песимистичната 
позиция, че „преподаването на психология в повечето случаи е загуба на време“ (Kahneman, 
2011). Канеман се основава на изследване на Нисбет и Боргида (Nisbett & Borgida, 1975), в кое-
то изследваните лица четат информация за известни психологически експерименти, например 
ефекта на страничния наблюдател, и след това трябва да предвидят поведението на конкретни 
участници в експеримента. Част от лицата предварително са информирани, че много малка 
част от изследваните лица в оригиналния експеримент са се притекли веднага на помощ. Въ-
преки това, те са също толкова склонни да сметнат, че конкретно избраните предполагаеми 

ПРИЕМАНЕ НА МИТОВЕ ОТ ПОПУЛЯРНАТА ПСИХОЛОГИЯ:В ПОДКРЕПА НА ОБЩАТА ...
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участници са оказали помощ, колкото и лица, които не са били запознати с резултатите. Пове-
дението на тези участници показва, че житейската теория, че хората по принцип се отзовават 
на призиви за помощ, е надделяла над новото знание, свързано с резултатите от експеримента.

цели и Въпроси на настоящото изследВане

Въпреки широкото разпространение на митовете в психологията, връзката на приема-
нето им и склонността да се вярва в неподкрепени твърдения в други области не е специално 
изследвана. Ако действително съществува независим от областта уклон да се вярва, то той би 
трябвало да се прояви и в тази област, както и в други. В съответствие с това предположение, 
настоящото изследване си постави за цел да изследва връзките между склонността да се вярва 
в психологически митове и други три по-добре изследвани области: поддържане на дуалис-
тични схващания за психиката, вяра в паранормалното и религиозност (Stanovich, 1989; Рачев, 
2011). 

Бяха зададени и два въпроса, свързани с обучението по психология. Първо, предвид при-
влекателността на тази специалност към настоящия момент, беше изследвана възможността 
кандидатите да са привлечени от повече от митовете, отколкото от реалистични очаквания за 
обучението по психология. За целта отговорите на студенти от първи курс психология бяха 
сравнени с отговори на студенти от други специалности. Песимистичната прогноза на Кане-
ман относно ефекта от обучението по психология също беше подложена на проверка. По-спе-
циално, разумно е да се предположи, че промяната на нагласите и убежденията да изисква 
по-дълго време от времето за протичане на един експеримент. Какво можем да кажем тогава за 
ефекта от четиригодишно следване? Дали студентите са станали по-компетентни потребители 
на психологическо знание в края на обучението си, в сравнение с началото? За да се отговори 
на тези въпроси, бяха сравнени резултатите на студенти първи и четвърти курс психология – в 
началото и в края на следването им. 

Последният изследователски въпрос беше свързан с произхода на митовете. Честото пов-
торение вече е било изтъквано като основен фактор за приемането на непотвърдени с факти 
твърдения (Лилиенфелд и кол., 2012; Dawes, 1994). Един кандидат за обяснение на този меха-
низъм е евристиката наличност (Tversky & Kahneman, 1973): преценката за приемливост се за-
мества с преценката за познатост и лекотата на извличане от паметта. Познатостта може да има 
и по-базово афективно значение, с оглед на резултатите, че дори подпраговото представяне на 
стимули ги прави по-привлекателни, в сравнение с непознати стимули (Kunst-Wilson & Zajonc, 
1980). В съответствие беше предположено, че познатостта и приемането на твърденията ще са 
положително свързани. 

метод

Участници и процедура
В изследването участваха общо 445 студенти от СУ „Св. Климент Охридски“. Шестима 

участници, посочили националност различна от „българска“, не бяха включени в анализа. Ос-
таналите 439 участници (131 мъже, 299 жени, 9 без данни) бяха на средна възраст 20,79 години 
(SD = 3,69, Med = 19). Участниците бяха класифицирани в три групи, според образованието 
си: първокурсници психология, четвъртокурсници психология и студенти от други специално-
сти (преобладаващо специалност „туризъм“). Събирането на данните се състоя между есента 
на 2012 и пролетта на 2017 г. Таблица 2 представя разпределението на участниците в трите 
групи според годината на събирането на данните. Първокурсниците по психология попълва-
ха въпросника в първата седмица от следването си, с цел да се сведе до минимум евентуално 
влияние на обучението в специалността. Студентите от четвърти курс психология попълниха 
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въпросника през летния семестър, т.е. към края на последната година от образованието си 
(с изключение на 2015 г.). По-голямата част от данните бяха събирани групово, в аудиторна 
среда. Данните през 2016 и 2017 бяха събрани през онлайн платформа. Участниците през тези 
години са били първи курс съответно през 2012 и 2013 г. Затова те бяха попитани дали си спом-
нят, че са попълвали въпросника. Едва 8,3% са посочили, че ясно си спомнят, че са попълвали 
въпросника. Други 21,7% са отбелязали, че знаят, че са го попълвали, но не си спомнят точно 
ситуацията на попълване и 70% са посочили, че нямат спомен за първото попълване. Въпреки 
това, след предоставяне на оригиналните материали, 45 участници успяха да разпознаят пър-
воначално попълнения (3½ години по-рано) въпросник. 

Участието беше доброволно. Първокурсниците получаваха бонуси към водена от автора 
дисциплина в курса. 

Таблица 2. Разпределение на участниците според специалност и година на провеждане

Година Психология 1 курс Психология 4 курс Други
2012 68a 0 46
2013 53a 28б 8
2014 67a 0 0
2015 67a 35в 1
2016 0 26б, г 3г

2017 0 31б, г 0
Общо 255 120 58

Бел. Данните са събирани: а през м. октомври; б през м. април-юни; в през м. декември; г онлайн 

материали

Участниците получаваха въпросник от пет части в следната последователност: 

1. Митове в психологията
Въпросникът за митовете в психологията беше съставен от автора с цел да измерва склон-

ността да се приемат непотвърдени или опровергани, но популярни твърдения от областта на 
психологията. Въпросникът беше съставен на базата на колекцията от митове на Лилиенфелд и 
кол. (2012). Бяха подбрани 41 твърдения, 34 от които са обозначени като митове от Лилиенфелд 
и кол. Още две твърдения-митове бяха добавени от автора. Повечето от митовете бяха в кате-
горията на недвусмислено противоречащите с психологическото знание (например „Повечето 
хора използват само 10% от капацитета на мозъка си“). Останалите бяха т.нар. „преувеличе-
ния и изопачавания“ (например „Ниската самооценка е основна причина за психологическите 
проблеми“). В допълнение бяха подбрани и седем от описаните от Лилиенфелд и кол. малко 
известни и изненадващи реални емпирични резултати (например „Ако държим топъл предмет, 
можем да изпитаме по-„топли“ чувства към другите хора“). Тези твърдения бяха включени, за 
да се разграничи склонността към отговаряне с „Да“ по принцип от склонността да се приемат 
митовете в психологията в частност, на принципа на разграничаването между чувствителност 
и уклон към отговор в теорията за откриване на сигнала (вж. Pennycook et al., 2015 за сходен 
подход). 

Формулировките на тези твърдения бяха до голяма степен заимствани от българския пре-
вод на книгата (преводач Мариана Христова). Едно твърденията-митове беше формулирано 
в негативна форма. Четири твърдения (две от митовете и две от действителните резултати) 
отпаднаха поради открити проблеми във формулировките. Така за по-нататъшния анализ бяха 
използвани 34 твърдения-митове и пет твърдения – действителни резултати. Преди самия въ-
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просник имаше писмена инструкция за участниците, че ще четат твърдения от областта на 
психологията и трябва да оценят доколко са съгласни с всяко твърдение. Участниците бяха 
насърчени да обозначат своята лична позиция и да използват „вътрешните си нагласи и интуи-
цията си“ там, където им се струва, че нямат знания. Този аспект от инструкцията беше важен, 
за да не се интерпретира въпросникът като тест за знания. 

През 2012 г. участниците трябваше да обозначат съгласието си по петстепенна скала за 
отговор (1 = „изобщо не съм съгласен“, 2 = „не съм съгласен“, 3 = „не мога да преценя“, 4 = 
„съгласен съм“, 5 = „напълно съм съгласен“). През 2013 г. беше използвана скала от 1 до 4, т.е. 
средната степен („не мога да преценя“) беше премахната. Вместо това беше добавена възмож-
ност да се обозначи „9 = нямам мнение“. Целта на тази промяна беше да се намали употребата 
на средата на скалата, чиято интерпретация често е двусмислена (Nadler, Weston, & Voyles, 
2015). С цел обединяване на данните от в двете версии, при обработакта най-силната степен 
на съгласие беше прекодирана на „5“, по-умерената степен – на „4“, а стойностите „не мога да 
преценя“ или „нямам мнение“ – на „3“. Същите промени бяха извършени и по отношение на 
скалите за дуализъм и вяра в паранормалното. 

2. Дуализъм
Въпросникът за дуализъм е предназначен да измерва склонността да се смята, че умът 

(съзнанието) е нематериална същност и следователно психичните процеси и свойства не могат 
да се сведат до физическите позиция – позиция, която се разминава с научните факти (Stanovich, 
1989). В това изследване бяха подбрани 11 твърдения от българска версия на въпросника (Ра-
чев, 2011), на базата на добрите им психометрични характеристики. Твърденията са разделени 
на два типа: дуалистични схващания (например, „Съзнанието по принцип е независимо от 
физическото тяло и е само временно „прикрепено“ към него.“) и материалистични схващания 
(„На всяка моя мисъл съответства определено състояние на мозъка ми.“). Участниците бяха 
писмено информирани, че ще четат твърдения, свързани с връзката между психиката (съзна-
нието) и мозъка, и ще оценяват степента си на съгласие с всяко твърдение. 

3. Религиозност
Участниците прочитаха два въпроса, свързани с ролята на религията в живота им. Пър-

вият въпрос измерваше важността на религията в живота на участниците. Поради разминаване 
във формата на отговор между версията от 2012 г. (5-степенна скала) и версията от 2013 г. на-
татък (6-степенна скала), стойностите по този въпрос за всяка версия бяха стандартизирани и 
в анализите на резултатите бяха използвани получените z-стойности. Участниците бяха помо-
лени да обозначат и религиозната си принадлежност, в отворен формат на отговор. Отговорите 
бяха класифицирани в следните категории: ислям (1,2%), християнство (56%), друга религия 
(3,8%), агностицизъм (9,5%), без религия (17,1%), атеизъм (12,6%). Поради малкия си брой 
представителите на исляма бяха изключени от анализите, свързани с този въпрос. Останалите 
категории бяха прекодирани в рангова скала (в горепосочения ред), в съответствие с находката, 
че съществува връзка между неконвенционалността на религиозните убеждения и аналитич-
ния стил на мислене (Pennycook et al., 2012). В това прекодиране, по-висок ранг е свързан с 
по-неконвенционални религиозни убеждения, в посока липса на религиозни убеждения. 

4. Вяра в паранормалното. 
Въпросникът за вяра в паранормалното (Stanovich, 1989; вж. също Tobacyk & Milford, 

1983) е предназначен да измери вярата в съществуването на паранормални явления. Настояща-
та версия се състои от 16 твърдения, с две добавени твърдения спрямо предходния вариант на 
българската версия (Рачев, 2011). Скалата обхваща различни категории в парапсихологията, 
като предчувствие („Някои хора имат свръхествествена способност да предсказват бъдеще-
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то.“), ясновидство („Някои хора притежават способност да „виждат“ скрити предмети, като 
използват сетиво, непознато досега за науката.“), психокинеза („Някои хора могат да движат 
предмети с мислите си.“), телепатия („Някои хора могат да влияят на други дори само със 
силата на мисълта си“) и др. Включени са и по-общи въпроси (например „Вярвам, че паранор-
малните явления действително съществуват и трябва да станат част от предмета на психологи-
ята“). Три от твърденията са отрицателно формулирани. 

5. Демографски характеристики.
В края на въпросите, участниците бяха помолени да напишат своята възраст, пол, нацио-

налност, специалност и курс. 

резултати

Психометрични характеристики на скалите
Въпросниците за митове, дуализъм и вяра в паранормалното бяха изследвани чрез ана-

лизи на главните компоненти и анализи на вътрешна съгласуваност (алфа на Кронбах). От 
набора митове беше отстранено още едно твърдение („Колкото повече остаряват хората, тол-
кова по-малко сън им трябва“), поради отрицателната му корелация с останалите твърдения от 
скалата. Така окончателната версия на въпросника се състоеше от 33 твърдения. Еднофактор-
ното решение обясни 20% от дисперсията на данните. Съответствието на модела, базирано на 
извъндиагоналните стойности, беше 0,90; RMSR = 0,06. Шест твърдения бяха с тегла по-ниски 
от 0,30. Вътрешната съгласуваност на скалата беше α = 0,86. 

При скалата за дуализъм решение от два компонента обясни 37% от дисперсията на да-
нните. Съответствието на модела, базирано на извъндиагоналните стойности, беше 0,69; RMSR 
= 0,10. Всички твърдения от типа дуалистични схващания се групираха в първия компонент (α 
= 0,72). Три от твърденията от типа материалистични схващания се групираха във втория ком-
понент. Четвъртото от този тип твърдения имаше тегло по-малко от 0,30 и по двата компонента. 
Вътрешната съгласуваност на четирите материалистични твърдения беше ниска, α = 0,29. 

Всички твърдения в скалата за вяра в паранормалното бяха положително свързани по-
между си (корелации в диапазона 0,30 – 0,62). Еднофакторно решение обясни 50% от диспер-
сията на данните. Съответствието на модела, базирано на извъндиагоналните стойности, беше 
0,99, RMSR = 0,05. Вътрешната съгласуваност на скалата беше α = 0,93.

Връзки между скалите
С изключение на въпросите за религиозност, общият бал за всяка скала представляваше 

средната стойност за всеки участник. Теоретично тези балове можеха да варират между 1 и 5. 
Важността на религията е отразена от съответната z-стойност, а типът религиозни убеждения 
– чрез ранга на съответната категория (вж. секция Религиозност по-горе). Таблица 3 предста-
вя средните стойности и корелациите между скалите. Приемането на митове от популярната 
психология беше положително свързано с всеки от останалите три аспекта – дуализъм, вяра 
в паранормалното и важност на религията. По-конвенционалните форми на религиозни убеж-
дения също бяха положително свързани със склонността да се приемат митове. Тези връзки 
намаляват, когато от общия бал за приетите митове се извади общият бал за верните твърдения. 
Следователно, поне донякъде силните връзки са свързани със склонността да се приемат твър-
денията, която може би отразява затруднението да се отмени първоначалното приемане. По-ва-
жното обаче е, че се наблюдава положителна връзка между всички разглеждани променливи, 
с изключение на скалата Материализъм от въпросника за дуализъм. Поради ниската вътрешна 
съгласуваност на скалата, тя няма да бъде разглеждана. 
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Таблица 3. Средни стойности (стандартни отклонения) и корелации между скалите.

Скала/Въпрос M (SD) 1 2 3 4 5 6
1. Mитове 3,54 (0,52) (0,86)
2. Митове Ч. 0,41 (0,84) 0,76 – 
3. Дуализъм 2,78 (0,78) 0,49 0,39 (0,72)
4. Материализъм 2,61 (0,68) -0,05 0,07 0,06 (0,29)
5. ВП 2,80 0,94 0,62 0,46 0,53 0,01 (0,93) 
6. Р (Важност) – 0,25 0,19 0,31 0,11 0,32 – 
7. Р (Тип) а – -0,31 -0,25 -0,32 -0,13 -0,34 -0,68

Бел. За първите шест променливи стойностите обозначават коефициента на корелация на Пиърсън. За типа 
религиозни убеждения, стойностите обозначават корелационния коефициент гама на Гудман и Крускал. 
Стойностите в скоби по главния диагонал обозначават коефициентите алфа на Кронбах за съответните ска-
ли. ВП = вяра в паранормалното; Р = религиозност; Митове Ч. = мярка за „чувствителност“ към митовете 
(Митове – Действителни резултати). 
а По-високите стойности са свързани с по-неконвенционални религиозни убеждения.
r > 0,10 е значимо при p < 0,05; r > 0,12 е значимо при p < 0,01; r > 18 е значимо при p < 0,001.

За да се проследи въпросът за наличие на латентен конструкт в основата на отговорите, 
бяха извършени анализи на главните компоненти върху общите балове по трите скали (Мито-
ве, Дуализъм и Вяра в паранормалното) и двата въпроса за религиозност (важност и тип). Бяха 
сравнени еднофакторно и двуфакторно решение. Еднофакторното решение обясни 54% от дис-
персията на данните. Съответствието на модела, базирано на извъндиагоналните стойности, 
беше 0,86; RMSR = 0,16. Всички факторни тегла бяха над 0,66. Всички индекси на общност 
(communality) бяха над 0,44. Двуфакторното решение с облимин ротация обясни 75% от дис-
персията на данните. Съответствието на модела, базирано на извъндиагоналните стойности, 
беше 0,95; RMSR = 0,10. Трите скали бяха обособени в един общ компонент, обозначен като 
„Приемане“, а двата въпроса за религиозност се обединиха във втори компонент. Фигура 1 
представя това решение. Правоъгълниците представят наблюдаваните променливи, а овалните 
форми – латентните променливи. Индексите на общност и факторните тегла също са предста-
вени на фигурата. Корелацията между двата компонента беше 0,42, което дава основания да се 
предположи наличието на една общ латентен конструкт от втори порядък, който стои в основа-
та на връзката. Той е обозначен на фигурата като „склонност да се вярва“. Пунктираната линия 
отразява липсата на достатъчно емпирични данни в това изследване за силно потвърждение на 
тази йерархична структура. 



77

Фигура 1. Хипотетичен модел на склонността да се вярва, базиран на анализ на главните компо-
ненти 

групоВи различия

Междугрупови сравнения. Два от изследователските въпроси бяха свързани със срав-
нения според специалността на студентите. За да се отговори на въпросите, бяха извършени 
четири еднофакторни дисперсионни анализа с групираща променлива специалност (психо-
логия първи курс, психология четвърти курс и други специалности) и изходи общите балове 
по Митове, Действителни резултати, Дуализъм и Вяра в паранормалното. Във всички случаи 
беше открит главен ефект на фактора специалност (и трите p < 0,001) и множествените срав-
нения с корекция на Бонферони показаха, че различието е между студентите от четвърти курс 
психология и останалите две групи. Не бяха открити различия между студентите първи курс 
психология и студенти от други специалности. Тези резултати се подкрепят от описателните 
статистики, представени в Таблица 4. Студентите четвърти курс психология са били по-малко 
склонни да се съгласят с неподкрепените от данни твърдения (в три от въпросниците) и са 
били по-склонни да се съгласят тези, които са емпирично потвърдени. 

Таблица 4. Средни стойности (и стандартни отклонения) по скалите Митове, Дейст-
вителни резултати (Д. Рез), Дуализъм и Вяра в паранормалното (ВП), според типа об-
разование. 

Група Митове Д. Рез Дуализъм ВП
Психология 1 курс 3,72 (0,41) 3,08 (0,54) 2,87 (0,80) 2,98 (0,92)
Психология 4 курс 3,13 (0,54) 3,31 (0,59) 2,46 (0,70) 2,27 (0,88)
Други 3,69 (0,34) 2,93 (0,45) 3,02 (0,65) 3,13 (0,71)
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Вътреиндивидуални сравнения. Благодарение на факта, че 45 души от четвърти курс 
разпознаха въпросниците си от първи курс, беше възможно да се провери дали откритите раз-
личия ще се наблюдават и на вътреиндивидуално ниво. Резултатите (Таблица 5) бяха прак-
тически идентични с резултатите от междугруповите сравнения. Размерите на ефекта (d на 
Коен) бяха умерени или големи. Подгрупата студенти 2013–17 г. бяха попълвали въпроса за 
важността на религията в живота им по една и съща скала (1–6), така че беше възможно да се 
направи сравнение между отговорите им в първи и четвърти курс. Важността на религията (M 
= 2,00, SD = 1,25) беше оценена като значимо по-ниска в четвърти курс в сравнение с първи 
курс (M = 2,76, SD = 1,85), t(24) = 2,47, p < 0,05, d = 0,50. Взети заедно, тези резултати показват, 
че намаляването на склонността да се приемат непотвърдени схващания се генерализира и до 
намаляване на ролята на религията в живота. 

Таблица 5. Средни стойности (и стандартни отклонения) по скалите Митове, Дейст-
вителни резултати (Д.Рез), Дуализъм и Вяра в паранормалното (ВП) – вътреиндивиду-
ални сравнения. 

Група Митове Д. Рез Дуализъм ВП
Психология 1 курс 3,64 (0,41)  3,22 (0,42) 2,75 (0,88) 2,80 (0,91)
Психология 4 курс 3,03 (0,49) 3,47 (0,57) 2,30 (0,66) 2,17 (0,82)
t(df) 8,74*** (43) -2,74** (44) 3,17** (44) 5,13*** (42)
Cohen’s d 1,32 0,41 0,47 0,78

Връзка между приемане и познатост

Последният изследователски въпрос беше свързан с връзката между приемането на ми-
товете в психологията и честотата, с която тези митове са повтаряни във всекидневието. За 
целта независима група от 114 участници (37 мъже и 77 жени) на средна възраст 36,28 години 
(SD =11,3, Med = 35,5) оцениха субективната честота на поява на твърденията във въпросника 
за митовете. Тези участници бяха инструктирани да оценят доколко познати и разпространени 
им се струват твърденията, според субективните им впечатления, по скала от 1 („много рядко 
срещано“) до 5 („много често срещано“). Участниците бяха изрично помолени да не се влияят 
от това доколко са съгласни с твърденията и да оценяват единствено доколко им звучат позна-
то. Данните бяха събрани през декември 2016 и септември 2017 г. За 38-те твърдения (33 мита 
+ 5 действителни), използвани в анализите по-горе, корелацията между средните стойности на 
познатост и съгласие беше r = 0,61, p < 0,001. С други думи, оценките за познатост и склон-
ността да се приемат твърденията бяха силно свързани. 

От гледна точка на въпроса за ролята на обучението по психология, интерес предста-
вляваше дали типът обучение ще модерира откритата връзка. Корелацията в групата на чет-
въртокурсниците психология беше r = 0,33, p < 0,05, а за останалите участници – r = 0,69, p < 
0,001. Различието между двата корелационни коефициента беше значимо, z = 2,05 (z-Тест на 
Фишер). Модераторен анализ с променлива-изход съгласие с твърденията и предиктори позна-
тост и тип специалност (психология 4 курс или други) не показа значимо взаимодействие меж-
ду предикторите, p < 0,19. Въпреки това, различието беше оценено като достатъчно голямо, за 
да бъде отбелязано. Фигура 2 изобразява промяната в наклона на взаимоотношението между 
познатост и съгласие в зависимост от типа образование. 
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Фигура 2. Връзка между познатост и съгласие при студенти психология 4 курс (десен панел) и 
други студенти (ляв панел). Графиката е създадена с R-пакета ggplot2 (Wickham, 2009). 

обсъждане

Основният въпрос в това изследване беше свързан с търсенето на относително независи-
ма от областта на опита обща склонност да се вярва (Gilbert, 1991; Gilbert et al., 1993; Kahneman, 
2011). Въпреки че настоящите данни не могат да докажат наличието на такава склонност, те в 
голяма степен подкрепят подобна хипотеза. По-специално, бяха открити връзки между четири 
области: склонността да се приемат митове в психологията, склонността към поддържане на 
дуалистични схващания за психиката и мозъка, субективната важност на религията и вярата 
в съществуването на паранормални явления. Тези области са доста различни, но всички те се 
отнасят до поддържането на неподкрепени с факти (или опровергани) твърдения. Резултатите 
подсказаха наличие на йерархична структура, обединяваща тези области в един конструкт от 
по-висш порядък, който може да бъде обозначен като склонност да се вярва. 

Религиозността беше относително по-слабо свързана с останалите мерки. Това е обяс-
нимо, доколкото религията има специфичен културен статут и със сигурност се обуславя от 
фактори, които това изследване не е засегнало. За изследователския въпрос обаче беше важно, 
че въпреки всичко религиозността споделя обща дисперсия с всяка една от останалите мерки. 
Следователно, макар и в по-малка степен, религиозността също вероятно отразява предпола-
гаемата по-обща склонност да се вярва. 

Вторият и третият изследователски въпроси бяха свързани с практическото приложе-
ние на въпросника за митовете. Първо беше проверена вероятността хората, влизащи да учат 
психология, да са по-силно повлияни от разпространени, но погрешни твърдения от облас-
тта. Резултатите отхвърлиха това предположение. След това беше проследено до каква степен 
студентите по психология се научават да разпознават митовете в хода на образованието си. 
Резултатите показаха недвусмислено, че в края на следването си студентите по психология се 
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отличават подчертано както от студенти други специалности, така и от първокурсниците по 
психология. Това различие е в посока по-малка склонност да се приемат неоправдани твърде-
ния и по-голяма склонност да се приемат потвърдени емпирично твърдения. Нещо повече, сту-
дентите в четвърти курс се отличаваха – в същата посока – и от собствените си отговори в пър-
ви курс. Тези резултати до голяма степен смекчават песимизма на Канеман (Kahneman, 2011), 
че преподаването на психология е загуба на време. Разбира се, това изследване не измерваше 
реално поведение и, предвид съдържанието на въпросите, остава вероятността участниците да 
са отговаряли на въпросите в режим „Какво знам“, а не „Какво наистина мисля“. Вероятността 
за самоподбор при попълването в четвърти курс също не може да бъде напълно изключена. 
Въпреки това, доколкото това изследване е успяло да измери, ученето от типа на това, за което 
говори Канеман, действително се е случило в дълговременен план.

От гледна точка на обсъждането на склонността да се вярва, отчетената промяна има и 
важно теоретично значение: тя показва, че склонността да се вярва е в някаква степен гъвкава и 
може да бъде променяна. Също така, откритата промяната във възгледите беше обща за всички 
четири изследвани области, включително и за важността на религията, която със сигурност 
не е била пряко свързана с обучението. Тази находка би могла да се обясни с пренос на уме-
нията за критично мислене между различните области. С други думи, аналитичните умения и 
критичността при боравенето с психологическото знание е възможно да се пренасят в други 
области на опита, чрез усвоената дисциплина да се удържа първоначалната склонност да се 
вярва (Gilbert et al., 1993), докато твърденията бъдат съотнесени с общата база от знания на 
индивида. Подобна интерпретация е в съгласие с двупроцесните теории за висшето познание 
(Evans, 2008; Kahneman & Frederick, 2005) и с идеята на Станович (Stanovich, 2009b) за усво-
яването на полезен „умствен софтуер“, който подпомага нормативното решение на задачите в 
лабораторията и във всекидневието.

Последният въпрос изследваше възможността съгласието с митовете да е свързано с чес-
тотата на поява на митовете във всекидневието. В потвърждение на очакванията, беше открита 
силна връзка между степента на съгласие с митовете и тяхната субективна честота и познатост. 
Корелацията не беше достатъчно висока, за да се заключи, че това е единственият механизъм, 
но при всички случаи показва, че познатостта има решаваща роля. В настоящото изследване 
обаче тази връзка донякъде се модерира от обучението: при студентите четвърти курс психо-
логия тази връзка намалява значително. 

Изследването не е без своите ограничения. Основна методологическа критика би могла 
да бъде отправена срещу обединяването на данни с различни скали за отговор. Промяната 
в скалата беше направена с цел да се избегне изборът на двусмислената централна точка от 
скалата. Тази манипулация даде ефект, но при обработката на резултатите това наложи пре-
кодиране на част отговорите, което можеше да се избегне при употреба на една и съща скала. 
Изглежда малко вероятно обаче резултатите да се дължат на непоследователното използване 
на скалите. В направени допълнителни анализи не бяха открити устойчиви различия според 
използваната скала. Затова, с цел по-голяма статистическа мощ, резултатите от двете версии 
бяха обединени. 

От фактологическа гледна точка би могъл да бъде повдигнат въпросът, доколко избра-
ните твърдения във въпросника за митовете наистина са митове. Този въпрос е версия на раз-
гледания в увода нормативен въпрос: доколко можем да сме сигурни, че избраният от нас нор-
мативен модел е действително подходящ. Доколкото знанието в психологията е променливо и 
често резултатите са противоречиви, подобен въпрос би имал известни основания. В светлина-
та обаче на емпиричното решение на нормативния въпрос, обсъдено в увода, положителните 
връзки между въпросника за митовете и останалите мерки показват, че това, което измерва 
въпросникът, най-вероятно се групира в клъстъра на ненормативните тенденции (вж. Таблица 
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1). Допълнителни изследвания могат да потвърдят дали въпросникът за митовете ще е също 
така и отрицателно свързан с нормативното изпълнение на мисловни задачи. 

В действителност, може би основното ограничение на изследването е теоретично. По-спе-
циално, поради корелационния си характер, изследването не може да разграничи алтернативни 
обяснения за механизма в основата на склонността да се вярва в неподкрепени твърдения. 
Един силен кандидат за обяснение е наличието на т.нар. „заразен умствен софтуер“ (contam-
inated mindware): структури от знания и убеждения, които пречат на рационалните решения 
(Stanovich, 2009b). Станович посочва като примери за заразен умствен софутер именно суевер-
ното мислене, вярата в паранормалното, вярата в превъзходството на интуицията и прекомер-
ното уповаване на житейската мъдрост и житейската психология. Докато уклонът да се вярва 
е по-скоро резултат от ненамесата на контролиращите процеси върху автоматичните решения, 
то заразеният софтуер се отнася до устойчиви и съзнателно отстоявани нагласи. Въпреки че са 
различни обаче, двата процеса е вероятно да са свързани: по-голямата лекота на първоначално 
приемане може да върви заедно с по-късна липса на съзнателно желание за преразглеждане 
на вярванията в съответствие с фактите. Резултатите от това изследване подсказват наличие 
на подобна връзка: понятието за заразен умствен софтуер не може да обясни само по себе си 
откритата едновременна проява на явлението в различни области на опита, но индивидуалните 
различия в уклона да се вярва могат. Бъдещи изследвания биха могли да изследват експеримен-
тално относителната роля на тези два компонента в склонността на хората да вярват. 

Ако предвижданията на Гилбърт са верни, може да се очаква да бъдат открити още мно-
жество прояви на тази базова склонност. Някои от тях биха изглеждали очевидно свързани с 
изследваните тук явления – като склонността да се вярва на нашумелите напоследък фалшиви 
новини (Allcott & Gentzkow, 2017). Други досега са били независимо изследвани – например 
различни прояви на уклона към потвърждение. Настоящото изследване се присъедини към 
данните на този етап, говорещи в полза на повсеместна склонност да се вярва с най-различни 
очаквани и неочаквани прояви. Но то също така подсказа, че тази склонност подлежи на коре-
кция. 
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ХАЛЮЦИНАТОРНИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ – СЛУЧАЙНИЯТ ШУМ ПО 
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д-р Светослав Евгениев Близнашки,  
СУ „Св. Климент Охридски“

A NEURAL NETWORK APPROACH TOWARDS INVESTIGATING  
THE GENESIS OF HALLUCINATORY EXPERIENCES – RANDOM NOISE 

DURING TRAINING REDUCES THE RISK OF HALLUCINATIONS

Svetoslav Evgeniev Bliznashki, Ph.D.,  
Sofia University “Sveti Kliment Ohridski“

Резюме: В настоящото изложение се предлага нов подход към обяснението на генезиса на халюцина-
торните преживявания, наблюдавани в контекста на различни разстройства. Издигната хипотеза има два 
основни аспекта. Според първия, халюцинаторни преживявания се наблюдават, когато патернът на нев-
ронална активация, съпътстващ спомен или представа, демонстрира абнормно висок интензитет, който 
е по-сходен с активационния патерн получаващ се в следствие на автентично перцептивно преживяване, 
отколкото с патерни характеризиращи извличане на спомени или конструиране на представи. Вторият ас-
пект на хипотезата изхожда от наблюдението, че състояние на продължителна сензорна депривация е спо-
собно да предизвика халюцинаторни преживявания дори сред непсихотични изследвани субекти (Vosburg, 
1960) и предлага като възможен обяснителен механизъм хронично намалените нива на шум в когнитивна-
та система като изявен рисков фактор по отношение на халюцинаторни преживявания. Въпреки контра-
интуитивния си характер, тази хипотеза получава систематично потвърждение в рамките на няколкото 
симулационни експеримента, които представяме тук. По-конкретно, авторите използват дълбока реку-
рентна невронно-мрежова архитектура, чрез която демонстрират факта, че наличието на случаен шум по 
време на обучителния период не само води до откриването на по-стабилни атрактори и значимо повишава 
способността за генерализация (Vincent, 2010), но и прави мрежите по-стабилни по отношение на неизбеж-
но настъпващото деградиране на паметовите следи, както и практически елиминира риска от халюцина-
торни преживявания. Последното се дължи на факта, че шумът изменя динамиката на мрежите така щото 
деградирани паметови следи не водят до атрактори, характеризиращи се с интензитет на активността, 
сравним с този при автентична перцепция. Съобщението завършва с дискусия на способността на нашия 
модел да обясни различни емпирични данни, както и с основната предикция, която моделът ни прави и 
която може да бъде проверена емпирично.

Abstract: In this article we propose a new approach towards explaining the genesis of hallucinatory experi-
ences. Our first main hypothesis postulates that hallucinations take place whenever the pattern of neuronal activa-
tion during memory retrieval becomes indistinguishable from the pattern observed during direct perception. Our 
second hypothesis stems from the observation that prolonged sensory deprivation can induce hallucinations even 
in normal controls (e.g. Vosburg, 1960) and postulates that chronically reduced levels of noise within the cognitive 
system is a major risk factor for the emergence of hallucinatory experiences. Despite its counter intuitive nature 
our second hypothesis seems to be systematically supported by several simulations reported here. More specifically 
we use a deep recurrent network in order to demonstrate that the inclusion of random noise during the training 
phase not only generates more stable attractors and significantly improves the networks’ ability to generalize 
(findings consistent with Vincent, 2010) but also makes the networks more robust with respect to degeneration of 
the memory traces while simultaneously reducing the risk of hallucinations by changing the networks’ dynamics 
whereby degraded memory patterns do not converge to attractor states too similar to those observed during au-
thentic perception. The article concludes with a discussion about our framework’s ability to explain several empir-
ical findings concerning schizophrenia as well as its main testable prediction.
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Въведение: Опитите халюцинаторните преживявания да бъдат разбрани посредством из-

числително моделиране могат условно да бъдат разделени на два класа – невронно мрежови 
подходи и бейсиански подходи (Jardri, 2013). 

Невронните мрежи представляват когнитивен модел, при който целта е функционално да 
се симулира мозъчната активност. Това се постига чрез симулиране на изкуствени неврони и 
връзки между тях (синапси), при което активацията на даден неврон е функция от активациите 
на невроните, които са свързани с първия претеглени (умножени) по стойностите на синаптич-
ните връзки сочещи към въпросния неврон (вж. фиг. 1А).

 А Б

Фигура 1. А: Стандартна еднослойна невронна мрежа с два входни и един изходен нев-
рон. Входните сигнали се умножават по теглата, резултатите се сумират и сумата представлява 
изходният сигнал на мрежата. В някои случаи тази сума се прекарва през нелинейна актива-
ционна функция. Б: рекурентна невронна мрежа със ‚скрит“ слой. Целта и е да се научи да 
предсказва следващия фрагмент от входния сигнал. i1, i2, i3… обозначават входящи данни 
(входен сигнал), най-често задавани от провеждащия симулацията. o1 обозначава активацията 
получена на изхода на мрежа А. h1, h2, h3... обозначават активациите на скритите неврони за 
мрежа Б. w1, w2, w3, wh обозначават тегловни (синаптични) коефициенти между неврони от 
различни слоеве. По-подробна информация е дадена в текста.

Стандартните невронни мрежи имат зададени входни активации и ‚целеви“ активации на 
изходния слой (нерон o1 за мрежа А на фиг. 1 и неврони i1, i2, i3 за мрежа Б на фиг. 1), т.е. акти-
вации, които искаме мрежата да продуцира при зададен входен сигнал. Обучението на неврон-
ните мрежи протича чрез промяна на нетгловните коефициенти, при което се цели да получим 
такива коефициенти, при които за всеки входен сигнал получаваме желания изходен сигнал. 
Например, да вземем мрежа А от фиг. 1 и да предположим, че и подадем входен сигнал [0.7 
1], т.е. неврон i1 получи стойност 0.7, а неврон i2 получи стойност 1. Да предположим също, 
че тегловните коефициенти w1, w2 имат стойности [-0.3 0.5], т.е. w1=-0.3, w2=0.5. Нека също 
така приемем, че при така зададения входен сигнал искаме от мрежата да получи на изходния 
си неврон (o1) стойността 1.2. Както посочихме по-горе разпространението на активацията в 
мрежата ще протече по следния начин – ще умножим входните сигнали по съответните теглов-
ни коефициенти и ще получим изходния сигнал: o1=i1*w1+i2*w2=0.7*(-0.3)+1*0.5=0.29. Виж-
даме, че полученият изходен сигнал (0.29) се различава от желания (1.2), следователно трябва 
да променим тегловните коефициенти, така щото тази разлика да намалее до възможния ми-
нимум. Процесът на обучение протича за много итерации, като най-популярен е алгоритъмът 
известен като „спускане по градиента“ (gradient descent). Съвременните невронни мрежи често 
използват неврони подредени в няколко слоя (вж. фиг.1 Б) като всеки слой активира следващия, 
но в повечето случаи синаптични връзки (тегла) има само межу съседни слоеве. Мрежа Б на 
фиг. 1 илюстрира по-сложен вариант на невронна мрежа, при който освен допълнителен слой 
неврони (означен с h) се наблюдават рекурентни връзки, тoест връзки от скрития слой към са-
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мия него. На графиката е представен „разгърнат във времето“ вариант на подобен тип мрежи, 
при който виждаме, че рекурентният компонент се схваща като споделени тегла (напр. всички 
тегла от входа към скрития слой имат една и съща стойност и съответно са означени на графи-
ката с един и същи индекс – w1; това отразява факта, че всъщност имаме един единствен вхо-
ден неврон, един скрит неврон и един изходен неврон, както и по един синапс, който ги свързва 
в рамките на стандартна невронна мрежа, при която всеки слой отговаря на конкретен времеви 
интервал. Например, колонката i1->w1->h1->w2->i2 представлява състоянието на мрежата в 
първия времеви интервал от разпространението на активация. Следващата колонка отразява 
състоянието във втория времеви интервал и т.н. Виждаме също, че скритият неврон (h1) е свър-
зан със самия себе си чрез т.нар. рекурентна връзка, при което активацията от миналия времеви 
интервал на скрития неврон влияе върху активацията му през следващия времеви интервал. 
Често подобен тип мрежи се обучават да предсказват следващия фрагмент от някаква поредица 
на базата на предишен фрагмент (на фиг.1 виждаме, че в рамките на първия времеви интер-
вал мрежата получава първия си входен сигнал и целта и е да продуцира на изхода си втория 
входен сигнал и т.н.). Подобен тип мрежи демонстрират атракторни състояния (състояние при 
което изходния сигнал на мрежата заема ограничено множество от стойности) и се изучават от 
теорията на нелинейните динамични системи. Мрежата използвана в настоящите симулации е 
от подобен тип.

При невронно мрежовите подходи се приема, че халюцинациите възникват в рамките на 
рекурентна атракторна мрежа (напр. Hopfield, 1982; Tsodyks, 1988; Rumelhart, 1986) в следствие 
на деградиране (лезии) стойностите на тегловните коефициенти и наличие на високи нива на 
шум (Ruppin, 1996; Hoffman, 2001). За халюцинация се приема достигането на атракторно със-
тояние при отсъствие на външен стимул и/или достигането на атракторно състояние, което 
не съответства на даден външен стимул. Например, можем да имаме мрежа, която е обучена 
при подаване на определен входен сигнал да достига до определен изходен сигнал. Входният 
сигнал обикновено отразява списък с атрибути на определен обект, а изходният представлява 
символна или микро-символна репрезентация на самия обект. Например, можем да подадем 
на мрежата сигнал, който включва кодове за перка, хриле и люспи и да обучим мрежата да 
продуцира изходен сигнал, чийто числови стойности са предварително обозначени от експери-
ментатора като „риба“. При нормално функциониране на мрежата, ще наблюдаваме точно този 
процес. При премахване на някои от теглата и/или при „замърсяване“ на теглата със случаен 
шум, обаче, може в крайна сметка (обикновено след множество итерации) да получим изходен 
сигнал (атрактор), който съответства на друг обект, например на „убиец с брадва“. Този процес 
на достигане на изходен сигнал, който не съответства на дадения вход често се интерпретира 
като халюцинаторно преживяване.

Бейсианският подход към теорията на вероятностите изхожда от предпоставката, че „ве-
роятност“ представлява „субективно ниво на вярване“, което е априори лишено от физически 
и емпиричен смисъл. В резултат на това допсуакне е изградена цяла статистическа теория, ал-
тернативна на стандартната (наричана обикновено „честотна“), която комбинира първичните 
вярвания (prior distributions) на изследователя с обективно получените данни (likelihood func-
tions) с цел да продуцира вероятностно разпределение на изучаваните параметри.

Този подход намира приложение в когнитивната наука, при което се постулира, че мо-
зъкът функционира на принципа на „бейсианска изчислителна машина“ използвайки както 
постъпващата от средата информация, така и първоначалните си знания и очаквания за конте-
кста, в който се получават тези данни с цел да създаде максимално обективна репрезентация за 
заобикалящата ни действителност (перцептивна организация).

Бейсианските подходи (Jardri, 2013; Adams, 2015) постулират, че субективният перцепт 
възниква като следствие на интеракцията на два процеса – системата генерира очаквания при 
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процес „отгоре надолу“ базирани на първично разпределение (prior distribution), които на свой 
ред биват претегляни с вероятностна функция (likelihood function) генерирана „отдолу нагоре“ 
на базата на физическите характеристики на самия перцептивен стимул (вж. Clark, 2013a; Clark, 
2013b за подробно обобщение). За халюцинаторно преживяване се приема ситуация, при която 
постериорното разпределение (posterior distribution) не съответства на реалния стимул. Подоб-
на ситуация може да се наблюдава, когато е налично изкривяване в метакогнитивното вярва-
не по отношрение „прецизността“ на първичното разпределение, което измества субективния 
перцепт прекалено много в посока към първичното разпределение. При този случай вместо да 
възприемем реалния обект, който е източник на входящите сигнали към перцептивната систе-
ма, ние възприемаме друг обект, който реално не съществува в обкръжението ни, но който е 
предсказан от силно концентрирано (т.е. с висока прецизност) първично разпределение, което 
отразява наши предварителни очаквания, които в дадения случай са неадекватни. В известен 
смисъл обратна на тази ситуация имаме, когато метакогнитивното вярване включва неоправ-
дано ниска прецизност на първичното разпределение. В тази ситуация перцептите и изводите 
ни са информирани прекомерно от входящите стимули без да отчитаме контекста, в който тези 
стимули възникват. Тази ситуация според бейсианския подход съответства на делюзия (Notre-
dame, 2014), неадекватна интерпретация на входящите данни дължаща се на игнориране на 
контекста, в който са получени (напр. да заключим, че плюшена играчка всъщност е истински 
тигър, защото игнорираме факта, че се намираме в детска стая, нежели в африкснската савана).

По наше мнение и двата подхода страдат от допускането, че халюцинаторно преживява-
не възниква само при наличие на трайна и первазивна увреда на когнитивната система. Също 
така имплицитно се постулира, че халюцинаторни преживявания възникват в отговор на обек-
тивен стимул, който бива погрешно интерпретиран. В този смисъл и двата подхода не успяват 
да обяснят наличието на халюцинаторни преживявания у непсихотични субекти в условия на 
продължителна сензорна депривация (Mason, 2009; Vosburg, 1960), продължителна деприва-
ция на съня1 или употреба на халюциногенни субстанции. Очевидно сензорната депривация 
изключва както външна стимулация, така и необичайно високи равнища на шум постъпващ 
от средата, напротив същите са очевидно рязко редуцирани в този контекст. Наблюдението, че 
халюцинации могат да бъдат предизвикани у здрави субекти посредствум сензорна деприва-
ция и че халюцинаторните преживявания индуцирани по този начин изглеждат сходни с харак-
терните за разстройствата от психотичния спектър води до хипотезата, че а/ халюцинаторните 
преживявания могат да бъдат изцяло вътрешно генерирани без каквато и да било външна сти-
мулация; б/ има оптимално ниво на шум постъпващ в когнитивната система от заобикаляща-
та среда, който редуцира риска от халюцинации без съществено да деградира когнитивното 
функциониране; в/ в условия на сензорна депривация се наблюдава редукция на нивата на 
шум, което увеличава риска от халюцинаторни преживявания у всички изследвани субекти; г/ 
при лицата страдащи от психотични разстройства се наблюдава хронично редуцирана способ-
ност на когнитивната система да интегрира шума постъпващ от средата, което трайно увели-
чава риска от халюцинаторни преживявания.
1 Понятието ‚вектор“ може да бъде алгебрично представено като редица или колонка от числа. Геометричният 
еквивалент на горното е отсечка свързваща началото на стандартна (Декартова) координатна система с точката 
определена от дадената редица/колонка от числа. Тези отсечки имат дължина, посока, сключват ъгли помежду 
си и т.н. В контекста на невронно мрежовия подход обикновено се анализират редиците от числа, които описват 
активациите на неврони в скритите слоеве на мрежата (т.е. слоевете намиращи се между входния и изходния 
сигнал без да ги включват – вж. напр. различните времеви реализации на неврон h във фиг.1Б). За тези вектори 
се приема, че съответстват на вътрешната репрезентация на мрежата на даден стимул – репрезентация, която 
включва обобщено и абстрактно представяне на различните атрибути на стимула, както и субективната оценка за 
дадения стимул – позицията му в семтантичното пространство спрямо друго обекти, яркостта на когнитивната му 
репрезентация, емоционалната нагласа към него и др. В настоящия контекст също имаме предвид активациите на 
скритите слоеве на описаната в текста мрежа. 
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По-конкретно, тук постулираме, че халюцинаторно преживяване възниква при ситуация, 
когато спомен или представа се асоциират с патерн на невронална активност, който е по-сходен 
с патерн предизвикан от обективен стимул, отколкото с патерните типично възникващи при 
извличане на спомени и/или конструиране на представи. Приемаме, че при нормално функ-
циониране патерните асоциирани с перцепти се характеризират с по-висока интензивност, от-
колкото тези, които характеризират спомените за тези перцепти. Във формален аспект можем 
да говорим за патерни на невронална активност като за вектори в многомерно пространство 
(типична формализация за невронно мрежовия подход)2. Така ще имаме вектор типичен за 
определено възприятие и друг вектор типичен за спомена за това възприятие. При нормално 
функциониране, смятаме, че възприятийният вектор се характеризира с многократно по-голя-
ма норма (дължина) от този свързан със спомена, но двата вектора сключват пренебрежимо 
малък (много остър) ъгъл помежду си. Така разликата в дължините разграничава спомена от 
възприятието, докато сходството в ъглите обуславя факта, че двата патерна се отнасят до едно 
и също понятие (type) или пример (token). От друга страна, при халюцинаторно преживяване 
нормата на паметовия вектор би нараснала (при което се запазва ъгълът между векторите) 
доближавайки се до тази на възприятийния вектор, при което когнитивната система спира да 
е способна да разграничава между спомен и възприятие, което субективно се преживява като 
перцепт непредизвикан от външен стимул3. 

Изхождайки от гореописаната хипотеза, предполагаме (и по-долу демонстрираме), че 
отсъствие (или прекалено ниско ниво) на шум в системата (предизвикано от сензорна депри-
вация или от хронична неспособност на системата да интегрира външен шум) ще увеличи 
нормата на паметовите вектори увеличавайки риска от халюцинации. 

Симулации. За да проверим горните хипотези използваме стандартна дълбока (т.е. включ-
ваща множество „скрити слоеве съответстващи на множество времеви интервали) рекурентна 
невронна мрежа, която се обучава да предскзва следващия инпут от дадена поредица (вж. Le-
Cun, 2015, fig. 5 и фиг. 1Б). Подобни мрежи се използват често за моделиране на езикови про-
цеси и са подходящи за нашите цели имайки предвид често наблюдаваната аудиторна природа 
на халюцинаторните преживявания. Нашата мрежа има 6 входни възела, 100 неврона в скрития 
слой, 6 изходни неврона (със softmax активационна функция) и се учи да предсказва 6 различ-
ни спираловидни поредици (т.е. при успешно обучение мрежата трябва да може да предскаже 
цялата поредица още от първия наличен инпут). Всеки отделен инпут от дадена поредица се 
състои от „горещ“ вектор в шестмерно пространство. Дължината на поредиците (респ. броят 
скрити слоеве разгърнати във времето) варира от 36 до 129. Скритите неврони използват ReLU 
активационна функция, която подобрява обучението и е по-биологично достоверна от хипер-
болично-тангентната и сигмоидната активационни функции (Glorot, 2011). Рекурентните тегла 
са инициилизирани със скалирана идентична матрица (Quoc, 2015), останалите матрици са 

2 В известен смисъл горното описание трябва да се разглежда като тривиално. Очевидно е, че ако изкуствено (напр. 
чрез електро магнитна стимулация) предизвикаме невронална активност, която съответства на активността, която 
се наблюдава при възприятие на даден обект, то ше предизвикаме и субективното усещане за възприятие на този 
обект, въпреки отсъствието на обективен стимул (халюцинация). В този смисъл горната хипотеза просто заявява, 
че субективното усещане за възприятие е директно следствие от невроналната активност.
3 Смятаме, че този процес е биологично достоверен. Действително, човек може да учи и без да има непосредствен 
перцептивен стимул пред себе си, като си припомня многократно дадено събитие/материал и при това припомняне 
паметовата следа постепено се заздравява, т.е. има налице постепенна промяна в синаптичните връзки. При 
това естествено ученето ще бъде силно забавено поради отсъствието на перцептивен инпут. Атенюирането 
на първия скрит слой моделира паметовата деградация, която както показваме тук настъпва не само поради 
естествено отслабване на връзките при отсъствие на инпут, но и ииграе ролята на защита срещу халюцинаторни 
преживявания. Същата защитна роля играе (отново и при двата модуса) атенюирането на изхода на мрежата, 
който се поставя като вход за следващата итерация, т.е. тук взимаме всички мерки, които когнитивната система би 
могла да предприеме в подобен контекст срещу евентуални халюцинаторни преживявания.
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инициилизирани по алгоритъма на Хавиер (Glorot, 2010). Мрежата се обучава в два модуса – 
без шум и с шум. При модуса с шум, случаен шум (нормално разпределен със средна 0 и стан-
дартно отклонение нарастващо линейно от 0 до 0.4 от 0 до 4000тната епоха) се прибавя към 
инпута на активните неврони от рекурентния слой преди да бъде приложена активационната 
функция и тива важи за всички скрити слоеве разгърнати във времето. Обучението и в двата 
модуса протича за 6000 епохи като learning rate (с начална стойност 0.001) се охлажда три пъти 
(на 2000, 4000 и 5000тната епохи) с фактор 0.1. И при двата модуса прилагаме L1 регуляри-
зации върху активациите на скритите (рекурентни) неврони (λ=0.001) и вътху стойностите на 
всички тегла (λ=0.1), при което регуляризационните параметри се умножават по learning rate 
преди да бъдат приложени. И при двата модуса мрежата не използва bias unit. Обучението и 
при двата модуса протича с full batch gradient descend, rmsprop (Hinton, непубликувано) и gra-
dient clipping равен на 1. 

При симулациите моделиращи сензорна депривация, мрежа успешно обучена с нали-
чие на случаен шум се подлага на допълнително обучение без шум, при което атенюирън (в 
следствие на паметова деградация) чрез изваждане на константа 0.1 и последващо прилагане 
на активационната функция първи скрит паттерн за всяка поредица се поставя върху средния 
слой на мрежата, а първият аутпут от външния слой служи за следващ инпут и т.н., при което 
обаче този аутпут също бива атенюиран чрез умножаване по коефициент по-малък от 1, който 
варира между 0.9 и 0.75 при различни симулации. Така мрежата запазвайки частично дегра-
диран „спомен“ само за първия си скрит слой е способна да генерира цялата поредица. Този 
процес символизира припомняне на минали събития/перцепти в условия на сензорна деприва-
ция (липса на шум). Освен простото припомняне мрежата е подложена и слабо обучение, при 
което за целеви аутпут служат патерните получени на изходния слой, като при това тези патер-
ни за превърнати в „горещи“ вектори като на най-активният елемент е приписана стойност 1, 
а на всички останали стойност 0. В тези условия всички параметри на мрежата освен gradient 
clipping (learning rate, L1) са намалени с фактор 1000, респективно промяната в теглата е много 
по-бавна, отколкото при стандартното обучение4.

Резултати. И при двама модуса мрежата успешно се научава да предсказва следващите 
патерни за всяка поредица с приблизително еднаква скорост. Способността за генерализация 
проверяваме като тестваме способността на мрежата да генерира научените поредици за 1000 
времеви итерации, при което установяваме, че в модуса с шум мрежата се справя успешно за 
всички итерации, докато мрежата обучавана без шум често не съумява да екстраполира поре-
диците извън броя скрити слоеве разгърнати по време на обучителната фаза. При това мрежата 
обучена без шум страда най-вече при най-дългата (129 скрити слоя) поредица. Така, виждаме, 
че индуцирането на шум в системата играе ролята на допълнителна регуляризация (Vincent, 
2010), която в нашия контекст води до по-стабилни атрактори. При тестването за халюцинации 
изпозлваме същата схема на „припомняне“, която описахме по-горе в контекста на симулации-
те за сензорна депривация, но без никакво обучение. При това атенюираме първия среден слой 
изваждайики 0.1 от оригиналния патерн (с последващо прилагане на активационната функ-
ция) и варираме атенюацията на изхода (който става следващ вход при следващата итерация) 

4 Смятаме, че този процес е биологично достоверен. Действително, човек може да учи и без да има непосредствен 
перцептивен стимул пред себе си, като си припомня многократно дадено събитие/материал и при това припомняне 
паметовата следа постепено се заздравява, т.е. има налице постепенна промяна в синаптичните връзки. При 
това естествено ученето ще бъде силно забавено поради отсъствието на перцептивен инпут. Атенюирането 
на първия скрит слой моделира паметовата деградация, която както показваме тук настъпва не само поради 
естествено отслабване на връзките при отсъствие на инпут, но и ииграе ролята на защита срещу халюцинаторни 
преживявания. Същата защитна роля играе (отново и при двата модуса) атенюирането на изхода на мрежата, 
който се поставя като вход за следващата итерация, т.е. тук взимаме всички мерки, които когнитивната система би 
могла да предприеме в подобен контекст срещу евентуални халюцинаторни преживявания.
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с коефициенти от 0.75 до 0.975. За халюцинация приемаме активационен патерн получен на 
скрития слой по време на „припомняне“, който има равна или по-висока норма от съответния 
оригинален активационен патерн получен при наличие на външен стимул след завършване на 
обучителната фаза и който сключва ъгъл по-малък от 450 със същия. Установяваме, че мрежата 
обучена с шум не халюцинира и успешно си припомня всички поредици при тези тестове за 
всички нива на атенюиращи коефициенти. От друга страна, мрежата обучена без шум от една 
страна допуска много грешки при възпроизвеждане (т.е. не получава правилния активационен 
патерн на съответния изходен слой) и, което е по-важно, халюцинира при по-високи нива на 
атенюиращите коефициенти, които редуцират даден изход преди да го поставят на входа на 
мрежата при следващата итерация. Интересен е фактът, че мрежата без шум често е принудена 
да направи „компромис“ между припомняне и халюциниране, т.е. при по-ниски коефициенти 
на атенюация мрежата не халюцинира, но е и „забравила“ почти всички обучителни патерни 
и обратно, при по-високи коефициенти (те. при по-слаба атенюация), мрежата си припомня 
повече патерни от поредицата, но започва да „халюцинира“, т.е. правилно припомнениете па-
терни са с по-висок интензитет от тези получени при наличието на обективен стимул. Именно 
този ‚компромис“ (tradeoff) показва дълбока разлика в динамиките на мрежата при двата раз-
лични модуса на обучение. Тези резултати подсказват хипотезата, че при някои случаи халю-
цинациите са просто хипертрофирали (и частично видозименени) спомени, които когнитивна-
та система е извлякла при ниски равнища на атенюация и които би била неспособна да извлече 
при по-високи равнища.

При симулациите със сензорна депривация ясно се вижда, че и мрежата обучена с шум 
започва да халюцинира само след 2000 епохи, а при 10000 епохи консистентно демонстрира 
същата динамика (вкл. гореспоменатия tradeoff) като мрежата обучавана без шум. Още повече 
– при сензорна депривация мрежата неизбежно започва да халюцинира при същото ниво на 
атенюация, при което е била обучавана по време на депривацията5.

Дискусия. Получените данни подкрепят хипотезата за ролята на шума като препятстващ 
възникването на халюцинации фактор, чийто временно редуцирани нива играят роля в усло-
вията на сензорна депривация при нормални субекти и чийто трайно редуцирани нива увели-
чават риска от психотично разстройство. Предстои да бъде изяснено как точно динамиката на 
рекурентни мрежи се стабилизира благодарение на шума и как и защо когнитивната система 
на психотични пациенти успешно редуцира нивата на шум постъпващ от средата. По отноше-
ние на първия въпрос заслужава да се отбележи, че мрежата обучавана с шум консистентно 
демонстрира значимо по-високи нива на дисперсия на скритите си слоеве от тази без шум. 
Това наблюдение е напълно консистентно с наблюдението, че лица страдащи от шизофрения 
показват по-нисък коефициент на отношението сигнал/шум от контролни индивиди (Winterer, 
2000)6. Нашата хипотеза също отговаря на наблюденията, че шизофрениците се справят по-зле 
от интактна група с генерирането на случайни числа (вж. напр. Chan, 2011). Традиционно тези 
наблюдения се описват в категориите на дефицити на вниманието, но нашите резултати посоч-
ват и друга възможност – може би външният шум се използва при генерирането на случайни 
числа, което би затруднило пациенти с шизофрения, чиято когнитивна система не успява да 
5 Всички разлики между двата модуса са статистически значими (p<0.0001) като тестовете са проведени чрез 
сравняване лицата под кривите описващи броя халюцинации и броя забравяния за различните нива на атенюация 
чрез bias corrected accelerated bootstrapping процедура за конструиране на доверителни интервали (Efron, 1994) 
за 5 отделни симулации проведени с различни начални условия. Броят халюцинации при сензорна депривация е 
тестван чрез същата процедура срещу хипотезирана стойност 0 като данните са усреднени за 5 отделни симулации 
с различни начални условия.
6 Ако добавим шум с някаква дисперсия (което е неизбежно при нова експериментална ситуация като описаната 
в цитата) към вектор с друга дисперсия (в нашата симулация това е вектор от скрития слой на мрежата), то 
пропорцията на шума от цялостния сигнал (при дадена дисперсия на шума) ще е толкова по-малка, колкото е по-
висока дисперсията на сигнала (вектор от скрития слой) преди да е добавен шумът.
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интегрира постъпващия шум преди същият да може да навлезе в релевантните мозъчни дяло-
ве, което, както видяхме, увеличава и риска от халюцинации. Резултатите ни също така са кон-
систентни с наблюдението, че лица страдащи от шизофрения показват первазивни нарушения 
свързани с функционирането на работната памет (вж. напр. Van Snellenberg, 2016).

Основната предикция на нашата подкрепена с изчислително моделиране хипотеза оче-
видно гласи, че консистентното и продължително поставяне на психотични лица в условия на 
засилен бял фонов шум (напр. генериран със специална апаратура аудиторен бял шум), чийто 
интензитет с малко надхвърля способността на когнитивната система за предварителна (т.е. 
преди шумът да навлезе в по-дълбоки равнища) обработка ще намали броя на психотични 
пристъпи включващи позитивни симптоми изразяващи се в халюцинаторни преживявания. 
Доколкото знаем подобна хипотеза все още не е емпирично тествана.

Вторична предикция на нашите резултати идва от предположението на Ans (2002), че 
шумът в невронна мрежа може да изпълнява ролята на предотвратяващ „катастрофична ин-
терференция“ фактор, при което шумът позволява на мрежата да запомня нови патерни без 
при това да се „преговарят“ стари такива чрез „бомбардиране“ на мрежата с шумови патерни 
и запомняне на изходните активации за даден шумов патерн, при което тези активации отра-
зяват общо състояние на теглата на мрежата, което пък от своя страна носи информация за 
вече запомнениете патерни. Така комбинация от нови патерни и шумови патерни може да се 
използва за научаване на нова информация без да се забравят стари данни. Ans нарича този 
процес „спящо състояние“ на мрежата, при което изглежда предполага, че процесът на обуче-
ние, който включва модификация на теглата под влияние (и) на шумови патерни и който е клю-
чов за интеграцията на стари и нови знания протича в спящо състояние и вероятно частично 
обяснява дезорганизирания и стохастичен характер на повечето сънища. Ако екстраполираме 
тези резултати и предположения към нашия случай би следвало да предположим, че след като 
халюцинациите възникват в ситуация на хронично редуцирани нива на шум в системата и ако 
действително високите нива на шум постъпват в определени части на системата по време на 
сън, то следва да очакваме, че лица страдащи от шизофрения с позитивни симптоми следва 
да преживяват по-ярки, кохерентни и свързани сънища, т.е. сънища, при които случайните 
шумови патерни са намалени по честота и интензитет. Предикцията за по-кохерентни сънища 
при психотични разстройства, която е резултат от комбинацията на нашия модел с този на Ans 
следва да бъде проверена емпирично. Следва още да се отбележи, че депривацията на съня 
(вж. по-горе) доказано води до халюцинаторни преживявания у непсихотични субекти, което 
изглежда консистентно с нашата интерпретация.

В този контекст (и ако тази предикция бъде верифицирана) може да се наложи частично 
преразглеждане на нашата първа предикция, при което да се окаже, че излагането на бял шум 
би имало най-ползотворен ефект по отношение редуциране риска от халюцинаторни преживя-
вания ако това излагане бъде извършвано предимно по време на сън.

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ
Adams, R., Brown, H., Friston, K. (2015). Bayesian Inference, Predictive Coding and Delusions. 

Avant: Trends in Interdisciplinary Studies, 2015, 3:51-88.
Ans, B., Rousset, S., French, R., Musca, S. (2002). Preventing Catastrophic Interference in Mul-

tiple-Sequence Learning Using Coupled Reverberating Elman Networks. Proceedings of the 
24th Annual Conference of the Cognitive Science Society, 2002.

Chan, K., Hui, C., Tang, J., Chiu, C., Chan, S., Lam, M., Chen, E. (2011). Random number Genera-
tion Deficit in Early Schizophrenia. Perceptual and Motor Skills, 112, 1, 91-103, 2011.

Clark, A. (2013a). Whatever next? Predictive brains, situated agents, and the future of cognitive sci-

НЕВРОННО МРЕЖОВИ ПОДХОД КЪМ ИЗСЛЕДВАНЕ ГЕНЕЗИСА НА ХАЛЮЦИНАТОРНИ ...



КОГНИТИВНА ПСИХОЛОГИЯ
92

ence. Behavioral and Brain Sciences, 36 (3), 181-204, 2013.
Clark, A. (2013b). The many faces of precision. Frontiers in Theoretical and Philosophical Psychol-

ogy, 4 (270), 1-9, 2013.
Efron, B., Tibshirani, R. (1994). An Introduction to the Bootstrap. Chapman and Hall/CRC; 1 edition 

(May 15, 1994).
Glorot, X., Bengio, Y. (2010). Understanding the Difficulty of Training Deep Feedforward Neural 

Networks. Proceedings of the Thirteenth International Conference on Artificial Intelligence 
and Statistics, 249-256, 2010.

Glorot, X., Bordes, A., Bengio, Y. (2011). Deep Sparse Rectifier Neural Networks. Proceedings of the 
Fourteenth International Conference on Artificial Intelligence and Statistics, PMLR 15:315-
323, 2011.

Hoffman, R., McGlashan, T. (2001). Neural network Models of Schizophrenia. Neuroscientist, 2001, 
7(5): 441-454.

Hopfield, J. (1982). Neural networks and Physical Systems with Emergent Collective Abilities. Pro-
ceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 79:2554-2558, 
1982.

Jardri, R., Cachia, A., Thomas, P., Pins, D. (2013). The Neuroscience of Hallucinations. Springer, 
2013. 16, pp 289-313.

LeCun, Y., Bengio, Y., Hinton, G. (2015). Deep Learning. Nature, 521, 436-44, 2015.
Mason, O., Brady, F. (2009). The Psychotomimetic Effects of Short-Term Sensory Deprivation. The 

Journal of Nervous and mental Disease, 2009, 197(10):783 – 785. 
Notredame, C., Pins, D., Deneve, S., Jardri, R. (2014). What Visual illusions Teach Us About Schizo-

phrenia. Frontiers in Integrative Neuroscience, 2014; 8:63.
Quoc, V., Navdeep, J., Hinton, G. (2015). A simple Way to Initialize Recurrent Network of Rectified 

Linear Units. arXiv:1504.00941, 2015.
Rumelhart, D., Hinton, G., Williams, R. (1986). Learning representations by Back-Propagating Er-

rors. Nature, 323(6088):535-536, 1986.
Ruppin, E., Reggia, J., Horn, D. (1996). Pathogenesis of Schizophrenic Delusions and Hallucina-

tions: A Neural Model. Schizophrenia Bulletin, 1996, 22(1), 105-123.
Talathi, S., Vartak, A. (2016). Improving Performance of Recurrent Neural Network with ReLU Non-

linearity. arXiv:1511.03771, 2015.
Tsodyks, M., Feigelman, M. (1988). The Enhanced Storage Capacity in Neural Networks with Low 

Activity Level. Europhysics Letters, 6:101-105, 1998.
Van Snellenberg, J., Girgis, R., Horga, G., Van de Giessen, E., Slifstein, M., Ojeil, N., Weinstein, J., 

Moore, H., Lieberman, J., Shohamy, D., Smith, E., Abi-Dargham, A. (2016). Mechanisms of 
Working Memory Impairment in Schizophrenia. Journal of Biological Psychiatry, 15; 80(8): 
617-626, 2016.

Vincent, P., Larochelle, H., Lajoie, I., Bengio, Y., Manzagol, P. (2010). Stacked Denoising Autoen-
coders: Learning Useful Representations in a Deep Network with a Local Denoising Criterion. 
Journal of Machine Learning Research, 11, 2010, 3371-3408.

Vosburg, R., Fraser, N., Gruehl, J. (1960). Imagery Sequence in Sensory Deprivation. Archives of 
General Psychiatry, 2, 1960, 356-357.

Winterer, G., Ziller, M., Dorn, H., Frick, K., Mulert, C., Wuebben, Y., Herrmann, W., Coppola, R. 
(2000). Schizophrenia: Reduced Signal-to-noise Ratio and Impaired Phase-locking During In-
formation Processing. Clinical Neurophysiology, 111, 837-849, 2000.



ЛИЧНОСТНА 
ПСИХОЛОГИЯ

ВОДЕЩИ:
ПРОФ. ДПСН ИРИНА ЗИНОВИЕВА

ДОЦ. Д-Р МАРГАРИТА ДИЛОВА



ЛИЧНОСТНА ПСИХОЛОГИЯ
94
СЪДЪРЖАНИЕ НА АЗ-КОНЦЕПЦИЯТА НА МОМЧЕТА И МОМИЧЕТА 

НА 13 И 14 ГОДИНИ. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ 

доц. д-р Йонка Стефанова Балтаджиева
Бургаски свободен университет

CONTENT OF THE SELF-CONCEPT OF BOYS AND GIRLS  
IN THE AGE OF 13 AND 14 YEARS. COMPARATIVE STUDY

Assoc. Prof. Yonka Stefanova Baltadzhieva
Burgas Free University

В доклада са представени резултатите от изследване съдържанието на Аз-концепцията на юноши 
(момчета и момичета) на 13 и 14 години. Изследването е проведено с 95 юноши (50 момчета и 45 момичета) 
с класическия инструмент „Кой съм Аз?“. Чрез контент анализ се разкрива тяхната представа за себе си. 
Направен е сравнителен анализ на съдържателната характеристика на представата за себе си на момчета 
и момичета. 

The report discloses the results from the study of the self-concept of teenagers (boys and girls) in the age of 
13 and 14 years. The study is conducted with 95 teenagers (50 boys and 45 girls) using the classic instrument “Who 
am I“. Their self-imagination is revealed by a content analysis. In addition, a comparative analysis of the content 
characteristics of the boys and girls self-imagination is to be found. 

Изходната теоретична позиция, която е основа за избор на инструментариум на изслед-
ването и интерпретация на резултатите от него, се опира на идеите на когнитивната психоло-
гия за Аз-образ и Аз-концепция. Аз-образът и Аз-концепцията се разглеждат като „познаващо 
представяне“ на собствената личност – резултат от себепознанието, когнитивна репрезента-
ция (М. Дилова, 2008). Според Р. Бернс конструктът Аз-концепция не е само констатация или 
описание на специфичните, познаваеми особености на собствената личност. Аз-концепцията 
включва и техните оценъчни характеристики, както и свързаните с тях преживявания (Р. Бърнс, 
1986). Оценъчните елементи съществуват по силата на това, че знанието за себе си поражда у 
човека оценки и емоции, чиято интензивност зависи от самото когнитивно съдържание и от 
контекста. 

Съдържанието на Аз-концепцията обикновено се описва чрез система от категории, кои-
то представляват групи от изказвания за различните сфери на дейност и за различни страни 
от собствения вътрешен свят на личността. Представите на индивида за самия себе си му из-
глеждат убедителни, независимо от това дали се опират на обективни знания или субективни 
мнения, дали са истинни или лъжливи. Те отразяват от една страна устойчиви тенденции в 
поведението, от друга - избирателността на възприятието.

Аз-концепцията се разглежда като централна личностна характеристика, като ядро на 
самопознанието и самосъзнанието. Нейното развитие започва от раждането и непрекъснато 
се променя под влияние на опита (Р. Славин, 2004). През различните възрастови периоди де-
тето осъзнава една или друга страна от собственото си “Аз“. Най-рано се осъзнават уменията 
и практическите възможности - двигателни, изобразителни, изпълнителски и др. Значително 
по-късно се осъзнават личностните особености. Този процес се разгръща, когато са усвоени 
вече нравствено-социалните еталони за оценка. Това се обяснява със сложността и неедноз-
начността на резултатите от проявите на личностните качества. Личностните особености и 
личностните качества се осъзнават в процеса на общуване с възрастните и връстниците. Този 
процес е най-активен в начална училищна възраст и в подрастващата възраст.

Подрастващата възраст е преломен, критичен период в човешкото развитие, прехо-
ден период между детството и възрастността в конкретната културна среда (Г. Крайг, 2002). 
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Психическото развитие е интензивно и се осъществява на всички нива – когнитивно, емо-
ционално, социално (Л. Бърк, 2012; Р. Славин; 2004; Г. Крайг; 2002; Е. Ериксън; 2013). 
Подрастващият придобива и развива уникалната способност да разглежда своето поведение в 
миналото, да го интегрира с реалността на настоящето и мислено да го пренася в собственото 
си бъдеще (Г. Крайг, 2002, с. 595).Морфологичните и функционални изменения, които се из-
вършват в тази възраст (бърз растеж на тялото, развитие на репродуктивните органи, поява на 
вторични полови признаци) са сред значимите фактори, които влияят върху качеството на пси-
хическото развитие (пак там). Според Ш. Бюлер могат да се отделят физически и психически 
пубертет (по Л. Обухова, 1999, с. 345). Физическият пубертет настъпва при момичетата между 
13 и 15 години, а при момчетата - средно между 14 и 16 години. Културата на обществото, 
в което расте младото поколение, определя продължителността на периода на психическия 
пубертет. Нейното развитие удължава периода и може да предизвика сериозни проблеми в 
психическото развитие. Психическите симптоми на преходната възраст се появяват по-рано от 
физическите – към 11-12 –годишна възраст (пак там)

Физическото развитие на момичетата и момчетата и биологичното им съзряване води 
до промени в отношенията им с членовете на техните семейства, главно с родителите. Те се 
стремят към по-голяма независимост, към разчупване на моделите на поведение, налагани от 
по-възрастните. Приемането в групата на връстниците става водещо във взаимоотношенията. 
Членството в групата подпомага чувството за собствена ценност (Р. Славин, 2004, с. 133). „От 
момента, в който започнат да се борят за установяване на лична идентичност, която е неза-
висима от тази на родителите им, юношите все повече търсят връстниците си за сигурност и 
социална подкрепа…В седми клас приятелите от същия пол се възприемат като толкова под-
крепящи, колкото и родителите…“ (Р. Славин, 2004, с. 136). Всеки подрастващ преживява емо-
ционални конфликти, които са породени от промените в телесния образ, от очакваните роли 
и от взаимоотношенията с връстниците. Често срещани емоции в тази възраст са страх, гняв, 
вина, фрустрация и ревност (пак там).

Развитието на абстрактното мисленето (мислене на нивото на формалните операции) и 
формирането и използването на метакогнитивните навици променят когнитивните способ-
ности на подрастващите (Г. Крайг, 2002, с. 586). Те развиват способността да мислят за въз-
можности и перспективи, да планират и предвиждат, да формулират, проверяват и оценяват хи-
потези (пак там). Формирането и развитието на метапознанието им позволява да размишляват 
за своите собствени мисловни процеси и за мисленето на другите хора (Г. Крайг, 2002, с.588-
592). Именно рефлексията е един от първите признаци на ранното юношество. Подрастващите 
насочват погледа си към себе си, започват да се изследват по-внимателно и да се определят по 
различен начин. Съдържанието на тяхното мислене се променя, то става по-широко по обем 
и по-сложно по структура. В резултат на това нараства склонността към самоанализ и само-
критика. Въпросът „Кой съм Аз?“ определя личностното развитие през цялото юношество (Р. 
Славин, 2004, с.134). Според Е. Ериксън завоевание на юношеството е идентичността, а основ-
ната задача на този етап от психическото развитие на човека е цялостно осъзнаване на себе си 
и своето място в света (Е. Ериксън, 2013). Г. Крайг посочва, че с усъвършенстването на когни-
тивните способности се развива и способността да се разсъждава на по-високо морално ниво. 
Тринадесет- и четиринадесет- годишните подрастващи навлизат в конвенционалното ниво на 
морално развитие по модела на Колберг. В основата на това ниво лежи социалната конформ-
ност (Г. Крайг, 2002, с. 593). Появява се мотивация за избягване на наказанията, стремеж към 
придържане към морални стереотипи.

Целта на представеното изследване е да се направи сравнителен анализ на съдържанието 
на Аз-концепцията на момчета и момичета на 13 и 14 години. Изследването има ориентировъ-
чен характер и неговата задача е да разкрие вероятни тенденции, които очертават (набелязват, 
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маркират) различия в съдържанието на Аз-концепцията на момчетата и момичетата на 13 и 14 
години. Предполага се, че различната календарна възраст, през която настъпват морфологич-
ните и функционални изменения при двата пола, предопределя различия в себевъзприятието, 
и се отразява в съдържанието на формиращата се Аз-концепция.

Върхът в бързия растеж на височина при момичетата е 11-12-година. Към тринадесетата 
година те достигат височината на възрастния, макар че индивидуалните различия в това отно-
шение са много големи (Р. Славин, 2004, с. 131). При момчетата се наблюдава най-голяма про-
мяна във височината към четиринадесетата година (между тринадесетата и четиринадесетата 
година се достига връх в израстването на тялото при момчетата, юношески бум на растежа) 
(пак там). Именно тринадесетата година е възрастта на най-голямото разнообразие за момче-
тата. „Детето преди пубертета и юношата след него са различни на външен вид заради проме-
ните в стойката и пропорциите, както и заради развитието на първичните и вторичните полови 
белези“ (по Р. Славин, 2004, с. 130).

Подрастващите изпитват едновременно интерес, възхищение и тревога по повод на те-
лесните промени. Те постоянно сравняват своето тяло с някакъв еталон. Според Г. Крайг това е 
преди всичко културният идеал на тяхното време (Г. Крайг, 2002, с. 594). Момичетата показват 
най-ниска степен на удовлетвореност от външния си вид към 13-та година, а момчетата – към 
15-та година (пак там, с. 570).

инструментариум

Съдържанието на Аз-концепцията е изследвано чрез тест „Кой съм аз?“ (М. Кун, Т. 
Мапартлэнд, 1984, по Б. Минчев, Д. Стефанова, 2000). 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 неповто-
римостта на всяка личност (Р. Бернс, 1986). Идентификациите на Аза чрез думи дават инфор-
мация за многобройните роли, дейности, предмети и хора, с които личността се е „срастнала“, 
за съдържанията, чрез които субектът преживява себе си (Б. Минчев, Д. Стефанова, 2000).

постаноВка на изследВането

Изследването е проведено с 45 момичета и 50 момчета на възраст 13 и 14 години. 
Използван е вариант на теста, приложим за деца, които вече умеят да пишат. Изследваните 
лица дават 20 описания на себе си (20 различни отговора на въпроса „Кой съм Аз?“) за опре-
делено 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 (М. Дилова, 2008). Получените отговори се обработват чрез контент анализ.

резултати

След първичната обработка на резултатите за момичетата е получена съвкупност от 760 
отговора на въпроса „Кой съм Аз?“. Средният брой отговори е 19 думи. 38 от изследваните 
момичета (84%) са дали по 20 отговора, едно момиче е дало 9 отговора. За момчетата е по-
лучена съвкупност от 948 отговора на въпроса „Кой съм Аз?“. Средният брой отговори е 19 
(18,96) думи. 78% от изследваните момчета са дали по 20 отговора и две момчета са дали по 
11 отговора. Тези резултати показват, че има момчета и момичета на 13 и 14 години, които са 
се затруднили да изпълнят поставената задача. Факторите за това могат да бъдат различни - от 
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слаба езикова компетентност и ниско ниво на развитие на саморефлексията до проява на съз-
нателен негативизъм.

Всички отговори са подложени на контент анализ и са установени категориите с повече 
от един отговор, като най-малкият 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 (Б. 
Минчев, Д. Стефанова, 2000). Категориите, които подлежат на последващ контент анализ от 
изследването на момичетата, са 46 и те обобщават 677 думи от 760 самоопределения, или 89%. 
За момчетата категориите, които подлежат на последващ контент анализ, са 44 и те обобщават 
757 думи от 948 самоопределения, или 80%. 

В Таблица №1 са представени обобщените категории, чрез които се описват момичетата 
и момчетата на 13 и 14 години, техният вид – субективни, обективни, ролеви, и честотата, с 
която се среща всяка категория, изразена в проценти. 

Обобщени категории, чрез които се описват момичета и момчета Таблица №1

момчета момичета
№ категория брой % вид категория брой % вид
1 обичам 318 33,5 с обичам 272 36 с
2 харесвам 85 9 с мразя да …. 61 8 с
3 не обичам 48 5 с харесвам 46 6 с
4 мразя 37 4 с не обичам 29 4 с
5 не харесвам 28 3 с добра съм 20 2,6 с
6 искам да... 25 2,63 с момиче 19 2,5 о
7 момче 23 2,42 о искам да.... 14 2 с
8 имам 16 1,68 о приятелка 14 2 р
9 казвам се/името ми 

е
12 1,26 о красива 13 1,7 с

10 на ...години съм 10 1,05 о не харесвам 12 1,6 с
11 любим учебен 

предмет
8 0,84 с имам 12 1,6 о

12 гледам телевизия, 
филми

8 0,84 с умна 9 1,2 с

13 ученик 7 р човек 9 1,2 о
14 човек 7 о инат/упорита 8 1,05 с
15 играя 7 с очите ми са .... 8 1,05 о
16 не съм ... 7 с усмихната 7 0,9 с
17 добър 6 с мечтател/мечтая 7 0,9 с
18 българин 5 о на ...години съм 6 о
19 умен/интелигентен 5 с амбициозна 6 с
20 ученолюбив съм 5 с чувствителна 6 с
21 тренирам 5 с срамежлива 6 с
22 любим цвят 5 о ученичка 6 р
23 обличам се/нося 

маркови дрехи
5 о играя на... 6 с

24 слушам музика 5 с оптимист 5 с
25 мечтая 5 с слушам музика 5 с
26 добър съм по.... 4 с цвят на косата 5 о
27 мързелив 4 с любим учебен 

предмет
5 о

28 най-добрите ми 
приятели са....

4 о не съм.... 4 с

29 любим спорт 4 о любим цвят 4 о
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30 живея в ... 4 о забавна 4 с
31 любим сезон 4 о любопитна 4 с
32 не пуша 4 о музикална 3 с
33 геймър 4 р обичлива 3 с
34 държа на 

приятелите
3 с трудолюбива 3 с

35 висок съм 3 о родена съм... 3 о
36 чета 3 о ученолюбива 3 с
37 нямам 3 о жертвоготовна 3 с
38 свиря 3 с любимо животно 3 о
39 уча в ... 3 о помагам 3 с
40 не пия 3 о позитивна 3 с
41 спокоен съм/не се 

ядосвам
3 с не съм нахална 3 с

42 веселяк/забавен 3 с емоционална 3 с
43 приятел съм 3 р не понасям 3 с
44 спортист съм 3 р любими певци 3 с
45 хобито ми е 3 с
46 разсеяна 3 с

Категориите, чрез които се описват изследваните лица могат да бъдат разделени в две 
полярни групи – обективни и субективни самоописания, и една междинна група – ролеви са-
моописания. Обективните самоописания включват характеристики, чрез които субектът отна-
ся себе си към групи свойства или предмети, които са от обективно естество (Б. Минчев, Д. 
Стефанова, 2000). 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 конста-
тира. Субективните самоопределения са свързани с групи, класове, черти, състояния и дейнос-
ти. Ролевите самоописания се отнасят до приемането и изпълнението на определени очаквания 
и дейности.

Обобщените резултати от изследването на момичетата показват, че 34 от категориите 
могат да се отнесат към групата на субективните – това са 74% от разглежданите категории, 10 
са обективни – 22% и 2 са ролеви – 0,4%. Това означава, че момичетата в изследваната възраст 
се идентифицират преди всичко със състояния и с качества (свойства на личността), с черти и 
характеристики на личността, отколкото с приемането и изпълнението на дейности. Ясно се 
откроява появилата се вече рефлексия. Момичетата започват да се изследват по-внимателно 
и да се дефинират по различен начин (Р. Славин, 2004, с.135). Те по-дълбоко осъзнават отде-
леността си от другите и своята уникалност. Потвърждава се тенденцията, че преминаването 
през пубертета променя съдържанието на Аз-концепцията и се наблюдава „изместване към 
по-абстрактни портрети“ (Р. Славин, 2004, с. 135). В самоописанията се включват личностни 
черти, емоции и лични убеждения. При 13-14-годишните момчета се отчитат 22 (50%) су-
бективни самоописания, 18 (41%) - обективни и 4 (9%) ролеви, т.е. и те се идентифицират 
повече със състояния, с черти, отколкото с приемането и изпълнението на дейности. Но мом-
четата в по-голяма степен отколкото момичетата са ориентирани към възприятие и осъзнаване 
предимно на тези свойства, които им принадлежат по безспорен начин и те само констатират 
притежанието. Откроява се още едно различие и то е в по-голямата абстрактност на категори-
ите, чрез които се описват момичетата.

В самоописанията на изследваните момичета и момчета се откриват и седем от осемте 
аспекта на Аз-концепцията, отделени от С. Хартър: академична компетентност; спортна ком-
петентност; външен вид; социално приемане; близки приятелства; романтично привличане; 
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поведение ( по Р. Славин, 2004). Отсъства само професионалната компетентност, макар че се 
срещат самоопределения като „готвачка“ и „художничка“, липсва и професионална ориента-
ция, като представа за желана бъдеща реализация. 

Поради това, че основната дейност в тази възраст продължава да е ученето, а и изслед-
ваните лица са ученици, те се определят и чрез най-важната за тях социална роля – ученик/
ученичка. В самоописанията се срещат и други аспекти на ученето и училището, с които те се 
свързват, които осъзнават и които вероятно са значими за тях – ученолюбив/а, любим учебен 
предмет, уча в училище…… Ясно различима е половата идентификация и самоопределението 
като момиче или момче, но все още се запазва и връзката с осъзнатата позиция на дете. Дори и 
при 13-14-годишните момичета и момчета в четири случая се среща самоопределението „дете“ 
(при момичетата в два случая, при момчетата в два случая). 

При смисловия анализ на категориите се приема, че количеството на даден отговор (брой 
отговори, попадащи в категорията) е показател за неговата типичност. Най-многобройната ка-
тегория описания и при момчета, и при момичета започва с думата обичам, т.е. подрастващите 
на 13 и 14 години се идентифицират с привързаността си и чувството на нежност, което изпит-
ват към нещо или някого. Те са преди всичко преживяващи същества и осъзнават себе си като 
такива – обичта на децата към другите и вещите е огледална на обичта на другите към тях. В 
Български тълковен речник думата обичам има следните значения: изпитвам, чувствам обич 
към някого или нещо; имам влечение към нещо; приятно ми е да правя нещо, изпитвам удо-
волствие; ям или пия с удоволствие, с наслада (Български тълковен речник, 2008). 

36% от отговорите на момичетата започват с думата обичам и те много по-дълбоко се 
идентифицират с обекта на своята обич. Анализът на тази многобройна категория описания 
позволява да се направи тяхното последващо групиране в 18 категории, които включват 196 
описания, или 72% от всички отговори, които започват с обичам. Резултатите са представени в 
низходящ ред по числови стойности в Таблица №2.

Категории, започващи с „обичам“ – момичета  Таблица №2

№ категории, започващи с „обичам“ брой отговори
1 приятелите и дейности свързани с тях 26
2 семейството /родители, братя и сестри/ 17
3 храна 16
4 да спортувам и спорта 15
5 да слушам музика 13
6 животните 13
7 компютри и дейности с тях 12
8 да пътувам 12
9 да рисувам 10
10 да се грижа за себе си 10
11 да пея 9
12 да пазарувам 7
13 да се разхождам 7
14 да гледам телевизия и филми 7
15 да ходя на плаж 6
16 различни учебни предмети 6
17 различни годишни сезони 6
18 да ходя на кафе 4

Данните показват, че за момичетата в тази възраст най-значими и най-силно емоционал-
ни са приятелските връзки (разходките с приятелки, купоните с връстници). Те ценят прия-
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телските взаимоотношения и се стремят към създаване на нови връзки. Приятелите са тези, с 
които те споделят тайни, чувства, идеи, чийто одобрение те търсят и зачитат в много по-голяма 
степен от родителското. 

33% от отговорите на момчетата започват с думата обичам и те много по-дълбоко се 
идентифицират с обекта на своята обич. Те могат да се групират в 18 категории, които включ-
ват 168 описания, или 53% от всички отговори, които започват с обичам. Резултатите са пред-
ставени в Таблица №3.

Категории, започващи с „обичам“ – момчета   Таблица №3

№ категории, започващи с „обичам“ брой отговори
1 да играя на компютър 23
2 храни, напитки 16
3 да ходя на море, на плаж 15
4 да излизам с приятели 14
5 да слушам музика 11
6 да играя футбол 11
7 да карам колело 10
8 животни 9
9 да гледам телевизия 8
10 да спортувам 8
11 да чета 7
12 да се разхождам 7
13 родителите си 7
14 да спя до късно 6
15 да играя баскетбол 4
16 да ходя на село 4
17 България 4
18 да гледам футбол 4

Момчетата в седми клас обичат компютрите, спорта, телевизията и филмите. Те обичат 
да „излизат“ (да са заедно) с приятели, но не само за игри. Приятелите са тези, с които те спо-
делят тайни, чувства, идеи, чийто одобрение те търсят и зачитат в много по-голяма степен от 
родителското. 

Анализът на самоопределенията, които започват с „харесвам“ (аз съм това, което харес-
вам и обичам) показват, че подрастващите момичета харесват себе си и някои свои външни 
белези – очи, устни, лице, външността си като цяло. Те харесват да бъдат със семейството си, 
както и семейните празници. Прави впечатление, че харесването е свързано и с по-задълбочен 
анализ и осъзнаване на личната уникалност – „харесвам се такава, каквато съм“; „харесвам се 
като човек“; „харесвам в себе си, че не съм егоист“. Разгръщащата се сексуалност и биологиче-
ското съзряване вече насочват вниманието на момичетата към другия пол и те го вербализират 
– харесват момчета. Подрастващите момчета харесват отново определена музика (музикален 
стил), компютърните игри, всичко свързано със спорта, но и момичета. И при тях разгръщаща-
та се сексуалност и биологическото съзряване вече насочват вниманието им към другия пол и 
те го вербализират. 

Какво не обичат и какво мразят момичетата и момчетата в тази възраст? Момичетата 
мразят лъжата и лицемерието като явление и лъжците и лицемерите, т.е. хората, които са носи-
тели на това явление. Те мразят да ги лъжат, т.е. самите те да са обект на явлението, то да е на-
сочено срещу тях. Омраза в тях предизвикват и хората, които се перчат и правят на интересни. 
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Момчетата не обичат и мразят действия, които са свързани с дома и задължения към тях (напр. 
да почистват и подреждат стаите си, да пазаруват и т.н.). Не обичат и действия и неща свързани 
с ученето, като определени учебни предмети или решаването на задачи. 

Анализът показва, че момчетата и момичетата на 13 и 14 години най-силно мразят и 
най-малко обичат „действия, които са насочени срещу тяхната личност“ („да ме дразнят“, „да 
ме лъжат“, „да ми се карат“, „да ме командват“) и тези личностни качества на другите хора, 
които „изкривяват общуването“ с тях („използвачите“, „лицемерите“ и „предателите“, „алчни-
те“, „високомерните“, „когато някой се фука“). Може да се предположи, че те не желаят да ги 
притежават, осъзнават, че са социално неприемливи, но не осъзнават и не искат да приемат 
тяхното присъствие в собственото си поведение.

За 22 от обобщените категории е изчислен и среден ранг (числата са закръглени, Таблица 
№4). Усредненият ранг посочва на кое място в отговорите на изследваните деца 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. Ранжирането на 
категориите потвърждава факта, че представата за себе си е йерархична субективна структура. 

Среден ранг на категориите  Таблица №4

момчета момичета
№ категория ранг категория ранг
1 обичам 12 обичам 10
2 харесвам 10 мразя да …. 11
3 не обичам 7 харесвам 10
4 мразя 12 не обичам 11
5 не харесвам 12 добра съм 9
6 искам да... 17 момиче 2
7 момче 3 искам да.... 14
8 имам 14 приятелка 7
9 казвам се/името ми е 5 красива 8
10 на ...години съм 6 не харесвам 12
11 любим учебен предмет 15 имам 14
12 гледам телевизия, филми 12 умна 6
13 ученик 3 човек 5
14 човек 3 инат/упорита 13
15 играя 12 очите ми са .... 7
16 не съм ... 14 усмихната 10
17 добър 8 мечтател/мечтая 6
18 българин 4 на ...години съм 3
19 умен/интелигентен 1 амбициозна 12
20 уча/ученолюбив съм 10 чувствителна 5
21 тренирам 11 срамежлива 11
22 любим цвят 16 ученичка 3
23 обличам се/нося маркови 

дрехи
6

За подрастващите момичета водещо място в йерархичната субективна структура на лич-
ната себепредстава заемат самоопределенията „момиче, ученичка, на …години, човек, чувст-
вителна, мечтателка, умна“. Момичето на 13-14-години възприема (“вижда“) себе си като чо-
вешко същество от женски пол, което е на определена календарна възраст и заема определена 
социална позиция – тази на ученичка. То е чувствително към света, който го заобикаля и има 

СЪДЪРЖАНИЕ НА АЗ-КОНЦЕПЦИЯТА НА МОМЧЕТА И МОМИЧЕТА НА 13 И 14 ГОДИНИ ...
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мечти, натрупало е знания, които му дават увереност и сигурност в настоящето. 

За подрастващите момчета водещо място в тази структура заемат самоопределенията 
„умен, ученик, момче, човек“. Момчетата на 13 и 14 години обичат и не обичат, харесват и 
не харесват, мразят и искат да бъдат нещо по-различно от това, което са били досега. Те се 
определят като забавни и весели, слушат музика, спортуват, тренират, свирят и четат. Те имат 
приятели, държат на тях и те самите са в ролята на приятели. Подрастващите момчета се ин-
тересуват вече и от марката на дрехите, които обличат. Модата като социален феномен и като 
начин за идентификация с определени културни еталони, ценности и социални групи започва 
да навлиза в техния живот и да заема място в съдържанието на тяхната представа за себе си. 

изВоди

Контент анализът на самоописанията в проведеното изследване ни дава възможност да 
определим кои особености на осъзнаваната детска личност са с най-голяма честота на поява в 
изследваната група и поради това с най-висока степен на значимост в техния „обобщен авто-
портрет“. 

•	 Те преди всичко обичат – приятелите, семейството, спортните игри, музиката, ком-
пютрите;

•	 Мразят да не се зачита тяхното „Аз“. В себепознанието се открояват моралните ка-
чества и оценки, които са свързани с човешкото общуване; 

•	 Със същата тежест са и характеристиките, които се отнасят до ученето и училището;
•	 Половата идентификацията заема водещо място в себепредставата;
•	 Динамиката в съдържанието на Аз-концепцията на подрастващите момчета и моми-

чета е по посока на увеличаване на субективните самоописания (личностни качества, 
черти, състояния, емоции);

•	 Не се очертава тенденция на полова диференциация в съдържанието на Аз-
концепцията.
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Доц.д-р Русанка Петкова Манчева,  
ЮЗУ „Неофит Рилски“ Благоевград, Р.България

ТHE PERSONAL CONSTRUCT “DISPOSITION TO DEVIANT BEHAVIOR“ 
– AGE AND GENDER DIMENSIONS

Assoc. Prof. Rusanka Petkova Mancheva,  
SWU „Neofit Rilski“ Blagoevgrad, Bulgaria

Резюме: Отклоняващите се форми на поведение все по-често съпътстват ежедневието на младите 
хора. Тяхното разпространение се обуславя както от социални, така и от личностни фактори. Ранното 
им откриване е обективна възможност за оказване на психологична помощ, съдействие или подпомагане 
за преодоляването им. Резултати от проведено психологично изследване с 849 лица, разделени по полов 
признак, на възраст от 12 - до 18 години, доказват значимостта на склонността, като личностен конструкт, 
относно възможността за извършване на девиантно действие от личността. В изследването е използвана 
тестова батерия на А.Н.Орел.Тя измерва скалите:нагласа към социална желателност; склонност към 
пренебрегване на норми и правила; склонност към адиктивно поведение; склонност към самонараняващо 
или саморазрушаващо се поведение; склонност към агресия и насилие; волеви контрол над емоционалните 
реакции; склонност към делинквентно поведение. Потърсена е значимостта на всяка скала за възрастта и 
пола на изследваните лица.

Abstract: Deviating behaviors increasingly accompany the everyday life of young people.Their spreading 
is conditioned by social and personal factors. Their early detection is an objective opportunity to provide 
psychological help, cooperation or helping to overcome them. Results of a psychological study conducted by 849 
individuals, broken down by gender, aged 12 to 18, prove the importance of tendency as a personal construct, 
about the possibility of committing deviant action or act of personality. The test battery was used by A.N.Orell.She 
measures the rocks: the attitude towards social desires; а tendency to ignore norms and rules; tendency towards 
addictive behavior; а propensity for self-destructive behavior; a tendency to aggression and violence; volitional 
control over emotional reactions; tendency to delinquent behavior. Sought is the significance of every scale for age 
and of both sexes of the respondents.

Склонността към нарушаване на социалните норми и системите от исторически наслоили 
се отношения определя негативната поведенческа насоченост на личността. Тя е факторът, 
влияещ върху типологията на активността.Самото понятие „склонност“се използва широко, 
то е многозначно като термин, определящ силната и постоянна тенденция към насочеността 
- физична, психична или поведенческа. Склонността е феноменът, имащ обособеността на 
потенциалност (У.Щерн), но съдържащ в себе си постоянство към избраната активност. Тя 
представлява относително устойчива привична вътрешна насоченост или предразположение 
към определен тип реагиране, която определя действията и преживяванията на личността.

В психологичния си смисъл склонността е предпочитанието, насочеността на личността 
към определени дейности. Тя е резултат от интересите и предпочитанията й към тях, придобила 
силата на устойчива потребност, предразположение, функционално единство на общата 
организация на ума, която във възбудно състояние поражда активна устременост, усилия, 
импулс или енергични движения към дадена цел. (Л. Десев, 2000). Липсата на граници между 
склонност и пристрастеност (към нещо) дава възможност до определението за склонността да 
се добавят понятия като: влечение, стремеж, предразположеност или предиспозиция.Подобна 
многоаспектност прави понятието нееднозначно. Важно е обаче, че наличието на склонност 
прави действията целенасочени и разбираеми. 

Разглеждането на склонността, в поведенческата психология, се отнася до конкретни 
страни на потребностно-мотивационната сфера на личността, изразяващи се в емоционални 
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предпочитания към една или друга активност, основана на възрастови или личностни ценности, 
потребности и цели. Привлекателни са не само постигнатите резултати, но и самият процес 
за постигането им. Така една развита склонност включва продължителни, наситени стремежи 
към активността и очакваните положителни ефекти от нея. В тази активност склонността влиза 
в ролята на оценъчна система, която се използва, за да се класифицират различни обекти от 
жизненото пространство (Дж. Кели, 2000). Тя е личностен конструкт, идея, мисъл, която човек 
сам създава, за да стимулира активността си, за да обясни и прогнозира поведението си. От една 
страна склонността, като конструкт, стимулира активността, а от друга реализираната активност 
показва съдържанието на склонността. Това се отнася за всяка личност, в това число и за тази с 
отклоняващо се поведение. За да може обаче последното да стане факт, са необходими и други 
личностни фактори. Склонността към девиантно поведение е само част от тях. Разгледана като 
личностен конструкт, тя повече се доближава до функциите на противообществената нагласа, 
защото показва готовността на личността за извършване на едно или друго действие, без обаче 
то да бъде факт. Наличието й определя възможността това да се случи след време. Склонността 
към отклоняващо се поведение прогнозира множество проблеми в зряла възраст, включително 
престъпност, проблеми с психичното здраве, зависимост от вещества и проблеми в работата (T. 
E. Moffitt, Caspi A, Harrington H, Milne B. J., 2002), което определя необходимостта от ранното 
й откриване.Повечето изследвания на девиантността и девиантното поведение са насочени 
към анализ на характеристиките на девиантната личност (К. Гайдаров, 2008; Б. Станков, 2008; 
Р. Манчева, 2013; Р. Манчева, 2017), когато девиантността е факт. Малко внимание се обръща 
на възрастовите особености, свързани със склонността на младите хора към отклоняващи се 
форми на поведение, като проява на социалната им насоченост, като вътрешна мотивирана 
предразположеност към дейност (Е.П.Ильин, 2011). Отклоненията от нормалното поведение 
не са свързани само с личността, а с взаимодействието между детските атрибути (към които 
е и склонността) и контекста. (A. J. Sameroff, 2000; A. J. Sameroff, M. J. Mackenzie, 2003). 
Изследването им подпомага предпазването и превенцията на психопатологични прояви или 
престъпни действия при младите хора.

цел на изследВането 
Целта на проведено изследване с подрастващи в голям възрастов диапазон е да се 

установи какви са основните съдържателни характеристики на възрастовата склонност към 
отклоняващо се поведение при 12,13,14,15,16,17 и 18 годишни момичета и момчета.

изследВани лица

В изследването участват 849 момчета и момичета от различни градове на страната – 
София, Монтана, Благоевград, Плевен, Разлог, Пловдив, Сливен, Бургас, Русе, Перник, Пирдоп. 
Участието е доброволно и е проведено с помощта на училищни психолози и онлайн в периода 
2015-1017 година.

метод на изследВането

Диагностиката на склонността към отклоняващо се поведение е реализирана чрез 
стандартизиран психологичен въпросник на А.Н.Орел за измерване готовността на 
подрастващите към различни форми на отклоняващо се поведение. Последните включват: 
контролна скала за социална желателност; скала за склонност към пренебрегване на норми 
и правила; скала за склонност към адиктивно (зависимо) поведение; скала за склонност към 
самонараняващо и саморазрушаващо поведение; скала за склонност към агресия и насилие; 
скала за волеви контрол над емоционалните реакции; скала за склонност към делинквентно 
поведение.
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резултати от изследВането

Динамиката на вътрешната съгласуваност между резултатите на изследваните лица от 
различните възрастови групи показва различна значимост. Най-висока несъгласуваност има 
при служебната скалата за социалната желателност (F =4,575, Sig.= 0,000). Високи стойности 
имат момичетата и момчетата на 17 и 18 години, а резултатите свидетелстват за тенденция 
към демонстриране и спазване на социалните норми, което се прави умишлено и с повишена 
внимателност. В края на изследвания период социалните норми се осмислят и се включват като 
част от поведението. През останалите възрастови периоди нагласата за социална желателност 
е неустойчива.

Склонността към преодоляване на норми и правила (F = 1,248 Sig.= 0,279) в поведението 
е с близка значимост за всички възрастови групи и съгласуваността е висока, липсват 
статистически значими разлики. Съществуват, обаче, значими различия по пол (F=1,062 Sig.= 
0,389) Момчетата, в сравнение с момичетата, притежават конформни нагласи и склонност да 
следват стереотипи и общоприети норми на поведение.Те създават свои собствени правила, но 
само ги използват. Тази склонност силно се увеличава във възрастта 17 години и се свързва с 
прекалена изразеност на нестандартни нагласи, противопоставяне на собствените субективни 
норми на поведение с тези на групата и търсене на трудности, които могат да е преодолеят 
чрез собствената нестандартност. След тази възраст тенденцията за съотнасяне на поведението 
с нормите и правилата се възстановява. Това е свидетелство, че при 17 годишните момчета 
настъпва криза, свързана с оценката на социалната и личностна значимост на нормите и 
правилата на поведение. За целия период демонстрираната склонност при момичетата има 
траен характер. При тях се съхранява тенденцията за висока изразеност на нестандартни 
социални нагласи и склонност за противопоставяне на собствените норми и ценности с тези 
на групата, което ги прави по-конфликтни.(Таблица 1 и Таблица 2)

Таблица 1. Стойности за скалите по типа склонност при цялата извадка (мъже)
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Таблица 2. Стойности за скалите по типа склонност при цялата извадка (жени)

Скалата за измерване на склонността към адиктивно поведение, включващо готовността 
на изследваните лица да го реализират, определя наличие на много висока вътрешна 
съгласуваност (F= 9,504 Sig.= 0,000) Зависимостта е характерна черта за целия изследван 
период и ескалира при момчетата на 17 годишна възраст.Различията по пол имат висока 
статистическа значимост (F= 7,056 Sig.= 0,000) Момичетата демонстрират неизразеност на 
тенденцита, което определя добър социален контрол над поведенческите реакции. За разлика, 
от тях, момчетата имат по-висока предразположеност за бягство от реалността, чрез изменение 
на психичното състояние, за склонност към илюзорно-компенсаторен способ за решение на 
лични проблеми. Те имат засилена ориентация към чувствената страна на живота и изпитват 
„сензорна жажда“ , ориентират се към търсене на удоволствие (хедонистична ориентация) и 
създават собствени критерии за оценяване на удоволствието като ценност.Тази тенденция се 
отнася за всички възрастови периоди, но е особено изразена при 17 годишните. 

Склонността към самонараняващо и саморазрушаващо се поведение определя готовността 
на личността за реализиране на различни форми на автоагресивно поведение. Статистическата 
значимост на вътрешната съгласуваност, на резултатите по възраст, показва консолидиране 
(F= 7,996 Sig.= 0,000). За целия период е характерна тенденцията за изразена потребност от 
нови усещания, склонност към риск и занижена значимост на собствения живот. По-ниските 
стойности при момчетата са свидетелство за соматизация на личностната тревожност и 
преживяването на вина.При 16 годишните момчета демонстрацията на рисково поведение е 
свързано с отрицателна социална желателност (r = - 0,68), което показва, че младия човек по-
скоро търси форми за себедоказване, дори и това да е с цената на личностни загуби.

Склонността към агресия и насилие е статистически значима характеристика за целия 
изследван възрастов период (F= 5,059 Sig.= 0,000).Тя се отнася както за момчетата, така и за 
момичетата (F= 5,399Sig.= 0,000). В началото на периода момчетата (12 години) демонстрират 
по-висока склонност към агресивни прояви, която през всички следващи години запазва 
тенденцията към по-малка значимост. Отрицателната корелационна зависимост със социално 
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желателното поведение (r = - 0,27), макар и да не е високо изразена, свидетелства за занижаване 
влиянието на социалния контрол върху поведенческите им реакции впоследствие. Момичетата 
показват по-висока склонност към решаване на личните си проблеми посредством агресия 
и дори насилие. Унижението на околния се възприема като средство за стабилизиране на 
собствената самооценка. Подобно отношение е характерно за всички възрастови групи от 
момичета.

Типологията на склонността към агресия и насилие включва допълване на резултатите 
по скалата за волевия контрол над емоционалните реакции. При момчетата с възрастта 
ограниченият самоконтрол се запазва като тенденция, което се отнася и за момичетата. При 
тях в края на периода (18 години) поведението се рационализира и по-трудно се поддава на 
емоционални реакции, поради силата на волевия контрол (F= 0,882 Sig.= 0,508). Контролът над 
емоционалните реакции се определя от положителната му връзка със социално-приемливото 
поведение. Високият самоконтрол предполага реализация на поведение, което влиза в рамките 
на социалната значимост и приемане от околните. При изследваните лица взаимовръзката има 
обратна статистическа значимост. (r = - 0,29)

Склонността към делинквентно поведение, отнасящо се до нарушаване на правовите 
норми и приемане формата на противообществено, включва готовността на младия човек да 
им се противопостави или да ги омаловажи. Наличието на „делинквентен потенциал“, при 
определени обстоятелства, може да бъде разгърнат. За цялата извадка тази склонност има 
силна изразеност (F=2,622, Sig.=0,001) и статистическа значимост по пол. Склонността към 
делинквентност при момичетата е по-висока в сравнение с момчетата. За целия изследван 
период готовността на младия човек да наруши системите от социални стандарти на поведение 
се запазва като тенденция и може да се определи като възрастова характеристика.

обобщение и заключение

Склонността към отклоняващо се поведение е личностен конструкт, който обхваща 
целия период на пубертета и ранната младост. Проведеното изследване показва, че тя не се 
отнася само до конкретна форма на отклоняващо се поведение, а обхваща всички форми, но 
с различна възрастова и полова изразеност. Стойностите на корелационните коефициенти 
доказват взаимозависимостта между тези форми (Таблица 3)

Таблица 3. Корелационни зависимости между отделните типове склонности към откло-
няващо се поведение (за цялата извадка)

социално 
желателни 
отговори

преодоляване 
на норми и 
правила

адиктивно 
поведение

самонараня
ващо 
поведение

агресия и 
насилие

контрол над 
емоционалните 
реакции

делинквентно
поведение

1. Pearson Correlation 
Sig.(2-tailed 
N

1

849

-,071*
0,39
849

-,179**
,000
849

-,068*
,047
849

-,027
,433
849

-,028
,404
849

-,051
,141
849

2.Pearson Correlation 
Sig.(2-tailed 
N

-,071*
,039
849

1

849

-,295**
,000

849

,333**
,000
849

,220**
,000
849

,039
,261
849

,232**
,000
849

3.Pearson Correlation 
Sig.(2-tailed 
N

-,179**
,000
849

,295
,000
849

1
,000
849

,410**
,000
849

,275**
,000
849

,075*
,000
849

,382**
,141
849

4. Pearson Correlation 
Sig.(2-tailed 
N

-,068*
,047
849

,333**
,000
849

,410*
,000
849

1

849

,317**
,000
849

,044
,202
849

,335**
,000
849

5. Pearson Correlation 
Sig.(2-tailed 
N

-,027
,433
849

,220**
,000
849

,275**
,000
849

,317**
,000
849

1

849

,004
,903
849

,165**
,000
849

6. Pearson Correlation 
Sig.(2-tailed 
N

-,029
,404
849

,039
,261
849

,075*
,029
849

,044
,022
849

,004
,903
849

1

849

,032
,357
849

7. Pearson Correlation 
Sig.(2-tailed 
N

,051
,141
849

,232**
,000
849

,382**
,000
849

,335**
,000
849

,165**
,000
849

,032
,357
849

1

849
*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)
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•	Склонността към преодоляване на норми и правила, в изследвания възрастов период е в 
пряка връзка със зависимото поведение, самонараняващото поведение, склонността 
към агресия и насилие и склонността към делинквентно поведение. Нагласата за 
неприемането или отхвърлянето на социалните норми води до повишена склонност 
към отклоняващи се форми на поведение и намаление на социалната желателност 
чрез тях.

•	Склонността към адиктивно поведение е в най-тясна връзка със склонността към 
самонараняващо и саморазрушаващо се поведение (r = 0,410), както и делинквентното 
поведение.Склонността към зависимо поведение (от алкохол, наркотични вещества, 
хазарт, компютри, интернет) разрушава положителните контакти с околните (r = - 
0,179), повишава склонността към преодоляване на норми и правила (r = 0,295) и 
склонността към извършване на делинквентни действия и постъпки (r = 0,382).

•	Склонността към агресия и насилие синхронизира със склонността към отхвърляне 
на социалните норми и правила (r = 0,220). Тя може да бъде стимулатор за зависимо 
поведение(r = 0,275), самонараняване (r=0,317) и макар и слабо – делинквентна 
насоченост на активността (r = 0,382).

•	Склонността към контрол над емоционалните реакции няма статистически значима 
връзка с нито една от формите на девиантно поведение. Слабите корелационни 
връзки показват малката значимостта на самоконтрола над проявите на девиантна 
активност в тази възраст. Като цяло тя е следствие от ограничените им възможности 
да контролират емоционалните си преживявания.

•	Склонността към делинквентното поведение показва статистически значима връзка 
със склонността към преодоляване на норми и правила (r = 0,232), склонността към 
зависимо поведение (r = 0,382), самонараняващо поведение (r = 0,335) и агресия 
и насилие (r = 0,165). Това потвърждава идеята, че делинквентната насоченост на 
поведението съдържа в себе си съдържателно другите форми на девиантно поведение 
-агресивно, адиктивно и саморазрушително (Р. Манчева, 2013). 

•	Правопропорционалните корелационни връзки межди изследваните променливи 
(типове склонности) са показатели за това, че когато подрастващият реализира 
отклоняваща се форма на поведение е голяма вероятността да извърши действия и 
постъпки, отнасящи се до друга отклоняваща се форма.Това подсилва значимостта 
на основната му готовност да игнорира или пренебрегва социалните норми като 
цяло.
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Резюме: Докладът има за цел да анализира и представи влиянието на различни личностови фактори 
като степента на удовлетвореност на потребностите и степента им на осъзнаване, ценностните ориентации 
и адекватното възприемане на собствените компетенции върху автономното функциониране на личността. 
Основният акцент е върху ограниченията на автономността, които са свързани с интрапсихични влияния 
в контекста на мотивационните модели на автономност. Използвани са следните методики: скала за 
измерване на автономността на Уъртингтън (Worthington Autonomy Scalе, Anderson et al., 1994); методика 
за изследване на ценностите на Шварц (The Schwartz Value Survey, Schwartz, 1992); въпросник за изследване 
на потребностите по Маслоу; Скала за оценка на компетентността като субективна стойност от Въпросник 
за оценка на Его-функциите (EFA - Ego Function Assessment (Bellak, & Goldsmith, 1984). Формирана е 
извадка от 150 участници в зряла възраст, за да бъдат избегнати нормативните колебания в равнището 
на автономно функциониране през юношеството, които биха затруднили установяванeто на търсените 
взаимовръзки и влияния. Резултатите потвърждават частично първоначалните допускания.

Abstract: The report aims to analyze and present the influence of different personal factors such as 
the degree of satisfaction of the needs and the level of awareness, the values’ orientations   and the adequate 
perception of competences for the autonomous functioning of the personality. The main focus is on the limitations 
of autonomy that are related to intra-psychic effects in the context of motivational models of autonomy. The 
following methodologies are used: Worthington Autonomy Scale (Anderson et al., 1994); Schwartz Value Survey 
Methodology (Schwartz, 1992); Maslow‘s Hierarchy of Needs Questionnaire; Competence Assessment Scale as 
a Subjective Value (Ego Functional Assessment) (Bellak & Goldsmith, 1984). A sample of 150 participants in 
adulthood was formed to avoid regulatory fluctuations in the level of autonomous functioning during adolescence, 
which would make it more difficult to establish the desired interrelationships and influences. The results partially 
confirm the initial assumptions.

Интересът към автономното функциониране на личността никога не е стихвал в полето 
на философията, социологията и психологията. През последните години нараства вниманието 
към индивидуалните различия в нивото на постигната автономия и факторите (социални и 
психологически), на които те се дължат. Въпросите, които си задават изследователите в полето 
на самоопределянето и саморегулацията, отдавна нямат философско звучене. Те са насочени 
към решаването на сериозни практически въпроси: преодоляване срива на автономността при 
зависимите от психоактивни субстанции; автономното функциониране при хората с увреж-
дания; връзката между свобода и щастие (автономност и субективно усещане за психично 
благополучие); сблъсъка между високите нива на персонална автономност и силния средови 
натиск към конформност и др.

ТЕОРЕТИЧНИ ПРЕДПОСТАВКИ
Ж. Пиаже и А. Блейзи определят автономността чрез реализирането на лични желания 

под контрола на собствената ценностна система, в която са представени и моралните ценности 
и норми. Но Маслоу счита, че когато проследяваме желанията, които могат да бъдат безкрай-
но разнообразни, с намерение да открием някаква структура или закономерности в тяхното 
движение, ние винаги ще достигаме до потребностите, които стоят зад желанията (Sokol et al., 
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2013; Маслоу, 2001). Оттук тръгва една линия на изследване формирането на автономността 
чрез изследването на връзката между автономното функциониране, потребностите и начините 
на тяхното удоволетворяване под контрола на действащата ценностна система на личността. 

Ж. Пиаже свързва автономнността с ценностите, въвеждайки механизъм за постигане на 
автономно функциониране (автономна воля) чрез конструкта “афективна децентрация“. В този 
механизъм ценностите имат водеща роля за развитието на морална и поведенческа независи-
мост в детството. Афективната децентрация е способността да бъде оценяван един и същ 
обект или събитие от позицията на различни ценности и води до различни емоции и преживя-
вания – т.е. способността за създаване на две различни или повече оценъчни гледни точки. Тя 
подпомага поддържането на адаптивния баланс между акомодация и асимилация и предолява-
нето на егоцентризма в афективната сфера Развитието на ценностната система у децата става 
постепенно във времето. В началото ценностите не са добре диференцирани и тогава волята на 
детето не е устойчива. Тя зависи напълно или частично от ситуативни външни фактори. Пиаже 
обозначава това състояние на волята хетерономна конфигурация на волята (агенцията). При 
наличие на конфликт между импулси или потребности се намесват ценностите, благодарение 
на които е възможно контролирането на доминантния импулс и реализирането на по-слабия. 
Подчиняването на импулсите на ценностите променя хетерономната конфигурация на волята 
в автономна. Заемането на определена гледна точка има своята роля в овладяването на импул-
сите. Така децата формират ясни предпочитания към едни или други желания или импулси 
благодарение на все по-ясно формиращите се ценности. Ако първоначално предпочитанията 
към желанията се основават на интензитета на импулса, желанието или потребността, с разви-
тието на ценностната система предпочитанията вече се основават не толкова на интензитета на 
желанията, отколкото на ценностите, които подкрепят тези желания (Sokol et al., 2013; Mascolo 
& Griffin, 1998).

Детето конструира своето знание в зависимост от предизвикания от обектите интерес. 
Пиаже определя интереса (към обекта на познание) като гориво, което захранва процеса на 
създаване (конструиране) на познание и развива интелигентността. Детето полага повече уси-
лия, за да осмисли опита и преживяванията си, когато това е свързано с обект, към който проя-
вява интерес. Определени обекти са по-интересни от други, което подпомага диференцирането 
на интересите и осъзнаването на тази диференциация. Обектите, които не са интересни сами 
по себе си, мога да придобият ценност от гледна точка на интереса към тях, ако са свързани 
асоциативно с обекти, които предизвикват интензивен интерес - това позволява разширяване 
на знанията на детето. Диференцирането на интересите и сравняването им по степен на изразе-
ност позволява тяхното координиране и изграждането на йерархичната система от ценности. 
Децата подреждат всичко, което харесват или не харесват, към което проявяват интерес или 
са индиферентни в стройна йерархична система. Обектите, които предизвиква силен интерес, 
обикновено са източник на интензивни позитивни емоции. Системата от ценности следовател-
но включва не само ценности, но и относително устойчиви, постоянни във времето чувства и 
емоции, а волята в смисъла, въведен от Пиаже, контролира системата от ценности и чувства 
(De Vries, 1997).

Според Маслоу здравата и автономна личност може да се справи добре в периодите от 
живота си, в които не получава обич и признание чрез състоянието на “функционална авто-
номия“. Тогава по-висшите базисни потребности могат да станат независими, както от своите 
предпоставки, така и от задоволяването си, след като са били задоволявани през дълъг период 
от време, най-вече в детството (Маслоу, 2001).

В Теорията за самодетерминацията на Деси и Райън свързват понятията автономност и 
компетентност с потребностно-мотивационната сфера. Така възниква нова, съвременна моти-
вационна теория, която набира скорост и поражда все повече изследвания през последните го-
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дини. В основата на Теорията за самодетерминацията е понятието организмични потребности, 
въведено от К. Роджърс. Организмични са потребностите, които са не само биологични, но и 
психологични и които са един естествен сремеж към развитие, израстване и себеактуализация. 
Естествена е и тенденцията хората да бъдат мотивирани да търсят възможности за удовлетво-
ряване на своите вродени потребности. Според Теорията за самодетерминацията съществуват 
три психологически потребности, които са организмични и тласкат организмите към развитие. 
Стремежът към удовлетворяването им поражда поведения, които са в най-висока степен са-
модетерминирани и автономно регулирани. Трите потребности: от автономност, свързаност и 
компетентност, са универсални. За да бъде автономно, поведението трябва да бъде насочено 
към удовлетворяването на вродените психологически потребности, но за това е необходимо 
тяхното осъзнаване. Автономността се основава върху собствените избори и поемането на 
отговорност за тях при висока степен на връзка със себе си, със собствените емоции, потреб-
ности и интегрирани цели. Оттук и връзката между високите нива на самодетерминирано (ав-
тономно) функциониране и обединеното чувство за себе си (вътрешна хармония, интеграция 
на личността) (Sokol et al., 2013; Deci & Ryan,1985; Deci & Ryan, 2008). Понятието за автоном-
ност има мотивационно звучене, когато автономното поведение е това, което е насочено към 
постигането на личните, значими цели и борбата за посрещане на собствените потребности. В 
тази относително нова мотивационна теория за автономността в процеса на автономно функ-
циониране чрез постигане на целите се получава преживяване за авторство при изграждането 
на собствената аз-концепция (Yanay, 1994). 

Уайт създава нова мотивационна теория. В основата й той поставя понятието “компе-
тентност“, дефинирано като способността на организма да взаимодейства ефективно със сре-
дата, в която живее. Мотивацията за постигане на компетентност не е напълно извличана от 
инстинктите или влеченията. Уайт диференцира компетентността като мотивационно понятие 
(въвежда понятието “мотивация за компетентност“) от по-разпространеното схващане на ком-
петентността като развита способност. Според Уайт компетентността е широко понятие, кое-
то обхваща всички поведения, обезпечаващи ефективното взаимодействие със средата, вклю-
чително поведения, които влизат в определението за компетентност на Уебстър: способност, 
годност, работоспособност, опитност и умения. Уайт счита, че ефективните и компетентни 
взаимодействия със средата се случват чрез поведения като изследване, ходене, внимание, 
език, възприятие, мислене, боравене с обкръжението и неговата промяна. Но възникването 
на тези поведения не може да бъде обяснено като случайност, появила се в общото течение на 
енергията, която мотивира личността чрез инстинктите и влеченията. Новото, мотивационно 
понятие за компетентност поставя ударението върху целенасоченото формиране на онези спо-
собности и ефективни поведения, зад които стои вътрешната потребност на личността да 
се справи с външната среда, т.е. да я подчини. Тази вътрешна потребност от ефективно въз-
действие върху средата е енергетичния източник на мотивацията за компетентост у личността, 
а не първичните органични потребности (White, 1959). Подобно на Р. Уайт, Л. Беллак и Л. 
Голдшмит определят функцията на Его-то “Власт и компетентност“, като способността на ин-
дивида да владее своята среда в зависимост от личните си ресурси (способностите на Его-то) 
(Bellak&Goldsmith, 1984).

Теоретичния обзор насочва към създаването и тестването на един интегративен модел 
на автономността, в който връзките между потребности, ценностна система и компетенции 
играят водеща роля и обезпечават такава активност на личността, която я определя като автор 
на собствения си живот.



113
методи и изВадка

Цел: 
Целта на настоящето изследване е да бъдат установени взаимните влияния между рав-

нището на автомност, степента на удовлетвореност на базисните потребности, структурата на 
ценностната система и равнището на компетентност сред зрели индивиди с успешна профе-
сионална реализация и тестване на модел на автономност, при който добре структурираната 
ценностна система гарантира автономностно удовлетворяване на потребностите при налично-
то равнище на формирани компетенции.

Хипотези:
1. Допускаме, че високите нива на удовлетвореност на потребностите са индикация за 

по-високи нива на автономно функциониране (доколкото по-пълното удовлетворява-
не на личните базисни потребности изисква осъзнаването им, както и преднамерени 
и целенасочени действия за удовлетворяването им). 

2. Предполагаме, че при индивидите с високи нива на автономността се наблюдават ви-
соки равнища на компетентност.

3. Предполагаме, че наличието на ценностни конфликти в структурата на ценностната 
система повлиява върху автономността.

4. Допускаме взаимозависимост между автономност, удовлетвореност на потребности-
те, ценностна система и компетентност.

методика:
Методика за изследване на ценностите на Ш. Шварц (The Schwartz Value Survey, 

Schwartz, 1992). Състои се от 56 ценности (Байчинска, 1994). които всеки респондент трябва 
да оцени като водещи принципи в неговия живот, т.е. по степента им на значимост чрез 8-сте-
пенна скала: от (-1) противоположно на моите ценности до (7) изключително важна. Първите 
30 ценности в методиката са терминални, а останалите – инструментални. Методиката позво-
лява измерването на десетте мотивационни типа ценности или ценностни категории: Власт, 
Постижение, Хедонизъм, Стимулация, Себенасоченост, Универсализъм, Доброжелателност, 
Традиция, Конформност и Сигурност. Възможно е извличането на информация относно струк-
турата на ценностната система и съществуващите в нея конфликти чрез измерването на две 
базисни концептуални биполярни дименсии, които представляват комбинация от различни 
ценностни категории. Всяка базисна биполярна дименсия може да бъдат индикатор за наличие 
на вътрешни ценностни конфликти, когато противоположните променливи в двойката имат 
еднакъв интензитет. Първата биполярна дименсия противопоставя обединените в ценностен 
тип от по-висок ред ценностни категории Стимулация и Себенасоченост срещу комбинацията 
от Сигурност, Конформонст и Традиция. Това е дименсията Откритост към промени срещу 
Консерватизъм. Втората базисна дименсия е наречена Себеутвърждаване (комбинира ценно-
стите Власт, Постижение и Хедонизъм) срещу Себетрансцедентиране (Универсализъм и До-
брожелателност).

Коефициентите на надеждност на отделните категории ценности се движат от 0,53 до 
0,89 (Байчинска, Гарванова, 2005 в Байчинска, Бакрачева, Савова, 2009).

Въпросник за измерване удовлетвореността на потребностите на Д. Лестър (Lester, 
1990). Методиката е конструирана за определяне нивото на удовлетвореност на потребностите, 
така както са дефинирани в теорията на А. Маслоу. Състои се от 50 твърдения – по 10 айтема за 
измерването удовлетвореността на всяка потребност. Използвана е 5-степенна оцнъчна скала: 
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от “Напълно не съм съгласен с твърдението“ до “Напълно съм съгласен“. 

Въпросникът бе преведен от трима независими преводачи от английски на български 
език. Направен бе и обратен превод за установяване дали е запазен смисъла на айтемите. Въ-
трешната консистентност на скалите беше проверена в рамките на настоящото изследване. 
Получената надеждност на въпросника е 0,80 (алфа на Кронбах). Вътрешната консистентност 
на всяка една от подскалите на въпросника е: 0,43 за “Физиологични потребности“; 0,54 за 
«Сигурност“; 0,10 за “Принадлежност“; 0,54 за «Оценка“ и 0,68 за «Себеактуализация“.
“Скала за измерване на автономността на Уъртингтън“ (Worthington Autonomy Scalе, 
Anderson et al., 1994). Оценъчната скала е четиристепенна от ликертов тип, отговорите варират 
от “Напълно не съм съгласен“ до “Напълно съм съгласен“. Въпросникът има четири субскали, 
всяка състояща се от 10 твърдения. Въпросникът е конструиран в четири субскали: “Автоном-
ност по отношение на семейна лоялност“ измерва дали човек се чувства свободен от обвър-
зване със собствените си родители или биологично семейство като се е освободил от неизго-
ворени допускания, че базисната удовлетвореност и сигурност може да бъде постигната само 
вътре в семейството; “Емоционална автономност“ – е измерител на желанието за упражняване 
на самоконтрол и емоционална независимост, за постигане на интерперсонална компетент-
ност и за поемане на адекватна социална отговорност; “Поведенческа автономност“ показва 
свободата на действие и поемането на отговорност за собственото поведение; а “Ценностна 
автономност“ - способността човек да взема морални, професионални и религиозни решения.
Вътрешната консистентност на скалата на Уъртингтън, която получихме в настоящото изслед-
ване е 0,74. Авторите са получили по-висок коефициент – 0,90. Вътрешната съгласуваност на 
отделните подскали е следната: за “Ценностна автономност“ е 0,55; за “Поведенческа автоном-
ност“ – 0,34; за “Автономност по отношение на семейната лоялност“ – 0,58 и за “Емоционална 
автономност“ – 0,32. Слабите корелации между твърденията по скали и на въпросника като 
цяло поставят под въпрос надеждността на получените резултати. От друга страна, съдържа-
нието на променливите не е прекалено стеснено и е в по-висока степен информативно в срав-
нение с по-силно фокусираните скали.
Скала «Власт и компетентност“ от самооценъчния клиничен Въпросник за оценка на Его-функ-
циите (EFA - Ego Function Assessment (Bellak, & Goldsmith, 1984)) се състои от 10 айтема. 
Оценъчна скала е тристепенна: често, понякога, рядко. Измерва колко добре работи субектът 
в актуалния момент във връзка със съществуващата му способност да взаимодейства, активно 
да овладява и да влияе върху средата; усещането на субекта за компетентност по отношение 
на активно овладяване и повлияване на неговата среда; очакванията му за успех или за реално 
постижение. Чувството за компетентност е измерено като субективна стойност (т.е. по-висока 
от действителната компетентност, ако има налице преувеличено чувство за компетентност). 
Скала дава информация за разликата между действителната компетентност и усещането за 
компетентност. Коефициентът на вътрешна консистентност на скалата алфа на Кронбах е 0.75 
за 10 айтема (n=100), измерена при адаптиране на скалата за работа в български условия.

изВадка и процедура

Изследването бе проведено в периода юни - август 2017г. в 8 основни и средни училища и 
една детска градина в гр. Бургас. Беше отправена покана до всички преподаватели чрез дирек-
торите на съответните институции за доброволно и анонимно участие чрез онлайн попълване 
формулярите на психологическите методики. 

Първоначално бе формирана извадка от 150 учители, която по-късно бе редуцирана до 
132 изследвани лица поради некоректно подадени данни от останалите. Средната възраст на 
изследваните лица е 48 г. (минимална - 25г., максимална - 64г.). Извадката не е балансирана 
по полов признак: 85% жени, 15% мъже, но е хомогенна по отношение на професионалната 



115
реализация на участниците в изследването.
резултати и обсъждане

1. Линейни зависимости между автономност, удовлетвореност на потребностите, 
ценности и компетеност.

Между капацитета за автономно функциониране и равнищата на удовлетвореност на базис-
ните потребности не бяха открити статистически значими корелационни връзки. Резултатите 
не потвърждават хипотезата, че хората с по-високи равнища на удовлетвореност на базисните 
потребности ще имат и по-високо ниво на автономност (Табл. 1). Може би този резултат може 
да бъде обяснен чрез липсата на измерители в това изследване на това в каква степен изследва-
ните лица осъзнават своите актуални и доминантни потребности. Причината за тази липса бе 
първоначалното допускане, че хората, които са в по-добър контакт със себе си и със собстве-
ните си потребности, ще могат да ги удовлетворяват в по-висока степен.

Таблица 1. Резултати от корелационен анализ на връзката между автономност и удовлет-
вореност на базисните потребности.

Физиологични 
потребности

Сигурност Принадлежност и 
любов

Оценка Себеактуализация

Автономност -,059 ,053 ,018 -,105 -,182
P<0.05* P<0.01**

Прави впечатление много ниската отрицателна корелация между три от потребностите и 
автономността. С нарастването на капацитета за автономност се появяват слаба тенденция ни-
вата на удовлетвореност на физиологичните потребности, на потребността от оценка и на се-
бактуализацията да намаляват. Може би този резултат не трябва да бъде пренебрегван, въпреки 
слабите линейни зависимости. Вероятно може да бъде обяснен с временни провали при задо-
воляването на водещите потребности в опитите за увеличаване на самостоятелното справяне. 

Много ниска положителна е линейната корелация между Автономност и Компетентност 
(табл. 2) – корелационната връзка не е значима, въпреки очакванията с повишаване на компе-
тентността автономността да расте. Създаването на тази хипотеза бе повлияно от допускането 
в Теория за самодетерминацита, че при удовлетворяването на трите базисни потребности – от 
автономност, от компетентност и от свързаност, нараства самодетерминираното (автономно) 
поведение.

Таблица 2. Резултати от корелационен анализ на връзката между автономност и компе-
тентност 

Власт и компетентност
Автономност ,223

P<0.05* P<0.01**

В табл. 3 се вижда, че отново корелационните връзки между ценностните категории и 
автономността не са значими. Ниски и много ниски положителни корелации показват, че в из-
следваната извадка от учители автономността е по-висока при по-висока значимост за изслед-
ваните лица на ценностни категории като Универсализъм, Доброжелателност, Конформност и 
Сигурност. Нито една от тези ценности не е противоположна на останалите и не предполага 
наличие на ценностни конфликти.
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Таблица 3. Резултати от корелационен анализ на връзката между автономност и мотива-
ционни категории ценности

Автономност
Власт ,219
Постижения ,319
Хедонизъм ,149
Стимулация -,169
Себенасочване ,274
Универсализъм ,404
Доброжелателност ,382
Традиция ,187
Конформност ,407
Сигурност ,338

P<0.05* P<0.01**

Наличието на ценностни конфликти определено е свързано с по-нисък капацитет за ав-
тономно функциониране, въпреки че корелациите между конфликти и автономност отново не 
са значими. Много ниски и отрицателни, но все пак има налични линейни зависимости, които 
показват, че с нарастването на структурните проблеми в ценностната система намаляват стой-
ностите на измерваните равнища на автономност (табл.4). Този резултат отново потвърждава 
валидността на възгледите на Ж. Пиаже за автономността като следствие от контрола върху 
поведенията и желанията на добре структурирана йерархична система от ясно формулирани 
ценности. 

Таблица 4. Резултати от корелационен анализ на връзката между автономност и ценност-
ни конфликти

Конфликт Откритост към 
промени vs. Консерватизъм

Конфликт Себеутвърждаване 
vs. Себетрансцедентиране

Автономност -,319 -,191
P<0.05* P<0.01*

2. Различия в равнищата на удовлетвореност на потребностите, ценностни кон-
фликти и компетентността в групите с различни нива на измерена автономност.

Еднофакторния дисперсионен анализ (ANOVA) позволява да проверим дали съществу-
ват статистически значими различия по фактор автономност при изследваните променливи. 
Резултатите са представени в табл. 5.

Таблица 5. Резултати от еднофакторен дисперсионен анализ по фактор Автономност 

Променливи F-критерии Ниво на 
значимост

Конфликт Откритост към промени vs. Консерватизъм 3,002 ,019
Конфликт Себеутвърждаване vs. Себетрансцедентиране 1,005 ,500
Удовлетвореност на всички базисни потребности ,520 ,902
Власт и компетентност 1,360 ,277
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Между групите с различни равнища на автономност не се наблюдават значими различия 

по отношение на равнището на удовлетвореност на базисните потребности, на въздействието 
върху външната среда и усещането за компетентност. Различните равнища на автономност ди-
ференцират статистически значими различия единствено в средните ариметични на променли-
вата Конфликт: Откритост към промени срещу Консерватизъм. При наличие на слаба негатив-
на корелация между Автономността и конфликта в първата биполярна дименсия на ценностите 
от по-високо равнище (табл. 4) можем да направим извода, че ценностните конфликти редуци-
рат потенциала за автономно функциониране. Този извод е в унисон с възгледите на Жан Пиа-
же. Той достига до прозрението, че благодарение на йерархията от ценности индивидите могат 
да контролират своите желания и потребности по автономен начин (Sokol et al., 2013). Когато 
ценностите не са добре определени или противоположни ценности се намират на едно и също 
йерархично равнище, пораждайки конфликти, това ще доведе до смущения в автономното кон-
тролиране на желанията и поведенията. Подобни са възгледите на Г. Уотс и Х. Франкфурт 
Според тях автономността на действията на личността ще бъде намалена от въздействието на 
съществуващ интрапсихичен конфликт. Личностната интеграция, т.е. целостността на дейст-
ващия фактор (агента на свободната воля), е ключово условие за съществуването на личната 
автономия (Taylor, 2005).

3. Проверка надеждността на модела на детерминираност на автономността от 
удовлетворяването на потребностите под контрола на ценностната система и 
равнището на личните компетенции.

Въпреки липсата на значими корелации между изследваните променливи и автономнос-
тта бе приложен линеен стъпков регресионния анализ с цел да проверим дали променливи 
като компетентност, ниво на удовлетвореност на базисни потребности, системата от ценности 
и налични ценностни конфликти са предиктори на равнището на автономност и кои фактори 
имат по-голяма тежест. Целта бе да бъде установено дали този модел е надежден и може да 
обясни вариациите в инидивидуалните равнища на автономното функциониране на активни, 
трудещи се хора в зряла възраст. Резултатите от регресионния анализ при линейната регресия 
с най-висок процент обяснена вариация са дадени в табл. 6. 

Таблица 6. Резултати от регресионен анализ на изследваните променливи върху автоном-
ността

Предиктори Вета-коефициенти
Власт и компетентност ,310
Физиологични потребности -,641
Сигурност -,205
Принадлежност и любов -,095
Оценка -,101
Себеактуализация ,709
Власт ,876
Постижение 1,234
Хедонизъм ,190
Себенасоченост ,012
Доброжелателност -1,097
Традиция -,923
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Конформност ,502
Сигурност -,563
Конфликт Откритост към промени vs. Консрватизъм -,622
Конфликт Себеутвърждаване vs. Себетрансцедентиране -1,612

Коефициентът на корелация между зависимата и независимите променливи R има висока 
стойност: 0,723. Това потвърждава хипотезата за взаимозависимост между зависими и незави-
сими променливи. От друга страна, корелационният анализ не откри значими линейни зави-
симости, а полученият коефициент на корелация в рамките на регресионния анализ е висок.

Процентът обяснена вариация в зависимата променлива също е висок – 52% от вариаци-
ята на автономността могат да бъдат обяснени с влиянието на описаните в табл. 6 предиктори. 
За съжаление не можем да приемем, че регресионният модел е адекватен поради високата 
стойност на степента на значимост на F-критерия, а именно 0,431. Може би изследването на 
не толкова силно хомогенна извадка и сравняването равнищата на автономност при юноши и 
изследвани лица в зряла възраст ще допринесе за създаване на адекватен модел. Липсата на 
оценка на степента на осъзнатост на базисните потребности и влиянието й върху автономнос-
тта вероятно оказва негативно влияние върху постигнатите резултати. Необходими са нови, 
по-прецизни проверки на модела при по-големи и добре формирани извадки.

заключение

Данните от проведеното изследване убедително потвърдиха допускането, че структурни-
те проблеми в ценностната система (ценностни конфликти) влияят негативно върху капацитета 
за автономно функциониране на личността. Няма все още нееднозначни доказателства, че те-
стваният модел на автономност е достатъчно адекватен, въпреки високия процент на обяснена 
вариация на автономността под въздействието на фактори като ценностна система, ценностни 
конфликти, степен на удовлетвореност на потребностите, равнище на въздействие върху външ-
ния свят и равнище на компетентност.
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Резюме: В настоящия доклад е разгледана идеята за връзка между психологическите конструкти 
емоционална интелигентност и стрес по посока анализ на определящата роля на емоционалната интели-
гентност като важен детерминант за справяне със стреса. Цел на емпиричното изследване е проверката 
на предварително издигнатите хипотези за корелация между нивата на емоционална интелигентност и 
избора на копинг стратегии и по-конкретно очакването, че индивидите с по-високи нива на емоционал-
на интелигентност се насочват към проблемно-фокусирани стратегии, докато хората с по-ниски нива на 
емоционална интелигентност предпочитат емоционално фокусирани стратегии. Изследването е проведено 
с 127 респонденти на възраст от 19 до 62 години и резултатите от него частично потвърдиха изследовател-
ските хипотези.

Ключови думи: емоционална интелигентност, стрес, копинг стратегии

Abstract: The main focus of the paper is the idea to test the correlation between the psychological constructs 
of emotional intelligence and stress, and the defining role of emotional intelligence as a determinant for the 
successful choice of strategies to cope with stress. This empirical study aims to validate the hypothesis that the level 
of emotional intelligence determine the preference for the coping strategy and more specifically the expectation that 
individuals with high level of emotional intelligence will be oriented to problem-focused coping style while persons 
with low level of emotional intelligence choose emotionally focused coping style. The study was conducted with 127 
respondents aged 19 to 62 and its results partially confirmed the research hypotheses.

Keywords: emotional intelligence, stress, coping strategies

ВъВедение

Емоционалната интелигентност е основен елемент от пъзела на човешката идентичност 
и като такъв играе ключова роля в живота на всеки индивид, провокирайки го да мисли и ре-
агира по определен начин, да взема решения, свързания с личния му и професионален живот. 
Сама по себе си тя обаче не е просто инструмент за разчитане на емоциите и тяхното управле-
ние. Емоционалната интелигентност предполага обективен поглед върху заобикалящата реал-
ност, нейното добро разбиране от страна на индивида, за да се идентифицира и подложи на 
анализ всичко, което оказва влияние върху емоциите, както и всички процеси, проявяващи се 
в определен тип поведенски нагласи, повлияни от емоциите. 

Явлението стрес е съществен елемент от заобикалящата реалност, неизменно съпътстващ 
ежедневието, като динамично променя тази реалност и непрестанно предизвиква всичките ре-
сурси на човек, за да може той да се адаптира към промените. Всеки външен за индивида 
източник на стрес бързо може да мултиплицира стресогенните си ефекти, като допълнително 
провокира стресираща емоционална реакция. Дори споменът или фантазията за стресиращо 
събитие могат да предизвикат реален психичен стрес за организма, ако той не умее да разпоз-
нава емоциите – своите и на другите, да ги разбира и управлява. Когато човек осъзнава силата 
на емоционалната интелигентност, като уникално негово проявление, може да усъвършенства 
този инструмент и умело да го ползва в борбата със стреса.
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Психическият стрес според Хобфол се разгръща при реални или въображаеми загуби 

на ресурси или забава във възстановяваването на вече загубени такива. В тази теория раз-
ходите на ресурси заемат централно място. Стресорите като смяна на работата, на жилището, 
загуба на приятел и др., не са истинските причинители на стрес, а по-скоро свързаната с тях 
загуба на статус, пари, власт, самоуважение, значимост (Hobfoll, 1989, цит. по Бенет, Морисън, 
2013).Хората работят за запазването на ценните си ресурси (вещи, роли, личностни характери-
стики, енергия, време, пари, умения и т.н.) и когато настъпи действителната им загуба, или се 
появи заплаха от загубата им, или липсва печалба след инвестирането в тях, възниква стрес.

Хобфол смята също, че хората използват различни начини за компенсация на загубата на 
ресурси – директен опит за възстановяване на загубите, преоценка на ситуацията или насочва-
не на вниманието към печелевшите възможности, които дава новата ситуация.Той защитава 
тезата, че ресурсите са квантифицируеми и имат обективна ценност за всички индивиди. Това 
позволява разграничаването на субективните оценки на индивидите от техните реакции.

В противовес на твърденията на Хобфол, теорията на Лазарус се базира върху когници-
ите, според него важно е как индивидът когнитивно преработва загубата на ресурси, какви 
емоции поражда тя в него и какви стратегии за отработването им избира. Според Лазарус смес-
ването на физиологичните и психичните нива води до погрешно разбиране на стреса, тъй като 
една и съща физиологична реакция може да бъде предизвикана, както вследствие физическо 
въздействие върху организма, така и вследствие на психологически фактори.

Лазарус разглежда субективната оценка на индивида за степента на екстремност на ситу-
ацията и възможностите за справяне с нея, като когнитивен медиатор (посредник) на реакцията 
на стрес (Стоянов, 2012). Например ако оценката на индивида е опасна за здравето и живота 
му ситуация, с която той не би могъл да се справи, настъпва психичен стрес, който не е нищо 
друго, освен физиологична и психична реакция. Елементите на физиологичната реакция са 
тези, описани от Селие, а на психичната – предизвикани от различни емоции, провокирани от 
вида на стреса. Лазарус акцентира върху постоянната реципрочност на интеракцията инди-
вид-околна среда и непрестанната им динамика.

Теорията за психичния стрес се превръща в основа за създадената по-късно системна 
теория за емоциите, която според Лазарус е когнитивно-мотивационна-релационна сис-
тема за обяснение на човешкото поведение (Lazarus, 1994, цит. по Карастоянов, Русинова, 
2000). Теорията за емоциите разглежда условията за тяхното формиране, като разширява тео-
рията за стреса с включването и на позитивни емоции. Лазарус предполага, че адаптацията на 
индивида към средата се определя от неговите емоции. В неговата теория когнитивните про-
цеси определят както качеството, така и интензивността на емоционалните реакции, при което 
когнитивната оценка е решаваща за взаимодействието на личностните фактори със стимулите 
на средата, с които се сблъсква. 

Съществено място в теорията на Лазарус е отделено на справянето със стреса (coping). 
Копингът представлява мобилизирането на когнитивните и поведенчески усилия на индиви-
да, с цел справянето със стресорите. Докато първичната оценка е свързана с възприемането и 
оценката на заплахите, а вторичната оценка - с търсенето на възможен отговор на тези заплахи, 
то справянето със стреса (coping) е процес на реализация на този отговор.

Според Карастоянов и Русинова (Карастоянов, Русинова, 2000, с.16), за да бъде разбран 
по-добре психичния процес, опосредстващ прехода от стимул към реакция, определящо значе-
ние има оценката. Карастоянов (1996) отбелязва, че ако ресурсите за справяне се оценят като 
недостатъчни, се усилват отрицателните емоции до степен на стресова реакция, което задей-
ства трети когнитивен процес – процес на справяне или още наречен копинг (coping). 

В.Морисън и П.Бенет (Бенет, Морисън, 2013) описват повече от 30 дефиниции посвете-
ни на справянето със стреса. Независимо от този факт, като безспорен се изтъква приносът на 
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Лазарус за концептуализацията на справянето със стреса – усилието за промяна на стресора 
или интерпретацията му от отделната личност в по-благоприятна светлина, така че балансът 
«изисквания-ресурси» да бъде възприеман в полза на ресурсите. Или казано по друг начин: 
«Справянето е всичко, което човек прави, за да намали въздействието на възприеман или дей-
ствителен стресор, и тъй като оценките предизвикват емоции, справянето може да действа или 
за промяна, или за редуциране на отрицателните емоции, или може да е насочено директно към 
«обективния» стресор» (Бенет, Морисън, 2013, с.393).

Коен и Лазарус (Cohen & Lazarus, 1979, цит. по Бенет, Морисън, 2013) записват пет ос-
новни функции на справянето, имащи пряко отношение към успешната адаптация към стресо-
ра: намаляване на вредните външни условия; толериране или приспособяване към отрицател-
ните събития; поддържане на положителен Аз-образ; поддържане на емоционално равновесие 
и намаляване на емоционалния стрес; поддържане на удовлетворително взаимоотношение със 
средата или с другите хора.

Според когнитивният подход, развитието на стресова реакция може да бъде свързано с 
(Карастоянов, Русинова, 2000, с.17):наблюдението на чужди негативни емоции, които служат 
като модел и в определени ситуации наблюдаващият прилага същия тип реакции; заучаване 
да се изкривява възприетата информация в негативна посока, т. е. формиране на погрешни 
перцепции; прилагане на някои лични убеждения или очаквания към възприетата ситуация, 
които не са съответни на реалността; поведение, съобразено с погрешни заключения в една 
потенциално стресова ситуация.

Наблюденията показват, че процесът на справяне променя взаимоотношението лич-
ност-среда, обективно и/или по отношение на неговото оценено значение, което от своя страна 
променя съществувалото емоционално състояние.

Решаваща крачка напред в измерване на поведенческите и когнитивни способности за 
преодоляване на стреса правят Лазарус и Фолкман (Бодров, 2006), отдавайки повече значе-
ние на придобитите отколкото на вродените способности. Справянето със стреса чрез про-
блемно-фокусирани стратегии, в чиято основа стои нарочно обучение или механизмът 
«проба-грешка» са едната група стратегии. Справянето със стреса чрез стратегии фокусирани 
върху емоциите, са другата група, предполагаща избор на защитни механизми или различни 
когнитивни стратегии.

Проблемно-фокусираните са специфични стратегии, по-скоро определяни като страте-
гии за активно справяне с някоя от антседентните променливи – отстраняване влиянието на 
средовия стресор и/или промяна на отношението към него, което от своя страна изменя и са-
мото взаимодействие личност-среда (Карастоянов, Русинова, 2000). Към тази група стратегии 
спадат: активно справяне, планиране, потискане на конкуриращи се активности, търсене на 
инструментална подкрепа.

Емоционално-фокусираните стратегии са специфични стратегии, които са насочени 
към изменение на реалното взаимодействие личност-среда и неговото значение за индиви-
да, а от там и към изменение на емоционалната реакция на стресора (Карастоянов, Русинова, 
2000). В тази група попадат: бягството в сферата на мечтите, търсене на социална подкрепа, 
изразяване на емоциите, отричане, приемане, търсене на емоционална подкрепа, поведенческа 
дезангажираност, психическа дезангажираност, обръщане към религията.

Изследователите на стреса се обединяват около тезата, че повечето стресови ситуации 
изискват и двата типа справяне, като в литературата се посочва (Folkman, Lazarus, 1980, цит. 
по Карастоянов, Русинова, 2000), че проблемно-фокусираният копинг се използва, когато хо-
рата чувстват, че може да бъде направено нещо конструктивно, че ситуацията може да бъде 
контролирана от тях, докато емоционално-фокусираният копинг се използва, когато стресорът 
се оценява като неизбежен, като нещо, което трябва да бъде прието и изтърпяно, и не подлежи 
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на контрол или промяна. 

Копинг стратегията /справянето със стреса/ се разглежда като индивидуален способ на 
взаимодействие със ситуацията в съответствие с персоналното разбиране на индивида, негови-
те ценности и психически възможности за компенсиране на вреди и защита от въздействието 
на стресорите. Първостепенна задача на всеки е обезпечаването на физическото и психическо 
здраве, работоспособността и благополучието в социалните, професионалните и други еколо-
гични условия.

Въпреки че противоречивостта за това как индивидуалните различия влияят върху ко-
пинга все още не е преодоляна, смята се, че предпочитаните начини за справяне произтичат 
от по-устойчиви личностни характеристики. Например, стилът на справяне на психически 
устойчивите личности всъщност представлява личната им вяра в собствената им ефективност 
и способността им да използват ресурсите на социалната среда (Kobasa, Pucetty, 1983, цит. по 
Карастоянов, Русинова, 2000). По-социално активните личности са по-ефективни в социална-
та адаптация поради проявата на сътрудничество и емпатия, реализъм в оценката на средата.

В изследвания, посветени на избора на копинг стратегии и бърнаута при учители, на-
пример (Тошева, 2012), е установено, че справянето с бърнаута в учителската среда корелира 
пряко с копинги като „Планиране“, „Активно справяне“ и „Преосмисляне и развитие“ (Карас-
тоянов, Русинова, 2000). В други изследвания, посветени на ролята на емоционалната интели-
гентност и справянето със стреса също при учители (Бурлянова, 2015), се установява връзка 
между ниските нива на експресия на емоции и емпатия и прилагането на пасивни начини за 
справяне със стреса, като например употребата на вредни вещества и субстанти. В обобщение 
- определени личностни дименсии предполагат избора на сравнително устойчиви стратегии 
за справяне в аналогични ситуации (McCrae, 1982, цит.по Карастоянов, Русинова, 2000).Тези 
изследвания показват, че активните стратетии се свързват с наличието на базисните за изграж-
дане на емоционалната интелигентност, способности и компетенции, а пасивните - с техните 
ниски стойности.

Според Лазарус опасността поражда защитна реакция или защитни импулси, притежа-
ващи характеристиките, обичайно приписвани на емоционалните състояния. Природата на 
защитния механизъм зависи както от характера на ситуацията/стимула (неговия характер, ло-
кализацията му, временните му характеристики и т.н.), така и от личностовите фактори (ин-
телектуалните възможности на субекта, мотивацията му, миналия му опит, предпочитаните 
едни или други защитни реакции, убежденията, изборът на различни решения и т.н.). Изразен 
акцент в концепцията на Лазарус се явява необходимостта да се отчитат индивидуалните ха-
рактеристики, структурата на личността на всеки човек, което предпоставя и индивидуалните 
различия между хората в процесите на оценка на опасността и справянето със стреса (Бодров, 
2006). Той също отделя особено внимание на разграничаването на процеса на оценяване на 
опасността и процеса на справяне със стреса.

Представените теории разкриват безспорната ролята на емоциите, интелектуалните въз-
можности на индивида и неговата мотивация и опит като определящи за поведенческите му 
реакции в ситуация на стрес, което предполага дефинирането на индивидуалните нива на ЕИ 
като определящ фактор при избора на стратегия за справяне със стреса.

Според Салови емоционалната интелигентност (ЕИ) е „вид социална интелигентност, 
която използва възможността да наблюдава собствените си емоции и емоциите на другите 
хора, които да използват тази информация, за да контролират собственото си мислене и дейст-
вия. Хората с висок коефициент на емоционална интелигентност (EQ), са с възможност за 
по-бърз напредък в някои области и по-ефективно използване на техните способности.“ (Сд-
вижкова, А., 2017).Салови и Майер вярват още (Mayer & Salovey, 1997, p.334, цит. по Вирмо-
зелова, Димитрова, 2013), че „способностите могат едновременно да подпомагат мисленето и 
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емоционалното познание, и същевременно да благоприятстват емоционалната регулация, като 
така се насърчава личността към емоционален и интелектуален растеж.“ Емоционалната инте-
лигентност вече се разглежда като способност, за разлика от смесеният модел на Голман, кой-
то включва много и различни компоненти, като когнитивни способности, емоционални състоя-
ния, мотивация, невербални диспозиции, личностни черти и социални умения (Илиев, 2015).

Моделът за емоционалната интелигентност като личностна черта е създаден от А.
Фърнам и К.Петридес. Теоретиците на подхода за индивидуалните различия разглеждат 15 
личностните черти като характеристики, качества на личността или психични процеси. Те 
се оказват причина за различни поведенчески реакции в разнообразието от ситуации в соци-
алната среда.Според тях емоционалната интелигентност не е способност. Тя е ди аметрално 
противоположна на когнитивните способности и те приемат, че може да се състои основно 
от личностни дименсии и диференциални характеристики. Определят я като „констелация от 
емоционално свързани субективни възприятия и убеждения на личността за устойчивостта на 
нейните качества, чрез които тя овладява емоциите си.“ (Petrdes & Furnham, 2000). В подкрепа 
се привеждат аргументи, че личностите могат да се различават по начина, по който възприемат 
и оперират с емоционално наситената информация, идваща от вътреличностната им същност 
и междуличностните взаимодействия с другите. Моделът е композиран от 15 дименсии - спец-
ифични личностни черти, конфигурацията от които дава обща представа за характерната лич-
ностна черта - емоцио нална интелигентност.

За ефективното управление на емоциите като начало е важно да се приеме, че във всяко 
преживяване присъстват взаимно влияещите си мисли, чувства и поведение (Бриду, Вандам, 
Мерлеведе, 2003). Вследствие на това индивидът може да се научи да контролира емоциите си, 
като активира желано състояние чрез използването на „спусъци“ или „котви“. За различните 
хора и различните емоционални състояния тези котви могат да бъдат от разнороден характер. 
Авторите обединяват емоциите, чувствата и настроенията под названието вътрешни състо-
яния. От друга страна те смятат, че вътрешното състояние и вътрешни процеси (вътрешни-
ят глас), влияят на външното поведение. Целият вътрешен свят, вкл. състояние и процеси, е 
плод на огромния информационен поток, постъпващ чрез сетивата, осъзнат и обработен от 
филтри на човека, с цел справянето му с реалността. Не бива да се забравя, че осъзнатото, 
останало след този процес на „обработка“, е персоналната му репрезентация за реалността. С 
други думи – колкото по-голяма е способността да се обработва тази информация и в по-голям 
обем, толкова по-висок ще бъде коефициентът на емоционална интелигентност. Овладяна по 
подходящ начин, емоцията може да изиграе ключова роля за разгръщането на потенциала на 
индивида в определен важен момент или в процес на постигане на дадена цел. В този смисъл 
емоционалната интелигентност е най-важното умение - то касае всичките други умения на 
личността, като ги възпрепятства или стимулира да се разгърнат.

Като основно социално умение се приема степента, до която хората са в състояние да из-
разяват собствените си чувства. Изразяването на емоциите, разбира се, оказва пряко отражение 
върху човека, който ги възприема.

Лемберг (2013) твърди, че в основата на справянето с емоциите стои управлението на 
стреса и тъй като емоциите са непредсказуеми, се затруднява идентифицирането им и от там се 
затруднява преодоляването на появилия се стрес. Емоционалният интелект и неговото развива-
не, като оперативен инструмент за справяне със стреса, всъщност е индикатор за способността 
ни да премахнем стреса веднага, щом се появи. 

Стресът, пречупен през призмата на емоциите, наречен от Вермюлин (2003) емоционален 
стрес, се появява, когато е инвестирана прекалено много енергия в едно взаимоотношение, в 
дадена професионална роля или в страховете на индивида и това го контролира, както и дисба-
лансира четирите му енергийни сфери – духовна, емоционална, физическа и умствена. Според 
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нея в ситуации на стрес мнозина бъркат стреса от средата със загрижеността и така повишават 
нивата си на емоционален стрес, като усилват ефекта на стресорите вместо да се адаптират. 
Неизползването на разполагаемите ресурси в много от случаите се дължи на това, че бива 
избиран по-лесно достъпният страх, базиран на стрес, който може да парализира човек. След 
което апатията бива ползвана за оправдание на пасивността. Активността значи поемане на 
отговорност за реално действие в посока отстраняване или намаляване на вредния ефект от 
стресора. 

Друга гледна точка (Бриду, Вандам, Мерлеведе, 2003) предлагат автори, които смятат, че 
управлението на стреса трябва да премине през следните стъпки: оценяване на емоционалното 
състояние; преценка на варианти за постигане на повече положителни емоции и намаляване на 
отрицателните, начертаване на реалистичен план за действие, реално предприемане на дейст-
вия; оценка на ефекта от предприетите действия.

Развиването на емоционалния интелект преди всичко означава възстановяване на и под-
държане жива на връзката с всички основни емоции, към които се отнасят гневът, тъгата, стра-
хът, отвращението, удивлението и радостта – посредством самолечение (Лемберг, 2013). Един 
от прийомите за развитие е целенасоченото задържане с цел „разглеждане“ на емоцията. Не 
съществува опасност от трайно настаняване, поради опита за задържането и изучаването й. 
Това е само един процес на опознаване отблизо, на изграждане на доверие и спокойно отноше-
ние към емоцията, независимо от нейните характеристики.

На база на разгледаните теории за емоционална интелигентност и концепции за стрес, 
както и на цитираните изследвания за двата конструкта, за целите на изследването са форму-
лирани следните хипотези:

Хипотеза 1: Допуска се, че съществува взаимовръзка между нивата на емоционална ин-
телигентност и избора на копинг стратегии.

Подхипотеза 1.1.: Очаква се, че лицата с високи нива на емоционална интелигентност 
предпочитат проблемно-фокусирани копинг стратегии.

Подхипотеза 1.2.: Предполага се, че лицата с ниски нива на емоционална интелигентност 
са ориентирани към емоционално-фокусирани копинг стратегии

Методология. За да се изпълнят поставените изследователски задачи бе използван тест 
за емоционална интелигентност EQ на Шуте, адаптиран за България от проф. Стоянова (Стоя-
нова С., 2008) с 4-факторна структура. Надеждността на целия тест за изследване на емоциоД-
ругият използван въпросник е за предпочитаните стратегии за справяне със стреса СОРЕ 1 на 
Carver, Scheier, Weintraub, адаптиран за България от Карастоянов и Русинова (Карастоянов, Г., 
Русинова-Христова, А., 2000, по Carver, Scheier, Weintraub, 1989). Въпросникът оценява раз-
личните начини, по които хората обикновено отговарят на стреса посредством изследване на 
специфичните стратегии, които използват, разграничени в 14 скали (Карастоянов, Г., Русино-
ва-Христова, А., 2000).При проведения тест за надеждност на настоящата извадка, коефициен-
тът Алфа на Кронбах за целия въпросник показа много добър резултат от 0,823.

Дескриптивна статистика
В изследването участваха 127 лица – 44 мъже (34,65% ) и 83(65,35% ) жени, на възраст от 

19 до 62 години, с различен образователен статус. За целите на настоящото изследване стой-
ността на коефициента EQ ще бъде независима променлива или фактор, а на копинг стра-
тегиите – зависима променлива или резултат.

Резултати на изследваните лица за EQ скала са: средна аритметична стойност 131,8 и 
стандартно отклонение 12,3. Резултати под 119,5 попадат в категорията ниска емоционална 
интелигентност (ЕQ под нормата), а резултати над 144,1 – във висока (ЕQ над нормата). Раз-
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пределението на извадката е нормално – 67,7% от ИЛ попадат в нормата. Минималният бал на 
ИЛ е 103, а максималният – 160.

Взаимовръзка между нивата на емоционална интелигентност и избора на копинг 
стратегии.Във връзка с проверката на Хипотеза 1 бе осъществен корелационен анализ между 
4-те фактора на ЕИ - Ф1 Споделяне на емоции и емпатия, Ф2 Мотивация за преодоляване на 
трудности и оптимизъм, Ф3 Разпознаване на невербалната експресия на емоциите у другите 
хора, Ф4 Разпознаване на собствените емоции и самоконтрол и 14-те копинг стратегии.

Наблюдава се много ниска отрицателна корелация (-0.30 <r< 0.00) между: търсенето 
на емоционална подкрепа (ЕФ 6) и разпознаването на собствените емоции(Ф 4) (r = -0.176); 
употребата на алкохол и наркотици(ЕФ 14) и разпознаването на собствените емоции (Ф 4) (r = 
-0.178);фокусиране върху емоциите и изразяването им (ЕФ 10) и разпознаване на невербалната 
експресия на емоциите у другите(Ф3) (r=-0.210); поведенческата дезангажираност (ЕФ 12) и 
разпознаване на невербалната експресия на емоциите у другите (Ф 3) (r = -0.260); поведенче-
ската дезангажираност (ЕФ 12) и мотивация за преодоляване на трудности и оптимизъм (Ф 2) 
(r = -0.272); поведенческата дезангажираност (ЕФ 12) и разпознаването на собствените емо-
ции(Ф 4) (r = -0.289). Прави впечатление, че всички изброени копинг стратегии са от групата 
на емоционално фокусираните. Сред факторите на емоционалната интелигентност присъстват 
двата, свързани с разпознаването на своите и емоциите на другите хора, и мотивацията за пре-
одоляване на трудности. Много ниската отрицателна корелация между тях индикира обратна 
и много слаба по сила пропорционалност на зависимостта. А именно: колкото повече фокусът 
е в емоционалните стратегии, толкова по-слабо изразени са възможностите за разпознаване на 
емоциите и за мотивация и оптимизъм. И обратно: колкото по-изразени са последните емоцио-
нални компетентности, толкова по-слабо включен е индивидът към изброените непродуктивни 
емоционално-фокусирани копинг стратегии. 

Много ниска положителна корелация (0.30 <r< 0.00) се наблюдава между: планира-
не(ПФ 2) и разпознаване на невербалната експресия на емоциите у другите(Ф 3) (r = 0.189); 
потискане на конкуриращите се активности(ПФ 3) и мотивация за преодоляване на трудности и 
оптимизъм(Ф 2) (r = 0.191); търсене на инструментална подкрепа(ПФ 5) и споделяне на емоци-
ите и емпатия (Ф 1) (r = 0.213); планиране (ПФ 2) и разпознаването на собствените емоции(Ф 4) 
(r = 0.215); въздържане (ПФ 4) и разпознаването на собствените емоции(Ф 4) (r = 0.215);актив-
но справяне (ПФ 1) и разпознаване на невербалната експресия на емоциите у другите(Ф 3) (r = 
0.236); позитивно преосмисляне и развитие (ПФ 7) и разпознаване на невербалната експресия 
на емоциите у другите(Ф 3) (r = 0.243); обръщане към религията (ЕФ 9) и споделяне на емоции 
и емпатия(Ф 1) (r = 0.263);активно справяне (ПФ 1) и разпознаване на собствените емоции(Ф 
4) (r = 0.277); въздържане (ПФ 4) и разпознаване на невербалната експресия на емоциите у 
другите(Ф 3) (r = 0.283)); потискане на конкуриращи се активности (ПФ 3) и разпознаването 
на собствените емоции(Ф 4) (r = 0.299). В тази група на много ниска положителна корелация 
между двата конструкта се забелязва тенденцията повечето копинг стратегии,демонстрирали 
валидни връзкида са от групата на проблемно фокусираните. От факторите на емоционалната 
интелигентност присъстват всички. Много ниската положителна корелация между тях разкри-
ва права и много слаба по сила пропорционалност на зависимостта. А именно: колкото повече 
фокуса е в стратегиите за справяне с проблема, толкова по-силно изразени са възможности-
те за споделяне, разпознаване на емоциите и за мотивация и оптимизъм. И обратно: колкото 
по-слабо изразени са последните емоционални компетентности, толкова по-слабо включен е 
индивидът към изброените проблемно-фокусирани копинг стратегии. 

Ниска положителна корелация (0.31 <r< 0.50) се наблюдава между: фокусиране върху 
емоциите и изразяването им(ЕФ 10) и споделяне на емоциите и емпатия (Ф 1) (r = 0.328);пла-
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ниране(ПФ 2) и мотивация за преодоляване на трудности и оптимизъм(Ф 2) (r = 0.339); по-
зитивно преосмисляне и развитие(ЕФ 7) и разпознаването на собствените емоции (Ф 4) (r = 
0.341);търсене на емоционална подкрепа (ЕФ 6) и споделянето на емоциии емпатия (Ф 1) (r = 
0.359);позитивно преосмисляне и развитие (ЕФ 7) и мотивация за преодоляване на трудности 
и оптимизъм (Ф 2) (r = 0.423); активно справяне (ПФ 1) имотивация за преодоляване на труд-
ности и оптимизъм (Ф 2) (r = 0.473).

Тези данни говорят за наличието на връзка (макар и слаба) между конструктите емоцио-
нална интелигентност и избор на копинг стратегии.

Във връзка с проверката на подхипотези 1 и 2 бе извършен еднофакторен дисперсионен 
анализ по метода ANOVA за установяване на статистически значимото влияние на нивото на 
емоционалната интелигентност (EQ) на индивида като фактор върху избора на всяка от 14-те 
копинг стратегии като резултат (Табл 1).

В Табл.1 са представени всички стратегии, за които може да се твърди, че изборът им е 
повлиян от нивото на емоционална интелигентност на изследваните лица. От съпоставянето 
на средните аритметични стойности по групи EQ и копинг стратегии (Табл.1 и 2) може да се 
заключи:

Съществува статистически значима връзка между EQ и предпочитаните копинг страте-
гии при: ПФ1 Активно справяне (F = 13,7; p = 0,000), ПФ2 Планиране (F = 6,39; p = 0,002), 
ПФ3 Потискане на конкуриращи се активности (F = 4,38; p = 0,014), ЕФ7 Позитивно преос-
мисляне и развитие (F = 12,3; p = 0,000), ЕФ9 Обръщане към религията (F = 4,81; p = 0,010) и 
ЕФ12 Поведенческа дезангажираност (F = 5,52; p = 0,005);

Най-предпочитани от високите нива на EQ са ЕФ7 Позитивно преосмисляне и разви-
тие (М = 14,7), ПФ2 Планиране(М = 14,5) и ПФ1 Активно справяне (М = 14,0), ранжирани в 
низходящ ред; Най-предпочитани от ниските нива на EQ саПФ2Планиране(М = 12,3), ЕФ7 
Позитивно преосмисляне и развитие (М = 11,8) и ПФ1 Активно справяне (М = 11,3), ранжира-
ни в низходящ ред.

Видно от данните ИЛ и с високи, и ниски нива на EQ предпочитат едни и същи копинг 
стратегии -ПФ1 Активно справяне, ПФ2ПланиранеиЕФ7 Позитивно преосмисляне и развитие. 
Като цяло по-предпочитани от ИЛ, независимо от нивото на Емоционална интелигентност са 
проблемно-фокусираните копинг стратегии, т.е. – няма връзка ниво EQ – тип предпочитана 
стратегия – проблемно- или емоционално-фокусирана;

За копинг стратегиите ПФ1 Активно справяне, ПФ2 Планиране и ЕФ7 Позитивно преос-
мисляне и развитие се наблюдава тенденция за почти пропорционална статистически значима 
възходяща разлика в предпочитанията от ниски към високи нива на емоционална интелигент-
ност, за разлика от другите три - ПФ3 Потискане на конкуриращи се активности, ЕФ9 Обръ-
щане към религията и ЕФ12 Поведенческа дезангажираност
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Таблица1. Описателни характеристики на емоционалната интелигентност по видове копинг 
стратегии

N Средна
Стандартно 
отклонение

Стандартна 
грешка на 
средната

ПФ1 Активно справяне под нормата 24 11,3 1,73 0,355
в нормата 86 13,2 1,88 0,202

над нормата 17 14,0 1,14 0,277
Общо 127 12,9 1,94 0,172

ПФ2 Планиране под нормата 24 12,3 1,90 0,388
в нормата 86 13,1 2,04 0,220

над нормата 17 14,5 1,32 0,322
Общо 127 13,2 2,02 0,179

ПФ3 Потискане на 
конкуриращи се активности

под нормата 24 10,1 1,40 0,286
в нормата 86 10,7 1,78 0,192

над нормата 17 11,8 2,09 0,509
Общо 127 10,8 1,81 0,161

ЕФ7 Позитивно 
преосмисляне и развитие

под нормата 24 11,8 1,76 0,359
в нормата 86 12,8 1,90 0,205

над нормата 17 14,7 1,44 0,351
Общо 127 12,9 1,98 0,176

ЕФ9 Обръщане към 
религията

под нормата 24 7,58 2,88 0,589
в нормата 86 7,73 3,38 0,365

над нормата 17 10,4 3,80 0,923
Общо 127 8,06 3,45 0,306

ЕФ12 Поведенческа 
дезангажираност

под нормата 24 8,04 1,94 0,396
в нормата 86 6,81 1,56 0,169

над нормата 17 6,35 2,62 0,635
Общо 127 6,98 1,87 0,166

Табл.2 Дисперсионен анализ ANOVA
F Sig.

ПФ1 Активно справяне 13,7 0,000
ПФ2 Планиране 6,39 0,002
ПФ3 Потискане на конкуриращи се активности 4,38 0,014
ЕФ7 Позитивно преосмисляне и развитие 12,3 0,000
ЕФ9 Обръщане към религията 4,81 0,010
ЕФ12 Поведенческа дезангажираност 5,52 0,005
р < 0.05

Може да се направи извода, че нивото на EQ не е определящо за избора на копинг страте-
гия за справяне със стреса в изследваната извадка. Предпочитанието към проблемно-фокуси-
раните за сметка на емоционално-фокусираните стратегии сред изследваните лица най-веро-
ятно се дължи на факта, че преобладаващи в извадката са лица от професионалните групи на 
инженерните и архитектурни професии и на икономистите и търговците, които са представи-
тели на точните науки, имат прагматичен подход към работата и живота, и се очаква да отдават 
приоритет на конкретните действия за сметка анализа на емоциите.

Не бива да бъде забравяно, че важна роля в процеса на справяне със стреса играе социо-
културната сфера, която предразполага индивидът да прояви определен свой образ като реак-
ция на стреса. Особеностите на тази среда определят различните поведения за преодоляване 
на стреса в зависимост от характера на ситуацията, социалния и професионален статус на ин-
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дивида, демографските, национални и други особености, които могат да се явят както в ролята 
на ресурси за справяне, така и източник на стрес. 

Резултатите на изследваните лица показват, че за извадката личностните характеристи-
ки(представени чрез нивото на ЕИ) не са силен предиктор за избора на копинг. С цел проверка 
на потенциалната определяща роля на демографските характиристики бе допълнително фор-
мулирана Хипотеза 2: Очаква се, че демографските показатели оказват влияние върху избора 
на копинг стратегия

Фиг. 1 Разпределение на изследваните лица по професия

От направеното групиранепо професии на изследваните лица (Фиг.1) прави впечатление, 
че най-силно представена е групата на професиите в областта на икономиката и търговията. 
Най-слабо представена е групата на ИЛ с професии в сферата на образованието и здравео-
пазването, но поради факта, че практикуващите тези професии са изложени на по-силно въз-
действие на стресори от работната среда и при тях е по-силно изразена корелацията на нивата 
на емоционална интелигентност и справянето в работата те са оставени в самостоятелна група.

Влияние на демографските показатели върху избора на копинг стратегии.
С цел проверка на Хипотеза 2 бе извършен еднофакторен дисперсионен анализ по метода 

ANOVA за установяване на статистически значимото влияние на демографските показатели 
пол, възраст, завършено образование, професия, общ трудов стаж, трудов стаж в организация-
та, населено място по месторабота и населено място по местоживеене върху избора на копинг 
стратегии.

Влияние на пола върху избора на копинг стратегии. Анализът показва, че е налице 
статистическа значимост на връзката на пола с копинг стратегия ЕФ6 Търсене на емоционална 
подкрепа (F= 19,9; p = 0,000; α = 0,05),ЕФ9 Обръщане към религията(F= 10,8; p = 0,001; α = 
0,05) и ЕФ10 Фокусиране върху емоциите и изразяването им(F= 32,6; p = 0,000; α = 0,05). В 
Табл. 3 са представени описателните характеристики на пола и тези три стратегии. Ясно изра-
зено е превишението на средните стойности на жените спрямо мъжете и при трите стратегии. 
Обединяващото между тези стратегии е, че и трите са емоционално-фокусирани, но освен това 
са със силно изразена емоционална експресия – „търсене на емоционална подкрепа“, „обръ-
щане към религията“, „фокусиране върху емоциите и изразяването им“ – емоционален профил 
по-характерен за женския пол. 
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Таблица 3. Описателни характеристики на пола и избора на копинг стратегия

N Средна
Стандартно 
отклонение

Стандартна 
грешка на 
средната

ЕФ6 Търсене на емоционална 
подкрепа

мъж 44 9,22 2,43 0,367
жена 83 11,2 2,49 0,273
Общо 127 10,5 2,65 0,235

ЕФ9 Обръщане към религията мъж 44 6,72 3,12 0,471
жена 83 8,77 3,43 0,376
Общо 127 8,06 3,45 0,306

ЕФ10 Фокусиране върху емоциите и 
изразяването им

мъж 44 8,65 1,99 0,301
жена 83 10,8 2,11 0,231
Общо 127 10,1 2,31 0,205

Влияние на възрастта върху избора на копинг стратегии.
Таблица 4. Описателни характеристики на възрастта и избора на копинг стратегия

N Средна
Стандартно 
отклонение

Стандартна 
грешка на 
средната

ПФ1 Активно справяне до 25 г. 29 12,1 2,07 0,385
26-35 г. 32 13,0 2,10 0,372
36-45 г. 40 13,4 1,82 0,288
над 45 г. 26 13,2 1,51 0,296
Общо 127 12,9 1,94 0,172

ЕФ8 Приемане до 25 г. 29 10,3 1,71 0,318
26-35 г. 32 9,6 2,41 0,427
36-45 г. 40 9,5 2,24 0,354
над 45 г. 26 11,0 1,76 0,346
Общо 127 10,0 2,14 0,190

Данните сочат, че съществува статистическа значимост на връзката възраст с избора на 
копинг стратегияПФ1Активно справяне (F= 2,98; p = 0,034; α = 0,05) и ЕФ8Приемане (F= 3,14; 
p = 0,028; α = 0,05). В Табл.4 е представена описателната статистика на тази връзка. Прави впе-
чатление, че „активното справяне“ е все по-често предпочитано като стратегия за справяне със 
стреса с напредването на възрастта. Лек спад се наблюдава във възрастовата група над 45 г. (М 
= 13,2) спрямо предходната на 36 – 45 годишните. Психическата и физическа умора, трупана 
с годините, прави хората по-пасивни и дезинтегрирани. От анализа на средните стойности на 
ЕФ8Приемане е видно, че в най-активната възраст 26-45 г. хората са най-малко склонни просто 
да „приемат“ стресорите около себе си. Вероятно в този възрастов период, характеризиращ се 
с много творчески ентусиазъм и младежка дързост, те залагат повече на проблемно-фокусиран 
копинг, вярвайки в собствените си сили за справяне. ИЛ на възраст до 25 г. (М = 10,3) и над 45 
г. (М = 11,0) са по-склонни да „приемат“ стресиращите събития. Първите поради факта, че в 
началото на житейския си път все още не са усвоили борбеността и увереността в собствени-
те си сили, а вторите – поради неизбежната психическа и физическа умора, която настъпва в 
т.нар. „зряла възраст“, поради натрупания жизнен опит, който е безценен инструмент в разпоз-
наването на ситуации, върху които можем да влияем и такива, върху които не можем и следва 
да приемем. 

Влияние на образованието върху избора на копинг стратегии.Анализът показва, че 
липсва статистически значима връзка на завършеното образование с избора на копинг страте-
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гия.Влияние на професията върху избора на копинг стратегии. От направените изчисления 
става ясно, че противно на очакванията, липсва статистическа значимост на връзка на профе-
сията с избора на копинг стратегии – за всички 14 стратегии както и при изследването на връз-
ката професия-емоционална интелигентност, независимо от допускането, че представителите 
на професиите в сферата на образованието и здравеопазването биха се откроили с избор на 
специфични копинг стратегии, коефициентът за статистическа значимост не потвърди такава 
връзка.

Влияние на общия трудов стаж върху избора на копинг стратегии. Данните показ-
ват, че е налице статистическа значимост на връзката на общия трудов стаж с ПФ1 Активно 
справяне (F= 5,63; p = 0,001; α = 0,05) и ПФ2 Планиране (F= 2,74; p = 0,046; α = 0,05). Анало-
гично на факторния анализ на възрастта и избора на копинг стратегии, и тук може да се напра-
ви допускането, че натрупването на житейски и професионален опит в повечето случаи води 
до по-голяма включеност на ИЛ при справянето със стреса, използващи най-предпочитаните 
две проблемно-фокусирани стратегии.В Табл.5 е представена описателната статистика на тази 
връзка. Влияние на трудовия стаж в организацията върху избора на копинг стратегии. 
Анализът на данни показва, че е налице статистическа значимост на връзката на трудовия стаж 
в организацията с ПФ1 Активно справяне (F= 3,29; p = 0,023; α = 0,05) и ЕФ10 Фокусиране 
върху емоциите и изразяването им (F= 3,33; p = 0,022; α = 0,05). В Табл.6 е представена описа-
телната статистика на тази връзка.

Таблица 5. Описателни характеристики на общ трудов стаж и избора на копинг страте-
гия

N Средна
Стандартно 
отклонение

Стандартна 
грешка на 
средната

ПФ1 Активно справяне без стаж 18 11,4 1,97 0,465
до 10 г. 35 12,8 1,92 0,325
до 20 г. 41 13,3 2,00 0,313
над 20 г. 33 13,5 1,43 0,250

Общо 127 12,9 1,94 0,172
ПФ2 Планиране без стаж 18 12,0 2,07 0,488

до 10 г. 35 13,2 2,11 0,357
до 20 г. 41 13,6 2,08 0,324
над 20 г. 33 13,2 1,62 0,282

Общо 127 13,2 2,02 0,179

Връзката на ПФ1 Активно справяне с трудовия стаж в организацията, подобно на общия 
трудов стаж, показва нарастване на средните стойности с нарастване на трудовия стаж. Инте-
рес представлява посоката на връзката на ЕФ10 Фокусиране върху емоциите и изразяването им 
с ТСО, при която със завишена емоционална експресия реагират ИЛ във възрастовата група до 
1 г. (М = 10,3), до 10 г. (М = 10,5) и над 10 г. (М = 10,5), докато групата до 5 г. (М = 9,00) показва 
най-ниски средни стойности при избора на тази емоционално-фокусирана копинг стратегия. 
Може да де допусне, че този факт се дължи на процеса на първоначална адаптация на хората 
към новата организация и по-силно изразената им чувствителност, произтичаща от това, както 
и че при по-дълъг престой (10 и повече години) в една и съща организация, хората се при-
вързват емоционално към средата, бизнеса, колектива и всичко, свързано с организацията. В 
периода на стабилно установяване трудов стаж в организацията(ТСО) 1-5 г. - емоционалната 
експресия у хората е ниска.
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Таблица 6. Описателни характеристики на ТСО и избора на копинг стратегия

N Средна
Стандартно 
отклонение

Стандартна 
грешка на 
средната

ПФ1 Активно справяне  до 1 г. 48 12,3 1,91 0,276
до 5 г. 31 13,3 2,05 0,369
до 10 г. 22 13,5 1,87 0,398
над 10 г. 26 13,3 1,67 0,327
Общо 127 12,9 1,94 0,172

ЕФ10 Фокусиране върху 
емоциите и изразяването 
им

 до 1 г. 48 10,3 2,64 0,381
до 5 г. 31 9,00 2,29 0,412
до 10 г. 22 10,5 1,43 0,306
над 10 г. 26 10,5 1,96 0,385
Общо 127 10,1 2,31 0,205

Влияние на населеното място по месторабота върху избора на копинг стратегии и 
влияние на населеното място по местоживеене върху избора на копинг стратегии.Анали-
зът показва, че липсват статистически значима връзка на населеното място по местоживеене и 
по месторабота и избора на копинг стратегии. Противно на очакванията, че големите градове 
и столицата биха оказали влияние върху избора на копинг стратегии, като места с по-силно из-
разена концентрация на стресори, това не се потвърди. Вероятно, ако изследването включваше 
измерване на възприети нива на стрес, може би би се открила статистически значима връзка 
между населеното място по месторабота и/или местоживеене с избора на копинг стратегия.

резултати

Анализите на резултатите от проведеното изследване изведоха следните валидности за 
хипотезите:

Хипотеза 1.: Допуска се, че има взаимовръзка между нивата на емоционална интели-
гентност и избора на копинг стратегии.

Подхипотеза 1.1.: Очаква се, че лицата с високи нива на емоционална интелигентност 
предпочитат проблемно-фокусирани копинг стратегии.

Съществуват статистически значими връзки при избора на проблемно-фокусирани ко-
пинг стратегии от лицата с високи нива на емоционална интелигентност. С малки разлики 
в средните стойности на трите най-предпочитани хипотези ЕФ7 Позитивно преосмисляне и 
развитие (М = 14,7), ПФ2 Планиране (М = 14,5) и ПФ1 Активно справяне (М = 14,0), лицата 
с високи нива EQ предпочитат проблемно-фокусираните предимно, но също и една градивна 
емоционално-фокусирана. Този резултат не може да се нарече изненадващ, т.к. в характерис-
тиките на емоционално интелигентните хора попада осъзнаването на събитията и емоциите 
(свои и на другите хора), мотивацията за справяне и промяна, желанието за развитие.

Хипотезата се потвърди частично. 
Подхипотеза 1.2.: Предполага се, че лицата с ниски нива на емоционална интелигент-

ност предпочитат емоционално-фокусирани копинг стратегии.
Не съществуват статистически значими връзки при избора на емоционално-фокусирани 

копинг стратегии от лицата с ниски нива на емоционална интелигентност. Тези лица също 
предпочитат проблемно-фокусираните копинг стратегии като и лицата с висок EQ. Ранжира-
нето в тази група е в реда ПФ2Планиране(М = 12,3), ЕФ7 Позитивно преосмисляне и развитие 
(М = 11,8) и ПФ1 Активно справяне (М = 11,3). 

Хипотезата се отхвърля. 
Хипотеза 2.: Очаква се, че демографските показатели оказват влияние върху избора на 
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копинг стратегии.

Съществуват статистически значими връзки само между следните демографски показа-
тели и нивата на емоционална интелигентност: пол, възраст, общ трудов стаж и трудов стаж в 
организацията. Хипотезата се потвърди частично.

заключение

Резултатите показват,че емоционалната интелигентност не може да бъде дефинирана 
като доминиращ фактор в процеса на подбор на стратегии за справяне със стреса, т.к. сами-
ят процес на справяне променя както взаимоотношението личност-среда, така и оценъчните 
нюанси, които индивидът му придава. Такава роля не може да бъде отредена и единствено 
на демографските фактори. На база данните от изследването би следвало да се допусне, че 
предпочитанията към проблемно-фокусирани или емоционално-фокусирани копинг стратегии 
зависят от фактори като индивидуално възприемане на ситуацията като заплаха или предизви-
кателство, като събитие, при което може или не може индивидът да повлияе на стресора или 
по-глобално - като интегриран и гъвкав подход за адаптиране.Емоционалната интелигентност, 
представляваща уникална индивидуална характеристика наред с темперамента, персоналните 
убеждения и ценности, стиловете за вземане на решения, оценъчните системи демонстрира ко-
релация, но не може да се формулира като основен предиктор при избора на копинг стратегия

Обяснение за тези неочаквани от изследователите резултати може да се търси във виж-
дането, защитавано от Р.Лазарус и С. Фолкман (Карастоянов, Русинова, 2000), че копингът 
представлява динамичен процес, който търпи изменения във всеки един етап на стресовото 
преживяване. С оглед на това изграждането на стил за справяне със стреса и придържането 
единствено към него, би било доста неефективно, поради факта, че ограничава личността при 
избора на отговор, вместо да й даде гъвкавост във възможностите да отговоряна различните 
стресови ситуации в зависимост от обстоятелствата.

Първоначалната изследователска хипотеза, основана на идеята, че някои индивидуални и 
относително стабилни характеристики на отношението личност-среда, са водещи за индивида 
при формирането и възприемането на предпочитан за справяне със стреса стил/стратегия/ и из-
веждането на ЕИ като пример за такъв тип индивидуална характеристика като основен фактор 
в процеса на избор на копинг бе отхвърлена. Изследването показа, че изборът на копинг стра-
тегия е сложен процес, интегриращ фактори от индивидуално естество, демографски фактори 
и фактори на средата.
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Резюме: В настоящото съобщение представяме пилотна стандартизация на Въпросника за мистични 
вярвания (MSQ). Въпросникът се състои от 30 айтема и в две независими извадки от по 120 и 130 изследва-
ни лица демонстрира недвусмислено еднофакторна структура и висока вътрешна консистентност. 

Въпросникът е попълнен от общо 250 и. л. Първата извадка е обработена с паралелен анализ, кой-
то цели да се установи броят на лежащите в основата му фактори и последващ експлораторен факторен 
анализ. Във втората извадка повтаряме парелелния анализ със същия резултат и продължаваме с потвър-
дителен факторен анализ. Обработвани са както суровите данни, така и полихоричните корелационни 
матрици и изводите от всички анализи предполагат едно-дименсионална структура. Тук съобщаваме фак-
торните тегла, получени в анализ на комбинираната извадка от 250 и. л. с помощта на дву-параметричен 
модел от теорията на положителния отговор.

Резултатите са консистентни с резултатите на Клонингер (Cloninger, 1993), които показват едномер-
на скала за Трансцендентност. Резултатите ни не са консистентни с тези на Хууд (Hood, 1975), които показ-
ват двукомпонентна структура на въпросника за Мистични преживявания. 

Фактът, че айтемите ни, които са конструирани така щото между много от тях да липсва каквато и 
да е логическа или съдържателна връзка, се зареждат на един общ фактор, поражда хипотезата, че мистич-
ните вярвания отразяват базово ирационална нагласа към света, която не изхожда от конкретни логиче-
ски, епистемологични или онтологични предпоставки.

Abstract: We describe the standardization of the Mystical Beliefs Questionnaire (MSQ). The questionnaire 
consists of 30 items and demonstrates a clear one dimensional factor structures in two independent samples. The 
first sample consists of 120 subjects and the second consists of 130 test subjects.

Parallel analyses performed on both the raw and the polychoric correlation matrices indicate that a single 
factor underlies all items, a finding consistent with Cloninger’s finding that his Self-Transcendence Scale is one-di-
mensional (Cloninger, 1993) and inconsistent with Hood’s observation that his Measure of Reported Mystical Ex-
perience is comprised of two different (religious and mystical) factors (Hood, 1975). A confirmatory factor analysis 
on the second sample also implies a one-dimensional structure. The factor loadings obtained from a two-parameter 
graded item response model performed on the combined sample are reported alongside Cronbach’s alpha index of 
internal consistency both of which are consistent with excellent psychometric properties.

The fact that our items represent diverse mystical beliefs with no apparent logical interrelation between 
many of them while still loading on a single latent factor indicates that mystical beliefs stem from a fundamentally 
irrational world view which systematically ignores any logical, epistemological and ontological considerations. 

Въведение: Скорошни резултати (Wood, 2012) показват, че в контекста на теории на 
конспирацията, хора, които са склонни към подобен тип нагласа, демонстрират тенденцията 
да приемат за верни едновременно няколко взаимно противоречиви конспиративни теории. 
Например, изследвани лица с конспиративна нагласа заявяват, че вярват както, че принцеса 
Даяна е убита от служители на британското разузнаване (МИ6), така и че самата тя е инсце-
нирала смъртта си и в момента живее инкогнито. Авторите интерпретират тези резултати в 
контекста на цялостна нагласа, която има за основа базово недоверие в „официалния наратив“ 
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и чиито отделни компоненти се поддържат един друг не въз основа на логически взаимовръзки 
между тях, а на база факта, че всички те са свързани с анти-официалната позиция в рамките 
на система, наподобяваща невронна мрежа от „удовлетворяващ ограничения тип“ (constraint 
satisfaction network). 

Изхождайки от горното решихме да проверим дали същият феномен ще се наблюдава в 
рамките на различни мистични вярвания – сфера обхващаща далеч по-широк спектър на ира-
ционални вярвания в сравнение с конспиративните теории. За целта конструирахме въпросник 
от 30 айтема, които обхващат различни под-аспекти на съвременния мистицизъм, типичен за 
западната култура, между които липсва логическа връзка. Тези аспекти включват астрология, 
хиромантия, пророкуване (вкл. пророчески сънища, вкл. видения способстващи намирането 
на изчезнали хора и предмети), био-енерго-терапия, вяра в бог, телепатия, теле- и пиро-ки-
неза, вяра в живот след смъртта, фън шуй, вяра в съществуването на тайни общества, които 
притежават реална власт, вярване в съществуването на извънземни, посещаващи Земята (вкл. 
извънземни цивилизации посетили Земята в древността, чиито посещения са отразени в древ-
ни рисунки, скулптури и архитектурни паметници), черна магия, нумерология, талисмани, 
вяра в съществуването на непознати за науката енергийни потоци, протичащи (канализирани) 
през човешкото тяло/определени геометрични фигури/определени географски местоположе-
ния, вяра в твърдението, че мислите директно влияят върху физическата действителност (вкл. 
значими житейски събития), вяра в неограничените психични способности на човека, вяра в 
някаква форма на кармичен принцип, френология, вяра в ‚позитивното мислене“ като фунда-
ментален принцип, осигуряващ физическо и психично добруване, неприемане на еволюцион-
ната теория като обяснение за произхода на homo sapiens.

Хипотезата в случая е, че, консистентно с данните на Wood, въпросникът ще демонстри-
ра еднофакторна структура, при което тенденцията да се приема дадено твърдение ще е свър-
зана с тенденцията да се приемат и други твърдения, въпреки липсата на логическа връзка 
между много от тях1. Обратно – скептицизмът към определено твърдение ще се асоциира със 
скептицизъм и към останалите.

Всички айтеми включват ликертова скала за отговор варираща от 1 до 5 и са положител-
но формулирани (липсват реверсивни айтеми2), при което по-високи стойности предполагат 
по-висока степен на приемане за достоверно на дадено мистично вярване.

Метод: Айтемите бяха рандомизирани и качени в интернет (google drive) с цел улеснява-
не достъпа до въпросника. След попълване на въпросника изследваните лица (и.л.) бяха помо-
лени да споделят някои демографски данни за себе си, включително пол, възраст, образование.

Изследвани лица: Общо 250 и.л. попълниха нашия въпросник, от тях 188 жени. Средната 
възраст на и.л. е 27.9 години (s.d.=10.1). 223 и.л. са с висше образование или към момента на 
попълване на въпросника са били студенти.

Резултати: След като получихме резултатите за първите 120 и.л., проведохме парале-
лен анализ (Horn, 1965) както върху суровите данни (200 итерации), така и върху матрицата с 
полихорични корелации (30 итерации). Резултатите и в двата случая показаха, че в основата 
на данните ни лежи един единствен фактор (при критериен квантил=0.95). Всички факторни 
тегла бяха положителни и варираха от 0.37 до 0.84 (полихорична корелационна матрица).

Втората извадка от 150 и.л. беше подложена на същите процедури със същия резултат 
– паралелните анализи показаха 1 фактор (факторните тегла варираха от 0.36 до 0.85). И при 
1 Подобен подход води след себе си риска от “acquiescence bias“ (Cronbach, 1990), но в нашия случай изглежда 
този проблем отсъства, защото средните сумарни балове по скалата варират по отношение на целия спектър от 
възможни оценки, при което се наблюдават и максимално възможните екстремните средни оценки 1 и 5.
2 Подобен подход води след себе си риска от “acquiescence bias“ (Cronbach, 1990), но в нашия случай изглежда 
този проблем отсъства, защото средните сумарни балове по скалата варират по отношение на целия спектър от 
възможни оценки, при което се наблюдават и максимално възможните екстремните средни оценки 1 и 5.



137
двете извадки наблюдавахме позитивен манифолд. Втората извадка допълнително беше подло-
жена на потвърдителен факторен анализ, при който зададохме 1 фактор и никакви резидуални 
корелации. Потвърдителният факторен анализ беше проведен с метода WLSM на пакета lavaan 
от свободния софтуеър R (Rossel, 2012), който отчита ординалния характер на данните. Ре-
зултатите показаха много добро съответствие с еднофакторен модел – χ2(405)=478.7, p=0.007, 
CFI=0.998, TLI=0.997, RMSEA=0.043 (90% CI=0.024 – 0.057), SRMS=0.075. Факторните тегла 
варираха от 0.41 до 0.88 като всички се различаваха значимо от 0 (p<0.001).

След като установихме структурата на въпросника обединихме данните от двете извадки 
и проведохме full information factor analysis (Chalmers, 2012) върху комбинираната извадка, 
използвайки дву-параметричен graded response model. Отново всички тегла бяха положителни 
и значими (логичен резултат при дадения позитивен манифолд на обединената (полихорична) 
корелационна матрица). По-долу прилагаме таблица с факторните тегла:

Таблица 1. Факторни тегла за комбинираната извадка от 250 и.л.

айтем № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
тегло 0.63 0.65 0.73 0.81 0.81 0.58 0.79 0.75 0.83 0.79

айтем № 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
тегло 0.72 0.80 0.88 0.87 0.82 0.75 0.85 0.71 0.62 0.81

айтем № 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
тегло 0.85 0.54 0.84 0.76 0.63 0.66 0.71 0.83 0.77 0.86

Скалата показа отлични коефициенти за вътрешна консистентност – Алфа на Кронбах 
=0.96 за суровите данни и 0.97 за полихоричната корелационна матрица.

В долната таблица прилагаме средните стойности и стандартните отклонения за комби-
нираната извадка по отношение на усреднения бал по скалата в контекста на демографските 
ни характеристики:

Таблица 2. Средни и стандартни отклонения (в скоби) за комбинираната извдка.

средна: средна: средна: средна:
мъже 2.74 (0.92) под 30г. 3.07 (0.94) висше обр. 3.20 (0.94) общо 3.20 (0.94)
жени 3.35 (0.94) над 30г. 3.60 (0.94) средно обр. 3.22 (0.94)

За да проверим връзката между демографските характеристики и фактора „Мистицизъм“ 
(М) използвахме оценките на факторните балове за всички и.л., получени от последния ана-
лиз и проведохме множествена регресия с демографските характеристики пол (effect coding, 
1=мъж), възраст (центрирана) и образование (effect coding, 1=висше) като независими про-
менливи и факторните балове като зависима променлива.Резултатите показаха значими раз-
лики между мъже и жени (p=0.003), при което жените средно показват по-високи стойности 
по скалата от мъжете (среден бал за мъжете=2.7, за жените=3.4), маргинално значим ефект на 
възрастта (p=0.075), при който мистичните вярвания нарастват с възрастта, и значима интерак-
ция между променливите възраст и образование (p=0.034). Всички останали главни ефекти и 
интеракции не достигат значимост (p>0.3). Прави впечатление, че факторът образование не е 
значим (p=0.342), т.е. висшето образование в България изглежда се проваля в задачата си да 
осигури разбиране същността на научния метод и респективно скептично отношение към не-
почиващи на емпирични данни твърдения. Този факт се подчертава от значимата интеракция 
между образование и възраст, анализът на която показва, че същата се изразява в значимата 
тенденция мистичните вярвания да нарастват с възрастта сред хората с висше образование и 
да не нарастват сред и.л. със средно образование. Очевидно висшето образование у нас не из-
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пълнява адекватно свои фундаментални функции3!

Дискусия: Нашето изследване показва еднофакторна структура на мистичните вярвания, 
резултати, консистентни с тези на Cloninger (1993) и Wood (2012). Въпросникът ни показва 
отлични психометрични качества и може да бъде използван както за научни изследвания, така 
и за индивидуални оценки. 

Следва да се отбележи, че при събиране на извадката си не сме контролирали базовите 
религиозни убеждения на нашите и.л. В този контекст е възможно и.л. с религиозни убежде-
ния, попадащи към конкретна деноминация, да покажат различна факторна структура (напр. 
такава, която е консистентна с данните на Hood (1975), който открива мистичен и религиозен 
фактор), която отразява фактор свързан с конкретни религиозни вярвания (бог, живот след 
смъртта и др.) и фактор несвързан с конкретна религиозна доктрина и отразяващ по-скоро 
“New Age Mysticism“ (напр. извънземни, телекинеза, енергийни потоци и др.). Този въпрос 
представлява база за интересни бъдещи изследвания, при които въпросникът да се даде на 
и.л., приемащи сериозно конкретна религиозна доктрина (напр. на студенти от богословски 
факултет в СУ) и факторните структури на настоящата и бъдещата извадка да бъдат сравнени.

Докато Wood (2012) обяснява данните си с „недоверие към официалния наратив“, ние 
смятаме, че подобно обяснение, макар и приложимо към нашите данни, е недостатъчно. Освен 
посоченото базово недоверие ние смятаме, че мистичните нагласи отразяват етос, който поста-
вя ценността на Истината като абстрактна категория под ценността на личното и обществено 
добруване. В този смисъл смятаме, че хората, които демонстрират висока степен на мистични 
вярвания, са частично мотивирани и от склонността на различни мистични учения да пред-
лагат прости решения на сложни проблеми. Очевидната привлекателност на това обещание е 
способна да накара и.л., чийто светоглед е по-скоро утилитарен, да приемат в по-голяма степен 
различни мистични постановки, защото същите им предлагат непосредствена психологическа 
полза, което съчетано с по-ниската ценност приписвана на абстрактни категории като „Исти-
на“, които не предлагат задължително непосредствена психологическа полза, може да оформи 
един дълбоко ирационален светоглед. С цел да проверим тази хипотеза подготвихме кратък 
въпросник съдържащ 5 морални дилеми, всяка от които експлицитно противопоставя някакво 
утилитарно съображение на моралния императив Истината да бъде казвана и приемана без 
оглед на конкретните последствия. Нашето предположение е, че резултатите от този въпрос-
ник ще корелират отрицателно и значимо с резултатите от MSQ, при което хората, които са 
по-склонни да премълчат определен факт в името на утилитарни съображения ще демонстри-
рат и по-високи стойности по отношение на различни мистични вярвания. Валидизацията на 
въпросника с морални дилеми и емпиричната проверка на тази хипотеза предстои да бъдат 
окончателно завършени, но към момента резултатите изглеждат обнадеждаващи – корелацията 
между двете скали е отрицателна (r=-0.4) и значима (p<0.05) на базата на данните за 30 и.л. 
Ако тази тенденция се запази, то очевидно мистичните вярвания отразяват нещо по-дълбоко 
от конкретна ирационалност и/или дезинформация, а именно базова ценностна нагласа към 
света, която отдава предимство на утилитаризма пред стремежа към истинно познание и по 
този начин е неконсистентна със западния рационален проект.

3 Горното твърдение следва да се отнесе предимно към висшето образование в областта на социалните и 
поведенческите науки, защото и.л. с висше образование в нашата извадка идват предимно от тези области и като 
брой многократно превъзхождат и.л. с техническо образование по впечатления на първия автор (демографските 
въпроси в края на скалата за съжаление на включваха типа образование на и.л.).
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ВЛИЯНИЕ НА НЯКОИ СОЦИАЛНО-ДЕМОГРАФСКИТЕ ФАКТОРИ 
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Югозападен Университет „Неофит Рилски“, Благоевград

THE INFLUENCE OF SOME SOCIAL-DEMOGRAPHIC FACTORS  
ON THE OPTIMISM AND NEGATIVE EXPECTATIONS AMONG  

MIDDLE-AGED WOMEN 
Natasha Virmozelova Angelova, PhD, chief assistant in Department of 

Psychology, South-West University “Neofit Rilski“

Резюме: Статията има за цел да представи резултати от изследване на някои социално-демограф-
ски фактори – семеен статус, образование, възраст, местоживеене и трудова ангажираност, за да разкрие, 
кой от тях оказва най-голямо влияние при определяне на оптимизма и негативните очаквания при жени 
в зряла възраст на етапа „Генеративност срещу Стагнация“ от периодизацията за психосоциално разви-
тие на Ерик Ериксън. Изследвани са 200 жени на възраст от 32 до 64 години с методиката „Оптимизъм и 
негативни очаквания“ адаптирана за български условия (Радославова, Величков, 2005). Получените чрез 
Eta squared индекс от еднофакторен дисперсионен анализ данни показват, че най-значимо влияние върху 
формирането на оптимизма и негативните очаквания имат трудовата ангажираност, възрастта и семейно-
то положение. Резултатите от проучването директно потвърждават теоретичната рамка на Ерик Ериксън, 
според която в този житейски период е характерен стремеж към висока професионална и личностна про-
дуктивност намираща израз в полагане на грижа за другите. 

Abstract: The main purpose of the study is to represent the results from research about some social-demo-
graphic factors as family status, education, age, place of residence and occupational activity and to find out which 
one has the biggest influence on optimism and negative expectations among women in their middle-age stage 
Generativity versus Stagnation from Erik Erikson`s periodization. Participants for the present study were 200 
women ranged between 32 and 64 years of age. The method of the research was “Optimism and negative expec-
tations“ - Bulgarian adaptation (Radoslavova, Velichkov, 2005). The received data from ANOVA`s Eta squared 
index showed the biggest influence on optimism and negative expectations has the occupational activity, followed 
by age and family status. The outcomes directly verify Erikoson`s theoretical framework about this psychosocial 
stage which is characterized by striving for higher professional and personal productivity. 

ВъВедение

Емпиричните проучвания на оптимизма ни насочват към неговата интерпретация като 
към вярване, свързано с положителни очаквания. Някои автори го дефинират като “обобщено 
очакване, че ще се случват добри неща“ (Scheier, Carver; 1987 p. 171). Други автори, напр. 
Jones (Jones 1996), приемат, че оптимизма е равнозначен на доверието. В когнитивен план 
оптимизмът се разбира като глобално качество на позитивното мислене, а много често като 
диспозиция и нагласа. Според Минейкър (Minaker, 2001) песимизмът и оптимизмът са тем-
пераментови категории и поради това са предопределени. Авторът обаче акцентира, че из-
разеността на съответната темпераментова предиспозиция се влияе от това, доколко човек е 
социално обвързан, образован, колко добре се храни и спи, съответно на това му е по-лесно да 
поддържа по-оптимистичен или по-песимистичен възглед за живота. В резултат на това висо-
кият оптимизъм става личностно мотивиращ и може да встъпи в ролята на медиатор на моти-
вация за оптимално функциониране и за развиване на личностния и интелектуалния потенциал 
на индивида (Pajares, 2001).Тези категорийни понятия придават и разнообразни нюанси върху 
емпиричните подходи към оптимизма. Например, авторите, които настояват, че оптимизмът 
е нагласа, доказват, че той се влияе от настроението, предишен успех или неуспех, общия то-
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нус, което го прави концепт нестабилен във времето и ситуационно обусловен (Lewis, Dember, 
1995; Helton etc. 2000). Много често оптимистичната нагласа на индивида влияе на околните, 
които го възприемат като уверен, способен, отговорен. Авторите Kirk и Koeske (Kirk, Koeske; 
1995) отбелязват, че подобна тенденция е способна да действа като самоизпълняващо се про-
рочество и отбелязват, че “розовата гледна точка може да произведе розови резултати“ (стр. 3). 

Една част от изследванията разглеждат оптимизма във връзка със стратегиите за справя-
не със стреса (Scheier, Carver; 1987), а друга насока предприема подход, интерпретиращ опти-
мизма и песимизма като нагласи за поддържане и защита на аз-образа. 

Голяма част от научната продукция, свързана с оптимизма, го разглежда като единия по-
люс от единен конструкт, а песимизма като другия му полюс.

От друга страна Радославова и Величков (Радославова, Величков; 2005) споделят в ре-
зултат на тяхно изследване, че съществуват данни, според които оптимизмът и песимизмът са 
относително независими генерализирани очаквания, които могат да са налични едновременно 
в относителна самостоятелност в личностната структура на всеки индивид. Поради тази при-
чина в методиката, която те създават, наричат песимизма негативни очаквания, за да го отгра-
ничат от използвания в ежедневния език термин – песимизъм, възприеман респективно като 
противоположен на оптимизма. 

Авторите не докладват значими различия по пол при оптимизма и негативните очаква-
ния, но споделят, че сравненията по възрастови групи показват тенденция за увеличаване на 
негативните очаквания с нарастване на възрастта.

Промените във възрастов план са едни от най-често изследваните не само в медицина-
та, но и в психологичната литература. Ерик Ериксън е автор, разработил всеобхватен модел, 
извеждащ на преден план интегративна и хуманна позиция. Моделът за стадиите в човешко-
то развитие Ериксън нарича епигенетичен (епи – гр. над, генезис – гр. рождение), тъй като 
според него всеки стадий от човешкото развитие се надгражда над останалите и успешното 
приключване на един е предпоставка за навременно навлизане в следващ, който от своя страна 
отправя своите изисквания към човешкото същество и преодоляването им се съпътства с кризи 
и възходи. Етапът, върху който ние ще се спрем е „Продуктивност срещу стагнация“; той об-
хваща периода на цялата зрялост - 26-65 години. На този етап от човешкото развитие личните 
взаимоотношения и предаността към определени хора преминава към обща ангажираност и 
грижа. Продуктивността е нещо, което поставя предизвикателства за изграждане нова гледна 
точка за света, живота и ценностите. Тя обхваща ангажираност с поколението, с реализирането 
на идеите, със създаването на нови продукти, които да служат и имат смисъл и за другите хора 
или културата, към която принадлежи човек. Този период, според Ериксън, се характеризира 
с разширяване и обогатяване на културната среда, с грижа за околните. Ако сферата на проду-
ктивността, на ангажираността не се разширява, хората стават жертва на скука и стагнация. 

Ериксън изразява мнение (Erikson,1982), че на този етап хората си дават сметка за смисъ-
ла и силата на всичко онова, което е част от живота им, а хората, които не успяват да реализи-
рат продуктивността си, постепенно преминават към погълнатост от самите себе си. В крайна 
степен тази основна насоченост на индивида към загрижеността за собствените потребности 
и удобства се превръща в „грижа-за-мен“, потапяне в непрекъснато повтарящите се желания, 
които Азът изпитва. От своя страна този феномен подготвя „кризата на късната зрялост“, която 
се изразява в чувството на безнадеждност и безсмисленост“ (Стаматов, 2000, стр.40).

собстВени проучВания

Целта на изследването е да установи какъв е размера на влиянието на социално-демо-
графските фактори (семеен статус, трудова ангажираност, възраст, местоживеене и образова-
ние) върху оптимизма и негативните очаквания при жени в средна зряла възраст по психосо-
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циалната периодизация на Ерик Ериксън.

осноВна хипотеза 
Предполагаме, че оптимизма и негативните очаквания са концепт, който при жени в сред-

на зрялост се влияе от умерено до силно от определени социално-демографски фактори като 
семеен статус, трудова ангажираност, възраст, местоживеене и образование.

работни хипотези

1. Предполагаме, че семейния статус, трудовата ангажираност и възрастта ще са со-
циално-демографските фактори с най-голямо влияние върху формирането на опти-
мизма и негативните очаквания. 

2. Предполагаме, че местоживеенето и образованието ще са социално-демографските 
фактори с по-слабо влияние върху формирането на оптимизма и негативните очак-
вания. 

контингент на изследВане

Изследвани са 200 лица от женски пол на възраст между 32 и 64 години (М=40.70 
SD=6.30). Изследването сме построили, базирайки се на теорията на Ерик Ериксън за ета-
пите на психосоциално развитие, през които преминава човешкото същество. В контекста на 
джендър изследванията сме ограничили извадката изследвани лица до женски пол. Съобразно 
поставената и гореописана цел и главна хипотеза не сме правили по-детайлно разпределение 
на жените по възраст. 

В следващата таблица №1 са представени социално-демографските данни, които са из-
ходната база за сравнение между изследваните лица.

Таблица№1 Социално-демографски характеристики, брой ИЛ и процентно разпределе-
ние по групи

Характеристики N %
Пол 

Женски 200 100
Семейно положение

Необвързани 50 25.0
В кохабитация 12 6.0
Семейни 128 64.0
Разведени 10 5.0
Вдовици 0 0

Образование 
Средно 98 49.0
Полувисше 8 4.0
Висше 94 47.0

Професионален статус
Безработни 32 16.0
Собствен бизнес 35 17.5
Обслужващ персонал (сервитьори, бармани, касиери, продавачи) 45 22.5
Държавни служители 34 17.0
Образование и социална сфера (учители, помощник учители, 
лични асистенти, социални работници)

33 16.5

Лекар, медицинска сестра 21 10.5
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Местоживеене 

Село <= 5,000 40 20.0
Малък град 6,000 = < 35,000 жители 62 31.0
Град 36,000 = < 100,000 жители 56 28.0
Голям град <= 300,000 2 1.0
Столица > 1, 000 000 40 20.0

методически инструментариум

Използван е „Метод за оценка на оптимизъм и негативни очаквания“ публикуван от Ра-
дославова и Величков (Радославова, Величков; 2005). Проверката на консистентната надежд-
ност на авторите за оптимизма е алфа на Кронбах = 0.79, а за скала негативни очаквания е алфа 
на Кронбах = 0.78. Нашите данни представят сходни за оптимизъм алфа на Кронбах =0.79, и 
малко по-ниски стойности за скала негативни очаквания α на Кронбах = 0.68. 

Получените резултати от проверката на надеждността на инструмента и валидността на 
данните съобразно целта на изследването и сформираната извадката, са в достатъчно добри 
граници, което ни дават увереността да анализираме хипотезите и направим някои изводи.

процедура на изследВането

Изследването беше замислено като сравнително между двата пола и така първоначално 
бяха изследвани 227 човека, от тях 167 жени и 60 мъже. След като отсяхме непълните и некоре-
ктно попълнените протоколи, получихме подходящи за обработване 140 протокола на жени и 
43 на мъже. В резултат на несъответствието в броя изследвани лица между двете извадки и не-
възможността за изравняването им, се спряхме на решението да елиминираме протоколите на 
мъжете и да допълним изследваните лица от женски пол до първоначално предвидения брой 
(200), а след това да ограничим изводите си само по отношение на жените в средна зряла въз-
раст. Така проведохме втори етап на изследването и допълнихме броя на изследваните лица. 

Изследването е проведено в периода от месец март до месец май 2017г., като методиката 
заедно с въпросник за събиране на социално-демографските данни бяха предоставени за дос-
тъп на изследваните лица в една неправителствена организация, два частни психотерапевтич-
ни кабинета, един кабинет на личен лекар и разпространени сред колеги и приятели на авторът. 
Методиката е попълнена като са спазени инструкциите, а при регистриране на бланките е спа-
зена конфиденциалността на изследваните лица.

За доказване на хипотезите е използван индекс за докладване ефекта на силата на взаимо-
връзката при еднофакторен и двуфакторен дисперсионен анализ между две променливи (т.нар. 
за целите на статистическия анализ категориална - независима, а другата непрекъсната - зави-
сима) - Ета на квадрат „η2“ (Eta squared). Резултатите са в границите 0-1 като: 

0.01 = малък ефект  
0.06 = среден ефект 
0.14 = голям ефект (Cohen, 1988) . 

ограничения на изследВането

Ограниченията на изследването са свързани с невъзможността за контролиране на начи-
на на попълване на тестовете от страна на изследваните лица както и липсващи скали за соци-
ална желателност или валидност, които да ни ориентират в достоверността на резултатите на 
всеки протокол и съответно да отдиференцират по-точно невалидните протоколи, от което би 
спечелила достоверността на цялото изследване. Друго ограничение е липсата на извадка от 
мъжки пол, която би могла да даде по-добър контраст при едно сравнително интерпретиране 
на резултатите.

ВЛИЯНИЕ НА НЯКОИ СОЦИАЛНО-ДЕМОГРАФСКИТЕ ФАКТОРИ ВЪРХУ ОПТИМИЗМА ...
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Резултати
Представените резултати в следващата таблица №2, показват недвусмислено ефекта на 

влияние на петте изследвани социално-демографски фактора върху оптимизма и негативните 
очаквания. 

Таблица №2 Изследвани фактори, F-критерий на Фишър, ниво на значимост и Ета на 
квадрат

Показател F p η2 Фактор
Трудова 

ангажираност
13.916|5| 0.00 0.26 Оптимизъм

31.713|5| 0.00 0.45 Негативни 
очаквания

Семеен статус 5.098|3| 0.00 0.08 Оптимизъм

3.527|3| 0.01 0.05 Негативни 
очаквания

Образование 0.342|2| 0.71* 0.03 Оптимизъм

3.554|2| 0.03 0.03 Негативни 
очаквания

Местоживеене 3.992|4| 0.00 0.07 Оптимизъм

2.130|4| 0.07* 0.04 Негативни 
очаквания

Възраст 2.698|21| 0.00 0.24 Оптимизъм

3.076|21| 0.00 0.26 Негативни 
очаквания

* Показва стойности р>0.05

Резултатите разкриват, че четири показателя, а именно трудовата ангажираност, семейни-
ят статус, местоживеенето и възрастта оказват влияние върху формирането на оптимистични 
нагласи, данните са статистически значими с p<0.05. Ета на квадрат (η2 ) показва, че с най-ви-
сок ефект върху оптимизма са трудовата ангажираност със стойност η2 = 0.26; p<0.05следван 
от възрастта η2 = 0.24; p<0.05 като и двете стойности показват голям ефект или сила на влияние. 
Семейният статус и местоживеенето са със стойности над средната като сила на влияние върху 
формирането на оптимизма, съответно за семейния статус - η2 = 0.08; p<0.05 и за местоживеене 
η2 = 0.07; p<0.05. Образованието няма статистически значима стойност, която да ни позволява 
да коментираме Ета на квадрат.

По отношение на негативните очаквания също отбелязваме, че най-силен ефект имат 
трудовата ангажираност с η2 = 0.45; p<0.05, възрастта с η2 = 0.26; p<0.05, а семейният статус 
е представен с η2 = 0.05; p<0.05, което означава, че има по-слаб ефект върху формирането на 
негативните очаквания. Образованието също е със стойност показваща по-слаб ефект върху 
формирането на негативните очаквания η2 = 0.3; p<0.05, а местоживеенето няма статистически 
значима стойност, която да ни позволява да коментираме Ета на квадрат.

От направената до тук изследователска работа можем да потвърдим, че и двете научни 
допускания, които направихме по-горе се доказват.

1. Предположението ни, че семейния статус, трудовата ангажираност и възрастта ще 
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са социално-демографските фактори с най-голямо влияние върху формирането на 
оптимизма и негативните очаквания, се оправдава. Демонстрираните по-горе стой-
ности представят трудовата ангажираност с най-голям ефект върху формирането на 
оптимизъм и негативни очаквания. Следващ по сила е факторът възраст, който също 
е представен със стойност показваща голям ефект върху формирането на двете гене-
рализирани очаквания. Семейният статус е третият по големина на ефекта фактор, 
който обаче показва при оптимизма над-средната по големина стойност, но при нега-
тивните очаквания, макар и статистически значим, дава стойност под средната. 

2. Допускането ни във втора работна хипотеза, че местоживеенето и образованието ще 
са социално-демографските фактори с по-слабо влияние върху формирането на оп-
тимизма и негативните очаквания, също се оправда. Това са и двата фактора при 
които се наблюдава липса на статистическа значимост. Образованието показва слаб 
ефект върху формирането на негативните очаквания η2 = 0.3; p<0.05, докато при оп-
тимизма липсва значимост на резултатите р>0.05. От друга страна местоживеенето е 
със сила на влияние върху формирането на оптимизма над средната η2 = 0.07; p<0.05, 
но все пак е по-слаба в сравнение с останалите фактори, докато при негативните оч-
аквания при този фактор липсва значимост на резултатите р>0.05. 

3. От нашите резултати изводът е, че частично се потвърждава и генералната ни хипо-
теза, според която оптимизма и негативните очаквания са концепт, който при жени в 
средна зрялост, се влияе от умерено до силно от определени социално-демографски 
фактори. 

заключение

Получените от нас данни потвърждават от една страна теоретичната рамка на Ериксън, 
според която ангажирането с дейност, както и удовлетвореността от получените резултатите 
от тази дейност и осъзнаването на влиянието им върху другите хора и обществото като цяло, 
има силно отношение към възрастовия период, в който се намират изследваните от нас жени, а 
именно ранна и средна зрялост. 

Както успешно реализираната трудова дейност така и семейният контекст на жените в 
тази възраст, влияят значително върху формирането на оптимистични им нагласи за бъдещето 
или негативните им очаквания. 

От друга страна авторите Радославова и Величков (2005) също потвърждават, че опти-
мизмът и негативните очаквания имат значима корелация с възрастта, като с напредването й се 
засилват негативните нагласи, в нашето проучване това също се потвърждава. От концепцията 
на Ериксън става ясно, че в този възрастов период започват интензивни промени свързани с 
външния вид, здравето, динамика в състава на членовете на семейството (раждания, разводи, 
смърт), което има силно отношение и към формирането на една преобладаваща нагласа – оп-
тимистична или песимистична.

Ранната и средната зряла възраст са характерни с конкретизиране на жизнения и профе-
сионалния път, поет през ранната зрялост. В този смисъл изборът за образование и местоживе-
ене е направен в по-ранна възраст и с това е логичен по-ниският ефект на двата фактора (обра-
зование и местоживеене) върху формирането на оптимизма и песимизма. Тези два фактора не 
стоят като значими и влияещи върху оптимистичните или песимистичните нагласи за живота 
на жените в изследваната от нас възраст.След приключването на образованието и със задълбо-
чаването на поетите вече от жените ангажименти към лични и професионални партньори за 
изграждане на стабилни семейни и служебни взаимоотношения, започва етапа на удържане на 
натиска от страна на обществото върху тях. 

ВЛИЯНИЕ НА НЯКОИ СОЦИАЛНО-ДЕМОГРАФСКИТЕ ФАКТОРИ ВЪРХУ ОПТИМИЗМА ...
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ЕФЕКТИ НА АКАДЕМИЧНАТА МОТИВАЦИЯ ВЪРХУ  

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА ОТ ЖИВОТА И ЧУВСТВОТО ЗА ЩАСТИЕ1

Майяна Митевска-Енчева, доц., д.пс.н., Петя Радева, докторант
Университет по библиотекознание и информационни технологии

EFFECTS OF ACADEMICMOTIVATIONONTHESATISFACTION  
OF LIFEANDTHEFEELING OF HAPPINESS

MajayanaMitevska-Encheva, Assoc. Prof.,PetyaRadeva, PhDstudent
University of Library Science andInformation Technology

Резюме: Изследването проследява ефектите на академичната мотивация върху 
удовлетвореността от живота и субективното възприемане на щастието. За целта на из-
следването са използвани въпросниците на Величков (Величков, 1991), на Любомирски 
(Lyubomirsky&Lepper, 1999) и на Павот (Pavot, Diener, etal., 1991), адаптирани от С. Кара-
бельова. Проучването е проведено в периода септември 2016 – май 2017г. върху извадка 
от 262 души, между 14 и 25 годишна възраст, студенти от два университета и ученици. 
Данните са обработени с SPSS-21. Получените резултати показват значими различия на 
академичната мотивация при удовлетвореността от живота и чувството за щастие.

Summary: The study tracks the effects of academic motivation on life satisfaction and sub-
jective perception of happiness. The questionnaires of Velichkov (Velichkov, 1991), Lubomirski 
(Lyubomirsky&Lepper, 1999) and Pavot (Diener, et al., 1991) adapted by S. Karabelova were 
used for the purpose of the study. The survey was conducted between September 2016 and May 
2017, on a sample of 262 people, students and students between 14 and 25 years of age in two 
different places. Data is processed with SPSS-21. The results obtained show significant differ-
entiations of academic motivation and satisfaction with life and happiness.

Изследването на субективното благополучие и чувството за щастие в академична среда е 
актуално поради възможността да се определи съдържанието на психологическата помощ и пси-
холого-педагогическите мероприятия за поддържане на високо ниво на субективно благополучие 
и чувство за щастие при студенти и ученици. Значимостта на този въпрос засяга субективното 
благополучие и чувството за щастие като критерии за психическо здраве и хармонично развитие 
на човека. Субективното благополучие и чувството за щастие се приемат като едни от най-ва-
жните интегративни психически образования, определящи различни аспекти на отношенията 
на човека със социалната среда (В.Ю.Бессонова, Л.В.Куликов, R.Buchanan, G.Bowen, E.Diener, 
C.D.Ryff, A.Yang и др.). Студентският и ученическият периоди са онези, в които се изграждат нови 
взаимодействия със социалната среда и със самия себе си и в същото време е уязвим период за 
въздействие и на някои негативни фактори при формирането на взаимоотношенията с действител-
ността. По тази причина изследването на проблема за психическото благополучие и чувството за 
щастие и във връзка са академичната мотивация2 се определя като важен и актуален. 

Изследването е проведено в периода септември 2016 - май 2017 г. и включва общо 262 души - 
ученици (152 души) и студенти (110 души), от София. От респондентите 61% са жени, а 39% - мъже. 
1 С благодарност към проф. Г. Петков за помощта при обработването и анализа на данните.
2 Тук и по-нататък терминът „академична“ както към мотивация, така и към успеваемост ще се използва по 
отношение на студентските и ученическите прояви.
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Учениците са между 15 и 19-годишна възраст, от 9 до 12 клас. Студентите са на възраст от 20 до 
25 години. Изследваните лица са разпределени в три възрастови групи: 15-16-годишни (36 души), 
17-18-годишна възраст (84 души) и 19-годишни (32 души). Анкетираните ученици са предимно от 
професионални гимназии, а студентите са основно от специалности на точните науки.

Всички изследвани лица получават инструкцията, че участват доброволно в анонимно изслед-
ване за академичната им мотивация. Изследването в училищата беше проведено след специално 
разрешение на директорите и класните ръководители, които уведомяваха родителите на учениците 
за проучването, както и че данните ще бъдат използвани единствено с научна цел.

За целите на изследването са приложени редица статистически методи: дескриптивна статис-
тика, t-тест, корелационен анализ. Данните са обработени с IBM SPSS Statistics 21.

Въпросникът за оценка на равнището на академичната мотивация, разработен от бъл-
гарски учени – Величков и Радославова (Величков, Радославова, 2005),дава възможност за 
проучване на вътрешната готовност за активно отношение към учебния процес. Академичната 
мотивация е конструкт, който описва общото мотивационно състояние, свързано с обучението. 
Общата положителна мотивационна готовност е индикатор за качеството на преподаване, а 
също така е и предиктор на академичната успеваемост. Академичната мотивация стимулира 
търсенето на допълнителна информация по изучаваните дисциплини и е съществен фактор 
при изграждането на специалисти с висше образование. Оценките на равнището на академич-
на мотивация са от значение и при управлението на учебния процес и планиране и въвежда-
не на нови форми на обучение. „Общата положителна мотивационна готовност е индикатор 
за качеството на преподаване в дадена специалност, а също така е един от предикторите на 
академичната успеваемост. Академичната мотивация стимулира търсенето на допълнителна 
информация по изучаваните дисциплини и е съществен фактор при изграждането на добри 
специалисти с висше образование. Оценките на равнището на академична мотивация са от 
значение и при управлението на учебния процес и планиране и въвеждане на нови форми на 
обучение.“Величков, Радославова, 1991). Предлаганият въпросник подпомага и поставянето 
на чисто изследователски проблеми – преди всичко изучаване на факторите, които благоприят-
стват или пречат за формирането на висока академична мотивация, но също така проследяване 
на нейната динамика в течение на обучението във висшите училища. С лека модификация на 
част от признаците методът може да се използва за оценка на мотивационното отношение към 
отделните изучавани дисциплини и осъществяване на сравнителни анализи. При конструира-
нето на метода и в психометричните показатели са заложени твърдения, които отразяват актив-
но отношение към учебния процес, вътрешна самодисциплина и стремеж към допълване и раз-
ширяване на получените знания. Формулирани са 11 твърдения, 7 от които имат съдържание, 
отговарящо на висока академична мотивация, а 4 имат съдържание в обратна посока. Анализът 
на консистентната надеждност показа, че имаме хомогенна скала с консистентна надеждност α 
на Кронбах = 0.80. Получените средно и стандартно отклонение и цифровото обозначение на 
първите два възможни отговора („несъгласен“ и „по-скоро несъгласен“) се предлагат следните 
граници за категоризиране на получените оценки: слаба академична мотивация; умерена ака-
демична мотивация; силна академична мотивация.

Вторият въпросник е създаден от Pavot, W. G., Diener, E., Colvin, C. R., &Sandvik, E. (1991)
и измерва субективното благополучие. Скалата се състои от 5 твърдения, замислена да измерва 
общите мисловни преценки за удовлетвореността от живота (не само измерване на положителното 
или отрицателното влияние). Участниците отбелязват доколко са съгласни или не с всяко от петте 
твърдения като ползват скала от 7 точки (7 – „Напълно съгласен“ до 1 – „Напълно несъгласен“). 
Структурата на субективната удовлетвореност е замислена като конструкт, състоящ се от два основ-
ни компонента: емоционален или още компонент на въздействието и оценъчен или още мисловен 
компонент (Diener, 1984; Veenhoven, 1984). Оценъчният компонент също така се свързва с удовлет-
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вореността от живота (Andrews&Withey, 1976). Въпреки, че компонентът на въздействието на су-
бективното благополучие се радва на значително внимание от страна на изследователите, оценъч-
ният компонент общо взето се пренебрегва. Скалата на удовлетвореност от живота (SWLS; Diener, 
Emmnos, Larsen, &Griffin, 1985) е разработена като скала за измерване на оценъчния компонент на 
субективното благополучие. Докладва се за две изследвания, създадени за да потвърдят (валидират) 
Скалата на удовлетвореност от живота. Доклади от колегията, измерване на паметта и клинични 
таблици са използвани като външни критерии за потвърждение. Представени са свидетелства за 
надеждността и предикативна валидност на Скалата „Удовлетвореност от живота“, като приложи-
мостта й е сравнена с други съществуващи скали в тази област. Скалата „Удовлетвореност от живо-
та“ се представя за валидна и надеждна мерна единица на удовлетвореността от живота, подходяща 
за ползване сред широк кръг от възрастови групи и приложения, което спестява много от времето за 
интервюиране и ресурси в сравнение с други начини за измерване на удовлетвореността от живота. 
В допълнение, силното единство при докладване на измерванията на субективното благополучие 
и удовлетворението от живота осигурява непоклатимо свидетелство за това, че субективното бла-
гополучие е сравнително глобален и стабилен феномен, а не само моментна преценка, базирана на 
откъслечни влияния (Pavot, &Diener, 1993). Скалата „Удовлетвореност от живота“ е разработена 
за оценяване на удовлетвореността от живота на участниците в проучването като цяло. Скалата 
не оценява удовлетвореността от области на живота като здравето или финансите, а позволява на 
участващите в допитването да интегрират и преценят тези области както намерят за добре. Удовлет-
вореността от живота, измерена с помощта на Скалата „Удовлетвореност от живота“ демонстрира 
висока степен на стабилност във времето и все пак Скалата показва и достатъчна чувствителност, 
за да бъде евентуално ценен източник за определяне на промени в удовлетвореността от живота по 
време на клинична намеса (Diener, Sandvik, Seidlitz, Diener, 1993). За да се разберат резултатите от 
удовлетвореността от живота е добре да се осъзнаят някои компоненти, които влияят на удовлет-
вореността на хората. Хората, които са най-удовлетворени от живота имат близки и подкрепящи ги 
семейства и приятели, докато онези, които нямат близки приятели или семейства имат склонност 
да не бъдат доволни. Разбира се, загубата на близък приятел или член на семейството може да при-
чини неудовлетвореност от живота, като може да отнеме доста време на човек да се възстанови от 
загубата.

Третият въпросникизмерва щастието (SubjectiveHappinesScale– SHS – скала на субективно 
щастие) и е създаден от С. Любомирски и Лепър (Lyubomirsky&Lepper, 1999), адаптиран за българ-
ския социокултурен контекст (Ivanovaetal., 2015) и е една от най-популярните методики за психо-
логично оценяване на щастието.Тя е методика от скрийнингово ниво на психологично оценяване, 
съдържа 4 айтемас петстепенна скала за оценка с високо ниво на надеждност(α=0,786) и оценява 
общото субективно възприятие на щастието от даден човек. Общата „философия“ на методиката и 
конструкта „щастие“, се основава на т.н. „субективен“ подход,, т.е. разглежда щастието не от „обек-
тивна“ позиция (напр. количествено измеримо материално благополучие, доходи, здравен статус 
и др. под.), а разглежда щастието от гледна точка на субективното преживяване и оценка на самия 
респондент. Едно от най-силните влияния върху щастието оказват социалните взаимоотношения. 

Резултатите от изследването показаха, че липсват лица, чиито отговори ги приписват към 
първата категория, такива с отсъстваща академична мотивация. Ето защо по-нататък анализите са 
извършвани в рамките на три нива на академичната мотивация: слаба, умерена и силна академична 
мотивация.
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Таблица 1. Разпределение на изследваните лица в рамките на трите нива на академична мо-
тивация

Нива на мотивация Брой %
Слаба мотивация 21 8,8
Умерена мотивация 82 34,2
Силна мотивация 137 57,1

Преобладаващата част от изследваните студенти са показали умерена (34,2%) и силна академич-
на мотивация (57,1%). Това е залог за наличието на завишен интерес към преподаваните дисциплини 
и задълбочено овладяване на специалността. Освен това, този висок процент би могъл да се разглежда 
като индикатор за високото качество на преподаване, както и като предиктор на високата академична 
успеваемост, което се доказва от резултатите по изучаваните дисциплини.

Следващият резултат показва наличието на статистически значима разлика между половете, в пол-
за на жените. Техните балови стойности са по-високи от тези на мъжете, което демонстрира засиления им 
афинитет към ученето и постигането на високи академични резултати.

Таблица 2. Различия между мъже и жени по отношение на академичната мотивация  
(мъже – 172; жени – 182)

Пол M SD F Sig.
Мъже 23.53 5.42 15.62 .000Жени 25.57 4.26

Сравнението по отношение на академичната мотивация в изследваните гнезда насочва към 
възможностите с помощта на административните и други мерки, реализирани от академичните ръ-
ководства да се управляват мотивационните процеси във висшето училище. Данните в долната таб-
лица показват статистически значима разлика по отношение на академичната мотивация.

Таблица 3.
Различия между студентите в два университета по отношение на академичната мотивация 
(Гнездо 1 – 240; Гнездо 2 – 114)

Гнездо M SD F Sig.
Гнездо 1 25,10 4,78 8,39 ,004Гнездо 2 23,48 5,16

Разликата в полза на Гнездо 1, макар и да не е предмет на настоящото изследване, насочва към 
по-задълбочено проучване на управленския стил и прилаганите методи, които са довели до това 
сравнително високо ниво на академичната мотивация. Очевидно е, че в този университет се про-
вежда академична политика, която е довела до този положителен резултат. Също така, подходящо 
би било в бъдещи изследвания да се проучат по-прецизно управленските фактори, които отличават 
университета от останалите висши учебни заведения.

Оказва се, също така, че и възрастта оказва влияние върху нивото на академичната мотивация. 
Данните, показани в долната таблица подкрепят този извод. Тенденцията, която се наблюдава е, че 
с нарастване на възрастта нараства и нивото на академичната мотивация. Този резултат води към 
извода, че с нарастване на възрастта хората трупат житейски опит, осмислят своето положение в 
обществото, осъзнават отговорностите си, а освен това и животът ги убеждава, че само с усилия и 
влагане на ресурси може да се осигури достоен житейски статус и да се завоюва място в социума.
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Таблица 4.
Различия между възрастовите групи по отношениена академичната мотивация 
(до 25 години – 117; от 25 до 35 години – 137; над 35 години – 100)

Възраст N M SD F Sig.
До 25 години 117 22,87 5,01

10,94 ,000От 25 до 35 години 137 25,40 4,83
Над 35 години 100 25,45 4,60

Анализите на данните, получени чрез цитирания по-горе метод показаха, че в изследването не 
може да се обхване цялата палитра от мотивационни аспекти, проявяващи се при функционирането 
на индивида в академичната среда. Ето защо се наложи намирането на подходящ метод, който да 
обхваща в по-пълна степен мотивацията към академични прояви. Такъв метод беше намерен, но 
за съжаление до този момент той не беше прилаган в български условия, което наложи неговата 
адаптация.

Щастието, подобно на някои физически, физиологични и интелектуални показатели, се нами-
ра в определен континуум. От Аристотел до бащата на психоанализата Фройд, писатели и мислите-
ли са предлагали различни определения на щастието. С термина щастие С. Любомирски определя 
преживяването на радост, удовлетворение или благополучие в съчетание с усещането, че животът 
е хубав, че той има смисъл и щастието се състои в това, животът да се живее. Учените предпочитат 
термина благополучие, защото той им се струва по-научен и не носи излишна натовареност. С. Лю-
бомирски ги приема като синоними. Според нея не съществува термометър на щастието и затова 
изследователите обикновено разчитат на самооценката на изследваните лица. По тази причина тя 
използва скала от четири пункта, която нарича „Скала на субективното щастие“. Това, според нея, 
напълно отразява смисъла на тази скала, защото щастието винаги е субективно, то може да бъде 
определено само от гледната точка на изследвания. 

Стабилната представа на човек за собствените му характеристики и интереси е от голямо 
значение за високата степен на академична мотивация и поддържане на удовлетвореност от живота 
и психично здраве. Липсата на удовлетвореност и щастие могат да бъдат свързани с колебания и 
несигурност по отношение на професионалното призвание (Hinkelman&Luzzo, 2007) и съответно 
със снижаване на нивото на академичната мотивация. Връзката на щастието и удовлетвореността от 
живота с академичната мотивация може да се проследи в различни проучвания по темата, които по-
казват, че професионалният успех и щастието са реципрочно свързани (Boehm&Lyubomirsky, 2008). 
Професионалните успехи от своя страна увеличават мотивацията за повишаване на личностния 
потенциал и квалификацията. Казано иначе, засилване на склонността към повишаване на образо-
ванието и обучението, които водят към нови професионални успехи. И така идентифицирането с 
високите нива на успешната кариерна реализация, т.е. постигането на пълна професионална иден-
тичност, се превръща в предпоставка на удовлетвореността от живота (Hirschi&Hermann, 2012). 
Остава открит въпросът за връзката между академичната мотивация, щастието и удовлетвореността 
от живота. Теоретичният обзор по темата позволява да се допусне, което е проверено и емпирично, 
че академичната мотивация е в положителна взаимовръзка с удовлетвореността от живота и щасти-
ето, тъй като високите постижения предполагат психическа стабилност. Личностното благополучие 
на човека обикновено се свързва с принципите на целостта и йерархията на потребностите, като 
включва афективни, когнитивно-афективни и когнитивни компоненти. 

Данните от емпиричната проверка на изказаните по-горе твърдения, следизвършения Post-
Hocтест са посочени в долната таблица.
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Таблица 5. Различия между мотивационните групи по отношение на удовлетвореността от 
живота и щастието

Мотивация Sig.Категории M SD Категории M SD
Уд

ов
ле

тв
ор

ен
ос

т 
от

 ж
ив

от
а

Слаба 20.50 3.66 Умерена 18.27 3.82 .072
Силна 20.41 4.06 .950

Умерена 18.27 3.82 Слаба 20.50 3.66 .072
Силна 20.41 4.06 .013

Силна 20.41 4.06 Умерена 20.50 3.66 .950
Слаба 18.27 3.82 .013

Щ
ас

ти
е

Слаба 16.40 3.37 Умерена 13.91 2.77 .007
Силна 17.14 3.44 .499

Умерена 13.91 2.77 Слаба 16.40 3.37 .007
Силна 17.14 3.44 .000

Силна 17.14 3.44 Слаба 16.40 3.37 .499
Умерена 13.91 2.77 .000

По отношение на удовлетвореността от живота се оказва, че различните мотивационни сте-
пени повлияват проявленията и. Индивидите с висока степен на мотивация са по-удовлетворени от 
тези със слаба мотивационна степен. Докато при анализа на проявите на щастието се наблюдава 
системна зависимост – групата със слаба мотивация значимо се отличава от групата със силна мо-
тивация и групата без мотивация. Интерес представлява групата индивиди със слаба академична 
мотивация, която значимо се отличава от групата със силна мотивация. Наблюдава се пропадане 
(седло) на баловите стойности при групата сумерена мотивация, тъй като групата със слаба мотива-
ция притежава по-високи стойности на щастието от нея. Този ефект очевидно се нуждае от по-на-
татъшни проучвания с други инструменти, които да проверят факторите, които влияят върху пове-
дението на подобни, макар и несъществен процент, индивиди. За да бъде проверена хипотезата, че 
горните разсъждения не се дължат на недостатък на метода за измерване на щастието е извършена 
проверка за дискриминативните му способности по отношение на различни групи изследвани лица. 
Данните са посочени в долната таблица. Те показват, че съществува статистически значима разлика 
на щастието при студентите и учениците.

Таблица 6. Различия между учениците и студентите по отношение на щастието

Групи N M SD F Sig.
Студенти 110 14.91 2.37 8.57 .004Ученици 151 13.82 3.33

Тогава, когато индивидите «навлизат в етап на ориентация към себе си, когато интересът от 
приликата на Аза с другите се замества от интереса към собствените уникални способности» се 
осъзнава необходимостта от получаване на адекватно образование, нарастване на личностния по-
тенциал, повишаване на квалификацията и индивидуалните умения. Това е етапът, когато се осъз-
нава фактът, че всичко това би могло да се придобие единствено чрез самообучение, саморазвитие 
и възпитание. Това, очевидно е пътят за достигане до високи нива на академичната мотивация и 
експлицира директната и връзка с удовлетвореността от живата и чувството за щастие. Реализира-
нето на тази връзка в реалното поведение на хората несъмнено води към повишаване на щастието и 
удовлетвореността им от живота.

Изводи. Установени бяха също така полови различия в проявите на мотивацията, както и раз-
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личия между изследваните гнезда. Различията в отношението на мъжете, респективно на жените 
към академичната мотивация може да се обясни със социокултурния контекст, който налага форми 
на типично мъжко и типично женско поведение, както се оказва и при проявите им в академична 
среда. Различията в мотивацията, произтичащи от функционирането в различните гнезда само до-
казва, че съществуват средови фактори, които налагат отпечатък и върху нивото на академичната 
мотивация.

Изследването на съвременните измерения на академичната мотивация открива широки прос-
транства за много нови изследвания в тази област. Приложени са три метода за оценяване на нивото 
на академичната мотивация, на удовлетвореността от живота и на субективното усещане на щастие. 
Оказва се, че проявите на щастие и удовлетвореност от живота са в тясно връзка с академичната 
мотивация. Повишаването и, като предпоставка за пораждане, респективно усилване на чувството 
за щастие и удовлетвореност.
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ЕМПИРИЧНА ВЕРИФИКАЦИЯ НА МОДЕЛ  
ЗА АКАДЕМИЧНА МОТИВАЦИЯ1

МайянаМитевска-Енчева, доц., д.н. Петя Радева, докторант
Университет по библиотекознание и информационни технологии

EMPIRICAL VERIFICATION OF A MODEL  
FOR ACADEMIC MOTIVATION

Majayana Mitevska-Encheva, Assoc. Petya Radeva, PhDstudent
University of Library Science And Information Technology

Резюме: Основната цел на изследването е да се провери структурата на теоретичния модел на Т. Гор-
деева (Гордеева, 2014) в българския социокултурен контекст, като се отчете динамиката в типовете акаде-
мична мотивация. Освен описанието в рамките на българската култура то се стреми да разкрие структур-
ната организация и йерархичната субординация на основните детерминанти, които се включват в моти-
вацията за учене. Този подход позволява да се разграничат структурообразуващите елементи на типовете 
академична мотивация на индивида в периода на средното и късното юношество и в ранна зряла възраст 
от периферните, динамичните, които са в процес на промяна. В такъв аспект емпиричното проучване цели 
прецизиране на избраната методика от гледна точка на нейното верифициране и стандартизиране за бъл-
гарския социокултурен контекст. Изследването е проведено през периода 2016-2017 г. върху извадка от 217 
души, студенти и ученици. Данните са обработени с IBM SPSS Statistics 21.

Abstract: The main objective of the study is to examine the structure of T. Gordeeva’s theoretical model (Gordee-
va, 2014) in the Bulgarian socio-cultural context, taking into account the dynamics in the types of academic motivation. 
In addition to describing within Bulgarian culture, it seeks to reveal the structural organization and the hierarchical 
subordination of the main determinants that are included in the motivation for learning. This approach allows to distin-
guish the structure-forming elements of the types of academic motivation of the individual in the period of middle and 
late adolescence and early adult age from the peripheral, dynamic ones, which are undergoing change. In this regard, the 
empirical study aims at refining the chosen methodology in terms of its verification and standardization for the Bulgar-
ian socio-cultural context. The survey was conducted in the period 2016-2017. on a sample of 217 people, students and 
students. The data is processed with IBM SPSS Statistics 21.

Избраният диагностичен инструмент е изграден върху теоретична концепция, която следва, ма-
кар и накратко, да бъде представена. 

Академичната мотивация включва познавателни и социални мотиви или съответно вътрешни 
и външни (Маркова, 1983; Harter, 1981). Вътрешната мотивация се свързва с дейност, която носи 
удоволствие, а по отношение на външната мотивация дейността е средство за постигането на други, 
съотнесени със съдържанието на дейността резултати. Тези мотиви се изграждат на основата на 
определени потребности, осъзнати или несъзнавани, на основата на ценности, критерии, съдържа-
ние, сила, място в йерархията (Божович, 1997; Гордеева, 2006; Ryan R., Deci E., 2000).Противопос-
тавянето «вътрешна – външна мотивация» в различни теоретични постановки свързва външната 
мотивация с четири типа регулации на поведението – екстернална, интроецирана, идентифицираща 
и интегрираща, характеризиращи се с различна степен на потребност от автономия и управление 
на собственото поведение (Гордеева, 2006; Ryan, R., Deci, E., 2008). Академичната мотивация се 
възприема като сложна многомерна структура, която включва не само мотиви, но и цели и стратегии 
за успех, както и познавателни механизми (Гордеева, 2006). Така академичната мотивация изиграва 
важна роля в осъществяването на ефективна учебна дейност (Strenze, T., 2007). Изследването на 
академичната мотивация от своя страна запазва своята актуалност най-малко по две причини: може 
да прогнозира ефективността на обучението в университета, както и да предпише препоръки за 
действия в конкретна насока, напр. избора на кариера и кариерно развитие. Това дава основание 
1 С благодарност към проф. д.н. Г. Петков за оказаното съдействие при адаптирането на метода.
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да се проучва въпросът за ефективността на академичната дейност и психичното благополучие на 
субекта, който се възползва от възможностите на своята позиция в средата, за да реализира свои 
потребности и цели, докато полага усилия да допринесе за постигане на целите (Чирков В.И., 1996; 
Deci E.L., Ryan R.M., 2008; Ryan R., Deci, E, 2000 ).

В крайния си вариант въпросникът се състои от седем скали:
1.  Скала „Когнитивна мотивация“, която измерва стремежа за научаване на новото, вниква-

не в наученото, свързано с преживяване на интерес и удоволствие от процеса на позна-
нието.

2.  Скала „Мотивация за постижения“ – измерва стремежа да се постигнат максимално ви-
соки резултати при ученето, да се изпита удоволствие от решаването на трудни задачи. 
Тези две скали от въпросника в пълна степен съответстват на скалите на AMS-C.

3.  Скала „Мотивация на самоусъвършенстването“ е оригинална и измерва стремежа към 
развитие на способностите, потенциала на учащия се в рамките на учебната дейност, 
постигане на усещането за майсторство и компетентност.

4.  Скала „Мотивация на самоуважението“ – измерва желанието да се учи, поради усещане-
то за собствена значимост и за по-висока самооценка, свързани с постиженията в учене-
то. Тази скала съответства на потребността към уважение и самоуважение, която Маслоу 
дефинира, а също така и на близките по тип потребности, описани и от други автори (С. 
Хартер).

5.  Скала „Интроектирана мотивация“ – измерва подбудите към учене, които се диктуват от 
усещането за срам и чувство на дълг пред себе си и другите значими хора.

6.  Скала „Екстернална мотивация“ – оценява ситуацията на принуда към извършването на 
учебна дейност, която се дължи на необходимостта от това да се следват изискванията на 
социума, за да се избегнат от учащия се възможни проблеми, при това потребността от 
автономия се фрустрира максимално.

7.  Скала „Амотивация“ – измерва отсъствието на интерес и смисъл от учебната дейност. 
Тази скала съответства на същата скала във въпросника AMS-C.

резултати от приложението на скалата В български услоВия

Използвана е оригиналната методика „Скала за академична мотивация“, разработена от Т. 
Гордееваи колектив и приложена в руска социокултурна среда. Оригиналната методика се основава 
на разбирането за диагностициране на вътрешната и външната мотивация на учебната дейност в те-
орията за самодетерминацията. Тя съответства по формат на въпросника за академична мотивация 
на Р. Валенранд – AMS-C, съставена от 46 твърдения. 

Различните типове мотивация са изведени във връзка с потребностите от академична дейност 
(потребност от познание, постижения, саморазвитие), а също така и външни по отношение на по-
требностите на личността от автономия и уважение. Факторният анализ потвърждава наличието 
на седем независими скали, които характеризират трите типа вътрешна мотивация (от познание, 
постижения, саморазвитие), три типа външна академична мотивация (мотивация за самоуважение, 
интроецирана, външна) и амотивация. Анализът на представените мотивационни профили позволя-
ва да се даде качествена характеристика на академичната мотивация.

В изследването са участвали 217 студента от две висши училища. Средната възраст на студен-
тите е 20,65 години при стандартно отклонение 1,76. По пол изследваните лица се разделят, както 
следва: жени – 44%; мъже – 56%. 

Адаптирането на методиката за приложение в български условия включва следните процеду-
ри:

1.  Превод и редакция от руски на български език и обратен превод. Преводът е изпълнен от 
двама преводачи (магистри по руска филология – преподаватели във ВУ, като един от тях е 
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и магистър по психология). Окончателният вариант е показан в приложение.
2.  Провеждане на пилотно изследване и обсъждане на проблемните айтеми и на резултати-

те.
3.  Провеждане на същинско изследване.
4.  Изчисляване на психометричните характеристики на скалата:

•	 средни стойности и средни квадратични отклонения за всеки айтем на скалата;
•	 еднородност на скалата/вътрешна съгласуваност между айтемите – алфа на Кронбах;
•	 факторен анализ;
•	 установяване на тест-ретест надеждност.

След сравнението на преводите е изготвен съответният вариант, приложен в настоящото 
изследване. За целта на анализа е използвана батерия с други методи, освен адаптирания, която 
включва конструкти, отнасящи се до средата, както и до потребностите от академична дейност.

На респондентите от българска страна е предложена 5-степенна скала за оценка на вариан-
тите за отговор на въпрос „Защо посещавате занятията в университета?“. Средните стойности и 
стандартните отклонения за цялата извадка и данни по същите показатели, получени в изследвания 
с оригиналната методика, са представени в таблицата по-долу.

Данните, посочени в таблицата по отношение на оригиналната извадка се основават на резул-
татите от 459 изследвани лица – студенти от 2 университета и две училища (М = 65,6; SD = 15,3). 
Коефициентът на вътрешна консистентност алфа на Кронбах за общия бал е .97, а за отделните 
скали варира в диапазона от .92 до .97 (Гордеева, Т. Психологический журнал, 2014, том 35, № 4).

Както става ясно от представените резултати, скалите се характеризират с добра вътрешна 
съгласуваност на айтемите и нормално разпределение. Сравнението с данните от оригиналната из-
вадка показва, че в най-голяма степен се различават средните стойности по първата скала, която се 
отнася до изпитване на когнитивната мотивация. Като цяло средните стойности за български усло-
вия са по-високи по всички скали.

При оценкана нормалността обикновено се вземат предвид следните стойности:

Таблица 1. Психометрични показатели на скалите за измерване на академичната мотивация

Скали
Българска 

извадка Skewness Kurtosis
Оригинална  

методика
М SD a М SD

Когнитивна  
мотивация 17.29 2.97 .83 -1.31 1.68 16.16 3.46

Мотивация 
за постижения 16.18 3.32 .82 -.82 .29 14.33 3.89

Мотивацияза
самоусъвършенстване 16.50 3.31 .84 -.94 .45 15.76 3.29

Мотивация 
на самоуважението 16.44 3.39 .79 -.81 .07 15.08 3.98

Интроектирана 
мотивация 13.03 3.81 .64 -.11 -.46 12.69 4.16

Екстернална 
мотивация 8.70 3.96 .74 .79 .10 11.07 4.01

Амотивация 6.77 3.95 .84 1.47 1.29 6.31 3.19

kurtosIs:
Извън тези стойности разпределението не съответства на нормалната крива. Положителните 

стойности означават по-ниска и по-широка крива спрямо нормалната, а отрицателните стойности 
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означават по-висока и по-тясна крива спрямо нормалната.

0  – напълно съответства на нормалната крива;
(-1 – 1)  – отлично съответства на нормалната крива;
(-2 – 2)  – все още добре съответства на нормалната крива.

skewness:
0  – напълно симетрична;
(-1. 1)  – отлично съответства на нормалната крива;
(-2. 2)  – все още добре съответства на нормалната крива.
Извън тези стойности разпределението не съответства на нормалната крива. Положителните 

стойности означават скосена отляво крива спрямо нормалната – по-голям брой малки стойности, 
а отрицателните стойности означават скосена отдясно крива спрямо нормалната – по-голям брой 
големи стойности.

В конкретния случай проверката за нормалност показва, че разпределението по четирите ска-
ли е в границите на нормалното (отлично съответстват на нормалната крива). 

Таблица 2. Психометрични показатели на айтъмите от скалите на академичната мотивация
Айтеми M SD Skewness Kurtosis

1 4.50 .85 -2.13 4.88
2 3.95 1.00 -0.81 0.12
3 3.89 1.09 -0.65 -0.46
4 4.26 1.04 -1.41 1.41
5 2.99 1.44 -0.09 -1.31
6 1.92 1.22 1.16 0.26
7 1.49 1.05 2.15 3.47
8 4.35 .92 -1.57 2.16
9 4.09 1.02 -1.20 1.21
10 4.34 .93 -1.46 1.86
11 4.21 .96 -1.14 0.75
12 3.28 1.34 -0.26 -1.08
13 1.99 1.33 1.10 -0.06
14 1.80 1.24 1.39 0.69
15 4.29 .89 -1.12 0.78
16 4.06 1.03 -0.99 0.39
17 4.08 1.03 -1.06 0.65
18 3.85 1.24 -0.90 -0.16
19 2.99 1.43 0.00 -1.31
20 2.04 1.30 1.04 -0.16
21 1.82 1.29 1.41 0.69
22 4.16 .97 -1.20 1.18
23 4.07 1.08 -1.05 0.40
24 4.18 .99 -1.18 0.84
25 4.12 1.07 -1.06 0.29
26 3.78 1.27 -0.74 -0.54
27 2.75 1.42 0.17 -1.25
28 1.66 1.22 1.75 1.72

Както се вижда, само един от айтемите (№ 1 „Интересно ми е да уча“) се отклонява от изис-
кването за нормално разпределение (Skewness: –2.13; Kurtosis: 4.88). 
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Следващата таблица показва психометричните показатели на скалите от метода за академич-
на мотивация и различията в тях, в зависимост от пола.

Таблица 3. Психометрични характеристики на скалите от метода за академична мотивация, в 
зависимост от пола (общо – 217; мъже – 132; жени – 85)

Аспекти на мотивацията Пол М SD F Sig.

Когнитивна мотивация Мъже 17.17 2.90 .56 .456Жени 17.48 3.08

Мотивация за постижения Мъже 16.09 3.09 .22 .642Жени 16.31 3.66

Мотивация за самоусъвършенстване Мъже 16.25 3.19 1.89 .170Жени 16.88 3.47

Мотивация на самоуважението Мъже 16.21 3.42 1.49 .223Жени 16.79 3.34

Интроектирана мотивация Мъже 12.98 3.60 .07 .792Жени 13.12 4.13

Външна мотивация Мъже 9.01 3.94 2.10 .149Жени 8.21 3.96

Амотивация Мъже 6.89 3.95 .31 .579Жени 6.59 3.96

Вероятно, аспектите на мотивацията са образувания, които имат по-дълбоки жизнени проек-
ции и не се влияят от различията между половете.

Представени са резултати, получени след реализирането на първите стъпки от адаптацията на 
метода. Те включват обособяването на базисните фактори на мотивацията, включени от автора в те-
оретичните основания на методиката, а именно: вътрешната и външната мотивация. Беше прецене-
но, че би било коректно при въвеждането в употреба на чуждия метод в българската социокултурна 
среда да се извървят стъпките на автора при конструиране на метода.

факторен анализ на метода „академична мотиВация“
Анализът на получените резултати за проверка на факторната структура на скалата за из-

мерване на академичната мотивация е извършен чрез факторен анализ на данните Variмaxrotation 
по метода на главните компоненти. Стойностите на тестовете Kaiser-Мeyer-OlkinМeasure (КМО = 
.907) и Bartlett’sTest (Sig. = .000) показват, че данните по скалата са подходящи за факторен анализ 
(за нормите на КМО табл. 4).

Таблица 4. Мярка на Kaiser-Мeyer-Olkin

Kaiser-Мeyer-OlkinМeasure Адекватност на разпределението 
на стойностите

0.9 – 1 Отлична
0.8 – 0.9 Много добра
0.7 – 0.8 Средна
0.6 – 0.7 Скромна
0.5 – 0.6 Мизерна

0.5 и по-ниска Неприемлива

Цит. По Джонев, С. Социална психология. Том 5. С.. 2002 с. 77.

Следващата таблица показва факторното тегло на всеки айтем (табл. 5). Вижда се, че в първия 
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фактор влизат всички айтеми, което означава, че съществува генерален фактор, който означаваме 
като академична мотивация и който включва всички компоненти, което е добър атестат за адаптира-
ния за нуждите на изследването и българската психодиагностична практика метод.

При първата стъпка на факторизиране на данните бяха потърсени базисните фактори, заложе-
ни в методиката – вътрешна и външна мотивация. От списъка бяха извадени айтемите, формиращи 
скала „Амотивация“. Данните показват, че факторният анализ разграничава двата основни фактора, 
така както са заложени в теоретичната основа на оригиналната методика. Вижда се, че първият 
фактор има тежест 9,33 и обяснява 33,32 % от вариацията. Заедно с втория фактор, обяснението е 
49,72 %.

Таблица 5. Факторна матрица

Айтъми Мотивация
Вътрешна Външна Амотивация

22 .804 -.153
10 .800 -.232
17 .789 -.087
24 .787 -.183
9 .773 -.071

23 .762 -.074
16 .748 -.067
15 .736 -.111
3 .710 -.021
8 .706 -.259
1 .650 -.094
2 .610 .089
11 .779 -.142
4 .665 -.042

25 .602 .037
18 .599 .171
26 .389 .183
6 -.114 .758

13 -.145 .752
20 -.020 .730
27 -.138 .478
12 .363 .438
19 .302 .433
5 .337 .423

28 -.199 .762
21 -.037 .726
7 -.245 .723

14 -.085 .702
Собствена стойност 9.33 4.59
Обяснена вариация 33.32% 16.40%
Общообяснена вариация 49.72

Първият фактор, който в метода е означен като „Вътрешна мотивация“ включва въпроси 
1, 8, 15, 22, 9, 2, 16, 23, 3, 10, 17 и 24. 

Вторият фактор, наречен „Външна мотивация“, включва въпросите с номера 4, 11, 18, 25, 
5, 12, 19, 26, 6, 13, 20 и 27. 
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Третият фактор, наречен „Амотивация“ включва айтеми 7, 14, 21 и 28. Тази скала ще бъде 
подложена на по-подробен айтем-анализ при следващите стъпки на адаптацията. 

Двете таблици по-долу представят скаловите стойности на айтемите от двата фактора – въ-
трешната и външната мотивации. 

Таблица 6. Скала „Вътрешна мотивация“ – Alpha = .935

Айтеми ScaleMean 
ifItemDeleted

ScaleVariance
IfItemDeleted

CorrectedItem-Тotal 
Correlation

Cronbach‘s AlphaifItem  
Deleted

1 45.47 71.491 .648 .932
2 46.01 70.634 .590 .934
3 46.07 67.856 .696 .930
8 45.62 70.255 .676 .931
9 45.88 67.856 .751 .928
10 45.63 68.948 .759 .928
15 45.68 70.099 .715 .929
16 45.90 68.356 .715 .929
17 45.89 67.997 .737 .928
22 45.81 67.848 .794 .926
23 45.90 67.258 .740 .928
24 45.78 68.374 .742 .928

Проверката за консистентност на скалата, измерваща вътрешната мотивация показа, че всич-
ки айтеми, включени от авторите на методиката в скалата притежават задоволителна вътрешна кон-
систентност. 

Таблица 7. Скала „Външна мотивация“ – Alpha = .757

Айтеми ScaleMean
IfItemDeleted

ScaleVariance 
ifItemDeleted

CorrectedItem
Total Correlation

Cronbach‘sAlpha
IfItemDeleted

 4 33.90 56.912 .294 .750
 5 35.18 51.139 .459 .732
 6 36.24 55.204 .325 .748
 11 33.95 57.776 .269 .752
 12 34.88 51.214 .499 .727
 13 36.18 54.148 .343 .746
 18 34.32 53.125 .442 .735
 19 35.18 50.093 .520 .723
 20 36.13 52.881 .423 .736
 25 34.05 55.604 .369 .743
 26 34.39 53.090 .426 .736
 27 35.41 54.105 .309 .751

Анализът показва, че айтемите от втората базисна скала, тази на външната мотивация, също 
притежават приемлива вътрешна консистентност и в списъка няма такъв айтем, който да снижава 
Алфа на Кронбах (Alpha = .757).

Проверката за наличие на полови различия по отношение на вътрешната и външната мотива-
ции показа, че такива не съществуват (табл. 8).
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Таблица 8. Различия между половете по скалите на метода (мъже – 132; жени – 85)

Мотивация Пол М SD F Sig.

Вътрешна мотивация Мъже 49.52 8.56 .85 .359Жени 50.67 9.72

Външна мотивация Мъже 38.20 8.08 .01 .943Жени 38.12 7.70

Следващият етап от адаптацията на метода включва изследване на факторната структура, в 
съответствие с оригиналната методика, която, както беше посочено по-горе, включва седем скали за 
измерване на различни аспекти от академичната мотивация.

факторен анализ на скалите на метода „академична мотиВация“
Следващата таблица показва тежестта на всеки айтъм (табл. 9). От таблицата е видно, че в 

първия и втория фактори влизат всички айтъми, което означава, че съществуват показаните по-горе 
два генерални фактора, които бяха означени като външна и вътрешна мотивация и които включват 
всички компоненти, което е добър атестат за адаптирания за нуждите на монографията и българ-
ската психодиагностична практика метод. Няколкото отклонения от тази тенденция са свързани с 
допълнителния фактор, означен като „Амотивация“.

Таблица 9. Факторна матрица

Айтеми Фактори
1 2 3 4 5 6 7

1 .652 .075 -.249 .344 .340 .009 -.193
2 .567 .242 -.394 .293 .011 -.362 -.099
3 .692 .161 -.354 .110 .138 -.037 -.300
4 .654 .129 .139 -.126 .100 .349 -.418
5 .217 .495 .117 .077 -.569 .274 -.259
6 -.304 .704 -.110 -.120 -.056 .039 .065
7 -.421 .636 -.323 -.082 -.001 -.133 -.099
8 .749 -.071 .048 .222 .000 .180 .198
9 .765 .129 -.266 -.009 -.178 -.040 .033
10 .832 -.020 .060 -.034 .127 .199 -.074
11 .789 .062 .118 -.059 -.172 .049 -.001
12 .239 .517 .196 .230 -.464 -.094 .056
13 -.332 .690 -.005 .035 .002 -.020 .019
14 -.261 .657 -.206 -.238 .158 .250 .164
15 .740 .081 -.134 .137 -.022 .044 .026
16 .740 .126 -.137 -.159 -.129 .077 .102
17 .785 .117 -.048 -.145 -.029 -.208 .180
18 .536 .318 .271 -.433 .108 -.266 -.280
19 .182 .496 .412 .378 .010 -.272 .051
20 -.205 .701 .069 .103 .180 -.183 .047
21 -.222 .693 -.234 -.109 .040 .168 .282
22 .816 .057 -.090 .079 .046 .113 .242
23 .756 .123 -.117 -.124 .059 .053 .178
24 .807 .024 .097 -.120 .126 .060 .185
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Айтеми Фактори
25 .573 .190 .334 -.448 -.011 -.305 -.030
26 .329 .276 .604 .161 .253 .051 .169
27 -.256 .427 .479 .176 .183 .210 -.103
28 -.387 .686 -.166 -.011 .145 .099 -.136

Ротиранатафакторна матрица, показана в следващата таблица, разкрива субскалите на метода 
и принадлежащите им айтъми, съответстващи на концепцията на автора на оригиналната методика 
(вж. табл. 10). 

Таблица 10. Факторен анализ на скалата „Академична мотивация“ (ротиранафакторна матрица)

Айтеми Фактори
1 2 3 4 5 6 7

1 .559 -.080 .131 -.077 .588 -.126 .247
2 .480 .067 -.031 .075 .694 .115 -.161
3 .580 .009 -.107 .119 .568 .035 .258
4 .498 -.095 .088 .257 .094 .147 .652
5 .178 .233 .054 .044 -.019 .791 .250
6 -.121 .754 .048 .044 -.054 .175 -.049
7 -.289 .755 -.119 .043 .194 .091 -.077
8 .740 -.282 .194 -.103 .066 .081 .055
9 .738 -.047 -.156 .141 .261 .219 -.024
10 .739 -.234 .106 .172 .105 .010 .326
11 .687 -.214 .078 .261 .047 .265 .105
12 .217 .210 .291 .083 .079 .648 -.183
13 -.202 .686 .207 .012 .035 .175 -.050
14 .019 .818 -.014 -.040 -.177 -.068 .086
15 .698 -.117 .039 .035 .261 .127 .071
16 .748 -.027 -.112 .198 .046 .156 .045
17 .740 -.083 .019 .357 .146 .047 -.156
18 .326 .069 .145 .789 .117 .060 .195
19 .092 .164 .673 .143 .232 .277 -.171
20 -.124 .636 .376 .106 .169 .043 -.112
21 .080 .812 .021 -.112 -.127 .038 -.091
22 .850 -.118 .094 .008 .103 .018 .007
23 .784 -.012 -.007 .180 .070 -.017 .027
24 .782 -.167 .149 .241 -.011 -.063 .070
25 .409 -.059 .148 .755 -.051 .073 -.024
26 .284 -.003 .739 .156 -.117 -.001 .079
27 -.254 .300 .586 -.026 -.129 .103 .268
28 -.244 .769 .079 -.041 .112 .052 .153

Собствена стойност 7,51 4,42 1,84 1,76 1,59 1,45 1,04
Обяснена вариация 26,82 15,79 6,58 6,27 5,68 5,16 3,72
Общо обяснена вариация 70,00
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Данните от горната таблица показват, че факторният анализ разграничава седем фактора, така както 

са заложени в оригиналната методика. Вижда се, че първият фактор има тежест 7,51 и обяснява 26,82 % от 
вариацията. Заедно с останалите фактори обяснената вариация е 70,00 %.

Консистентността на айтъмите е изследвана чрез известната процедура за оценка на вътрешната 
съгласуваност на Кронбах.2 Резултатите за вътрешната съгласуваност на скалите на метода за измерва-
не на академичната мотивация удовлетворяват изискванията.

Замисълът на процедурите по адаптирането на метода за академична мотивация включва 
в следващата стъпка да се извърши ре-тест процедура. Поради характера на измервания кон-
структ беше прието за обосновано извършването на второто измерване да се осъществи 3 – 4 
месеца след първото, за да се отчетат евентуални влияния върху мотивацията на изследваните 
лица.

Таблица 11. Взаимовръзки между скалите при първото и второто изследване

Аспекти  
на мотивацията

Тест
1 2 3 4 5 6 7

Ре
-т

ес
т

1. Когнитивна 
мотивация

-.05 -.01 -.04 -.03 -.02 .05 .09
.485 .927 .527 .643 .813 .441 .189

2. Мотивация за 
постижения

-.06 -.01 -.03 .00 -.05 .00 .04
.356 .898 .623 .972 .488 .946 .515

3. Мотивация за 
самоусъвършенстване

-.05 -.03 -.04 -.02 .03 .05 .07
.450 .695 .537 .738 .609 .444 .297

4. Мотивация на 
самоуважението

.01 .04 .05 .00 .05 -.01 .03
.924 .602 .488 .970 .473 .877 .619

5. Интроектирана 
мотивация

.03 .06 .04 .02 .07 -.02 .01
.661 .385 .575 .790 .303 .792 .840

6. Външна мотивация .00 -.01 .04 .08 .04 .00 .04
.974 .919 .568 .262 .604 .947 .558

7. Амотивация .04 .01 .06 .06 -.02 -.05 -.02
.592 .905 .374 .412 .715 .459 .774

От данните се вижда, че на практика не съществуват различия в проявите на академичната мо-
тивация при първото и второто измерване. Както беше подчертано по-горе, това вероятно се дължи 
на особеностите на измервания конструкт. Мотивационната структура е динамична, особено когато 
се наблюдава при студенти, които преминават през различни етапи на своето обучение. Подоб-
ни ефекти се наблюдаваха още при първото измерване, където се изведоха статистически значими 
различия между курсовете във висшите училища. Ръстът на различните аспекти на академичната 
мотивация намалява при преминаването на студентите първокурсници в по-горен курс и започва 
да се повишава при прехода към четвърти курс. Ре-тестът е проведен четири месеца след първото 
измерване и е в рамките на един и същ цикъл от образователния процес. Това обяснява липсата на 
различия, т.е. „мизерните“ нива на корелация. Вероятно това се дължи и на появата на други факто-
ри в края на обучението, които осмислят вложените усилия за повишаване на образователното ниво 
и получаването на диплома и допълнително мотивират студентите за по-активно участие в учението 
(табл. 12).

2 Cronbach, L. Internal consistency of tests: Analyses old and new Psychometrika. Vol. 53, No. 1, 63 – 70. March, 1988.
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Таблица 12. Сравнение между аспектите на мотивацията при първото и второто измерване

Аспекти на мотивацията M SD PairedDifferences t Sig.M SD
Когнитивна мотивация - 1 17,29 2,97 1,09 4,18 3,84 ,000Когнитивна мотивация - 2 16,20 2,81
Мотивация за постижения - 1 16,18 3,32 ,75 4,51 2,45 ,015Мотивация за постижения - 2 15,42 3,03
Мотивация за самоусъвършенстване - 1 16,50 3,31 ,48 4,46 1,58 ,115Мотивация за самоусъвършенстване - 2 16,02 2,85
Мотивация на самоуважението - 1 16,44 3,39 ,85 4,87 2,58 ,011Мотивация на самоуважението - 2 15,59 3,48
Интроектирана мотивация - 1 13,03 3,81 ,59 4,90 1,77 ,078Интроектирана мотивация - 2 12,44 3,37
Екстернална мотивация - 1 8,70 3,96 -,06 5,50 -,17 ,863Екстернална мотивация - 2 8,76 3,80
Амотивация - 1 6,77 3,95 -,54 5,61 -1,43 ,155Амотивация - 2 7,32 3,91

Както беше споменато по-горе, някои от аспектите на мотивацията занижават своите стой-
ности. Такива като когнитивната мотивация, мотивацията за постижение и мотивацията на самоу-
важението. Останалите – мотивация за самоусъвършенстване, интроектираната мотивация, екстер-
налната мотивация и амотивацията запазват относителна устойчивост във времето. Оказва се, че 
някои от аспектите на мотивацията имат базисен произход и се разпростират върху по-голяма част 
от поведенията на индивида.

При второто измерване, ре-тест процедурата, се получиха данни, които, подобно на първото 
бяха подложени на статистически анализ. 

Резултатите от второто тестиране, проведено около 3 месеца след първото, показват приемлива 
консистентна надеждност на айтемите и може да се направи заключението, че се възпроизвежда фак-
торната структура от първото изследване. Това дава основание да се приеме, че методът има сравнител-
но добра устойчивост във времето. Стойностите на коефициентите на корелация между конструктите 
от първото и второто тестиране подкрепят регистрирания в изследването факт, че академичната моти-
вация е твърде динамична и се влияе от множество фактори, някои от които са извън обсега на насто-
ящото изследване. Мотивацията значимо се променя между различните курсове на обучение. Докато 
в първи курс тя показва високи стойности, то във втори и трети курс мотивацията спада, за да завиши 
отново стойностите си в четвърти курс.

Различията в аспектите на академичната мотивация, в зависимост от някои демографски по-
казатели са показани в следващите таблици. Става ясно, че разлика между мъжете и жените по от-
ношение на академичната им мотивация не се наблюдава. Очевидно е, че всички се отнасят по един 
и същи начин към ангажиментите си относно бъдещата си реализация, средство за достигането на 
която е академичното им образование.

Възрастта, подобно на пола, с малки изключения, не разграничава респондентите по отношение 
на мотивационните аспекти. Вероятно все още е в сила традиционното отношение на българина към 
образованието, превърнало се е в елемент на националната култура и, както става ясно от анализа на да-
нните, като цяло не се повлиява с нарастване на възрастта, т.е. с придобиване на жизнен опит. Единстве-
но когнитивната мотивация и мотивацията за постижения търпят промени и отбелязват ръст в групата 
на най-възрастните. Очевидно с натрупване на опита се разширява кръга на непознатото и стремежът 
за научаване на нови неща и вникване в тяхната същност се увеличава.

По подобен начин се променя, т.е. нараства мотивацията за постижения. Натрупването на опит 
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прави човека по-силен в собствените му очи, разширява границите на собствените му възможности 
и напълно естествено е той да потърси по-сериозна реализация, като постига повече и по-високи 
успехи в дейността си, включително и в академичната. Данните в следващата таблица доказват това 
твърдение.

Таблица 13. Различия в аспектите на академичната мотивация в зависимост от пола 
(мъже – 132; жени – 85)

Академична мотивация Пол M SD F Sig.

Когнитивна мотивация Мъже 4,29 ,72 ,557 ,456Жени 4,37 ,77

Мотивация за постижения Мъже 4,02 ,77 ,216 ,642Жени 4,08 ,91

Мотивация за самоусъвършенстване Мъже 4,06 ,80 1,894 ,170Жени 4,22 ,87

Мотивация на самоуважението Мъже 4,05 ,86 1,492 ,223Жени 4,20 ,83

Интроектирана мотивация Мъже 3,24 ,90 ,070 ,792Жени 3,28 1,03

Външна мотивация Мъже 2,25 ,99 2,101 ,149Жени 2,05 ,99

Амотивация Мъже 1,72 ,99 ,309 ,579Жени 1,65 ,99

Таблица 14. Различия в аспектите на академичната мотивация в зависимост от възрастта 
(до 20 г. – 41; от 20 до 38 г. – 144; над 38 год. – 32)

Академичнамотивация Възраст M SD F Sig.

Когнитивнамотивация
До 20 години 4,24 ,76

3,06 ,049От 20 до 38 години 4,28 ,74
Над 38 години 4,62 ,65

Мотивацияза постижения
До 20 години 3,95 ,87

3,12 ,046От 20 до 38 години 4,00 ,82
Над 38 години 4,38 ,79

Мотивацияза самоусъвършенстване
До 20 години 4,12 ,90

1,37 ,256От 20 до 38 години 4,08 ,79
Над 38 години 4,34 ,87

Мотивацияна самоуважението
До 20 години 4,09 ,80

,08 ,922От 20 до 38 години 4,13 ,80
Над 38 години 4,06 1,11

Интроектиранамотивация
До 20 години 3,19 ,96

,29 ,750От 20 до 38 години 3,26 ,94
Над 38 години 3,36 1,00

Външнамотивация
До 20 години 2,18 ,94

2,76 ,066От 20 до 38 години 2,26 1,03
Над 38 години 1,80 ,76

Амотивация
До 20 години 1,72 1,00

2,42 ,091От 20 до 38 години 1,76 1,05
Над 38 години 1,34 ,55

Казаното в настоящото изследване показва, че избраните методи за измерване на академична-
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та мотивация са надеждни и получените чрез тях данни могат да послужат за анализ на заложения 
в изследването конструкт. Адаптираният за български условия метод показва добри психометрич-
ни характеристики. Сравняването му с оригиналния метод сочи адекватни на българската култура, 
съизмерими с оригиналните данни показатели.
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ВЪПРОСНИК ЗА КОРАВОСЪРДЕЧНОСТ И НЕЕМОЦИОНАЛНОСТ: 
ИМА ЛИ ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ  

НА ОРИГИНАЛНАТА СТРУКТУРА?

Пламен Петров Калчев, проф. дпсн
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

INVENTORY OF CALLOUS-UNEMOTIONAL TRAITS:  
IS THERE A NEED TO REVISE THE ORIGINAL STRUCTURE? 

PlamenPetrovKalchev, Prof., D. Sc., 
SofiaUniversity„St. KlimentOhridski”

Въпросникът за коравосърдечност и неемоционалност (ICU, Frick, 2004) е широко използван ин-
струмент, вкл. в междукултурен контекст (Frick et al., 2013; 2014). Въпреки популярността на въпросника, 
налице са проблеми със структурата: (1) на практика има малък брой експлораторни изследвания, като 
усилията са съсредоточени върху потвърждаването на първоначалното трифакторно решение (Essau et al., 
2006), с помощта на конфирматорен анализ, а не към търсене на алтернативни решения, (2) индексите за 
степен на съответствие от конфирматорните анализи по правило не са достатъчно високи, (3) корелацията 
между двата основни фактора Коравосърдечност и Липса на загриженост е много силна, (4) налице са про-
блеми със съдържателната валидност от гледна точка на теоретично разграничените при формулирането 
на айтемите 4 тематични области, (5) разделянето на положително и отрицателно формулираните айтеми 
в два различни фактора поражда съмнение за тяхното изкуствено разграничаване, (6) третият компонент 
– Неемоционалност е с ниско равнище на надеждност. Българската адаптация на ICUе осъществена вър-
ху 3307 юноши (пълни протоколи), от 6.–11. клас. След отстраняването по случаен път на 437 протокола 
на момичета, лицата са разделени на три балансирани по пол извадки: в Извадка 1 структурата на ICU е 
оценена с помощта на експлораторенфакторен анализ (на база полихоричнакорелационна матрица и по 
метода на минималните остатъци, MINRES), в Извадка 2 резултатите са валидирани с помощта на конфир-
маторенфакторен анализ (чрез LISREL 8.72. по, ML и RML-метод), а в Извадка 3 – ревалидирани, отново 
с помощта на конфирматорен анализ. След отстраняването на пет от оригиналните и добавяне на два 
нови айтема, окончателната българска юношеска версия включва 21 айтема за оценка на три компонента: 
Коравосърдечност/липса на загриженост, Нехайство/безотговорност и Неемоционалност. На следващия 
етап конструктната валидност на компонентите е оценена чрез връзки с външни променливи, в рамките 
на корелационни анализи и структурни модели.

Inventory of Callous-UnemotionalTraits (ICU, Frick, 2004)is a widely used tool, alsoin an intercultural 
context (Frick et al., 2013; 2014). Despite the popularity of the questionnaire, there are some issues concerning 
ICUstructure: (1) in fact there are a small number of EFA studies, the efforts being aimed at confirming the 
original three-factor solution (Essau et al., 2006) by CFA without searching for alternative solutions, (2) the good-
ness of fit induces from CFAare in general not high enough(3) correlation between the first two factors – Callous-
nessand Uncaring is very strong, (4) there are problems with content validity of ICU components having in mind 
four theoretically delimited areas of assessment,(5) the division of positively and negatively formulated items into 
two different factors raises doubts about their artificial distinction, (6) the reliability of the thirdICU component – 
Unemotional is low. Bulgarian version of ICU was constructed on three stages with data from 3307 (listwise) adolescents 
from 6th to 11th grade. In order to create three sex-balanced groups, 457 girls protocols were removed: (a) in Sample 
1 ICU structure was derived by exploratory factor analysis (MINRES method, tetrachoric correlation matrix); (b) in 
Sample 2 the structure extracted by EFA was validated by confirmatory factor analysis (ML and RML methods with 
LISREL 8.72); (c) in Sample 3 ICU structure was re-validated by confirmatory factor analysis. After removing five of the 
original ICU items, and adding two new items, the final Bulgarian ICU version includes 21 items for assessing three ICU 
components: Callous/uncaring, Careless and Unemotional. On the next stage ICU validity is supported by measurement 
and structural models with external variables data.
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пoстаноВка на Въпроса

Съвременните обзори систематизират значителен брой рискови фактори за агресивното 
и асоциалното поведение в детска и юношеска възраст, свързани както с индивидуални харак-
теристиките, така и с особеностите на по-широкия социален контекст (вж. Frick&White, 2008). 
Сред личностните детерминанти на агресивното, нарушаващо нормите поведение внимание-
то привличат две сравнително по-късно идентифицирани личностни черти, означавани като 
коравосърдечност и неемоционалност, чиято комбинация изглежда особено рискова за ранно 
начало на разстройство на поведението при децата и за по-тежки прояви в юношеска възраст 
(White&Frick, 2010).

Налице са и аргументи за типология на разстройството на поведението в детска въз-
раст, което намира отражение в „Диагностичния и статистически наръчник на психичните раз-
стройства, V издание“ (DSM-5) (American Psychiatric Association, 2013). При дефинирането 
на разстройството на поведението (conductdisorder) в този случай като отделна подгрупа се 
разграничават децата с ограничени просоциални емоции, с изискването да присъстват поне две 
от четири характеристики: (а) липса на угризения/разкаяние и чувство на вина; (б) кораво-
сърдечност – липса на емпатия; (в) незаинтересованост, „безгрижие“ (нехайство) за изпълне-
нието на задълженията и постиганите резултати; (г) плитки или оскъдни емоции (American 
PsychiatricAssociation, 2013, pp. 470–471). Относително малка част от децата и юношите с 
разстройство на поведението се характеризират и „с ограничени просоциални емоции“, но 
именно те в рамките на многобройните налични вече изследвания, е по-вероятно да проявяват 
планирана, инструментална агресия и да са с по-тежък и хроничен модел на антисоциално по-
ведение, свързан както с диспозиционни фактори, така и с проблеми в социализиращата среда 
(American PsychiatricAssociation, 2013, p. 472).

Интересът към значението на подобни личностни черти се задава и от по-общия проблем 
за развитието на психопатната личност, като тяхната концептуализация е повлияна от работата 
на Х. Клекли (Clekley, 1976) и Р. Хеър (Hare, 1999). По същество „коравосърдечността и нее-
моционалността“ представят втория клъстер (афективната дименсия) на психопатната личност 
и в частност поставят въпроса за развитийния аспект на психопатните черти. За популяризи-
рането на конструкта и последвалите обширни емпирични проучвания в детска и юношеска 
възраст несъмнена заслуга имат изследванията на Пол Фрик и неговите колеги (за детайлни 
обзори вж. Frick&White, 2008; White&Frick, 2010; Fricketal., 2013; Fricketal., 2014).

Високите равнища на коравосърдечност и неемоционалност се асоциират с липса на 
страх (вкл. и по отношение на заплахата от наказание), търсене на усещания/възбуда, по-ниски 
равнища на тревожност, както и с отсъствие на загриженост за последиците от собственото по-
ведение (Frick, et al.,2013; вж. също Frick&White, 2008); освен това поведенческите проблеми 
при тези лица като че ли са по-тясно свързани с генетични влияния и по-слабо – с враждебни 
или използващи принуда родителски практики (Fricketal., 2014).

За мащабите на проучванията свидетелства неотдавнашен обзор на наличните резултати 
за деца/юноши с коравосърдечност и неемоционалност. П. Фрик и съавтори сумират данните 
от почти 300 изследвания от гледна точка на връзките с генетични, когнитивни, емоционални, 
темпераментови и личностни характеристики, биологични маркери, фактори, свързани с роди-
телите и връстниците, корелации с тежки и хронични форми на асоциално поведение, както и 
реакции и устойчивост на интервенция (Fricketal., 2014).

Оценка на коравосърдечност и неемоционалност. Вследствие на изискването емпирич-
ните индикатори поне отчасти да са независими от общите мерки за асоциално поведение, 
използваните инструменти обикновено включват малък брой специфични айтеми, което по-
ражда проблеми с надеждността на оценката. В опит да се преодолее това ограничение е раз-
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работен Въпросникът за коравосърдечност и неемоционалност (Inventory of Callous-Unemo-
tional Traits, ICU, Frick, 2004). ICU е конструиран чрез разширяване и доразвиване на един 
от компонентите на инструмент за оценка на по-широкия проблем за психопатията в детска 
възраст (Antisocial Process Screening Device (APSD; Frick&Hare, 2001; вж. и Salekin, 2006) и се 
базира на 6-айтемната субскала от APSD, предназначена за оценка на коравосърдечност и нее-
моционалност. Посочената субскала обаче е с недостатъчно равнище на надеждност вероятно 
поради малкия брой емпирични индикатори, както и заради използвания 3-степенен формат за 
отговори. Създаването на новия инструмент цели да преодолее посочените недостатъци, като 
осигури и по-екстензивна оценка.

За целта са използвани 4 от айтемите на APSD за оценка на: (1) липса на загриженост, 
(2) коравосърдечност (3) небрежност (безотговорност) и (4) неемоционалност (за ограничена 
емоционална експресия, но и за емоционален самоконтрол). За всяка от посочените области 
са формулирани по три позитивни и три негативни въпроса и така общият брой признаци на 
ICU е 24, с балансиран брой положителни и отрицателни формулировки. Съдържанието на ай-
темите е публикувано многократно, като е достъпно в интернет. Инструментът е със защитени 
права, но авторът П. Фрик дава право за неговото безвъзмездно използване за изследователски 
цели1.

Използването на ICU има някои важни преимущества: (а) това е кратък и икономичен 
за използване самооценъчен инструмент (позволяващ експресно изследване и натрупване на 
голям масив от данни), (б) въпросникът оценява не конкретни форми на поведение, а по-общи 
нагласи (което намалява риска от социално желателни отговори), (в) налице са значителен брой 
изследвания в широк междукултурен контекст: Германия (Essauetal., 2006), Белгия (Rooseetal., 
2010 ), Кипър (Fantietal., 2009), САЩ (Kimonisetal., 2008; 2013), Испания (López-Romeroetal., 
2014), Италия (Ciuccietal., 2014) и др.; конструирана е и детска версия (7–12 години) (Houghton 
etal., 2013). ICU се използва в различни варианти: като самооценъчна скала и като рейтингова 
версия за родители и учители.

В заключение: въпреки значителния брой изследвания и широкото използване на ICU, 
налице са проблеми със структурата, които могат да се обобщят в няколко пункта:

(1)  При оценката на структурата доминира трифакторният модел: Коравосърдечност, 
Липса на загриженост и Неемоционалност. Подобен резултат донякъде е неочак-
ван, тъй като, както беше посочено, стратегията на конструиране включва формули-
ране на нови айтеми, за разграничаване на четири съдържателно различни области. 
Трифакторната структура първоначално е извлечена в голяма извадка от германски 
юноши (Essauetal., 2006), като обичайната практика е впоследствие тя да се оценя-
ва с помощта на конфирматорен анализ, т.е. усилията са съсредоточени по-скоро 
върху потвърждаване на трифакторния модел, а не върху проверка на алтернативни 
решения. (В достъпната база бяха открити данни само за две други публикувани 
факторни матрици от експлораторно изследване, но с по-голяма възрастова група 
(студенти): Kimonisetal., 2013; Byrdetal., 2013). Данните от експлораторните анали-
зи сигнализират за потенциални проблеми с някои от айтемите: ниски тегла, близки 
тегла по повече от един фактор, частично разместване при отделните изследвания. 
В частност за два от айтемите (номера 2 и 12) на практика е налице съгласие за не-
задоволителни психометрични характеристики и в някои случаи те се отстранявани 
преди факторизирането на данните (Kimonisetal., 2013).

(2)  Резултатите от конфирматорните анализи също не биха могли да се оценят едноз-
начно. Трифакторният модел със свободни корелации на факторите неизменно няма 
достатъчно добри характеристики, а от друга страна, въпреки че е с по-добри пока-

1 http://labs.uno.edu/developmental-psychopathology/ICU.html.
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затели, бифакторният модел също се нуждае от допълнителни корекции. Подобно 
повторно специфициране на модела е типично за подобряване на степента на съот-
ветствие, но крие риск от фиксиране на конкретните характеристики на извадката 
и създава проблеми при интерпретацията на резултатите, в частност когато освобо-
дената остатъчна (необяснена) ковариация на дисперсията на двойката айтеми се 
отнася към различни фактори (латентни променливи).

(3)  Моделът с корелирани фактори е с по-лоши показатели на степен на съответствие 
от бифакторния модел, но на практика не е проверявана йерархичната структура: 
теглата на първичните фактори по фактора от втори ред2. Подобна оценка би могла 
да потвърди ниското тегло на някой от първичните фактори по фактора от втори 
ред.

(4)  Посоченият въпрос е свързан и със силата на корелациите между трите компонента 
на ICU. Част от резултатите показват слаби връзки, но според други между Кора-
восърдечност и Липса на угризения има силна корелация, а връзките с Неемоцио-
налност са слаби (напр. López-Romeroetal., 2014). Подобен резултат не подкрепя 
използването на бифакторния модел, при който както общият, така и специфичните 
фактори се дефинират като независими (некорелирани).

(5)  Трифакторният модел поражда въпроси, свързани със съдържателната валидност. 
Вече беше посочено, че конструирането на ICU предполага формулиране на айтеми 
за четири тематични области, една от които обаче – безотговорност (нехайство) 
при изпълнение на задължения, не се разграничава емпирично в рамките на фактор-
ния анализ.

(6)  От друга страна, директната проверка на четирифакторния модел според теоретич-
ното разпределение на 24-те айтема, с извадка от юноши-правонарушители показва 
ниска степен на съответствие с емпиричната матрица (Kimonisetal., 2008). Други-
ят възможен подход – чрез експлораторенфакторен анализ (с извадка от студенти), 
също не води до задоволително решение и четирите компонента трудно могат да се 
интерпретират съдържателно (Kimonisetal., 2013). 

(7)  Друг важен въпрос се отнася до ролята на формулирането на айтемите – положи-
телно или отрицателно (както беше посочено, при конструиране на ICU е търсен 
баланс от 12 положителни и 12 отрицателни формулировки). Още в първото фак-
торно изследване (Essauetal., 2006) първият фактор (Коравосърдечност) включва 
11 айтема, 10 от които са негативно формулирани (по посока на потенциален про-
блем), а вторият фактор (Липса на загриженост) – 8 положително формулирани. 
В някои от случаите айтеми с почти идентично съдържание, но с противоположна 
формулировка се отнасят към различни фактори. В друго изследване със студенти 
(Byrdetal., 2013) Коравосърдечност включва 9 отрицателно формулирани айтема, а 
Липса на загриженост обединява всичките 12 положително формулирани айтема.

Включването на отрицателно и положително формулирани айтеми при разработването на 
психологически инструменти по принцип има за цел да намали ефекта на съгласяване с формули-
ровките (нагласата за отговаряне в една посока), но в скàлите, комбиниращи положително и отри-
цателно формулирани айтеми, често се извличат различни фактори. Въпросът е дали те имат са-
мостоятелно значение, или са изкуствено разделени въз основа на формулировката. Този проблем 
е проверен в две изследвания, като оценени са индексите на степен на съответствие в случаите, 

2 Йерархичният модел с фактор от втори ред и трифакторният модел с корелирани фактори са с идентични индекси 
за степен на съответствие (с еднакъв брой оценявани параметри/степени на свобода). В този случай би могло да 
се разсъждава дали категоричното предпочитание на бифакторния модел не се диктува и от недостатъчно добрите 
индекси за степен на съответствие на йерархичия модел с фактор от втори ред.
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когато ICU включва два фактора, формирани съответно от 12-те положително и 12-те отрицател-
но формулирани айтеми. И в двата случая е налице ниска степен на съответствие с емпиричната 
матрица (Kimonisetal., 2013; López-Romeroetal., 2014), въз основа на което се прави изводът, че 
разграничаването на компонентите на ICU не е изкуствено детерминирано. Адекватната про-
цедура за проверка на посочената хипотеза обаче изисква по-различен подход, основан на (1) 
освобождаване на ковариации на необяснената дисперсия на двойките айтеми или (2) директно 
дефиниране на допълнителен фактор –Метод (вж. по-долу).

(8)  Допълнителен проблем е и слабата надеждност на Неемоционалност в част от изслед-
ванията. Трябва да се има предвид, че наименованието на фактора Неемоционалност 
потенциално въвежда в заблуждение. На практика той съдържа признаци за ограни-
чена емоционална експресия, например „Не показвам емоциите си пред другите“, 
„Открито изразявам чувствата си (с обратен знак)“. Освен това той корелира слабо 
с останалите два компонента на ICU: Коравосърдечност и Липса на загриженост, 
както и с външни променливи: не е индикатор за риск от асоциални прояви и по-сла-
бо се асоциира с други мерки за психопатни черти. От тази гледна точка се поставя 
и въпросът дали Неемоционалност по начина, по който е оценявана в рамките на 
ICU, трябва да се разглежда като компонент на афективната психопатна дименсия 
(Kimonisetal., 2013; Kimonisetal., 2014). Очевидно ограниченото изразяване на емо-
циите (или контролът върху проявата на емоциите) не означава задължително повърх-
ностен характер или бедност на емоционалните реакции (отсъствие на емоционален 
отклик или слаба емоционална реактивност).

В заключение: въпреки посочените проблеми със структурата, ICU е нов, перспективен и 
широко използван инструмент, чиято адаптация е важна изследователска и практическа задача. 
Заедно с наложилото се трифакторно решение обаче е необходимо да се проверят и алтернативни 
модели, за да се отговори на поставените по-горе въпроси.

Българският превод на ICU е направен от Камелия Ханчева, Светла Петрова-Стайкова, 
Людмила Андреева и Пламен Калчев: четири независими варианта, дискутирани впоследствие 
до постигане на съгласие. Преди анализите към оригиналната версия са добавени два резервни 
айтема с оглед на потенциалните проблеми с някои от оригиналните признаци.

изследВани лица. Общо са събрани данни за 3945 юноши, получени на няколко етапа: 
(а) предварителен (25 айтема): 395 протокола, от които пълни данни има за 383 ученици от 
8. до 11. клас: 182 момчета и 210 момичета. Тъй като на този етап е формулиран само един 
допълнителен резервен айтем, данните не са използвани при следващите анализи, базирани 
на 26 айтема; (б) първи етап (26 айтема): 2905 протокола, чийто брой след отстраняването на 
невалидните протоколи и протоколите с непълни данни е редуциран до 2689 ученици. Броят на 
отстранените протоколи (216 или 7,4%) е сравнително неголям и анализът не разкрива връзки 
между пропуските и съдържанието на въпросите; (в) втори етап (26 айтема): 645 протокола, 
от които пълни данни има за 618 лица. По-голямата част от юношите са от София, а останалата 
по-малка част – от Бургас, Монтана, Сливен и Ямбол. Средната възраст на изследваните лица 
е X=15,27 години (SD=1,69).

Тъй като полът е потенциално важна модерираща променлива при оценка на черти като 
коравосърдечност и неемоционалност, от извадката от първия етап (N=2689) по случаен път са 
отстранени 437 протокола и обемът е редуциран до 2252 лица (по 1126 момчета и момичета). 
Тази балансирана по пол извадка на свой ред е разделена по случаен път на две равни части от 
по 1126 ученици, означавани по-долу като Извадка 1 и Извадка 2. Извадка 1 е използвана за 
оценка на структурата на ICU с помощта на експлораторен факторен анализ, а с Извадка 2 да-
нните за структурата са валидирани с помощта на конфирматорен факторен анализ. Протоко-



177
лите от втория етап на изследването, означени като Извадка 3 (N=618 с приблизително еднакъв 
брой момчета и момичета) са използвани за повторното валидиране на резултатите, отново с 
помощта на конфирматорен факторен анализ.

Инвариантността на структурата на окончателната българска версия в юношеска възраст 
по пол, както и нормативните стойности се основават на всички получени протоколи: общо 
3307 (1429 момчета и 1878 момичета). 

Част от протоколите – 1088, са събрани от автора, а останалите – от студенти в бакала-
върската степен на специалност Психология и в магистърската програма по Детско-юношеска 
и училищна психология (диагностика и консултиране) на Софийски университет „Св. Климент 
Охридски“3.

анализ на структурата на Icu: три осноВни етапа. Въпреки доминиращата теза за три-
факторната структура на ICU, резултатите от факторните анализи (вж. по-горе) свидетелстват 
за потенциални проблеми. По тази причина конструирането на българската версия започва с 
експлораторен факторен анализ, данните от който са валидирани последователно с две незави-
сими извадки чрез конфирматорен факторен анализ.

Експлораторният анализ е извършен на база полихорична корелационна матрица и по 
метода на минималните остатъци (MINimumRESiduals – MINRES) с ротации по Варимакс и 
Промакс). (Анализът е направен и по метода на главните компоненти въз основа на Пиърсъ-
новата корелационна матрица, но резултатите по MINRES имат предимство, тъй като в строг 
смисъл използваната 4-степенна Ликертова скала за отговори има рангов характер.)

Конфирматорният анализ е направен по метода на максималната вероятност 
(MaximumLikelihood, ML), а в част от случаите и по метода на максималната вероятност, устой-
чив на нарушения в нормалното разпределение (RobustMaximumLikelihood, RML) с използване 
на асимптотичната ковариационна матрица чрез LISREL 8.72 (Jöreskogetal., 2001). Основание 
за втория подход е асиметрията на разпределението на емпиричните индикатори.

Накратко: данните за структурата на ICU са анализирани последователно в трите балан-
сирани по пол извадки:

1. в Извадка 1 (N=1126) чрез експлораторен факторен анализ;
2. в Извадка 2 (N=1126) получените резултати са валидирани с помощта конфирматорен 

факторен анализ;
3. в Извадка 3 (N=618) резултатите отново са валидирани чрез конфирматорен анализ.

експлораторен факторен анализ: изВадка 1
Първата стъпка в експлораторния анализ е факторизиране на 24-те оригинални айтема по 

метода на главните компоненти и Пиърсъновата корелационна матрица. Максимално либерал-
ният критерий за определяне на броя на факторите (собствена стойност на даден фактор >1) 
показва възможност за извличане до пет компонента, но последният е много близък до критич-
ната стойност (1,005). Три- и четирифакторното решение обясняват съответно 39,4% и 45,1% 
от дисперсията на признаците. Трифакторното решение по метода на главните компоненти и 
Варимакс ротация възпроизвежда първата публикувана факторна матрица, получена също на 
базата на Пиърсъновите коефициенти с голяма извадка от германски юноши (Essauetal., 2006), 
3 Част от данните са събрани в рамките на проект по НИД: „Конструиране на български вариант на скала за 
Коравосърдечност и неемоционалност“ (договор за научни изследвания № 141 от 8 май 2014 г., СУ „Св. Климент 
Охридски“). В рамките на изследването са защитени и магистърски тези. Колеги, участвали в събирането на 
емпиричния материал: Недялка Тюроленгова, Анета Запрянова, Петя Трайкова-Личева, Таня Николова, Виктория 
Базова, Ани Николова, Вяра Стефанова, Момчил Георгиев, Анелия Стефанова, Десислава Костова, Калина 
Драгоева, Анна Радославова, Ивона Стоилкова, Албена Расийска, Алена Танева, Андреа Вушкова, Габриела 
Велева, Елена Колева, Ирен Попова, Калина Николова, Петър Симеонов. Благодаря на всички колеги за помощта!
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с две разлики: разместване на последователността при извличане на първия и втория фактор 
и промяна в принадлежността на два от айтемите (№ 8 и № 10). Тъй като трифакторното ре-
шение в българската извадка е близко до оригиналното (Essauetal., 2006), то би трябвало да се 
определи като очаквано, а резултатът – до голяма степен като задоволителен. От тази гледна 
точка анализът по-нататък като че ли би могъл да се ограничи с проверка на структурата чрез 
конфирматорен анализ с евентуално допълнително тестване на принадлежността на посоче-
ните айтеми. От друга страна. налице са два нови айтеми за Коравосърдечност, чиято апроба-
ция потенциално би могла да подобри оценката на конструкта,т.е. подобен конкурентен модел 
също подлежи на проверка.

Основният въпрос обаче е свързан с факта, че всички айтеми от Коравосърдечност са с 
отрицателна, а тези за Липса на угризения – с положителна формулировка. При това налице 
са 4 двойки айтеми, с противоположно съдържание, но разпределени към различни фактори. 
Например:

(1) „Не изпитвам угризения, ако направя нещо нередно“ (–) (Коравосърдечност) срещу 
„Чувствам се зле или виновен, ако направя нещо нередно“ (към Липса на загриженост);

(2) „Чувствата на другите не са важни за мен“ срещу „Съобразявам се с чувствата на дру-
гите“ (–);

От тази гледна точка отново възникна въпросът за изкуственото разделяне на двата фак-
тора, породено от използваните положителни или отрицателни формулировки.

На следващия етап в експлораторния анализ са добавени двата нови айтема, предназна-
чени за оценка на Коравосърдечност: №25 „Трудно може нещо да ме трогне или разчувства“ и 
№ 26 „Нито се интересувам, нито ме вълнуват проблемите на другите“. Резултатите по метода 
на главните компоненти показват, че новите айтеми еднозначно се разпределят към Кораво-
сърдечност с едни от най-високите тегла. Съответно те биха могли да заменят № 10 и № 12, 
проблемни според резултатите и от други изследвания.

На етапа на експлораторното изследване данните са анализирани и на база полихорична 
корелационна матрица, по метода на минималните остатъци (чрез LISREL 8.72). Трифактор-
ното решение на 26-те айтема обаче показва по-различна факторна структура в сравнение с 
факторизацията на основата на Пиърсъновите корелации.

Резултатите възпроизвеждат изцяло третия, най-малък фактор (Неемоционалност), 
включващ отново петте айтема от оригиналното изследване заедно с № 10. Същевременно при 
първите два фактора – Коравосърдечност и Липса на загриженост, е налице разместване: че-
тири от оригиналните айтеми, предназначени за измерване на Коравосърдечност, се разпреде-
лят към Липса на загриженост, а един от айтемите за оценка на Липса на загриженост – към 
Коравосърдечност (както и по-рано, новите айтеми, номера 25 и 26, еднозначно са с високи 
тегла по Коравосърдечност). Ако се има предвид малкият брой признаци в двете субскали, 
посочените промени създават проблеми със съдържателната интерпретация и начина, по който 
трябва да се означат оценяваните от тях конструкти. Преди оценката на модела обаче от скала-
та са отстранени айтемите с ниски тегла: 

(а) айтеми 10 и 12 (от Коравосърдечност) са заменени от новите айтеми номера 25 и 26; 
(б) айтем 2 също е проблемен според получени по-рано резултати, а в настоящото изследване 
е с тегло от 0,290 (по Коравосърдечност); (в) айтем 13 с тегло 0,281 (по Липса на загриже-
ност); (г) айтем 20 с тегла по Коравосърдечност и Липса на загриженост съответно 0,268 и 
0,228. 

След отстраняването на пет от оригиналните айтеми и добавянето на двата нови, ска-
лата отново е подложена на факторен анализ по MINRES (на база полихорична корелационна 
матрица). Полученото трифакторно решение е представено в таблица 1.



179
Таблица 1. Факторен анализ на ICU (21 айтема): 3-факторно решение, MINRES-метод, Ва-
римакс ротация (Извадка 1, N=1226)

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3
21. Чувстватанадругитенесаважнизамен.  0.708 –0.143 –0.185 
 4. Неме е грижакогонаранявам, задаполуча …  0.656 –0.149  0.022 
 8. Съобразявамсе с чувстватанадругите. –0.631  0.207  0.136 
25. Нитосеинтересувамнитомевълнуват …  0.603 –0.073 –0.160 
16. Извинявамсе, акозасегнанякого. –0.584  0.378  0.077 
18. Неизпитвамугризения, аконаправянещо …  0.574 –0.384 –0.051 
17. Опитвамседаненаранявамчувстватана … –0.545  0.263  0.060 
26. Трудноможенещодаметрогнеили …  0.513 –0.051 –0.238 
 5. Чувствамсезлеиливиновен, аконаправя … –0.488  0.303  0.063 
24. Правянеща, откоитодругитедасепочувстват … –0.396  0.315  0.179 
 3. Замен е важнодасесправямдобре в училище. –0.210  0.707  0.083 
23. С каквото и дасезанимавам, работяупорито … –0.115  0.707  0.032 
15. Винагисеопитвамдадавамнай-добротоот … –0.189  0.676  0.129 
 7. Всеми е еднодализакъснявамилине.  0.358 –0.507  0.073 
11. Неме е грижадалиправянещатакактотрябва.  0.467 –0.469  0.009 
 9. Немипука, акосъмзагазил.  0.404 –0.463 –0.037 
19. Азсъммногооткрит и емоционален. –0.134  0.128  0.699 
22. Криячувстватаси.  0.081  0.052 –0.652 
 1. Откритоизразявамчувстватаси. –0.030  0.104  0.621 
 6. Непоказвамемоциитесипреддругите. 0.129  0.022 –0.613 
14. Задругите е леснодапознаят, каксечувствам. –0.088  0.053  0.532 

Забележки:
(а) Фактор 1: Коравосърдечност/липса на загриженост, Фактор 2: Нехайство/безотго-

ворност, Фактор 3: Неемоционалност (ограничена емоционална експресия).
(б) Описанието на част от айтемите е дадено в непълен вариант.

Тъй като е налице съществено разместване на айтемите в два от факторите на традицион-
ното трифакторно решение, възниква въпросът как да се обозначат получените в настоящото 
изследване компоненти. Основа за съдържателната интерпретация дава оригиналният теорети-
чен модел, послужил за формулиране на айтемите:

Третият, най-малък фактор еднозначно се разпознава като Неемоционалност (ограниче-
на емоционална експресия). По правило включените в него айтеми стабилно са разграничават 
от останалите в преобладаващата част от изследванията.

Вторият фактор може да се обозначи като Нехайство/безотговорност (а също „непуки-
зъм“, безхаберие при изпълнение на задълженията). Той включва пет от първоначално пред-
назначените за него шест емпирични индикатора при конструирането на скалата (айтем 20 е 
отстранен след резултатите от експлораторното изследване). Към този фактор се разпределя и 
айтем 9 „Не ми пука, ако съм загазил“, предназначен теоретично за оценка на Коравосърдеч-
ност.

Първият най-голям фактор включва два вида айтеми, формулирани за оценка на два от 
изходните теоретични компоненти: Коравосърдечност и Липса на загриженост. Факторът 
обединява 8 от изходните 12 айтема, към които са добавени двата нови. 

Накратко, от гледна точка на теоретичния модел полученото трифакторно решение раз-
граничава Нехайство/безотговорност и Неемоционалност, но обединява признаците за оцен-
ка на останалите два компонента: Коравосърдечност и Липса на загриженост.

ВЪПРОСНИК ЗА КОРАВОСЪРДЕЧНОСТ И НЕЕМОЦИОНАЛНОСТ: ИМА ЛИ ОСНОВАНИЯ ЗА ...
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Същевременно данните показват, че поне при два айтема са налице много близки тегла 
по два фактора: айтеми 11 и 9 (вж. таблица 1.). Айтем 11 теоретично е предназначен за оценка 
на Нехайство/безотговорност и съдържателно е по-близък до този компонент. Айтем 9 обаче 
в изходния теоретичен модел е формулиран за оценка на Коравосърдечност и разпределението 
му към Нехайство/безотговорност поставя под въпрос оценяваното от него съдържание. От 
една страна, формулировката („Не ми пука, ако съм загазил“) внушава „безстрашие“ (липса на 
страх от наказание), но от друга, и „непукизъм“, незаинтересованост от последиците. По тази 
причина на следващите етапи на конфирматорния анализ е необходимо допълнително да се 
провери принадлежността на айтем 9 към един от двата основни фактора.

В заключение: резултатите от експлораторното изследване дават основание за проверка 
на няколко алтернативни (конкурентни) модела за структурата на ICU чрез методите на струк-
турното моделиране:

(1)  традиционният трифакторен модел (24 оригинални айтема): Коравосърдечност (11 
айтема), Липса на угризения (8) и Неемоционалност (5); този модел не може да се 
пренебрегне само на базата на резултатите от Извадка 1;

(2)  традиционният трифакторен модел, в който два от оригиналните айтеми за оценка 
на Коравосърдечност (айтеми 10 и 12) са заменени с нови (айтеми 25 и 26);

(3)  трифакторен модел, базиран на резултатите от експлораторното изследване на база 
полихорична корелационна матрица: Коравосърдечност/липса на загриженост 
(10 айтема), Нехайство/безотговорност (6) и Неемоционалност(ограничена емо-
ционална експресия)(5);

(4)  допълнително е проверен и теоретично дефинираният четирифакторен модел: Ко-
равосърдечност (6), Липса на загриженост (6), Нехайство/безотговорност (6) и 
Неемоционалност (6). Той е принципно важен, тъй като се базира на стратегията на 
конструиране на ICU. В достъпната база от данни беше открито едно изследване, 
което директно проверява посочения модел, но резултатите показват неадекватна 
степен на съответствие в извадка от юноши-правонарушители (Kimonisetal., 2008).

конфирматорен факторен анализ

Преди оценката на посочените четири конкурентни модела е проверен и допълнителен 
двуфакторен модел, свързан с допускането, че разграничаването на положително и отрицател-
но формулираните айтеми в ICU e изкуствено и се дължи на използваната формулировка.

оценка на модела с позитиВно и негатиВно формулирани айтеми

Както беше посочено, при конструирането на ICU преднамерено е търсен баланс между 
положителните и отрицателните формулировки, но в комбиниращите двата типа айтеми скали 
често се извличат различни фактори. Въпросът е дали те имат самостоятелно значение, или са 
изкуствено разделени и се детерминират от други фактори, например социална желателност. 
Подобни проблеми възникват и при други популярни скали за оценка, например, Въпросник 
за безпокойства на Щатския университет на Пенсилвания (Penn State Worry Questionnaire, 
Meyeretal., 1990)4.

За проверка на хипотезата за изкуствено разделяне на айтемите адекватни са процеду-
рите на конфирматорния факторен анализ, при който заедно с едно- и двуфакторния модел се 
сравняват индексите на еднофакторния модел с два варианта на предефиниране: (1) с освобож-
даване на ковариации на необяснената (остатъчна) дисперсията на отрицателно и положително 
формулираните айтеми или (2) директно дефиниране на втори (или и трети) допълнителен 
4 За дискусията върху структурата на PSWQ вж. Brown (2003); Hazlett-Stevensetal. (2004); Zhongetal. (2009); за 
получени у нас резултати, Калчев (2012).
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фактор, при което отрицателно дефинираните айтеми са натоварени освен по основния фактор 
и по Метод 1, а положително дефинираните айтеми – по основния фактор и по Метод 2. Ме-
тод 1 и 2 в случая са хипотетични променливи, свързани с ефекта на формулировката, и тъй 
като между тях и между основния фактор не се очакват значими връзки, в рамките на измерва-
телния модел тези корелации се фиксират на 0.

При оценката на структурата на ICU въпросът за изкуственото разделяне на айтемите 
е поставен в поне две изследвания: със студенти (Kimonisetal., 2013) и с испански юноши и 
младежи правонарушители (López-Romeroetal., 2015). И в двата случая обаче авторите оценя-
ват степента на съответствие на двуфакторния модел с негативно и позитивно формулирани 
айтеми (а не на еднофакторния с един или два хипотетични фактора Метод). Данните и от 
двете изследвания показват неприемливо ниска степен на съответствие на двуфакторния модел 
(показателите са публикувани само в испанското изследване) 

Тъй като петте айтема за Неемоционалност (ограничена емоционална експресия) с малки 
изключение стабилно се разграничават от останалите, те са изключени от анализа, като целта 
е да се провери дали останалите два по-големи фактора: Коравосърдечност (с 10 негативно 
формулирани айтема) не е изкуствено разграничен от Липса на загриженост (с 9 позитивно 
формулирани айтема)5. Анализите са направени въз основа на балансираната по пол извадка от 
първия етап на изследването (Извадка 1 + Извадка 2, N=2252, 1226 момчета и 1226 момичета). 
С помощта на LISREL 8.72 (Jöreskog&Sörbom, 1993) по метода на максималната вероятност са 
сравнени три модела:

1. Модел 1 – еднофакторен, при който 19-те айтема са натоварени върху обща латентна 
променлива (Коравосърдечност/липса на загриженост);

2. Модел 2 – двуфакторен, при който 10-те негативни айтема са натоварени върху фактора 
Коравосърдечност, а 9-те позитивни –върху Липса на загриженост;

3. Модел 3 – коригиран еднофакторен модел, при който негативните айтеми са натоваре-
ни и по втори фактор, означен като Метод 1, а позитивните айтеми – и по Метод 2. (корелаци-
ята между факторите, както беше посочено, се фиксира на 0).

В таблица 2.са представени индексите за степен на съответствие на 3-те модела.

Таблица 2. Индекси за степен на съответствие на три тестванимодела на структурата на 
айтемите, оценяващи Коравосърдечност и Липса на загриженост от ICU (N=2252)

Модел χ2 df SRMR RMSEA GFI AGFI CFI NNFI AIC CAIC ECVI
Модел 1: 
един фактор 2636.92 152 0,059 0,085 0,89 0,86 0,91 0,90 2712.9 2968.4 1,21

Модел 2: 
два фактора 2103.91 151 0,053 0,076 0,91 0,89 0,93 0,92 2181.9 2444.0 0,97

Модел 3: 1 фактор 
и 2 фактора Метод 1019.90 133 0,046 0,054 0,95 0,93 0,96 0,95 1133.9 1516.9 0,50

Забележки5:
(а) Модел 1: еднофакторен;
(б) Модел 2: двуфакторен (оценката на Коравосърдечност се формира от 10 отрицател-

но формулирани, а оценката на Липса на угризения – от 9 положително формулирани айте-
ми);

(в) Модел 3 – коригиран еднофакторен модел, негативно формулираните айтеми са на-
товарени и по втори хипотетичен фактор (Метод 1), а позитивно формулираните – и по трети 
хипотетичен фактор Метод 2.

5 При анализа са използвани 19-те оригинални айтема на ICU.
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Получените резултати (таблица 2.) потвърждават предимството на двуфакторния (Модел 
2) пред еднофакторния модел (Модел 1) с приемливи индекси за степен на съответствие, макар 
стойността на RMSEA да е близо до 0,08.

Данните за коригирания еднофакторен модел обаче (Модел 3) показват по-добра степен 
на съответствие в сравнение с двуфакторния модел (Модел 2). (Индексите за модели, които не 
са производни едни от друг: AIC, CAIC и ECVI, с по-ниските си стойности също потвърждават 
предимството на Модел 3).

Същевременно прегледът на стандартизираната факторна матрица на Модел 3 свидетел-
ства за значими тегла на всички айтеми по оценяваната латентна променлива Коравосърдеч-
ност/липса на загриженост, но и наличие на три стойности под 0,30 (на айтеми 2, 10 и 20). 
Всички факторни тегла по Метод 1 (негативно формулираните айтеми) са значими, докато по 
Метод 2 (позитивно формулираните айтеми) значими са теглата на пет от 9-те айтема6.

В заключение: получените резултати дават основание да се допусне, че разграничаването 
на двата основни фактора в ICU: Коравосърдечност и Липса на загриженосте повлияно от 
начина на формулиране на айтемите. Това на свой ред насърчава проверката на алтернативни 
модели за структуриране на включените в инструмента признаци.

конфирматорен факторен анализ: изВадка 2
Посочените по-горе четири конкурентни модела са тествани във втората балансирана по 

пол извадка (Извадка 2, N=1126). Индексите за степен на съответствие на четирите модела са 
представени в таблица 3.

Таблица 3. Индекси за степен на съответствие на четири тествани модела за структу-
рата на ICU (Извадка 2, N=1026)

Модел χ2 df SRMR RMSEA GFI AGFI CFI NNFI AIC CAIC ECVI
Модел 1: 3 Фактора 
(оригинален) 2007.28 249 0,064 0,076 0,88 0,86 0,90 0,89 2109.28 2420.97 1,72

Модел 2: 3 Фактора 
(№25 и №26) 1846.89 249 0,057 0,072 0,89 0,87 0,92 0,91 1948.89 2260.58 1,59

Модел 3: 3 Фактора
(21 айтема) 1446.85 186 0,054 0,074 0,90 0,87 0,93 0,92 1536.85 1811.87 1,25

Модел 4: 4 Фактора
(24 айтема) 1795.90 246 0,055 0,072 0,89 0,87 0,92 0,91 1903.90 2233.92 1,55

Забележки:

(а) Модел 1: трифакторен: Коравосърдечност, Липса на загриженост и Неемоционал-
ност(ограничена емоционална експресия) (Essauetal., 2006): 24 оригинални айтема.

(б)Модел 2: трифакторен, производен от Модел 1: айтеми 10 и 12 за оценка на Кораво-
сърдечност са заменени с нови – 25 и 26.

(в) Модел 3 – трифакторен, основан на експлораторното изследване (полихорична ко-
релация, MINRES): Коравосърдечност/липса на загриженост, Нехайство/безотговорност и 
Неемоционалност (ограничена емоционална експресия).

(г) Модел 4 – четирифакторен, основан на стратегията за конструиране на ICU: Кораво-
сърдечност, Липса на загриженост, Нехайство/безотговорност, Неемоционалност (ограни-
чена емоционална експресия): 24 оригинални айтема.

6 Подобен резултат при дефиниране на два хипотетични фактора Метод 1 и Метод 2 част от теглата да са 
статистически незначими е налице и в други изследвания, например при оценката на структурата на Въпросник за 
безпокойства на Щатския университет на Пенсилвания (вж. напр. Hazlett-Stevensetal. 2004; Pallesenetal., 2006).



183
Данните за оригиналния Модел 1 с три корелирани фактора показват близки до прием-

ливите, но недостатъчно високи индекси за степени на съответствие. Показателите обаче са 
по-добри от оригиналното изследване (Essauetal., 2006), както и от по-голямата част от публи-
куваните за модела без допълнителни корекции. Замяната на два от оригиналните айтеми за 
Коравосърдечност (номера 10 и 12) с нови (номера 25 и 26) – Модел 2 (вж. таблица 3.) подо-
брява съществено показателите за степен на съответствие с емпиричната матрица.

Извлеченият на етапа на експлораторното изследване Модел 3 със съществено размества-
не на признаците, както и с отпадане на част от оригиналните айтеми е с най-добри индекси 
за съответствие. Прегледът на факторната матрица показва, че при оценката на първия фактор 
Коравосърдечност/липса на загриженост факторните тегла варират в диапазона от 0,46 до 
0,65; за Нехайство/безотговорност: от 0,50 до 0,62; за Ограничена емоционална експресия: 
0,52 до 0,65. Корелацията на латентно равнище между Коравосърдечност/липса на загриже-
ност и Нехайство/безотговорност остава висока: 0,72, а връзките с Неемоционалност са съ-
ответно 0,18 и 0,317.

Един от потенциалните проблеми от етапа на експлораторното изследване (вж. табли-
ца 1.) е свързан с принадлежността на айтем 9 „Не ми пука, ако съм загазил“. За оценка на 
неговата принадлежност допълнително той е натоварен само по Коравосърдечност/липса на 
загриженост, след това освободени са теглата по двата фактора едновременно: Нехайство/
безотговорност и Коравосърдечност/липса на загриженост при използване на данните от 
първия етап (от балансираната по пол извадка: Извадка 1 + Извадка 2, N=2252), кото анализът 
е направен и поотделно при двата пола при използване на всички налични протоколи от първия 
етап: 1126 момчета и 1563 момичета. Резултатите и в трите случая дават основание айтем 9 да 
се използва като емпиричен индикатор на Нехайство/безотговорност.

Донякъде изненадващо, Модел 4 е с относително добри показатели, много близки до тези 
на Модел 2, а индексите за непроизводни модели: AIC, CAIC и ECVI, му дават предимство 
(таблица 3.). Както беше посочено, Модел 4 възпроизвежда стратегията за конструиране на 
ICU и предполага по 6 айтема за оценка на теоретично дефинираните 4 компонента: Кораво-
сърдечност, Липса на загриженост, Нехайство/безотговорност и Неемоционалност. Подо-
бен резултат не е прогнозиран предварително, тъй като Модел 4 не е идентифициран при нито 
едно от експлораторните изследвания, а поне в едно данните от конфирматорния анализ показ-
ват незадоволителни индекси на съответствие (Kimonisetal., 2008)8. Прегледът на факторното 
решение в българската извадка показва обаче друг потенциален проблем: много силна коре-
лация между Коравосърдечност и Липса на загриженост – на латентно равнище от 0,90. При 
стандартна грешка от 0,02, този резултат показва, че двете латентни променливи емпирично са 
трудно различими. От друга страна, макар и близки до тези на Модел 4, индексите на Модел 3 
са по-добри, но по-важното в случая е, че между двата модела има съдържателно сходство. Ако 
се пренебрегне отпадането на част от айтемите, включването на два нови айтема и минимално-
то разместване на част от айтемите в Модел 3, на практика той също разграничава Нехайство/
безотго ворност и Неемоционалност в структурата на ICU, но обединява в общ компонент 
Коравосърдечност и Липса на загриженост, които според Модел 4 корелират много силно. 
От тази гледна точка в съдържателен план Модел 3 може да се разглежда до известна степен и 
като производен от Модел 4.

7 Корелациите на латентно равнище (от конфирматорния анализ) по дефиниция са по-силни, тъй като не 
са обременени от грешките в оценката на емпиричните индикатори. Съответно линейната корелация (r на 
Пиърсън) е по-слаба: между Коравосърдечност/липса на загриженост и Нехайство/безотговорност r=0,56, а на 
Немоционалност с двете субскали, съответно 0,14 и 0,25.
8 Авторите проверяват йерархичния четирифакторен модел с фактор от втори ред (Kimonisetal., 2008).
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конфирматоренфакторен анализ: изВадка 3
Индексите за степен на съответствие на четирите конкурентни модела (вж. и по-горе), 

получени от третата независима извадка (Извадка 3), са представени в таблица 4.

Таблица 4. Индекси за степен на съответствие на четири тествани модела за структурата на 
ICU (Извадка 3, N=618)

Модел χ2 df SRMR RMSEA GFI AGFI CFI NNFI AIC CAIC ECVI
Модел 1: 3 Фактора
(оригинален) 711.86 249 0,053 0,055 0,91 0,89 0,93 0,92 813.86 1090.61 1,32

Модел 2: 3 Фактора
(№25 и №26) 693.01 249 0.050 0,054 0,91 0,90 0,94 0,94 795.01 1071.76 1,29

Модел 3: 3 Фактора
(21 айтема) 502.17 186 0,048 0,052 0,93 0,91 0,96 0,95 592.17 836.36 0,96

Модел 4: 4 Фактора
(24 айтема) 660.26 246 0,048 0,052 0,92 0,90 0,94 0,93 768.26 1061.29 1,25

Без да се анализират в детайли, резултатите отново дават предимство на Модел 3, извле-
чен на етапа на експлораторното изследване, като стандартизираните факторни тегла варират 
по Коравосърдечност/липса на загриженост от 0,46 до 0,60, за Нехайство/без отговорност: 
от 0,47 до 0,63 и за Ограничена емоционална експресия: от 0,37 до 0,56. 

бифакторен модел

Бифакторните модели са друг, по-малко популярен вариант на йерархичния факторен 
анализ (Brown, 2015). При бифакториния модел е налице общ (генерален) фактор, който обяс-
нява ковариацията на всички наблюдавани променливи (емпирични индикатори). Освен това 
се дефинират няколко специфични фактора, обясняващи вариацията на индикаторите, пред-
назначени за всяка от разграничените области. Съответно, за разлика от йерархичния модел с 
фактор от втори ред, бифакторният специфицира директни ефекти на дименсията от втори ред 
(генералния фактор) върху емпиричните индикатори9. В рамките на бифакторния модел всич-
ки фактори са дефинирани като независими (некорелирани), т.е. обяснената от специфичните 
фактори вариация е независима от обяснената от общия фактор вариация.

Тъй като е производен от йерархичния с фактор от втори ред, бифакторният модел може 
да се използва като базов модел за сравнение. Той може да се използва и за оценка на значение-
то (важността) на специфичните фактори (оценяващи по-конкретните области на измервания 
конструкт). Например, възможно е даден специфичен фактор да не е релевантен за предвиж-
дане на наблюдаваните променливи, когато общият фактор е включен в модела: с други думи, 
след отделяне на ефекта на генералния фактор, даден специфичен фактор да не обяснява уни-
кална дисперсия на индикаторите (в този случай са налице ниски или незначими факторни 
тегла). Освен това бифакторният модел може да се използва, когато изследователят се инте-
ресува дали специфичните фактори прогнозират значимо равнището на външни променливи 
след изолиране на ефекта на генералния фактор (подобна хипотеза не може да се провери при 
типичния йерархичен модел с фактор от втори ред, при който специфичните фактори са пред-
ставени чрез остатъчната, необяснена от вторичния фактор дисперсия) (Brown, 2015).

В заключение: най-общо казано, бифакторните модели са по-подходящи за конструкти, 
за които се предполага, че са принципно едномерни, но заедно с това са налице по-малки ла-
тентни дименсии, които имат съществено значение и трябва да се дефинират, за да се постигне 
9 При йерархичния модел факторът от втори ред е с директни ефекти върху първичните фактори, чиято вариация 
на практика е необяснената от вторичния фактор дисперсия.
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решение с добра степен на съответствие (т.е. дефинирането само на генералния фактор не води 
до добро съответствие с емпиричните данни, Brown, 2915, p. 301).

Характерно е, че при оценката на структурата на ICU е предпочитан бифакторният модел 
(напр. Еssauetal., 2006; Kimonisetal., 2008; Fantietal., 2009; Rooseetal., 2010)10. От тази гледна 
точка интерес представлява оценката на бифакторния модел с български юноши в сравнение с 
трифакторния модел (със свободни ковариации на факторите или с фактор от втори ред). При 
проверката на бифакторния модел обаче трябва да се има предвид, че всички фактори се дефи-
нират като независими, а част от данните за структурата на ICU, включително при български 
юноши, свидетелстват за силна корелация на двата основни компонента.

Оценката на бифакторния модел е направена в балансираната по пол извадка от първи 
и втори етап (Извадка 1 + Извадка 2 + Извадка 3): N=2870, 1429 момчета и 1441 момичета). 
Анализът е осъществен по метода на максималната вероятност (ML), както и по метода на 
максималната вероятност, устойчив на нарушения на нормалното разпределение, с използване 
на асимптотична ковариационна матрица (RML). В таблица 5. са представени индексите за 
степен на съответствие, а в таблица 6. – стандартизираните факторни тегла по метода на мак-
сималната вероятност.

Таблица 5. Индекси за степен на съответствие на два модела на ICU, трифакторен и бифак-
торен (ML-метод, Извадка 1 + Извадка 2 + Извадка 3, N=2870)

Модел χ2 df SRMR RMSEA GFI AGFI CFI NNFI

Модел: Трифакторен 2538.92 186 0,047 0,066 0,92 0,90 0,94 0,94
Модел: Бифакторен 1686.53 168 0,046 0,056 0,95 0,93 0,96 0,95

Таблица 6. Стандартизирани факторни тегла – модел с три корелирани фактора и бифакто-
рен модел(ML-метод,Извадка 1 + Извадка 2 + Извадка 3, N=2870)

№ наайтема

МОДЕЛ С ТРИ 
КОРЕЛИРАНИ ФАКТОРИ БИФАКТОРЕН МОДЕЛ

Фактор 
1

Фактор 
2

Фактор 
3

Фактор 
1

Фактор 
2

Фактор 
3

Генерален фактор

 16. –0.63 – – –0.37 – – –0.50
 8. –0.63 – – –0.47 – – –0.43
 21.  0.61 – –  0.49 – –  0.40
 18.  0.57 – –  0.26 – –  0.51
 4.  0.58 – –  0.44 – –  0.40
 25.  0.55 – –  0.44 – –  0,36
 24. –0.51 – – –0.31 – – –0.40
 17. –0.50 – – –0.37 – – –0,35
 5. –0.49 – – –0.28 – – –0,39
 26.  0.48 – –  0.34 – –  0.33
 11. –  0.63 – –  0.09 –  0.62
 9. –  0.60 – –  0.30 –  0.66
 3. – –0.59 – –  0,15 – –0,57
 7. –  0.57 – –  0.17 –  0.57
 15. – –0.56 – –  0.52 – –0.58

10 В случая от значение е и фактът, че проверяваната структура на ICU е трифакторна: Коравосърдечност, Липса 
на загриженост и Немоционалност, и индексите за степен на съответствие на модела с три корелирани фактора 
по правило се незадоволителни (съответно, незадоволителни са и индексите на йерар-хичния модел с фактор от 
втори ред). От тази гледна точка предпочитанието към бифакторния модел би могло да се дължи и на стремежа 
към постигане на по-добра степен на съответствие с емпиричната матрица

ВЪПРОСНИК ЗА КОРАВОСЪРДЕЧНОСТ И НЕЕМОЦИОНАЛНОСТ: ИМА ЛИ ОСНОВАНИЯ ЗА ...



МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
186

 23. – –0.51 – –  0.38 – –0.50
 19. – – –0.62 – – –0.58 –0,18
 22. – –  0.61 – –  0.62  0.11
 6. – –  0.57 – –  0.56  0.13
 1. – – –0.55 – – –0.54 –0,14
 14. – – –0.49 – – –0.46 –0,14

Забележки:
(а) Фактор 1: Коравосърдечност/липса на загриженост, Фактор 2: Нехайство/безотго-

ворност, Фактор 3: Неемоционалност (ограничена емоционална експресия).
(б) За описанието на айтемите вж. таблици 1.

Представените в таблица 5 резултати показват приемливи индекси за трифакторния 
модел (със свободни ковариации на факторите). Както се очаква, индексите са съпоставими 
с получените по-рано в Извадка 2 (таблица 3) и в Извадка 3 (таблица 4). Корелацията между 
Коравосърдечност/липса на загриженост и Нехайство/безотговорност на латентно равни-
ще е 0,73, а корелациите на Неемоционалност с двата основни фактора са по-слаби: 0,33 и 
0,20. (Стойностите на r на Пиърсън са съответно: 0,57, 0,26 и 0,15).

Резултатите в таблица 5 обаче показват по-добри индекси за степен на съответствие на 
бифакторния модел (включително по отношение редукцията в стойността на χ2 (Δχ2

(18)=852,39; 
p<0,001). Факторната матрица на бифакторния модел ясно разграничава значението на айте-
мите на двата основни фактора Коравосърдечност/липса на загриженост и Нехайство/безот-
говорност. С относително високи тегла по генералния фактор те са добри индикатори за об-
щата дименсия, оценявана от ICU. За сравнение: айтемите за Неемоционалност (ограничена 
емоционална експресия) са слаб индикатор на генералния фактор, но за сметка на това са с 
високи тегла по специфичния фактор, т.е. когато се разграничи обяснената от генералния фак-
тор дисперсия айтемите за Неемоционалност оценяват специфично съдържание, което не е 
представено в генералния фактор.

От друга страна, бифакторният модел би могъл да се интерпретира като общ бал на ай-
темите от ICU, ако теглата по общия фактор са относително хомогенни (Lahey, 2014). В случая 
обаче, както и при други бифакторни модели на ICU, подобен извод е проблематичен поради 
ниските тегла на Неемоционалност по генералния фактор. Подобен резултат, както и преоб-
ладаващите слаби корелации на Неемоционалност с останалите айтеми на ICU, отново поста-
вят въпроса дали генералният фактор (от бифакторния модел) отразява общ/единен конструкт. 
Възможно е индивидуалните различия по отношение на двата диспозиционни фактора (в слу-
чая единият, обединяващ коравосърдечност, липса на загриженост/вина и безотговорност, а 
другият, дефиниран като ограничена емоционална експресия) да дават допълнителна инфор-
мация за хетерогенността на психичните процеси, лежащи в основата на разстройството на по-
ведението (Lahey, 2014). В този случай обаче е необходимо да се потвърди външната валидност 
на втория диспозиционен фактор (неемоционалност). 

За сравнение: освен че представят добре генералния фактор, айтемите за Коравосърдеч-
ност/липса на загриженост се характеризират и със специфична дисперсия – оценяват съдър-
жание, което не може да се обясни от генералния фактор (налице е уникална вариация след 
отделяне на ефекта на генералния фактор). Затова би могло да се допусне съществуването на 
специфичен фактор, различен от общата дименсия на ICU.

От друга страна, част от айтемите за Нехайство/безотговорност са с ниски тегла по 
специфичния фактор (не оценяват специфично съдържание), но по-същественият проблем е 
свързан с положителните факторни тегла по специфичния фактор. На практика са налице три 
айтема с по-високи тегла, които хипотетично биха могли да оценяват фактор със специфич-
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на вариация: айтем 9 „Не ми пука, ако съм загазил“, айтем 15 „Винаги се опитвам да давам 
най-доброто от себе си“ и айтем 23 „С каквото и да се занимавам, работя упорито и с усър-
дие“. Знаците на тегла по генералния фактор са в съответствие с очакванията: с положителна 
стойност за айтем 9 и с отрицателна за айтеми 15 и 23. Трудно обаче може да се обясни какъв 
специфичен фактор с три положителни тегла биха могли да оценяват трите посочени айтема.

Подобни проблеми: ниски (или незначими) тегла, както и противоположни на очакваните 
по знак факторни тегла от гледна точка на съдържанието на айтемите са получени и при други 
оценки на бифакторния модел на ICU (напр. Kimonisetal., 2008; López-Romeroetal., 2014) (в 
последния случай въпреки по-добрите индекси на съответствие на бифакторния модел, проти-
воположните на очакваните по знак тегла са основание да се предпочете йерархичният модел 
с фактор от втори ред; вж. López-Romeroetal., 2014).

оценка на йерархичния модел с фактор от Втори ред

По същество дефинирането на йерархичния модел е базирана на теоретични допускания 
процедура, в която изследователят налага по-проста структура за обяснение на емпиричната 
матрица11. Целта е да се провери доколко дефинирането на фактор от втори ред може ефектив-
но да обясни ковариацията на първичните фактори.

Процедурата най-общо следва три етапа: (1) разработване на добър (с приемливи индекси 
за степен на съответствие и концептуално валиден) конфирматорен модел с първични фактори; 
(2) оценка на размера и конфигурацията на корелациите между първичните фактори (в частност, 
ако корелациите са приблизително равни, това е индикатор за наличие на фактор от втори ред) 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 (Brown, 2015). В случая от посо-
чените три предпоставки проблемен изглежда вторият пункт: наличие на различни по сила коре-
лациите между компонентите на ICU.

Проверката на йерархичния модел в балансираната по пол извадка (N=2870) показва, 
че стандартизираното факторно тегло на Нехайство/безотговорност по фактора от втори ред 
надвишава единицата и това създава проблем при оценката. Като резултат остатъчната (нео-
бяснена) дисперсия е с отрицателен знак и съответно PSI–матрицата не е позитивно дефинира-
на. Проверката на йерархичният модел поотделно при момчетата (N=1429) и при момичетата 
(N=1878) води до аналогични резултати, с PSI матрицата, която отново не е позитивно дефи-
нирана.

За разлика от случаите, когато изходната емпирична матрица не е позитивно дефини-
рана, аналогичният проблем при някоя от матриците, свързани с оценка на параметрите (в 
частност PSI-матрицата), не означава задължително, че моделът не е коректно зададен. Подо-
бен проблем може да произтича от много силната корелация на латентните фактори (в случая 
между Коравосърдечност/липса на загриженост и Нехайство/безотговорност). Това на свой 
ред възпрепятства проверката на йерархичен модел на ICU с фактор от втори ред при българ-
ските юноши12.

В заключение: въпреки проблемите с проверката на йерархичния модел с фактор от вто-
ри ред, както и на бифакторния модел, резултатите дават основание да се направят няколко 
извода.
11 Теоретично, йерархичният модел е по-сложен, защото въвежда допълнителен конструкт, но при четири или 
повече първични фактори той е по-опростен, тъй като е с по-малък брой оценявани параметри. При три първични 
фактора обаче (както при ICU) броят на оценяваните параметри е идентичен.
12 Тъй като проблемът вероятно произтича от силната корелация между двата основни фактора, на пръв поглед те 
биха могли да се обединят и да формират общ фактор, като се провери йерархичен модел с два първични фактора. 
Подобна идея обаче не е продуктивна, тъй като за идентификацията на йерархичен модел с фактор от втори ред 
са необходими минимум три първични фактора (Kline, 1998, p. 235).
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(1)  Айтемите за Неемоционалност се разграничават от останалите: (а) факторът, кой-
то оценяват, слабо се асоциира с останалите компоненти и (б) самите те са слаби 
индикатори на генералния фактор (според оценката на бифакторния модел). Тези 
резултати поставят въпроса трябва ли Неемоционалност – дефинирана на базата на 
включените в нея айтеми като ограничена емоционална експресия – да се използва 
при изчисляване на общия бал на ICU?

(2)  Ако има аргументи данните от двата основни фактора да се обединят в общ пока-
зател (като се изключи Неемоционалност), има ли основание те на свой ред да се 
разграничат като специфични компоненти? От гледна точка на трифакторния модел 
корелацията (на латентно равнище) между Коравосърдечност/липса на загриже-
ност и Нехайство/безотговорност от 0,73 (r на Пиърсън 0,57) не е достатъчно ви-
сока, за да се разглеждат те като оценки на един и същ конструкт. От гледна точка на 
бифакторния модел айтемите на Коравосърдечност/липса на загриженост се ха-
рактеризират със специфична дисперсия (след отделянето на ефекта на генералния 
фактор). Същевременно оценката на специфичен фактор Нехайство/безотговор-
ност, като независим от генералния фактор, е проблематична. В крайна сметка за 
отговора на въпроса дали Коравосърдечност/липса на загриженост и Нехайство/
безотговорност да се оценяват и като отделни показатели, от принципно значение 
са данните за конструктната валидност: наличието на различни връзки с външни 
променливи би подкрепило разграничаването на двата компонента.

В заключение: резултатите от факторните анализи дават основание за преразглеждане 
на оригиналната структура на ICU при български юноши, чрез разграничаване на три компо-
нента: Коравосърдечност/липса на загриженост, Нехайство/безотговорност и Ограничена 
емоционална експресия. С данни за инвариантността по пол, надеждността и конструктната 
валидност читателят би могъл да се запознае в Калчев (2017, под печат).
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СТРУКТУРА – ПАРАЛЕЛЕН АНАЛИЗ НА ГЛАВНИ КОМПОНЕНТИ  
ИЛИ ФАКТОРИ

Жорж Александров Балев, д-р
СУ ‘Св. Климент Охридски’

DEFINITION OF A LATENT STRUCTURE’S DIMENSIONALITY –  
PARALLEL ANALYSIS OF PRINCIPAL COMPONENTS OR FACTORS

JorjAlexandrovBalev, Ph.D.
University of Sofia ‘St. KlimentOhridski’

Съществен момент в анализа на латентната структура, стояща зад взаимовръзките на наблюдаеми 
променливи, е дефинирането на нейната дименсионалност. В психометриката, и в частност в методоло-
гията на факторния анализ, са предлагани различни критерии, най-известните от които са правилото 
на Х. Кайзер за характеристични стойности (eigenvalues) по-големи от единица и скрии-теста на Р. Кетел. 
Представен е един алтернативен ретентивен метод – паралелен анализ на фактори (главни компоненти), 
предложен от Дж. Хорн (Horn, 1965). Идеята е да се оцени извадковото изкривяване на характеристичните 
стойности на основата на симулативно-генерирани данни и по този начин коректно да се определи латент-
ната дименсионалност на анализираната емпирична матрица. 

Предложена е илюстрация на паралелния анализ с прилагането му към данни по Скалата за депре-
сия на Бек (Балев, 1994) в две извадки( =1419, =192). Резултатите и в двата случая потвърждават 
изведената чрез други методи (Byrneetal., 1996)едномерност на инструмента. Съпоставката на паралелния 
анализ с резултатите от другите два ретентивни критерии – правилото на Кайзер и скрии-теста на Кетел, 
приложени към същите данни, недвусмислено показват надценяване на броя на главните компоненти по 
правилото на Кайзер и сравнително идентични заключения, базирани на скрии-теста на Кетел. Формули-
рани са практически ориентири за адекватността на различните ретентивникритерии.

A crucial point in the analysis of the latent structure, underlying the relationships between observed vari-
ables, is the decision concerning its dimensionality. To this aim various methods and criteria have been developped 
in the realm of psychometrics, and particularly in the factor-analyticmethodology. Among the most known and 
used in practice are the Kaiser’s rule of eigenvalues greater than 1(Kaiser, 1960) and the Scree-test of Cattell (Cat-
tell, 1966). The paper presents an alternative retentive method – parallel analysis (PA) of principal components/
factors, as proposed by John Horn (1965). Based on simulated matrices of random data, the method allows the 
quantification of the sample bias of a real data’s eigenvalues. Thus the derived eigenvalues of the observed data 
could be adjusted and consequently a correct decision regarding its latent dimensionality can be drawn.

To pinpoint the advantages of the parallel analysis an empirical application of the method is presented. 
Data, usedin the Bulgarian adaptation of the Beck Depression Inventory (Balev, 1994) have been analysed, ap-
plying three criteria for determining the latent dimensionality(in terms of principal components) of the item’s 
pool. The analytical design has been followed in two samples ( =1419, =192). The results demonstrated 
a salient discrepancy between parallel analysis and Kaiser’s rule with a tendency for the later to suggest a higher 
number of substantive components or factors. As far the latent structure of the Bulgarian adaptation of the BDI 
have been previously analysed (Byrne et al., 1996), it is argued that the Kaiser’s rule overestimates the number of 
latent dimensions while the derived by parallel analysis latent dimensionality could be accepted as correct. In the 
same comparative sense, the scree test gets closer to the PA than Kaiser’s rule but is compromised by the lack of 
appropriate statistical testing procedure.

In conclusion some brief and practical guidelines are pinpointed regarding the advantages and weaknesses 
of the presented retentive criteria. 

Традиционно латентната структура на набор от наблюдаеми променливи се изследва чрез 
прилагането на факторен анализ (FA) или анализ на главните компоненти(PCA). Критичен мо-
мент и при двата метода е решението за броя на факторите, които да бъдат възприети като адек-
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ватно описващи анализираната матрица на взаимовръзки между наблюдаваните променливи. 
Това решение е необходимо да удовлетвори две противоположни изисквания. Първото от тях 
– принципа на опростеност и икономичност (parsimony) – мотивира максималната редукция 
и задържането на минимален брой фактори1, докато второто – адекватното репрезентиране на 
емпиричните данни от математическия модел - предпоставя увеличаване на броя на факторите 
(компонентите), като абсолютната точност се постига при изравняване на броя на факторите 
с броя на факторизираните променливи2. Решението за броя на факторите на дадена матрица 
на взаимовръзки изисква намирането на най-добрата локация по континуума, очертан от тези 
два полюса, като изборът може да бъде аргументиран както статистически, така и съдържа-
телно-теоретично. Субстантивният аргумент няма да ни занимава в случая – той се свързва с 
определена априорност по отношение на латентната структура на наблюдаваните променливи, 
която е необходимо да бъде апробирана – напр. при адаптирането на вече разработена скала. В 
тези сценарии изборът на броя на факторите е предпоставен и анализите нямат изчистенекс-
плораторен характер. Статистическите алгоритми от своя страна могат да бъдат оценявани ко-
гато се абстрахираме от теоретични аргументи и броят на факторите се извежда постатистиче-
ски критерии. От тази гледна точка, вариациите и ковариациите на наблюдаваните променливи 
съдържат системен, нестохастичен компонент, който би трябвало да се включи в латентната 
структура (и по този начин да я дефинира) и компонент-грешка, който е рандомизиран и извад-
ково-специфичен – последният би трябвало да се игнорира. Адекватният критерий при опре-
деляне дименсионалността на набор от наблюдаеми променливи (можем да го наречем ретен-
тивен критерий) редуцира ранга на ковариационната матрица до минималния брой фактори, 
които репродуцират системния компонент и елиминират стохастично-извадковия компонент. 

ретентиВни методи

В съвременната методология на FA и PCA присъстват няколко ретентивни критерии, като 
водещи са ‘правилото на Кайзер’ (Kaiser, 1960)3и скрий-теста на Кетел (Cattell, 1966). Тяхната 
популярност се възпроизвежда от широкото им приложение и имплементирането им в стан-
дартните статистически програми. Все пак през последните години в литературата се забе-
лязва консенсус около позицията, че паралелния анализ (ПА) (Horn, 1965) e сред най-точните 
ретентивни методи (Montanelli&Humphreys, 1976; Glorfeld, 1995; Haytonetal., 2004; Lanceetal., 
2006). Изборът на метод за определяне броя на факторите е важен, защото резултатите от раз-
личните методи обичайно се разминават, а това се дължи на тенденциите на по-консервативна-
та (подценяваща) или по-либералната (надценяваща латентната дименсионалност) идеология, 
заложена във всеки метод. 

В този текст ще бъде представена методологията на паралелния анализ(ПА), така както 
е предложена от Джон Хорн (Horn, 1965), като тя ще бъде илюстрирана емпирично и съпоста-
вена с другите два ретентивни критерия – правилото на Кайзер за собствена характеристична 
стойност по-голяма от единица и скрий-теста на Кетел.

Идеята на паралелния анализ е проста – компоненти(фактори), извлечени от реални дан-
ни с налична дименсионална структура, би трябвало да имат по-високи характеристични стой-
ности(eigenvalues) в сравнение с тези на компоненти (фактори), получени от случайни данни, 
имащи същата размерност –Nxp (N–брой лица и p - брой променливи). Казано по друг начин, 
случайните данни би трябвало да формират некорелирани променливи в матрицатаpxp и сле-
дователно PCA на такава матрица ще изведе характеристични стойности =  = …=

1 Тук и по-нататък, с цел текстова икономичност, понятията фактори и компоненти ще бъдат използвани 
взаимозаменяемо, освен на местата, където изрично са диференцирани.
2 това не важи за матрици, които не са от пълен ранг.
3 известно още като ‘правило на Кайзер-Гутман‘ и ‘K1’
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 = 1. Нека илюстрирам тези варианти с хипотетичните функции на характеристичните стой-
ности за тези матрици. Ако имаме данни с едномерна латентна структура, които извеждат ко-
релационна матрица от ранг 1( ), това означава, че взаимовръзките между променливите 
в тези данни са перфектни и се описват с максимални корелационни коефициенти – ‘1’ и/или 
‘-1’. Характеристичният анализ (eigenanalysis) на тези данни би дефинирал един-единствен 
компонент с характеристична стойност, равна на сумата на вариациите на променливите

=
при  – вариацията на i-тата променлива,
докато останалите биха имали нулева характеристична стойност -  = …=  = 

0. 
На другия хипотетичен полюс стоят данни, в които няма никаква вътрешна структура – 

корелационната матрица на тези данни би съдържала нули извън главния диагонал – матрица 
от ранг 0 ( ). При компонентен анализ характеристичните стойности за тази матрица ще 
бъдат единици, които представляват стандартизираните вариации на всяка отделна променли-
ва, т.е. диагонала на матрицата. Описаните матрици -  и , са хипотетични абстракт-
ности, които биха се реализирали само при реално наличие на описаните латентно-структурни 
условия иусловие наасимптотичност, т.е. в клонящи към безкрайност по N извадки. На практи-
ка, когато работим с крайни извадки, емпиричната матрица на едномерна латентна структура - 

извежда характеристични стойности по-големи от единица по повече от един компонент. 
По същия начин, матрицата на случайно-генерирани числа с предпоставена нулева димен-
сионалност - , вместо поредица от идентични характеристични стойности, демонстрира 
такива със стойности, различни от единица (виж Графика 1). Разликите между съответните 
характеристични стойности – λ, на двете матрици  и хипотетичната :

 -  (i=1, 2, …p)
може да се опрости до

 - 1 (i=1, 2, …p)       (1)
което представлява извадковата грешка (изкривяване) за характеристичната стойност 

на компонент i, оценена в случайно-генерирана(r - random) матрица данни. 

Следвайки подобна логика, Джон Хорн (Horn, 1965) аргументира, че в крайни извадки, 
при некорелирани променливи, се очаква характеристичните стойности да са по-големи или 
по-малки от 1 при PCA поради ‘извадкови изкривявания’. Именно тези извадкови изкривява-
ния компрометират правилото на Кайзер за характеристична стойност по-голяма от единица 
като ретентивна стратегия. Хорн аргументира, че величините на тези изкривявания могат да 
се получат чрез генерирането на ‘достатъчно голям’ брой некорелирани случайни данни със 
същата размерност Nxp, каквато имат и реалните данни4, последващPCA или FA по всяка ге-
нерирана извадка и усредняване на характеристичните стойности, получени от дискретните 
анализи по генерираните извадки – r(r=1,..k). Оценката на изкривяването - (d-субскрипт, 
обозначаващ девиантност) следователно е средната характеристична стойност минус 1 по 
всеки компонент (или минус 0 за общите фактори):

 = - 1 (i=1, 2, …p)       (2)
при  =         
Корекцията на емпиричните характеристични стойности -  е по формулата:

=  -       (3)

4 Характеристиките на разпределението на случайно-генерираните данни е допълнителен въпрос и по него виж 
Dinno(2009).
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След като с оценката на изкривяването се коригират характеристичните стойности на 
емпиричната матрица5, като системни (субстантивни) се интерпретират компонентите с харак-
теристична стойност по-голяма от 1 ( >1) или факторите, с характеристична стойност 
по-голяма от 0( >1). По-късно е предложена по-консервативна процедура, предпоставя-
ща генерирането на голям брой случайни извадки (напр.5000) и вместо средната стойност от 
изведеното разпределение на извадковите грешки, да се използва 95-ия или 99--ияперсентил 
по това разпределение за необходимата корекция (виж напр. Glorfeld, 1995). По този начин се 
редуцира вероятността от тип I-грешка, в случая да се включи в латентната структура компо-
нент (фактор), когато популативнотой не е систематичен6.

Графика 1 представя характеристичните функции на моделните (асимптотични) матри-
ци -  и  при размерност Nxp(N= , p=21). Функцията  визуализира характе-
ристичните стойности на  в крайни извадки – N=##, т.е. съдържа стохастичниизвадкови 
грешки по всеки компонент. Разминаването между функциите на  и  е графичния 
еквивалент на  (по формула 2).

Както бе посочено, ако имаме емпирична матрица  с размерност Nxp, където N=## и 
има същата стойност, както и за , тогава характеристичните стойности на , по-високи 
от стойностите на  по релевантните компоненти, са индикация за наличието на субстан-
тивни (систематични) компоненти на .

От казаното става ясно, че ПА представлява ревизия на критерия на Хенри Кайзер за ха-
рактеристична стойност по-голяма от 1. Резултатите от паралелния анализ могат да бъдат раз-
читани цифрово-аналитично или графично, подобно на скрии-теста на Кетъл (Cattell, 1966). 
Разликата от традиционния скрии-тест е, че при паралелния анализ присъстват две функции 
на характеристични стойности – емпирична и усреднена от случайно-генерираните данни. Ос-
новната критика към скрии-теста като ретентивен метод е субективността при интерпретира-
нето на функцията на характеристичните стойности.

Тук няма да се спирам на представянето на двата класически метода – правилото на Кай-
зер и скрии-теста на Кетел – презумпцията е, че те са достатъчно известни и широко използ-
вани. Те все пак ще бъдат използвани като референция при анализите, използващи паралелния 
ретентивен метод. 

5 Да подчертая още веднъж, корекцията представлява занижаване на характеристичната стойност на съответния 
компонент с усреднената стойност на извадковото изкривяване по този компонент, получена от матриците на 
случайно-генерирани данни.
6 За сметка на увеличаването на вероятността от грешка тип II – в случая да не се възприеме даден компонент 
като систематичен, когато той е такъв.
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Графика 1. Характеристични функции на ,  и 

Прилагане на ПА към Скала за депресия на Бек (BDI-BII)
Трите метода са приложени към данни, получени поСкала за депресия на Бек (Beck, 

1961), диференцирани в две извадки – неклинично-нормативна(N=1491) и неклинично-фокус-
на(N=192), като в последната се наблюдават по-високи нива на депресивна симптоматика, в 
сравнение с нормативната извадка.В неклинични извадки скалата се използва като скринингов 
инструмент и регистрира депресивна симптоматика, която обичайно е в ниските равнища на 
интензивност (Балев, 1994). Публикуваните изследвания на факторната структура на BDI-BII 
(Балев, 1994; Byrneetal.,, 1997, Byrneetal., 1998), които достигат до приемането на т.нар. ‘фа-
сетна’ едномерност на скалата няма да бъдат разглеждани; тукще бъдат представенинезави-
сими анализи на нейната дименсионалност с прилагане на ПА, за да бъде илюстриран този 
ретентивен метод върху реални данни. 

Скалата за депресия на Бек се състои от 21 айтема, квантифицирани по 4-степенна ска-
ла. Задачата е да се определи дименсионалността на латентната структура на инструмента на 
основата на метода на главните компоненти (PCA), т.е. броя на систематичните компоненти, 
стоящи зад взаимовръзките на 21-те айтема, при прилагане на различни ретентивни критерии.

Таблица 1и Таблица 2 представят резултатите от паралелния анализ на главните ком-
поненти по данните от двете извадки.Емпиричните характеристични стойности (eigenvalues) 
представляват вариацията на изведените компоненти от наблюдаванитекорелационни матрици 
на 21-те айтема от скала за депресия на Бек. ПА-характеристичните стойности са усреднените 
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вариации на компонентите - , получени от корелационни матрици, основани на униформ-
но-генерирани случайни числа. Доколкото при липса на извадкови изкривявания и моделните 
очаквания за матрици от нулев ранг, последните би трябвало да се декомпозират до характерис-
тични стойности, равни на 1, разликата между усреднените им стойности и единица дефинира 
извадковата грешка или коефициент на изкривяване по всеки компонент по (2), представени в 
трета колона. Именно с тази стойност се коригират емпиричните характеристични стойности 
– и коригираната резултативна характеристична стойност , по-голяма от 1, се възприема 
индикатор на систематична дименсионалност.

Таблица 1. Паралелен анализ на BDI-BII в нормативна извадка (възрастни)PCA

компоненти

нормативнаизвадка(N=1419)

емпирични 
характеристични 
стойности

ПА 
характеристични 
стойности

коефициент 
на 

изкривяване

коригирани 
характеристични 
стойности

1 6.59 1.22 .22 6.37
2 1.16 1.18 .18 .98
3 1.10 1.15 .15 .95

Бележка:
*N=1419
**включени са само емпирични характеристични стойности > 1
***брой на генерираните матрици от порядък 1419x21 - 630

Таблица 2. Паралелен анализ на BDI-BII за фокусна извадка (възрастни)PCA

компоненти

фокусна извадка

емпирични 
характеристични 
стойности

ПА 
характеристични 
стойности

коефициент 
на 

изкривяване

коригирани 
характеристични 
стойности

1 7.12 1.62 .62 6.50
2 1.41 1.51 .51 .90
3 1.21 1.44 .44 .77
4 1.02 1.36 .36 .66

Бележка:
*N=192
**включени са само емпирични характеристични стойности > 1
***брой на генерираните матрици от порядък 192x21 - 630

Паралелният анализ на главните компоненти и в дветеизвадкиизвежда едномерна латентна 
структура, стояща зад взаимовръзките на 21-те айтема. Ако се разгледат PCA-характеристични 
стойности  от Таблица 1(некоригирани характеристични стойности) се вижда, че и в двете 
извадки, прилагането на ретентивния критерий на Кайзер би изисквал неедномерна структу-
ра–3-мерна в първия случай и 4-мерна във втория. От друга страна, прилагането на скрии-тес-
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та на Кетел (Cattell, 1966), определено би довел до по-близки или идентични решения за броя 
на латентните дименсии с тези, получени от паралелните анализи.

Графика 2. Паралелен анализ на компоненти - нормативна извадка

Графика 2 и Графика 3плотират усреднените по компоненти характеристични стой-
ности на  и характеристичните стойности на емпиричната матрица . И в двата случая 
само по първия компонент се наблюдават по-високи характеристични стойности за емпирич-
ната матрица в сравнение с характеристичните стойности на случайно-генерираните матрици, 
което означава едномерна латентна структура на анализираните емпирични матрици.

Графика 3. Паралелен анализ на компоненти - фокусна извадка

ОПРЕДЕЛЯНЕ ДИМЕНСИОНАЛНОСТТА НА ЛАТЕНТНА СТРУКТУРА – ПАРАЛЕЛЕН АНАЛИЗ ...
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препоръки

Прилагането на паралелния анализ, като ретентивен метод, изисква специфичен софту-
ерен алгоритъм, но той е наличен, макар и в общия случай да не е интегриран в стандартните 
статистически пакети7. Разминаването между правилото на Кайзер и резултатите от паралел-
ния анализ зависи от много фактори, но при равни други условия е обратно-пропорционално 
на обема на анализираната извадка. Следователно при работа с малки по обем извадки е пре-
поръчително прилагането на паралелен анализ като ретентивен метод. 
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TESTS FOR SELF-ACTUALIZATION AND PERSONAL MEANINGIN LIFE 
- BULGARIAN ADAPTATION: A PILOT STUDY
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Резюме: Личностовият растеж, самоактуализацията и жизненият смисъл са смятани за едни от най-
съществените измерения на психическото благополучие, проучвано интензивно в последните десетилетия. 
Цел на настоящия доклад е теоретичен анализна възможностите за свързване на самоактуализацията и 
жизнения смисъл, като неотменими тенденции на здравата личност и представянето на предварителни 
резултати от работата по адаптацията за българска популация на два въпросника за тяхната оценка. Метод: 
Анализират се пилотни данни от 31 здрави лица, работещи и студенти, 7 (22.6%) мъже и 24 (77.4%) жени 
на възраст от 20 до 57 години, х ср. 39,94 (SD= 10,58), със средно и висше образование. Всички изследвани 
са попълнили Тест за самоактуализация (ТС) (1984), адаптирана версия на Personal Orientation Inventory 
на E. Shostrom и методика за личностния жизнен смисъл (2003).След изследването е проведена кратка 
дискусия с цел получаване на обратна връзка за степента на разбиране на твърденията. Получените 
коментари относно отделни твърдения и термини са обсъдени от екипа и взети под внимание преди 
създаването на окончателната версия на въпросниците. Резултати: Първоначалните резултати показват, 
че стойностите на модата за 12 от 14-те субскали на ТС са в рамките на средна степен на изразеност, 
стойностите за самоуважение и себеприемане са под средната. Семейният (35,5%), комуникативният 
(32,2%), иалтруистичният (29,1%) жизнен смисъл доминират в най-висока степен в системата за жизнения 
смисъл на изследваните лица. Резултатите от преобладаващата част от субскалите на ТС корелират 
умерено и значимо (p<.05). Доминиращите в извадката семейни аспекти на жизнения смисъл корелират 
позитивно и значимо с комуникативните аспекти (r=.359, p<.05) и негативно със самореализацията (r=-
.432, p<.05); а алтруистичните аспекти корелират отрицателно и значимо с хедонистичния жизнен смисъл 
(r=-.403, p<.05). Проучването продължава.

Ключови думи: самоактуализация, жизнен смисъл, въпросници, българска адаптация

Abstract: Personality growth, self-actualization and the meaning in life are considered to be one of the 
most significant dimensions of psychological well-being that has been intensively studied in recent decades (Ryff, 
1995, Steger et al., 2006). The objective of this paperis a theoretical analysis of the possibilities of linking self-
actualization and the meaning in life, as irrevocable tendency of the healthy personality and the presentation 
of preliminary results of the work on adaptation for the Bulgarian population of two questionnaires for their 
evaluation. Method: Pilot data from 31 healthy persons, working and students, 7 (22.6%) men and 24 (77.4%) 
women, aged 20 to 57 years, mean age 39.94 (SD = 10.58), high school and university graduates. All subjects 
completed the Self-actualization Test - SAT (1984), an adapted version of E. Shostrom‘s Personal Orientation 
Inventory, as well asa Test of Personal Meaning in Life (2003). We had a brief discussionwith thesubjects studied 
to get feedback on the level of understanding of the items of both questionnaires. Comments received on items and 
terms used were discussed by the team and taken into consideration before the final version of the questionnaires 
wasmade.Results: Initial results show that mode values   for 12 of the 14 TC subscales are within the mean range, 
self-esteem and self-acceptance values   are below average. The family (35.5%), the communicative (32.2%), and the 
altruistic (29.1%) meaning in lifedominate in the system of life meaning of the studied persons. The results from 
the predominant part of the SAT subscales correlate moderately and significantly (p <.05). The most prominent 
in the sample family aspects of the meaning in life correlate positively and significantly with the communicative 
aspects (r = .359, p <.05) and negatively with self-realization (r = - 432, p <.05); and altruistic aspects correlate 
negatively and significantly with the hedonistic meaning in life (r = - 403, p <.05).The study is in progress.

Key words: self-actualization, meaning in life, questionnaires, Bulgarian adaptation
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ВъВедение

Самоактуализацията и жизненият смисъл са смятани за съществени измерения на психи-
ческото благополучие, проучвано интензивно в последните десетилетия.Смисълът на живот е 
психологическа реалност независимо от това, в какво конкретно човек вижда този смисъл. В 
психологията смисълът на живот се изучава преимуществено от гледна точка на това, по какъв 
начин и под влияние на какви фактори се случванеговото формиране в индивидуалното разви-
тие и как формирания смисъл на живот или неговото отсъствие влияят на жизнената дейност и 
съзнанието на личността (Лотова,2017).Въпреки значимостта на личностният жизнен смисъл, 
той е недостатъчно проучен (Zika et al., 1992).

Както по отношение на редица важни психологически конструкти, така и за понятието 
смисъл при обяснение на проявите на човека, изследователите търсят корени впсихоанализата. 
Насочеността към разкриване на смисъла на постъпките и непроизволните реакции се смята за 
главна характеристика на психоаналитичния подход.В работите на Фройд за първи път се сре-
ща, понятието смисъл, включено в ред обяснителни понятия на научната психология. Фройд е 
разработил таксономия на смислите на личностните отношения.Автори-аналитици от 60-те го-
дини на 20-ти век като Szasz, Home и Rycroft разглеждат психоанализата като теория на смисъ-
ла, в по-голяма степен, отколкото като теория на каузалността. Доказателства за тази теза се 
търсят включително и в избора на заглавия на творби на З.Фройд, например „Интерпретация 
на сънищата“, а не „Причини за сънищата“, както и „Смисълът на симптомите“ – заглавие на 
една от главите на въвеждащите му лекции. Разсъждения в тази посока се правят и във връзка 
с хистеричните симптоми, като се твърди, че заслугата на Фройд е свързана с това, че тези 
симптоми имат смисъл(Лотова,2017; Rycroft, 1985).

Алтернатива на разбирането на смисъла при Фройд е формулирана в по-късните работи 
на Алфред Адлер, съдържанието, на която е близка до съвременното екзистенциално-хума-
нистично направление в психологията. Адлер характеризира своята система за индивидуална 
психология, като учение за смисъла на човешките действия и експресивни прояви, движения, 
за смисъла, който индивидите придават на света и самите себе си, макар че основен обект на 
изучаване на индивидуалната психология не е този смисъл (Лотова, 2017).

К.Г. Юнг обръща внимание, както на проблема за смисъла на живот, така и на проблема 
за тълкуване на смисъла на сънищата, продуктите на фантазията и т.н. Той излага хипотеза, 
че хората са изправени пред задачата да открият смисъл, благодарение на който те изобщо да 
могат да живеят. Смисълът на живот е свързан единствено с определянето на духовни или кул-
турни цели, стремежа, към които се явява необходимо условие за душевно здраве.

Понятието за смисъла като жизненоважна задача е разработено подробно в теорията за 
личността и психотерапията на Виктор Франкл. В своето учение В. Франкл идентифицира три 
основни части: 1) за стремеж към смисъл, 2) за смисъла на живота 3) за свободната воля. Стре-
межът на човек да търси и реализира смисъла на живот Франкъл разглежда като вродена моти-
вационна тенденция, присъща на всички хора, явяващ се основният двигател на поведението и 
развитието на индивида. Според Франкл смисълът за всеки човек във всеки определен период 
от време е уникален и единствен. Затова по-голямо значение трябва да се придава на специ-
фичния смисъл на живота на определен човек в даден конкретен момент. Той свързва този сми-
съл с уникалната задача на всеки човек в хода на живота му – в него всеки трябва да изпълни 
житейската си мисия. Отсъствието на смисъл води до състояние в човек, което Франкл нарича 
екзистенциален вакуум и е причина за много психични заболявания, включително специфични 
„ноогенни неврози“ и различни видове девиантно поведение (Лотова, 2017; Франкл, 2014).

Понятието смисъл е едно от централните в работите на всички представители на екзи-
стенциално-хуманистичната психологическа школа - Дж. Бугентал, Р. Мэй, И. Ялом. Сред фи-
лософите-екзистенциалистите един от първите, който започва да разглежда смисъла на живот 
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е К. Ясперс. Той го описва като актуално преживяване, специфично присъщо на човек вътреш-
но възприятие на психически взаимовръзки, което се дължи на определена вътрешна работа. 
Смисълът позволява на човек да осигури пълнотата на живота си. Опитите за отказване от себе 
си, от избор, подчинение на себе си на страха пред неизвестното и неопределеното водят до за-
губа на контакт с „вътрешното Аз“, загуба на смисъл и екзистенциална тревога (Лотова, 2017).

Самоактуализацията е друга категория, необходима за реализиране на пълнотата на жи-
вота. Тя е едно от най-важните понятия в хуманистичната психология и се разбира като процес, 
който се състои в най-пълно развитие, разкриване и реализация на способностите и възмож-
ностите на човек и актуализация на неговия личностен потенциал. Теорията на самоактуали-
зацията е разработена в САЩ в средата на ХХ век и става значима част от хуманистичната 
психология (Вахромов, 2001;Леонтьев,1987).

Самоактуализацията помага на човек да стане това, което той в действителност може 
и следователно да живее осмислено. Потребността от самоактуализация се явява най-висша 
потребност, главен мотивационен фактор. На базата на потребността от самоактуализация се 
раждат мотивите за търсене на смисъл на собствения живот като цяло. Тези мотиви определят 
специфичната форма на саморазвитие наречена самоактуализация (Вахромов, 2001).Самоак-
туализацията се асоциира с понятията „психично здраве“ и „личностно развитие“. Тя е част от 
създаването на себе сив процеса на развитието(Maslow, 1962).

Въпреки че въвеждането в научно обръщение на понятията «самоактуализация» и «са-
мореализация» се приписват наК. Голдщайн, за когото самоактуализацията е основния и по 
същество единствен мотив в човешкия живот, действие, насочено към удовлетворяване на по-
требностите(Вахромов, 2002), Ейбрахам Маслоу разработва идеята за самоактуализацията в 
продължение на три десетилетия, като прави крайъгален камък не само на теорията на ли-
чността, но и на цяла философска система (Леонтьев, 1987; Maslow, 1962).

Маслоу (2010) свързва себеактуализацията с психичното здраве. Той проучва студенти 
в много добро здраве, като отхвърля всички лица с невроза, психоза и личностова патология, 
както и такива с тенденция към подобни състояния. При включените в изследването има данни 
за налична себеактуализация, дефинирана като пълно оползотворяване и използване на дарби, 
способности, потенциал. Естествено, следвайки логиката в теорията на Маслоу за потребно-
стите, при изследваните лица се предполага, че те са удовлетворили базовите си потребности 
от сигурност, принадлежност, любов, уважение и самоуважение, от знания и разбиране. В ре-
зултат от изследването на тази извадка, Маслоу заключава, че в несъвършеното американско 
общество, в което проучването му е проведено, е възможно да се развият добри и здрави хора, 
които се справят благодарение на вътрешна автономност и толерантност, но това все пак е 
възможно само ако културата има съответната толерантност към отделянето на тези самоак-
туализирали се хора от нейните несъвършенства. Крайната цел на Маслоу, всъщност е много 
по- глобална от изследването на самоактуализацията. Проучването на себеактуализиращите се 
хора трябва да даде възможност за създаването на една нова универсална научна психология. 
Маслоу свързва самоактуализацията с вътрешната природа, с динамичната сила, търсеща изя-
ва и присъща на всяко човешко същество. Тази естествена, вродена сила (тенденция) е един от 
най-важните аспекти на „желанието за здраве“ и на порива към растеж и търсене на идентич-
ност (Maslow, 1962). 

Според Маслоу развивайки се, човек преминава през самоизразяване – самоутвържда-
ване – самореализация – саморазвитие – самоактуализация ( Maddi, 1968).Разликата между 
самоактуализацията и формите преди нея се състои в това, че тук се актуализират висши смис-
лови мотиви на поведенито и живота на човек. Според Маслоу потребността от самоактуали-
зация се явява връх в реда от потребности на човек, тя не може да възаникне и да бъде реа-
лизирана, ако не са реализирани потребностите от по нисш ред.Автор на още едносхващане 

ТЕСТОВЕ ЗА САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ И ЛИЧНОСТЕН ЖИЗНЕН СМИСЪЛ – БЪЛГАРСКА ...



МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
202
за самоактуализацията е Карл Роджърс, но за разлика от Маслоу той разглежда въпросите за 
мотивацията и в това число за самоактуалиацията в контекста на общата теория за личността, 
докато Маслоу разглежда личността в контекста на теорията за мотивацията, т.е самоактулиза-
цията(Леонтьев,1987).

На базата на потребността от самоактуализация се раждат мотиви, направляващи човек 
към реализиране на висши смисли на своето съществуване. Съгласно В. Франкъл, смисълите 
на живот не са дадени на човек изначално, необходимо е специално да бъдат търсени (Мара-
лов,2004; Соловьева, 2008).Съществуват три, най-често общи пътища за търсене на смисъл: 
това което ние правим в живота /творчество, създаване/; това, което ние взимаме от света /
преживявания/; позицията, която имаме по отношение на съдбата. Съответно той обособява и 
три групи ценности: създаване, преживяване и отношение. Способът, с помощта на който се 
търси смисъла В. Франкъл нарича съвест. Съвестта е интуитивно откриване на единствения 
смисъл на дадената конкретна ситуация. Смисълът на живота не е в търсенето на удоволствие, 
стремежа към щастие, а в постигането и реализацията на ценности: създаване, преживяване, 
отношение(Маралов, 2004;Соловьева, 2008;Франкл, 2014)

В процеса на самоактуализация напълно се събират две линии на човешкото битие – 
самопознание и саморазвитие. Да опознаеш себе си доклокото това е въможно – означава да 
придобиеш основа за самоактуализация като способност най – пълно да използваш своите 
таланти, способности, възможности. Самоактуализирането е да откриеш смисъл в живота, да 
реализиаш себе си, да изпълниш своята мисия, своето предназначение. Най-важният резултат 
от самоактуализацията е усещането за осмисленост на живота и пълнота на битието(Маралов, 
2004; Соловьева, 2008).Така става ясно, че в теоретичните схващания за човешката личност 
и нейното създаване и развитие самоактуализацията и жизненият смисъл могат да бъдат раз-
глеждани като родствени категории.

В съвременната психология отдавна и здраво се е вкоренила представата, че човешкият 
живот не може да бъде сведен само към една проста формула, а представлява, сложна органи-
зирана система от смисли. Понятието смисъл на живота се отъждествява с понятието смисле-
ножизнени ориентации. Дадения феномен представлява - сложни социално-психологически 
образувания, които пораждат реално значими жизнени взаимоотношения между субекта и би-
тието, важни по отношение на целия жизнен път на личността. Те задават насочеността и гра-
ницата на самореализация на личността като субект на жизнения път, чрез смисленожизнени 
ориентации, които не се изчерпват с една жизнена цел, а представляват йерархична структура 
от смисли.

Съществува голямо множество от тестове за изследване на смисъла в живота, някои от 
тях с адптирани версии за различни групи пациенти със специфични заболявания. Въпреки 
многообразието теорията наВ. Франкъл е водеща при интерпретирането на тези методики. 
Един от най-използваните тестове еPurpose in Life (PIL) Test на Сгumbauchи Маholiск от 1964 
и 1969г. (Минчев, 2011; Harlow et al., 1987)

Цел на настоящия доклад е след теоретичен анализ на възможностите за свързване на 
самоактуализацията и жизнения смисъл, като неотменими тенденции на здравата личност, да 
представи предварителни резултати от работата по адаптацията за българска популация на два 
въпросника за тяхната оценка - Тест за самоактуализация (ТС) (1984), адаптирана версия на 
Personal Orientation Inventory на E. Shostrom и методика за личностния жизнен смисъл (2004).
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методи

Изследвани лица:
В пилотното проучване са включени 31 лица, с нормално социално функциониране- ра-

ботещи и студенти, 7 (22.6%) мъже и 24 (77.4%) жени на възраст от 20 до 57 години, х ср. 39,94 
(SD= 10,58), със средно и висше образование. Всички изследвани са попълнили ТС (1984), 
адаптирана версия на Personal Orientation Inventory на E. Shostrom и методика за личностния 
жизнен смисъл– „Система от жизнени смисли” (СЖС), (2003). Преди попълване на въпросни-
ците с всички изследвани е проведен разговор за обясняване целта на пилотното проучване и 
за получаване на информирано съгласие за участие, а след изследването е проведена кратка 
дискусия с цел получаване на обратна връзка за степента на разбиране на твърденията. По-
лучените коментари относно отделни твърдения и термини са обсъдени от екипа и взети под 
внимание преди създаването на окончателната версия на въпросниците. 

Инструментариум:
Методиката за изследване на „Системата от жизнени смисли”, на В. Ю. Котляков(СЖС)е 

публикуваназа първи път през 2003г. Методиката e валидирана в множество проучвания и ре-
зултатите показват приемлива надеждност. Главното предназначение на (СЖС)еизследване на 
представата на човек за системата от собствени жизнени смисли.Тясе състои от 24 твърдения, 
изброяващи жизнени смисли, за които се прави рейтингова оценка. Обработката позволява да 
се определят области на водещи за изследваното лице смисли. 

Кратко описание на категориите жизнени смисли, включени в СЖС:

1. Хедонистически смисли. Основани са на потребността на човек да получава удо-
волствие от живота, да бъде щастлив, да се наслаждава на цялото разнообразие от 
достъпни емоции и усещания.

2. Статусни смисли. Основани са на потребността за заемане на високо положение 
в обществото, за изграждане на кариера, за получаване на успехи и признание от 
другите.

3. Коммуникативни смисли. Основани на потребността начовек да общува с другите 
хора, да преживява емоции, свързани с общуването, да чувства нужност и причаст-
ност към живота на другите хора

4. Семейни смисли. Основани на потребността на човек да се грижи за членовете на 
своето семейство, да живее за него, да предава всичко най- добро на своите деца, да 
участва в съдбата на роднините и близките хора. 

5. Екзистенциални смисли. Основани на потребността на човек да придава ценност 
на самото изживяване на живота, да има воля да избира, да изпитва любов във всич-
ките нейни прояви.

6. Когнитивни смисли. Основани на потребността на човек да опознава живота, да 
разбира противоречията на окръжаващия свят и собствената личност, да търси сми-
съл и причина за случващото се.

7. Алтруистични смисли. Основани на потребността на човека безкористно да пома-
га на другите хора, да оказва съдействие, да прави добро, да служи на общото благо, 
пренебрегнайки собствената изгода.

8. Смисли на самореализацията. Основани на потребността на човек да изпълнява 
своето предначначение, да реализира всичките свои способности и възможности, да 
усъвършенства своята личност и отношенията с окръщаващия свят.
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Тестът за самоактуализация (ТС) е адаптация на теста(Personal Orientation Inventory, POI), 
създаден от Эверет Шостром (Everett L. Shostrom) през 1963 година и е предназначен за из-
мерване самоактуализацията на личността като многомерна величина,на основата на концеп-
цията за самоактуализацията на А. Маслоу(Калугин, 2012).Адаптацията на Personal Orientation 
Inventory, POI е осъществена от катедрата за социална психология на Московския университет 
М.В. Ломоносов, през 1981-84 год. от Ю. Е. Алешина, Л. Я. Гозман, М. В. Загика и М. В. Кроз, 
в резултат, на което е създаден оригинален психодиагностичен инструмент, който е наречен 
«Самоактуализационный тест» (CAT). CAT измерва самоактуализацията по две базови и ред 
допълнителни скали. Структурата на теста (САТ) е съхранена и представлява предложния от Е. 
Шостром модел на Personal Orientation Inventory, POI.Въпросникът се състои от 126 въпроса с 
две възможности(ценностни или поведенчески) за избор(Александрова и др.,2015).

резултати: 
Преди проучването е направен превод от първия автор (Исинова) и обратен превод от 

експерт-филолог. Два въпроса от ТС - 74 и 69 бяха преформулирани след обратния превод, 
поради недостатъчно съвпадане на смисъла на твърденията.След изследванетоса получени ко-
ментари от 9 изследвани лица относно неяснота по отделни твърдения и термини. Обсъдена е 
промяна на съответните твърдения и понятия, преди създаването на окончателната версия на 
въпросниците.

На таблица 1 и 2 са представени получените минимални, максимални и средни 
стойности от субскалите на двата теста.

Таблица1. Описателни статистики(бал) за субскалите от СЖС

Категории жизнен смисъл Мин. Макс. Средна SD
Алтруистичен 6 21 13,32 4,308
Екзистенциален 3 21 11,65 4,302
Хедонистичен 6 21 14,68 4,045
Самореализация 5 21 13,26 3,577
Статусен 8 24 18,03 4,528
Комуникативен 4 20 11,97 4,340
Семеен 5 20 11,29 4,221
Когнитивен 3 23 14,19 5,313

Забележка: По-ниските стойности означават по-висока степен на изразеност на жизне-
ния смисъл

Тези първоначални резултати показват, че стойностите на модата за 12 от 14-те субскали 
на ТС са в рамките на средна степен на изразеност, стойностите за самоуважение и себепри-
емане са под средната, получена от авторите на методиката(Александрова и др., 2015). Семей-
ният (35,5%), комуникативният (32,2%), иалтруистичният (29,1%) жизнен смисъл доминират в 
най-висока степен в системата за жизнения смисъл на изследваните лица.
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Таблица 2.Описателни статистики (бал)за конструктите от ТС

Мин. Макс. Средна SD
Ценностна ориентация 26 61 44,90  9,924
Гъвкавост на поведението 25 64 41,74 10,122
Сензитивност към себе си 30 74 52,39 11,194
Спонтанност 29 67 48,81 10,581
Самоуважение 35 76 53,77 11,263
Самоприемане 22 69 45,26 13,663
Представа за човека 38 73 50,32  8,459
Синергия 26 66 43,29  9,027
Приемане на агресията 30 71 49,68 10,650
Контактност 33 69 50,26  9,856
Познавателни потребности 23 62 44,19  8,553
Креативност 40 76 51,48  9,223

Резултатите от преобладаващата част от субскалите на ТС корелират умерено и значимо 
(p<.05). Доминиращите в извадката семейни аспекти на жизнения смисъл корелират позитив-
но и значимо с комуникативните аспекти (r=.359, p<.05) и негативно със самореализацията 
(r=-.432, p<.05); а алтруистичните аспекти корелират отрицателно и значимо с хедонистичния 
жизнен смисъл (r=-.403, p<.05).

заключение:
Осъщественияттеоретичен анализ на самоактуализацията и личностния жизнен смисъл, 

разглеждани като съществени тенденции на здравата личност, дава основание за по-нататъш-
но изследване на параметрите на взаимовръзката между двата конструкта и отделните техни 
съставни елементи.

Представени са предварителни резултати от пилотно изследване за подготовка на адапта-
цията за българска популация на два въпросника за оценка на самоактуализацията - Тест за са-
моактуализация (ТС) (1984), адаптирана версия на Personal Orientation Inventory на E. Shostrom 
и методика за личностния жизнен смисъл - СЖС (2003). 
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Докладът представя работата по българската адаптация на скалата Тъмната триада–кратка версия 
(Short Dark Triad, SD3,Jones & Paulhus, 2014), конструирана за измерване на три личностни черти: маки-
авелизъм, нарцисизъм и психопатия. Изследвани са 1062 юноши на възраст между 13 и 18 години. SD3 се 
състои от 27 айтема, по 9 за всеки от трите компонента. Оценката на факторната структура е извършена 
на два етапа, върху две независими извадки, с помощта на експлораторен и конфирматорен факторен 
анализ. Експлораторното изследване (N=489) извлича три фактора (при критерий за собствена стойност 
на фактора > 1), възпроизвеждащи оригиналната структура, с частично разместване на малък брой айте-
ми. Конфирматорният факторен анализ на SD3, върху втората извадка(N=452), тества и принадлежността 
на проблемните айтеми.Получени са данни за вътрешната съгласуваност и тест-ретест надеждността на 
SD3 върху извадка от 130 ИЛ. Конструктната валидност на SD3 е проверена чрез корелационни връзки и 
структурни модели сТриархична мярка за психопатия (Triarchic Psychopathy Measure, TriPM, Patrick, 2010). 
Получените резултати потвърждават възможностите за използване на SD3 с български юноши.

The current paper presents the working process and results of the Bulgarian adaptation of Short Dark Triad 
(SD3,Jones & Paulhus, 2014), a measurement, constructed to assess three socially aversive personal traits – Ma-
chiavellianism, narcissism, and psychopathy. Data are collected on adolescent sample (N=1062), age range: 13 to 
18. SD3 consists of 27 items, 9 for each of the constructs measured. Factor structure of the scale is evaluated in two 
stages, on two independent samples with exploratory factor analysis (EFA), and with confirmatory factor analysis 
(CFA). EFA on Sample 1 (N=489) states for three factors (eigenvalue> 1), in accordance with the original structure, 
with partial displacement of few items. CFA on Sample 2 (N=452) tests the affiliation of the problem items. Test-re-
test reliability is measured on sample of 130 adolescents. For assessment of construct validity of SD3 correlational 
analysis and structural modeling with Triarchic Psychopathy Measure (TriPM, Patrick, 2010; Koleva, 2017) are 
performed. Results obtained confirm the perspectives of appliance of SD3 with Bulgarian adolescents. 

1. постаноВка на проблема

В статията си от 2002 г. „Тъмната триада на личността: нарцисизъм, Макиавелизъм и пси-
хопатия“ Д. Полхъс и К. Уилямс си поставят за цел да отделят онези личностни черти, които 
са социално неприемливи и отблъскващи, но въпреки това се отнасят до нормативното функ-
циониране, като проявата им не е на равнище, което да изисква поставянето на психиатрична 
диагноза. Д. Полхъс и К. Уилямс (2002) въвеждат термина „Тъмната триада“, за да подчертаят 
важността на едновременното изучаване и изследване на тези черти – Макиавелизъм, нарци-
сизъм и психопатия, защото според тях, само по този начин различията между трите типа 
личностни характеристики могат да бъдат достатъчно ясно разграничени. Въпреки различния 
теоретичен произход на разглежданите конструкти, оценката и разграничаването на техните 
прояви се припокриват според някои изследователи до степен, която ги прави взаимнозаменя-
еми в нормативната извадка (McHoskey et al., 1998). Други авторидори ги комбинират в общ 
индекс Тъмна триада, наричайки го още „Психологията на Джеймс Бонд“(Jonason et al., 2010).

Макиавелистичната личност е определяна като по-скоро хладна, сдържана и стратеги-
чески ориентирана, отколкото враждебна и импулсивна (Christie & Geis, 1970).Макиавелисти-
те се справят най-добре в контекст, който позволява: 1. общуване лице в лице, 2. дава възмож-
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ност за импровизация и 3. са налични фактори, които биха довели до емоционално разсейване 
(Christie & Geis, 1970). Макиавелизмът може да е обвързан с просоциално поведение, когато 
тези действия водят до увеличаване на социалния престиж, изграждане и поддържане на ре-
путацията и са видими за околните, у които предизвикват положително отношение(Bereczkei 
et al., 2010). Според обзорана Д. Джонс и Д. Полхъс (2009) личностната характеристика Ма-
киавелизъм е свързана с добър контрол върху импулсите и рядко резултира в открито агресив-
но поведение. По-често използваните начини за увреждане в социалното взаимодействие са 
лъжи, измамно, подвеждащо поведение и предателство. За да постигнат целите си, този тип 
личности относително умело умеят да управляват впечатлението, което създават у околните, 
като прилагат разнообразни техники за убеждаване в зависимост от ситуацията – прикритост, 
лукавство, ласкателство, приятелско държание, понякога вменяват чувство на вина, а в други 
случаи изглеждат безпомощни, провокирайки просоциално или снизходително поведение у 
околните. Характерно за Макиавелистичния тип личност е убедеността в собственото умение 
и способност да манипулира другите, така че да достигне желания резултат (Jones & Paulhus, 
2009). Тази личностна характеристика се разглежда като отразяваща наличието на циничен 
светоглед, прагматична етика, манипулативност и липса на моралност – все характеристики, 
асоциирани с личността на политическия стратег Николо Макиавели (Christie & Geis, 1970). Д. 
Джонс и Д. Полхъс (2009) допълват особеностите на този тип личност, обръщайки внимание 
на Сун Дзъ, военен стратег от VI –V в. пр. Хр., който подчертава важността на трезвото и хлад-
нокръвно планиране и подготовка на действията, формирането на коалиции и създаването на 
репутация за постигането на успех. За да се разграничи психопатията от Макиавелизма е не-
обходимо да се подчертае, че при психопатите се наблюдава склонност да действат импулсив-
но, да изоставят семейство и приятели и да не се грижат за репутацията си (Hare & Neumann, 
2008), докато Макиавелистите планират предварително действията си, създават съюзи и връз-
ки и се стараят да поддържат положителна репутация. В изследвания на Д. Джонс и Д. Полхъс 
(2011b) се установява, че Макиавелистите са по-скоро стратези, отколкото импулсивни и че 
избягват да манипулират членове на семейството си, както и да използват другиподобни по-
веденчески тактики, които биха застрашили репутацията им, като напр. да симулират слабост 
(Shepperd & Socherman, 1997). Така, ключовите елементи при личностната характеристика Ма-
киавелизъм в инструментариума, който разработват, наречен Тъмната триада – кратка вер-
сия (Short Dark Triad, SD3, Jones &Paulhus, 2014)са: манипулативност, коравосърдечен афект и 
стратегическо-пресметлива ориентация.

Психопатия: В изследванията на психопатията се посочват два ключови елемента: дефи-
цит в афекта (коравосърдечност) и дефицит в самоконтрола (импулсивност) (Cleckley, 1976; 
Hare, 1999; Lykken, 1995). Дефицитът в самоконтрола се разглежда като централен компо-
нент както за криминално проявената психопатия, така и за некриминалната (Hare & Neumann, 
2008; Hall & Benning, 2006).Д. Полхъс и Д. Джонс (2011а)смятат, че психопатите демонстри-
рат коравосърдечносттаси в краткосрочен план – лъжат, за да получат незабавно желаното от 
тях, независимо от това, че тези лъжи увреждат дългосрочния им интерес. Затова, когато тази 
склонност към коравосърдечна манипулация се съчетае с други личностни черти, ориентирани 
към нуждата от незабавно действие, като безразсъдство и незаинтересованост от потенциал-
ните рискове и опасности, и търсене на силни усещания и възбуда,се проявява дръзкото и без-
жалостно, безмилостно криминално поведение (Hare & Neumann, 2008). Д. Джонс и Д. Полхъс 
(2014) посочват, че импулсивността е ключовият елемент за разграничаването на психопатия-
та от Макиавелизма, като импулсивността, залегнала в тяхната концепция, и съответно отра-
зена на съдържателно ниво в айтемите в Тъмна Триада – кратка версия (SD3), е по-близка до 
вторичната, а не първичната психопатия, поставяйки акцент върху антисоциалното поведение, 
слабия контрол върху импулсите и отмъстителността на психопатната личност. 
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Нарцисизъм: нарцистичното поведение се проявява с манипулативност и коравосърдеч-

ност, подобно на психопатията и Макиавелизма, но неговата съществена характеристика е 
чувството за грандиозност и превъзходство над останалите, което може да накара нарцистич-
ната личност да реагира агресивно, ако почувства заплашена грандиозната представа за собст-
вената си значимост(Jones & Paulhus, 2010). В Тъмната Триада – кратка версия (SD3) фокусът 
е поставен върху получаване на подкрепление за поддържане на чувството за изключителност 
и превъзходство като мотиватор за нарцистичното поведение, докато при психопатията и 
Макиавелизма поведението цели постигане на инструментална или материална печалба. Нали-
чието на несъответствие между външната проява на превъзходство и вътрешното усещане за 
несигурност, постулирано от психоаналитичната парадигма по отношение на нарцисизма, се 
разглежда от Д. Джонс и Д. Полхъс (2014) като нерепрезентативно за целите на Тъмната три-
ада – кратка версия. Според тях чувството за превъзходство над останалите, за което изслед-
вания са доказали, че има неадаптивен и увреждащ личността характер (Vazire & Funder, 2006), 
e отличителната черта на субклиничния нарцисизъм, тъй като нейното наличие предсказва по-
ведения като например постоянен стремеж към потвърждение на превъзходството над окол-
ните, при който убедеността в личната правота и компетентности е преувеличена (Paulhus & 
Williams, 2002), и поява на агресивни реакции при оспорване на специалната позиция, за която 
нарцистичната личност претендира (Jones & Paulhus, 2010).ВSD3, нарцистичната личност 
се разглежда като преживяваща убеждението, че превъзхожда околните и е ръководена в пове-
дението си от намерението постоянно да получава това специално отношение в социалните си 
интеракции.

Накратко:може да се очертае, че според теоретичната рамка на Тъмната триада, нарцис-
тичното поведение се ръководи от цели, ориентирани към личността, докато безжалостното 
антисоциално поведение може да бъде предсказано от психопатията, а стратегическата ори-
ентация се свързва с Макиавелизма. Психопатията се различава от Макиавелизма по отноше-
ние на времевия фокус на проява на поведението (Jones & Paulhus, 2014).

Каква обаче е сърцевината на Тъмната триада? Ако личностните характеристики, форми-
ращи този конструкт не са взаимнозаменяеми, както твърдят Д. Полхъс и К. Уилямс (2002), но 
винаги са налични положителни връзки между тях, то това би могло да се дължи на същест-
вуването на общ обединяващ елемент. Според А. Фърнхъм и съавт. (2013) този общ елемент 
би следвало да се обединява около склонността към несъгласие, липсата на емпатия (кораво-
сърдечност) или междуличностния антагонизъм, като по отношение на антагонизма цитират 
възгледите на Д. Линъм и К. Дерефинко (2005), според които антагонизмът като личностна 
характеристика би могъл да дадепо-добро обяснение. Според П. Джонасън и съавт. (2009)оба-
ческлонността към социално експлоатиране на околните е ключовата характеристика на Тъм-
ната триада.Д. Джонс и Д. Полхъс (2011а) определят като общото ядро за трите типа социално 
отблъскващи личностни черти коравосърдечността или нискоторавнищена емпатия, което се 
обвързва с тенденцията към манипулативно и експлоатиращо другите поведение.

А. Фърнхъм и съавтори (2013) правят обзор на изследователската литература по въпроса 
на „Тъмната триада“, събирана в продължение на десет години, в който обобщават основните 
теоретични възгледи и емпирични резултати от множество изследвания, проведени с отделни 
инструменти, изследващи всяка една от трите личностни черти. Един от ключовите въпроси, 
които поставят е доколко силни са връзките между разглежданите конструкти вмасовитеизвад-
ки. В метаанализ на приблизително 100 корелационни връзки, установяват, че всички налични 
корелации между трите личностни черти са позитивни и статистически значими, като прибли-
зително една четвърт от тях са при r >0.50. Също така, най-високите стойности на корелации 
са установени между психопатия и Макиавелизъм, а най-ниските между нарцисизъм и Макиа-
велизъм (Furnham et al., 2013). Остава като важен въпросът доколко резултатите от тези връзки 
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са в следствие на психометричните характеристики на използваните инструментариуми, при-
покриване на съдържанието на айтемите, наличието на общи компоненти, немотивирано отго-
варяне на респондентите или се дължат на други фактори. А. Фърнхъм и съавт. (2013) твърдят, 
че еквивалентността на конструктите е привидна и тъй като са налични положителни коре-
лации между тях, трите личностни черти често демонстрират общи връзки с други външни 
променливи. Затова, според тях, е изключителноважно за по-задълбоченото разбиране и раз-
граничаването на нарцисизъм,психопатия и Макиавелизъм, изследванията на Тъмната триада 
да се извършват върху една и съща извадка, с провеждане на регресионни анализи, при които 
да може да се установи единичното влияние на всяка от личностните черти върху зависимите 
променливи. Само по този начин, теоретично предположените разлики от Д. Полхъс и К. Уи-
лямс (2002) между трите компонента ще могат да бъдат обективно установени.

2. метод

2.1. Изследвани лица
Българският вариант на инструментариума е апробиран върху юношеска възрастпри из-

вадка от 1062 изследвани лица,пълни протоколи (N=941), от които 480 момчета и 565 момиче-
та, 15 неотбелязали, на възраст от 13 до 18 години (Х=16,09, SD=1,25). Извадката е относител-
но балансирана по пол, като момчетата са 42%, а момичетата 56,4%, а 1,6% са юношите, които 
не са посочили пола си. 

2.2. Инструментариум
Данните са получени с помощта на две самоописателни скали.
1. Тъмната триада–кратка версия (Short Dark Triad,SD3, Jones & Paulhus, 2014)е въпрос-

ник от 27 твърдения, по 9 за всяка изследваните личностни черти:Макиавелизъм, нарцисизъм 
и психопатияв съответствие с конструкта Тъмна триада (Paulhus & Williams, 2002). Съставене 
въз основа на ключовите теоретични разработки по отношение на всяка една от личностните 
черти, включени в конструкта,и е преминал през процес на извеждане на голям брой твърде-
ния, обхващащи сърцевината на всяка характеристика. Оценката става посредством 5-степен-
на Ликъртова скала от „изцяло невярно“ до „напълно вярно“. Предназначен е за използване в 
масова, неклинична извадка с възрастни. За целта на българската адаптация на инструмента и 
употребата му в юношеска извадка бяха извършени три независими превода на SD3 от Пламен 
Калчев, Камелия Ханчева и Светлина Колева, обсъдени до достигането на съгласие.Примерни 
айтеми:

Макиавелизъм: „Умно е човек да следи за информация, която може по-късно да се използ-
ва срещу други хора.“

Нарцисизъм: „Знам, че съм специален, защото всеки ми го повтаря.“
Психопатия: „Харесва ми да си отмъщавам на хора, които се мислят за важни.“

2. Триархична мярка за психопатия (TriarchicPsychopathyMeasure,TriPM, Patrick, 2010). 
Въпросникът е конструиран за оценка на психопатия, разбирана, според Триархичния модел 
на К. Патрик и съавт. (2009), като състояща се от три фенотипни личностни черти – Брутал-
ност,Дързост и Невъздържаност. 

Бруталност: коравосърдечност и липса на емпатия, неспособност за привързване; екс-
плоатиращо другите поведение; инструментална и проактивна агресия; търсене на възбуда и 
придобиване на усещане за сила и чрез деструктивно поведение и жестокост.Поведенчески 
прояви: склонност към доминиране, арогантност, подигравки, явно пренебрежение към авто-
ритетите, липса на близки отношения (Patrick et al., 2009; Patrick, 2010).

Невъздържаност: този конструкт отразява проблеми с контрола върху импулсите и на-
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рушена регулация на негативните емоции; невъзможност за отлагане на удоволствието; слаба 
толерантност към фрустрация; липса на умения за планиране и предвиждане.Поведенчески 
прояви: безотговорност, нетърпение, импулсивни действия с негативни последици, реактив-
но-агресивни постъпки, нарушаване на нормите (Patrick et al., 2009).

Дързост: К. Патрик и съавт. (2009) описват тази фенотипна характеристика като ком-
бинация между социална доминантност, емоционална устойчивост и авантюризъм; липса на 
страх; способност за запазване на спокойствието в случай на опасност; силна лична увереност; 
социална ефективност.Поведенчески прояви: невъзмутимост, социална уравновесеност, убе-
дителност, издръжливост, смелост.

Скалата е разработена за използване в неклинична извадка с възрастни и включва 58 
айтема - Дързост (19 айтема), Бруталност (19 айтема) и Невъздържаност (20 айтема). От-
говорите се дават чрез 4-степенна Ликертова скала, от „изцяло невярно“ до „напълно вярно“. 
Преводът на инструмента е направен от П. Калчев, К. Ханчева и С. Колева. Българската адап-
тация за юношеска възраст на TriPM е извършена върху 1061 лица (971 пълни протоколи), на 
два етапа, върху независими юношески извадки, с помощта на експлораторен и конфирмато-
рен факторен анализ. Данните свидетелстват за разместване на част от айтемите. В българския 
вариант Бруталност се формира от 17 айтема, Невъздържаност и Дързост от по 20 айтема 
(Колева, 2017, под печат). Примерни айтеми: 

Невъздържаност - „Навличал съм си неприятности, защото не съм отчитал последиците 
от действията си“;

Бруталност - „Не изпитвам особено съчувствие към хората“; 
Дързост - „Действам добре в непознати ситуации, дори и без подготовка“. 

2.3. Процедура
Изследването се провежда групово и анонимно в една сесия в класната стая, като по же-

лание изследваните лица могат да отбележат личен код върху протокола, въз основа на който 
впоследствие да получат персонална информация за резултата. Данните са събрани от автора на 
четири етапа, като на всеки един от етапите в изследователския набор от инструменти присъст-
ва Тъмната триада–кратка версия (SD3), заедно с Триархична мярка за психопатия(TriPM), 
и се добавят други въпросници, оценяващи конструкти, релевантни за проверката на валид-
ността на посочените скали, като напр. скали за психопатия, нарцисизъм, коравосърдечност и 
неемоционалност, морална неангажираност, екстернализирани проблеми на развитиетои сади-
стични наклонности.Резултатите от оценката на тези връзки наSD3 с външни променливи не 
са обект на представяне в настоящата публикация (част от резултатите са представени в Калчев 
и Колева, 2017;Колева и Калчев, 2017а; 2017б).

При оценката на факторната структура на SD3събраните данни са разделени в две извад-
ки - Извадка 1 (N=489, 234 момчета, 240 момичета и 15 непосочили пол)и Извадка 2 (N=452, 
161 момчета, 291 момичета). За проверка на времевата стабилност на конструктите е прове-
дено и тест-ретест изследване, с интервал от три-пет месеца, като получената извадкас пълни 
протоколи със съвпадащ код от първия и втория момент на изследването, е 130 изследвани 
лица.

3. резултати и обсъждане

Оценката на факторната структура на SD3 е извършена на два етапа – чрез експлораторен 
и конфирматорен факторен анализ, върху две независими извадки.

3.1. Експлораторен факторен анализ
Експлораторният факторен анализ е извършен в Извадка 1 по: (а) по метода на главните 
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компоненти и на базата на Пиърсъновата корелационна матрица и (б) по метода на минимал-
ните остатъци (MINRES) на база полихорични корелации чрез LISREL 8.72. (Jöreskog et al., 
2001). Ротациите и в двата случая са извършени по Варимакс и Промакс. Резултатите по MIN-
RES обаче имат предимство, тъй като в строг смисъл използваната 4-степенна Ликертова скала 
за отговори е с рангов характер.

Данните от scree теста на Кетъл (фигура 1.) свидетелстват в полза на три фактора (36,41% 
обяснена дисперсия), първият, от които еднозначно се разпознава като Макиавелизъм, вторият 
– като нарцисизъм и третия като – психопатия. Заедно с това, налице са и размествания при 
някои от айтемите, които заслужават специален коментар. Факторната матрица от експлора-
торното изследване е представена на в таблица 1. 

Фигура 1. Scree-test на Кетъл за факторизация на айтемите от Тъмната триада – кратка 
версия (SD3) (N=489)

Таблица 1. Факторна структура на Тъмната триада-кратка версия(SD3) – експлораторен 
анализ, MINRES(N=489)

Макиавелизъм Нарцисизъм Психопатия
Макиавелизъм (5) 0,675 0,070 0,291
Макиавелизъм (7) 0,648 0,137 0,013
Макиавелизъм (4) 0,578 -0,034 -0,059
Макиавелизъм (3) 0,501 0,203 0,214
Макиавелизъм (8) 0,413 0,146 0,294
Макиавелизъм (1) 0,402 -0,019 0,040
Макиавелизъм (9) 0,300 0,275 0,215
Нарцисизъм (9) 0,290 0,256 0,004
Нарцисизъм (4) 0,118 0,700 0,055
Нарцисизъм (1) 0,147 0,697 0,072
Нарцисизъм (2) 0,037 0,672 -0,044
Нарцисизъм (8) 0,009 0,562 0,032
Нарцисизъм (3) 0,361 0,542 0,082
Нарцисизъм (7) 0,106 0,521 0,089
Нарцисизъм (5) -0,013 0,478 0,234
Макиавелизъм (2) 0,411 0,450 0,298
Нарцисизъм (6) 0,001 0,392 0,013
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Психопатия (1) 0,301 0,006 0,651
Психопатия (3) 0,252 0,002 0,628
Психопатия (4) -0,070 -0,005 0,627
Психопатия (2) 0,312 0,114 0,564
Психопатия (6) 0,166 0,189 0,555
Макиавелизъм (6) 0,444 0,097 0,551
Психопатия (5) 0,300 0,093 0,519
Психопатия (7) -0,185 0,085 0,464
Психопатия (9) 0,420 0,228 0,435
Психопатия (8) 0,193 0,070 0,433

В оригиналното изследване на Д. Джонс и Д. Полхъс (2014) с 489 възрастни от САЩ и 
Канада с помощта на експлораторен факторен анализ се установява факторна структура на 
SD3, при която се извеждат трите формиращи конструкта – Макиавелизъм,нарцисизъм и психо-
патия, като всички твърдения имат факторни тегла >0.30. Както е видно от таблица 1., експло-
раторният факторен анализ на структурата на SD3 с български юноши (N=489) свидетелства за 
размествания на малък брой айтеми, които обаче пораждат въпроси от съдържателно естество. 
Например, твърдението „Трябва да изчакаш подходящия момент, за да си го върнеш на някого.“, 
предназначено за Макиавелизъм, е разпределено към Психопатия.Подобна промяна обаче, в 
частност по отношение на посочения по-горе айтем, поражда съдържателен проблем, тъй като 
според авторите на SD3 импулсивността е ключов момент за разграничаване на Макиавелизма 
от психопатията: първият случай предполага стратегия и планиране, а вторият – ориентация 
към незабавно удовлетворение, дори, ако това компрометира дългосрочните интереси (Jones & 
Paulhus, 2014).Факторът Макиавелизъм се формира от общо осем твърдения, от които едно е 
формулирано за оценка на нарцисизъм – (9) – „Настоявам за уважението, което заслужавам.“, 
което според Д. Джонс и Д. Полхъс (2014) измерва убедеността на нарцистичната личност в 
собственото й превъзходство над останалите. Айтемите с най-високи факторни тегла по този 
фактор отразяват тенденцията за планиране (5) – „Умно е човек да следи за информация, която 
може по-късно да се използва срещу други хора“, и грижата за поддържане на репутацията (7) 
– „Има неща, които никога не трябва да споделяш, за да запазиш репутацията си.“, подчертани 
като ключови особености за Макиавелизъм в SD3 (Jones & Paulhus, 2014).При експлораторния 
анализ към фактора Нарцисизъм, освен оригиналните 9 твърдения, е разпределен и един айтем 
от Макиавелизъм, оценяващ манипулативността на личността. Манипулативността като на-
гласа в междуличностните интеракции е заложена експлицитно предимно в съдържанието на 
айтемите, оценяващи Макиавелизъм, но там акцентът е поставен преди всичко върху стратеги-
ческия избор на такъв тип поведение с оглед постигането на някаква желана от личността цел. 
От наличните твърдения най-добри индикатори за личностната черта нарцисизъм са айтеми 
(4) – „Знам, че съм специален, защото всеки ми го повтаря.“ и (1) „Хората гледат на мен като 
на роден лидер.“, предназначени за оценка на преживяването на личността за грандиозност и 
стремежът към лидерска позиция в социалните взаимоотношения. 

По отношение на фактора Психопатия, айтем (9) – „Готов съм да кажа каквото и да е, 
само за да получа това, което искам“, оценяващ склонността на личността за „краткосроч-
на манипулация“ (Jones & Paulhus, 2014), демонстрира сходни факторни тегла Макиавелизъм 
(,420) и психопатия (,435). Подобен резултат би могъл да се обясни с общата характеристика, 
типична и за трите личностни черти в Тъмната триада. С най-високи факторни тегла по факто-
ра Психопатия са айтеми, измерващи склонността към антисоциално поведение (1) – „Харес-
ва ми да си отмъщавам на хора, които се мислят за важни.“ и коравосърдечност (3) –„Отмъще-
нието трябва да е бързо и безпощадно.“, което отговаря на заложеното разбиране за същността 
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на тази личностна черта в Тъмната триада – кратка версия като невъздържано поведение, 
характеризиращо се с липса на загриженост за другите.

3.2. Конфирматорен факторен анализ. 
Представеното факторно разпределение (таблица 2.) на конфирматорния анализ върху 

втората независима Извадка 2е направено по метода на максималната вероятност, устойчив 
към нарушения в нормалното разпределение (Robust Maximal likelihood, RML). Получените 
данни свидетелстват за запазване на оригиналната факторна структура на SD3, като се наблю-
дава промяна в ранжирането на някои айтеми вътре в самите фактори. При конфирматорния 
факторен анализ е тествани и разпределението на айтемите, които при експлораторния фак-
торен анализ бяха отнесени към фактори, различни от оригиналните, като бяха натоварени 
едновременно и по двата фактора. Напримерайтем (6) от Макиавелизъм – „Трябва да изчакаш 
подходящия момент, за да си го върнеш на когото трябва.“, в рамките на експлораторния ана-
лиз беше разпределен към фактора психопатия, но съдържателно отразява не само идеята за 
възможното злонамереното отношение към околните, но и личностната способност за плани-
ране и контрол върху импулсите и отлагане на удоволствието с цел постигане на по-голяма 
полза или избягване на потенциална вреда. При натоварването му едновременно по психопа-
тия и Макиавелизъм, факторното тегло по Макиавелизъме 0,51, а по психопатия: 0,29. Този 
резултат, заедно с представените съдържателни аргументи, доведе до решението за запазване 
на оригиналната структура на фактора. По същия начин беше процедирано по отношение на 
айтем (9) от психопатия - „Готов съм да кажа каквото и да е, само за да получа това, което ис-
кам.“, който в рамките на експлораторния анализ демонстрира сходни тегла по психопатияи 
Макиавелизъм. В рамките на конфирматорния анализ, освобождаването на теглата и по двата 
фактора води отново до близки стойности. Очевидно заложената идея за разграничаване на 
манипулативното поведение, характерно и за двата типа личности върху акцента „незабавно 
удовлетворение“ на желанията не е достатъчно добре отразенав съдържанието на този айтем. 
Ако се имат предвид обаче теоретичните постановки, заложени в Тъмната триада за ключовата 
разлика между Макиавелизъм и психопатия, състоящата се в умелия поведенчески контрол на 
личността, е предпочетено запазването на оригиналната структура на скалата.

Най-високи факторни тегла по фактора Макиавелизъм показват твърденията (5) – „Умно е 
човек да следи за информация, която може по-късно да се използва срещу други хора“, измер-
ващо нагласата към планиране за постигане на стремежите на личността. Твърдението описва 
същността на макиавелистичната личност, като отразяват не само способността за планиране 
на действия и предвиждане на последиците от тях, но и циничния светоглед, съчетан с аморал-
ното поведение, типични за Макиавелизма. Така, Макиавелистът умее да удържи негативната 
емоция, която изпитва, да предвиди нагласите и поведението на околните и да прояви своята 
отмъстителност, когато условията на средата, според него, са най-подходящи за това. Два от 
айтемите от скалата Макиавелизъм демонстрират ниски факторни тегла и потенциално не са 
добри индикатори. Това са твърденията: (4) – „Човек трябва да избягва прекия конфликт с 
другите, защото те могат да са му полезни в бъдеще“ с факторно тегло 0.21 и (1) – „Не е умно 
да споделяш лични неща с другите“ с факторно тегло 0.17. Твърдение (4) е предвидено от Д. 
Джонс и Д. Полхъс (2014) да оценява тенденцията на личността да се стреми да изгражда вза-
имоотношения с другите, основани на личната полза, а не на желанието за междуличностно 
общуване, т.е за изграждане на коалиции. На съдържателно ниво в този айтем е силно застъ-
пена идеята за умелия контрол върху импулсите, който авторите подчертават, че е ключовата 
разлика между Психопатията и Макиавелизма, заедно с теоретично предполаганите добри со-
циални умения, присъщи за макиавелистичните личности, но може да се смята, че стремежът 
за изграждане на коалиции се оценява по един по-скоро индиректен начин. Възможно обясне-
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ние за получените ниски стойности в български условия би могло да се търси от една страна в 
особеностите на възрастовия период, в който се намират изследваните лица. До каква степен 
необходимостта от споделяне на личните преживявания, вълнения, намерения и мисли със 
значимите други като типична характеристика, наблюдавана у младите хора, спомагаща ги по 
пътя към търсене на тяхната идентичност, както е в идеите на Е. Ериксън (1996) се разпознава 
от изследваните юноши като потенциална опасност за изграждания образ у другите и дали 
формулировката на твърдението „Не е умно да споделяш лични неща с другите“ е действител-
но ясен маркер за личностната характеристика Макиавелизъм, с приписваната и прикритост 
и стратегическо-пресметлива ориентация в български условия, са въпроси, чието изясняване 
би могло да се достигне с разширяване на емпиричния материал. По отношение на факто-
ра нарцисизъм, всички твърдения имат задоволителни факторни тегла, като най-индикативни 
са отново твърденията, оценяващи „грандиозност“, стремеж към лидерство и усещането за 
собствено превъзходство над околните. Във фактора психопатия водещи са айтемите, изразя-
ващи личностната нагласа и готовност за конфронтация, съчетана с невъзможността за добър 
контрол върху импулсите, които резултират в антисоциално поведение и турбулентен начин на 
живот, според Д. Джонс и Д. Полхъс (2014), като напр. айтем (4) – „За мен често казват, че съм 
извън контрол.“ и (6) „Хората, които са се забърквали с мен, винаги са съжалявали.“ 

В заключение, на база на проведените факторни анализи върху независими извадки, при 
българската адаптация на Тъмната триада – кратка версия се запазва оригиналната факторна 
структура, предложена от Д. Джонс и Д. Полхъс (2014). 

Таблица 2. Факторна структура на Тъмната триада-кратка версия(SD3) по метода на мак-
сималната вероятност, устойчив към нарушаване на нормалното разпределение (RML 
метод), (N=452)

Макиавелизъм Нарцисизъм Психопатия
Макиавелизъм (5) 0.76
Макиавелизъм (6) 0.75
Макиавелизъм (3) 0.59
Макиавелизъм (2) 0.55
Макиавелизъм (8) 0.50
Макиавелизъм (7) 0.45
Макиавелизъм (9) 0.34
Макиавелизъм (4) 0.21
Макиавелизъм (1) 0.17
Нарцисизъм (4) 0.67
Нарцисизъм (3) 0.61
Нарцисизъм (1) 0.60
Нарцисизъм(5) 0.54
Нарцисизъм (2) 0.48
Нарцисизъм (8) 0.47
Нарцисизъм (7) 0.46
Нарцисизъм (9) 0.35
Нарцисизъм (6) 0.30
Психопатия (1) 0.72
Психопатия (4) 0.64
Психопатия (6) 0.60
Психопатия (3) 0.58
Психопатия (5) 0.58
Психопатия (9) 0.54
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Психопатия (2) 0.42
Психопатия (7) 0.37
Психопатия (8) 0.28

Забележка: Индексите за степен на съответствие на модела са: χ2
(321)=962,38; p=0,00; 

SRMR=0,081; RMSEA=0,065; CFI=0,92; NNFI=0,91.

3.3. Корелационен анализ
Получените резултати от вътрешните корелации (r на Пиърсън)между трите скали на 

SD3 са представени в таблица 3., заедно със стойностите от корелациите на латентно равнище. 
Очакваната по-силна степен на корелация между Макиавелизъм и психопатия, установена в 
изследването на Д. Джонс и Д. Полхъс (2014), се потвърждава и в български условия.

Таблица 3. Корелации между компонентите на Тъмната триада- кратка версия (SD3) на 
латентно равнище от конфирматорния анализ, както и корелации (r на Пиърсън), (N=941)

SD3 Макиавелизъм Нарцисизъм Психопатия
Макиавелизъм 1 0,52 0,74
Нарцисизъм 0,407** 1 0,53
Психопатия 0,514** 0,356* 1

Забележка: **p<0,01. Над главния диагонал са дадени стойностите от корелациите на 
латентно равнище, от конфирматорния анализ, а под главния диагонал - r на Пиърсън.

Установените интеркорелации между конструктите прибългарската адаптация на въ-
просника при юношеска извадка и оригиналното изследване (Jones & Paulhus, 2014) се разли-
чават единствено по отношение на връзката между Макиавелизъми нарцисизъм.Макиавелизъм 
корелира в слаба степен с нарцисизъмr=0.18, а в български условия стойността на връзката е 
значително по-висока: r=0.40. Връзката между Макиавелизъм и психопатия при Д. Джонс и Д. 
Полхъс (2014) при масоваизвадка от 489 възрастни, средна възраст 30,7 години и SD= 10.9, е 
r=0.50, a в настоящото изследване е 0.51, което е почти идентичен резултат. По отношение на 
корелацията между психопатия и нарцисизъм получените данни отново са много сходни - в 
изследването на Д. Джонс и Д. Полхъс (2014) е установена умерена позитивна корелация от 
r=0.34, при български юноши получената стойност на връзката е почти идентична: r=0.35.

По-силната корелация на латентно равнище между Макиавелизъм и психопатия (0,74) 
показвасвързаността на измерваните конструкти и визвестно припокриване на измерваното 
съдържание. Подобен резултат е получен и в изследване с холандски юноши, в което след от-
страняване на няколко айтема с ниски тегла, корелацията между Психопатия и Макиавелизъм 
от конфирматорния модел също е 0,86 (Pabian et al., 2015).

3.4. Надеждност (вътрешна съгласуваност и тест-ретест надеждност)
Стойностите на вътрешна съгласуваност (ɑ на Кронбах) и средното равнище на интер-

корелации на айтемите (MIC) в българската юношеска извадка от пълни данни (N= 941) са 
представени в таблица 4., заедно с резултатите от оригиналното изследване на Д. Джонс и Д. 
Полхъс (2014).
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Таблица 4. Вътрешна съгласуваност на субскалите на Тъмната триада – кратка версия 
(SD3): алфа на Кронбах и средно равнище на интеркорелации на айтемите (MIC) в бъл-
гарска юношеска извадка (N=941) и в оригиналното изследване на Д. Джонс и Д. Полхъс 
(N=489, Jones & Paulhus, 2014)

SD3 Български юноши
N = 941

Jones & Paulhus (2014)
N= 489

Макиавелизъм ɑ 0,70 0,71
MIC 0,20 -

Нарцисизъм ɑ 0,71 0,74
MIC 0,22 -

Психопатия ɑ 0,73 0,77
MIC 0,23 -

Забележка: всяка от трите скали се формира от по 9 айтема.

За допълнителна и по-детайлна проверка на психометричните характеристики на Тъмна-
та триада-кратка версия е проведено изследване на тест-ретест надеждността. Данните от 
първото изследване (тест) са събрани в периода октомври - ноември 2015 г. и са върху извадка 
от 208 ученици от 8., 10., 11. и 12. клас, от единадесет паралелки от столична гимназия, които 
бяха помолени при желание да запишат и запомнят индивидуален код, който да попълнят при 
последващото изследване. След период от три-пет месеца (март-май 2016г.) е проведено пов-
торно изследване на същите ученици (ретест), като броя на пълните протоколи със съвпадащ 
код от първия етап на изследването е 130. Реално броят на събраните протоколи при повторно-
то изследване е 178, но 44 от тях не участват в оценката на тест-ретест надеждността, а и освен 
това бяха изключени от обработката, за да се избегне евентуалното дублиране на данните, в 
случаите, при които изследваното лице не помни дали е попълнило код. Получените резултати 
от тест-ретест надеждността на SD3 са представени в таблица 5. 

Таблица 5. Тест-ретест надеждност на Тъмната триада – кратка версия (N=130)

Скали Брой 
лица Х SD t тест

(p) r на Пиърсън

Макиавелизъм (t 1) 130 29,5462 7,25196 0,301
(0,764) 0,565

Макиавелизъм (t 2) 29,3692 7,10294
Нарцисизъм (t1) 130 27,2306 7,23958 -1,678

(0,096) 0,751
Нарцисизъм (t2) 27,9692 6,95271
Психопатия (t1) 130 22,1538 7,58258 1,138

(0,257) 0,648
Психопатия (t2) 22,5462 6,84503

Данните за проверката на тест-ретест надеждността на Тъмната триада-кратка версия 
са оценени чрез t-тест за зависими извадки. Резултатите не показват статистически значими 
разлики между двете изследвания, тоест отсъства промяна в равнището на оценяваните кон-
структи. Тъй като интервалът между двете оценки (три-пет месеца) е достатъчно дълъг, полу-
чените резултати биха могли да се тълкуват и по посока на времевата стабилност на оценява-
ните компоненти на Тъмната триада. 

3.4. Валидност. Връзки с външни променливи. Структурни модели.
Очаква се наличието на положителни връзки на между трите компонента на Тъмната 

триада сфенотипната характеристика Бруталност(TriPM), тъй като общата обединяваща ха-
рактеристика, присъстваща и в трите личностни черти според Д. Джонс и Д. Полхъс (2014) е 
коравосърдечността, преминаваща в междуличностна манипулация, а Бруталността според 
Триархичния модел (Patrick et al., 2009) се отличава с липса на емпатия и загриженост към 
околните. Предвид съдържанието на айтемите в SD3 за Психопатия, се предвижда най-силна 
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връзка с Невъздържаност, отразяваща проблемите в саморегулацията идетерминираните от 
тях антисоциални действия на личността. Психопатия и Макиавелизъм би следвало да пока-
жат различен тип връзки с Невъздържаност,тъй като според Д. Джонс и Д. Полхъс (2011b; 
2014) способността за управление на поведението, разбирана като планиран контрол, е съ-
ществената разлика между двете личностни черти. Нарцисизъм(SD3) се очаква да корелира 
най-силно сДързост, доколкото стремежът към доминиране в социална среда е в най-близка 
връзка с усещането за превъзходство и грандиозност на нарцистичната личност. Наличието 
на такъв тип връзки – между Дързост и нарцисизъм се потвърждава в предишни изследвания 
(Stanley et al., 2013).

Таблица 6. Корелации между компонентите на Триархична мярка за психопатия (TriPM)
и Тъмната триада-кратка версия (SD3), (N=418)

Бруталност Невъздържаност Дързост
Макиавелизъм 0,464** 0,251** 0,258**
Нарцисизъм 0,211** 0,120* 0,607**
Психопатия 0,636** 0,569** 0,290**

Забележка: *р<0,05; **p<0,01.

Получените резултати за връзките между компонентите на Тъмната триада-кратка вер-
сия (SD3) и Триархична мярка за психопатия (TriPM), представени в таблица 6., подкрепят 
изходнитехипотези. Данните свидетелстват за значителни корелации напсихопатия сБрутал-
ност иНевъздържаност. Тези резултати са в съответствие със заложените теоретични поста-
новки както в Триархичния модел (Patrick et al., 2009), така и по отношение на измерваните 
конструкти в Тъмната триада-кратка версия(Jones &Paulhus, 2014). Психопатията в SD3 
е дефинирана като личностна характеристика, проявяваща се в коравосърдечно, антисоциал-
но поведение.Нарцисизъм корелира слабо с Бруталност иНевъздържаност, но значително 
сДързост(r=0,607). По отношение на Макиавелизъм се наблюдава слаба корелация с Невъз-
държаност(r=0,251) и умерена с Бруталност (r=0,464), отново според заложените очаквания 
за Макиавелистичния тип личност като човек със склонност към аморално, но пресметливо 
поведение.

За по-задълбочената оценката на връзката между компонентите на Тъмната триада и фе-
нотипните конструкти на психопатията според Триархичния модел, са извършени анализи с 
помощта на структурното моделиране с LISREL 8.72. (Jöreskog & Sörbom, 1993). Резултатите, 
след отстраняването на незначимите пътеки, са представени във фигура 2. и фигура 3.

%  обяснена 
дисперсия

    43%Бруталност
(TriPM)

Дързост
(TriPM)

Нарцисизъм
(SD3)

Макиавелизъм 
(SD3)

    38%

Психопатия
(SD3)

Невъздържаност
(TriPM)

    32%

0,18

0,57

0,12

0,54

0,44 0,12

0,31

0,41

0,54

Фигура 2. Ефекти на компонентите наТъмната триада – кратка версия (SD3) върху  
дименсиите на Триархична мярка за психопатия (TriPM) (стандартизирано решение, 
N=418)
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Забележка: Индексите за степен на съответствие на модела са: χ2

(6)=8,93; p=0,18; незн.; 
SRMR=0,028; RMSEA=0,034; GFI=0,99; AGFI=0,98; CFI=1.00; NNFI=0,99.

Фигура 2. показва, че и трите личностни черти от Тъмната триада имат предсказваща 
сила по отношение на конструктите в Триархичния модел на психопатията. Единствено психо-
патия от SD3 оказва директни ефекти и върху трите конструкта, като в приблизително еднаква 
степен прогнозира личностните черти Невъздържаност и Бруталност, а има по-слаб ефект 
върху Дързост. Тези данни са очаквани,при заложеното разбиране за психопатията в рамките 
на теоретичния модел на Тъмната триада, което поставя акцент върху слабия самоконтрол и 
липсата на емпатия, но не отразява наличието на добри социални умения и стремежа за до-
минантност на психопатната личност - теза, която К. Патрик и съавт. (2009) сапостулирали в 
Триархичния модел, в който именно Дързост е фенотипната характеристика, която в най-голя-
ма степен се доближава до т.нар фактори, обуславящи и подпомагащи позитивната адаптация 
и социалното функциониране на психопатната личност (Cleckley, 1976). Личностната харак-
теристика нарцисизъм обаче прогнозираДързост, което може да намери следното обяснение 
– личността, която е убедена в превъзходството си над останалите и претендира са специално 
отношение и лидерска позиция в групата, ще се стреми към социално доминантно поведение и 
ще е способна да запази самообладание в стресогенни ситуации. Макиавелизмът от своя стра-
на демонстрира директен положителен ефект върху Бруталност, като заедно с влиянието пси-
хопатия се получава 43% обяснена дисперсия на модела. Доколкото в Триархичния модел по 
отношение на фенотипната характеристика Бруталност е заложено експлоатиращо отношение 
спрямо околните, предсказващото влияние на Макиавелизма, за който е характерна стратегиче-
ско-пресметливата ориентация, е връзка, която намира своята теоретична обосновка.
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Фигура 3. Ефекти на компонентите наТриархична мярка за психопатия (TriPM) върху  
дименсиите на Тъмната триада – кратка версия (SD3), (стандартизирано решение, N=418)
Забележка: Индексите за степен на съответствие на модела са: χ2

(2)=1,25; p=0,54; 
SRMR=0,011; RMSEA=0; GFI=1,00; AGFI=0,99; CFI=1,00; NNFI=1,01.

Резултатите от втория структурен модел със зависими променливи компонентите на Тъм-
ната триада (фигура 3.)показват, че фенотипната характеристика Дързост има самостоятелен 
ефект в предсказването и на трите личностни черти, формиращи Тъмната триада, с най-силно 
влияние върху Нарцисизма. Ефектите ѝ върху Макиавелизъм и психопатия са слаби, но ста-
тистически значими. Тези данни могат да се разглеждат като аргумент в подкрепа на идеята, 
че конструктът Дързост обхваща не само адаптивни характеристики, но има и влияние вър-
ху нагласи и прояви, които са социално неприемливи и потенциално асоциални. Дързостта 
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като личностна характеристика се разглежда от някои изследователи като съдържаща негатив-
ни особености, които се проявяват най-ясно в междуличностното общуване, изразяващи се в 
склонността на личността към използване на лъжи, очароване на околните с цел постигане на 
собствените цели, както и използване на други форми на манипулация (Venables et al., 2014). 
Наличието на Бруталност предвижда в приблизително еднаква степен личностните черти 
Макиавелизъм и психопатия от SD3 и оказва много слаб ефект върху нарцисизъм (р<0,05). 
Наличието на този тип посока на връзката между изследваните компоненти е в съответствие 
с постановката на Д. Джонс и Д. Полхъс (2014) за общото ядро на трите личностни черти от 
Тъмната триада, а именно коравосърдечността, оценявана от Бруталност в Триархичния мо-
дел (Patrick et al., 2009). На съдържателно ниво, идеята за липсата на емпатийна загриженост и 
коравосърдечно отношение е най-ясно видима в айтемите за оценка на психопатията – напр., 
„Вярно си е, че мога да бъда гаден с другите“, в известна степен по-индиректно, но все пак 
ясно различима при твърденията за Макиавелизъм – напр., „Умно е човек да следи за инфор-
мация, която може по-късно да се използва срещу други хора.“, докато айтемите за оценка на 
нарцисизмаотразяват преди всичко завишената идея за собствената ценност и превъзходство, 
като коравосърдечността е по-имплицитно заложена, а не директно измервана. Невъздържа-
ността, от своя страна предсказва единствено появата на психопатия, което отново подкрепя 
теоретичния модел на Тъмната триада. В заключение, психопатията се предсказва едновре-
менно и от трите компонента на Триархичния модел, с относително голям процент на обяснена 
дисперсия (52%), което подкрепя валидността на TriPM като адекватен инструмент за оценка.

4.заключение

Данните от настоящото изследване по адаптацията на скалата Тъмната триада – кратка 
версия (Jones & Paulhus, 2014) с български юноши свидетелстват за добрите психометрич-
ни характеристики на инструмента – вътрешна консистентност на подскалите в инструмента, 
близка до получената в оригиналното изследване на Д. Джонс и Д. Полхъс (2014). Проверката 
на времевата стабилност на изследваните конструкти – Макиавелизъм, нарцисизъм и психопа-
тияпоказва отсъствие на промяна в равнището на трите променливи след период от три-пет 
месеца. Подобен резултат може да се тълкува в подкрепа на теоретичния модел на Тъмната 
триада, според който оценяваните характеристики отразяват личностни черти, които обуславят 
поведението на индивида и в голяма степен не се влияят от външни фактори. От тази гледна 
точка би могло да се допусне, че и при трите характеристики е налице генетичен компонент, 
като единствено по отношение на Макиавелизма влиянието на околната среда има формиращо 
значение (Vernon et al., 2008). Резултатите възпроизвеждат оригиналната трифакторна струк-
тура, като потвърждават и валидността на инструмента, чрез връзките с Триархичната мярка 
за психопатия(TriPM),получени в рамките на корелационни анализи и структурни модели.
От тази гледна точка юношеският вариант на Тъмната триада – кратка версия представлява 
надежден и валиден инструмент, който може да намери приложение както за изследователски, 
така и за приложни цели.
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ADAPTING THE FIT-CHOICE SCALE TO THE BULGARIAN 
POPULATION: A PILOT STUDY OF FACTORS INFLUENCING  
THE CHOICE OF A TEACHING CAREER FOR PRE-PRIMARY  

AND PRIMARY TEACHERS
SonyaAsenovaDragova-Koleva, PhD, NBU

PavletaSavovaOgnyanova, MA

Целта на настоящото изследване е първоначална адаптация на метод за измерване на факторите за 
избор и упражняване на учителската професия в български условия (FIT-Choice Scale), разработен отУат 
и Ричардсън (Watt&Richardson, 2007). В основата на инструмента стои модел, който се базира на теорията 
за очаквания успех и ценностите и социално-когнитивната кариерна теория. Структурно въпросникът е 
разделен на три части, които обхващат айтеми относно мотивите за избор, убежденията за учителската 
професия и удовлетвореността от направения избор. В изследването участват 98 лица, които работят като 
детски и начални учители. Резултатите от факторния анализ и проверката на надеждността на въпросника 
показват, че факторната структура на българския вариант в много голяма степен се доближава до 
оригинала и всички скали, с изключение на една, са с много добра до отлична вътрешна консистентност. 
Водещи мотиви за избора и упражняването на професията сред българските учители са уменията за 
преподаване и желанието за работа с деца. Въпреки ниския социален статус и високите изисквания на 
професията, детските и начални учители са удовлетворени от избора си на професия.

Thissurvey research aimed to identifyfactors influencing the choice and practicingof a teaching careerusing 
the FIT-Choice Scale, developed by Watt and Richardson (2007)and adapted to Bulgarian by the authors. The 
development of the instrument is guided bya theoretical model based on expectancy-value theory and social 
cognitive career theory. The scale is divided into three main parts constituting of items related tomotivational 
factors influencing teaching as a career choice, perceptions about the teaching career and satisfaction with the 
choice of becoming a teacher. Participants were 98 pre-primary and primary teachers. Factor andreliability 
analysesrevealed that factor structure of the Bulgarian version of FIT-Choice was, to a large extent, similar to 
the factor structure of the original scale, and all subscales except one demonstratedvery good or excellent internal 
consistency. Leading motivational factorsfor choosing and practicing teaching as a careerforBulgarian teachers 
are teaching ability and willingness to work with children.Bulgarian pre-primary and primary teachers are 
satisfied with their choice of teaching as a career, despite the fact that they perceive teaching as a low-status and 
highly demanding profession.

ВъВедение

Образованието играе централна роля за успешното развитие на хората и нациите. Ка-
чеството на образованието зависи пряко от държавната политика, финансирането и качествата 
на учителите. За съжаление в българското общество, а и в други страни, през последните 25 
години се наблюдава обезценяване на учителската професия, застаряване на преподавателския 
състав и текучество сред младите учители. За да могат адекватно да се справят с кризата, по-
родена от недостига на висококвалифицирани учители, правителствата се нуждаят от промени 
в образователната политика, с които да задържат добрите учители на работа, да създадат усло-
вия на труд, които да направят учителската професия желана и достъпна за младите специали-
сти, и да подобрят статуса на професията в обществото. За целта е необходима ясна представа 
за мотивите, които стоят в основата на избора на учителската професия – какви са причините, 
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поради които човек избира да стане учител, и какво го мотивира да остане в професията.

Именно на тази проблематика е посветен настоящият доклад. Изборът и упражняването 
на професия е продължителен, променлив и целенасочен процес, организиран около извърш-
ването на определена работа и ръководен активно от решенията на лицето, взети в условията 
на постоянното, благоприятно или неблагоприятно, взаимодействие на личностови и генетич-
ни характеристики, културни, социални и икономически фактори и особености, индивидуални 
преживявания, умения, интереси, ценности, житейски и професионални цели, и опосредстван 
от организацията, в която индивидът полага труд (Baruch, 2004; Brown, 2002; Creed&Hood, 
2009; McIlveen, 2009). 

Факторите за избор и упражняване на професията учител са разгледани през призмата на 
съвременни мотивационни теории за професионалното развитие, които обясняват кариерата 
в един по-широк контекст, отчитайки връзката между убежденията, ценностите и целите на 
личността с действията и постиженията, които тя реализира. Като теоретична и методологич-
на рамка на изследването е използван моделът на Ричардсън и Уат (Richardson&Watt, 2006; 
Watt&Richardson, 2007), който комбинира и доразвива основните идеи, залегнали в теорията 
за очаквания успех и ценностите на Екълси Уигфилд (Eccles&Wigfield, 2002; Wigfield&Eccles, 
2000) и социално-когнитивната кариерна теория на Лент, Браун и Хакет(Lent, Brown, & 
Hackett,1994). 

Според Екълс и Уигфилд изборът на дейност, усилията, полагани при изпълняването й, 
и крайният резултат са пряко зависими от очакванията на личността за успешно представяне 
и от субективната ценност, която тя приписва на дейността. Очакваният успех се отнася до 
индивидуалната представа и увереност на лицето за това доколко добре смята, че ще се спра-
ви с бъдеща задача в съответната област. Очакванията са свързани с конструкти като Аз-кон-
цепция и лична ефективност. Субективната ценност, която човек приписва на задачата или 
дейността, отразява доколко важна, значима и полезна е тя за него. Ценностите отговарят на 
въпроса „Искам ли да върша тази дейност и защо?”. Дефинирани са четири основни групи 
ценности, които обхващат различни аспекти на значимостта на постижението и допринасят за 
увеличаването или намаляването на вероятността да бъде избрана съответната дейност (Eccles, 
1994; Eccles&Wigfield, 2002; Wigfield&Eccles, 2000). Ценността за постижения (Attainment Va-
lue) описва доколко е важно за лицето да се представи добре при изпълнението на определе-
на дейност, защото постижението би помогнало за утвърждаване на важни аспекти на Аз-а. 
Вътрешната ценност (Intrinsic Value) се отнася до интереса към дейността и удоволствието 
от нейното изпълнение. Инструменталната ценност (UtilityValue) се свързва с ползата, която 
дейността има за постигането на бъдещи цели. Разходите включват неизбежното лишаване 
от други алтернативи и възможности, както и физическите и психически усилия, свързани с 
изпълнението на избраната дейност. Очакваният успех и ценностите са повлияни от субектив-
ните възприятия за компетентност и трудност на задачите, от личните цели и Аз-концепция, 
върху които ефект имат интерпретацията на предишни преживявания и социалното влияние 
(Eccles&Wigfield, 2002; Wigfield&Eccles, 2000). Според теорията, взаимодействието между оч-
акванията за успех и ценностите определя мотивацията за постижение и избора на поведение. 
Независимо, че моделът е разработен с цел да бъде обяснен избора на училищни курсове, той 
успешно може да бъде приложен и към изучаването на избора на професия.

Многообещаващ теоретичен модел за разбиране на професионалното развитие предлага 
социално-когнитивната кариерна теория, създадена от Лент, Браун и Хакет (Lent, Brown, & 
Hackett, 1994). Те смятат, че изучаването на академичните и кариерни интереси, професионал-
ния избор и реализация може да спечели, ако се положат усилия да се обединят концептуал-
но свързаните в различни кариерни теории конструкти (като лична ефективност, Аз-концеп-
ция, очаквания), да се обяснят по-пълно резултатите, които са общи (като удовлетвореност, 
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стабилност) и се открият връзките между привидно различни конструкти като лична ефек-
тивност, интереси, способности, ценности, потребности (Hackett&Lent, 1992, p.443, цит. по 
Lent, Brown&Hackett, 1994,p.80). Социално-когнитивната кариерна теория разглежда взаимо-
действието между индивида, неговото поведение и средата като определящо за формирането 
на професионални интереси и превръщането им в цели и постижения. Бандура нарича това 
взаимодействие триадична каузална реципрочност(Bandura, 1982 цит. поLent, Brown&Hackett, 
1994). Тази теория обръща внимание на три социално-когнитивни механизма, които са тясно 
свързани с професионалните решения и развитие. Това са личната ефективност (отнася се до 
възприеманата лична компетентност за справяне с предизвикателства), очакването за резул-
тата (субективната оценка за вероятните последствия от изпълнението на дадено поведение) 
и целеполагането (решение да се предприеме конкретно поведение или активност, която ще 
доведе до определени бъдещи резултати). Тези механизми играят роля в мотивирането и са-
морегулирането на поведението, като определят изборите, които хората правят, количеството 
усилия, които влагат, проявената упоритост при наличието на препятствие и степента на тре-
вожност или увереност, с които пристъпват към задачата.Те оказват директно и индиректно 
влияние върху всеки етап от развитието на кариерата – формиране на професионалните ин-
тереси, избора на кариера, намирането на работа и професионалния напредък. Когато вземат 
важни решения относно професията, хората разглеждат както своите способности, така и веро-
ятните последствия и възможността за упражняване на лично действие за постигане на желани 
резултати. Според социално-когнитивната кариерна теория, чувството за лична ефективност, 
очакваните резултати и поставянето на цели непрекъснато взаимодействат както помежду си, 
така и с други личностни променливи, индивидуални характеристики (като пол, раса, етни-
ческа принадлежност, култура) и с факторите на средата и заедно оказват директно влияние 
върху кариерното развитие (Lent&Brown, 1996). Следователно, трябва да се отчита влиянието 
на множество вътрешни и външни фактори, които в зависимост от условията действат като 
бариери или ресурси за професионалното развитие. 

Разгледаните по-горе теории могат да бъдат приложени както към академичното, така и 
към професионалното поведение. Разработени първоначално като модели, обясняващи избора 
на академични курсове, по-късно те стават теоретична рамка за избора на професия и цялостно 
кариерно развитие. Изследователите Ричардсън и Уат, водени от своя интерес към професията 
учител и факторите, мотивиращи нейния избор и реализация, използват и доразвиват идеите, 
залегнали в теорията за очаквания успех и ценностите и социално-когнитивната кариерна тео-
рия, като се опитват да разработят една по-широка и цялостна теоретична рамка за изследване 
и разбиране на този проблем (Richardson&Watt, 2006; Watt&Richardson, 2007). Те обединяват 
фактори, които се споменават в литературата, посветена на обучаването на учителите, заедно 
с конструкти от теориите за академично и кариерно развитие. Моделът допуска, че фактори 
на социалната среда в комбинация с убежденията за учителската професия, които включват 
възприетите изсиквания на професията и възвръщаемостта от упражняването й, заедно с лич-
ната оценка на способностите, ценностите, свързани с професията и разглеждането й като 
единствената останала възможност биха оказали влияние върху избора на учителска професия 
(и в частност, върху удовлетвореността от направения избор). Факторите на социалната 
среда обхващат: предишен опит при учене и преподаване, свързан с положителни преживява-
ния като ученик и наличието на ролеви модели от страна на вдъхновяващи учители; социално 
влияние и подкрепа от значимите други; социално разубеждаване от избора. Изискванията 
на професията включват възприемането й като експертна дейност, изискваща високо ниво 
на технически и специализирани знания, отличаваща се с физическа натовареност и голяма 
емоционална ангажираност. Възвръщаемостта от професията е операционализирана като 
социален статус в обществото и материално заплащане. Личната оценка на способностите 
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отразява субективната увереност в притежаването на умения и качества за преподаване. Цен-
ността на професията е разгледана в три подкатегории: вътрешна ценност, която се отнася до 
личния интерес към преподаването и желание за упражняване на учителска професия; лична 
инструментална ценност, представена чрез сигурност на работното място, възможност за 
упражняване на професията навсякъде и възможност за съвместяване на работните задълже-
ния със семейните; социална инструментална ценност - разглежда възможностите, които 
учителската професия предоставя, за упражняване на полезна за обществото дейност, която 
влияе положително върху децата и юношите. Последният теоретично прогнозиран фактор е 
единствена възможна професия и е свързан с невъзможността за упражняване на действител-
но желаната професия и избирането на учителската професия просто защото е била достъпна. 
Според Ричардсън и Уат, всички тези променливи си взаимодействат и детерминират избора 
на учителска професия, операционализиран като удовлетвореност от избора (Watt&Richardson, 
2007).

методология

Описание на оригиналния тест FIT-ChoiceScale
Въз основа на представения модел Ричардсън и Уат разработват въпросник за оценка на 

факторите, които влияят върху избора на учителска професия (FIT-ChoiceScale–FactorsInflue
ncingTeachingChoice, Watt&Richardson, 2007). Въпросникът FIT-Choice се състои от общо 58 
айтема, които се оценяват по 7-степенна Ликертова скала, и един отворен въпрос в началото на 
теста, който изисква свободен отговор от лицата за основната причина, поради която са учите-
ли. Структурно въпросникът е разделен на три части.

Първата част на въпросника (част B) е със заглавие „Мотивационни фактори“ и се състои 
от 38 айтема, разпределени в 12 субскали: сигурност на работното място (α = 0.83); време за се-
мейството (α = 0.82); възможност за упражняване на професията навсякъде (α = 0.69); форми-
ране на бъдещето на деца/юноши (α = 0.77); подпомагане на социалното равенство (α = 0.86); 
социален принос (α = 0.81); работа с деца и юноши (α = 0.88); умения за преподаване (α=0.80); 
вътрешна ценност на професията (α=0.68); единствена възможна професия (α=0.65); предишен 
опит при учене и преподаване (α=0.87); социално влияние(α=0.83). Айтемите описват различ-
ни мотиви за избора на професията учител и изследваните лица трябва да отговорят доколко 
всеки един от тях се отнася лично за тях на скала от 1 (изобщо не важи за мен) до 7 (изцяло 
важи за мен). Айтемите се предхождат от въвеждащо твърдение „Аз съм учител, защото:“.

Втората част (част C) е със заглавие „Убеждения за учителската професия“ и съдържа 14 
айтема, разпределени в 4 субскали: високи изисквания (α = 0.75); експертна професия (α=0.83); 
социален статус (α = 0.89); заплащане (α=0.91). Твърденията се оценяват от 1 (изобщо не съм 
съгласен) до 7 (изцяло съм съгласен). 

Третата част на въпросника (част D) е със заглавие „Относно решението Ви да станете 
учител“ и има шест айтема, обособени в 2 субскали - социално разубеждаване (α=0.72) и удо-
влетвореност от избора (α=0.84), които лицата следва да оценят по скала от 1 (изобщо не важи 
за мен) до 7 (изцяло важи за мен). Валидизирането на въпросника протича през 2002 и 2003 
година в Австралия (Watt&Richardson, 2007). Изследвани са студенти (N =1140), обучаващи 
се за учители, през първата година на тяхното обучение в бакалавърска степен и през втората 
година на обучение в магистърска степен. Всички скали се отличават с добри психометрични 
показатели (Watt&Richardson, 2007). 

Най-високо оценените мотивационни фактори са: „умения за преподаване“, „вътрешна 
ценност“, „формиране на бъдещето на деца/юноши“, „социален принос“, „работа с деца/юно-
ши“ и „предишен опит“. Най-ниско оценените мотивационни фактори са съответно: „единстве-
на възможна професия“, „време за семейството“ и „социално влияние“. Учителската професия 
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е възприета като експертна професия, която изисква много, но осигурява ниска възвръщаемост 
като заплащане и обществено признание. Изследваните лица са удовлетворени от избора на 
учителската професия и са били разубеждавани да станат учители (Watt&Richardson, 2007). 

След проведено изследване с извадки от различни държави – Австралия, САЩ, Норвегия 
и Германия – авторите съобщават за установена еднозначност на факторите между извадките с 
различни културни и социални особености (Watt et al., 2012). 

цел и задачи на изследВането

Като се има предвид, че в български условия мотивите за избор на професията учител и 
причините за оставане в нея не са изследвани достатъчно и липсват адекватни изследователски 
методи в тази област, това провокира целта на настоящото изследване, а именно да се направи 
първоначална адаптация на методиката FIT-Choice за българска популация от детски и начал-
ни учители. Задачите на изследването са да се анализира факторната структура на въпросника, 
да се измери вътрешната консистентност на скалите и да се идентифицират доминиращите 
мотивационни фактори за избор на учителска професия в България.

метод

Въпросникът е предоставен в оригинал от авторите, Хелън Уат и Пол Ричардсън, и е пре-
веден от английски на български език от трима специалисти-психолози. В оригинал, въпрос-
никът е предвиден да изследва в ретроспектива момента на избора на професия по отношение 
на мотивационните фактори. В българския вариант, изследването е предвидено за действащи 
учители с цел изследване на мотивацията на учителите, които вече имат опит в професията и 
продължават да я упражняват. Затова се наложи айтемите, които в оригинал са формулирани в 
минало време, да бъдат преведени на български език в сегашно време. В частите „Убеждения 
за учителската професия“ и „Относно решението Ви да станете учител“ също е направена 
промяна спрямо оригиналния вариант. Айтемите от тези две части в оригинал са зададени 
като въпроси. На български беше преценено, че това би предизвикало неяснота и че спрямо 
инструкцията към части С и D е по-уместно тези айтеми да бъдат формулирани като твърде-
ния. Всички тези промени са съгласувани в лична кореспонденция с единия от авторите на 
въпросника, Хелън Уат. На български структурата и последователността на теста е запазена, 
както и номерацията на айтемите. В края на изследването са включени въпроси за някои ос-
новни демографски данни като пол, възраст, семейно положение, деца, образователна степен, 
продължителност на стажа като учител, както и вида на институцията, в която лицето работи 
в момента на изследването.

описание на изВадката

В изследването участват детски и начални учители в частни и държавни/общински дет-
ски градини и училища от София-град. Изследвани са общо 98 лица на възраст от 23 до 64 
години (средна възраст 41 годинии 11 месеца, най-често срещана възраст в извадката 50 годи-
ни) и стаж като учител между 0 (по-малко от една година) и 40 години (средно 15 години и 10 
месеца). Голяма част от изследваните лица – 92-ма души (93.9%) – са от женски пол и само 6-ма 
(6.1%) са от мъжки. Всички лица имат висше образование – 82.7% имат магистърска степен, 
а 17.3% - бакалавърска. Детските и началните учители в изследването са разпределени почти 
поравно - 54.1% от изследваните лица работят в детска градина (45.9% в държавна/общинска 
и 8.2% в частна), а 45.9% работят в училище (40.8% в държавно/общинско и 5.1% в частно).
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анализ на резултатите

Данните от изследването са обработени с помощта на статистически софтуер –IBM SPSS 
Statistics, Ver. 22.0; IBM Corp. Резултатите са анализирани и представени за всяка от трите час-
ти на въпросника поотделно.

С цел установяване факторната структура на българския вариант на въпросника е прове-
ден факторен анализ по метода анализ на главните оси (Principal Axis Factoring) с варимакс ро-
тация. Изчислен е коефициентът алфа на Кронбах и е анализирана вътрешната консистентност 
на всяка от скалите на въпросника.

Представени са данните от описателната статистика на скалите и въз основа на средните 
стойности са определени доминиращите фактори.

Анализирани са линейните корелации между фактора удовлетвореност от избора, който 
представлява крайният резултат, измерван от въпросника, и останалите установени фактори. 
Проследена е връзката на възрастта и професионалната ориентация на учителите с мотивите, 
убежденията и решението за избор.

анализ на айтемите от част В „мотиВационни фактори“
В суровите резултати няма липсващи данни за нито една от променливите.
Стойността на индекса на Кайзер-Майер-Олкин за извадката в размер на 0.70 и значими-

ят тест за сферичност на Бартлет (х2 (703) = 2345.67, p = 0.000) свидетелстват за наличието на 
линейни комбинации между променливите и определят данните като подходящи за провежда-
нето на факторен анализ. Извлечени са и са запазени осем фактора, които обясняват 58.29% от 
дисперсията.

В Таблица 1 са представени факторните тегла за всеки от айтемите от част В на въпрос-
ника.

Фактор 1 Социален принос, който обяснява 10.10% от дисперсията и обхваща 9 айте-
ма с факторни тегла между 0.77 и 0.34, отразява възможността, която учителската професия 
предоставя за упражняване на социален принос към обществото, за оказване на влияние върху 
следващите поколения и участие при формирането на ценностната система на подрастващите, 
а също и за съдействие в борбата със социалното неравенство и подпомагането на онеправда-
ните младежи. Скалата изследва степента, в която тези особености на учителската професия са 
допринесли за нейния избор, и има вътрешна консистентност α = 0.86.

Фактор 2 Умения за преподаване обяснява 9.48% от дисперсията и обединява шест 
айтема с факторни тегла между 0.78 и 0.50, които се отнасят до субективната оценка на лицата 
за преподавателските им способности. Освен това скалата изследва и вътрешната ценност, 
свързана с учителската професия, и личния интерес към преподаването. Вътрешната консис-
тентност е α = 0.83.

Фактор 3 Желание за работа с деца обяснява 8.35% от дисперсията и включва четири 
айтема с факторни тегла между 0.82 и 0.46. Скалата изследва избора на учителска професия, 
заради желанието и удоволствието от контакта с деца и млади хора. Вътрешната консистент-
ност има стойност α = 0.76.

Фактор 4 Съвместимост със семейните задължения обяснява 8.27% от дисперсията 
и обхваща пет айтема, с факторни тегла между 0.86 и 0.63, които обединяват особености на 
професията като специфично работно време и удължени отпуски. Чрез скалата Съвместимост 
със семейните задължения се изследва влиянието на тези характеристики върху избора на учи-
телска професия чрез възможността за успешно съчетаване на работните ангажименти и се-
мейните задължения. Вътрешната консистентност на скалата е α = 0.86.

Фактор 5 Сигурна заетостобяснява 7.49% от дисперсията и обединява шест айтема 
с факторни тегла между 0.68 и 0.43. Айтемите се отнасят до характеристики на професията, 
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свързани с признаването на квалификацията на учителя навсякъде, стабилния доход и посто-
янната професионална ангажираност. Скалата Сигурна заетост има вътрешна консистентност 
α = 0.76.

Фактор 6 Социално поощрение на избора обяснява 5.32% от дисперсията и се състои от 
три айтема с факторни тегла между 0.85 и 0.56. Скалата изследва влиянието от страна на близ-
ки и важни за лицето личности като роднини и приятели в подкрепа на избора на учителска 
професия и има вътрешна консистентност α = 0.80.

Фактор 7 Ролеви модели обяснява 5.20% от дисперсията и включва два айтема с фак-
торни тегла съответно 0.93 и 0.89. Те се отнасят до положителните спомени и впечатления от 
учители, които са послужили като вдъхновение за избора на професията. Вътрешната консис-
тентност на скалата е α = 0.94.

Фактор 8 Единствена възможна професия обяснява 4.08% от дисперсията и обединява 
три айтема, които имат факторни тегла между 0.59 и 0.35 и изследват невъзможността да бъде 
упражнявана първоначално желаната професия. Скалата има вътрешна консистентност в раз-
мер на α = 0.55.

Таблица 1. Факторни тегла на айтемите от част В (Мотивационни фактори) на въ-
просника

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

В54 0.77 0.03 0.01 -0.03 0.16 0.16 -0.06 -0.07
В36 0.75 0.26 -0.00 -0.08 0.02 0.11 0.03 0.04
В49 0.71 -0.07 0.22 -0.08 0.10 0.17 -0.15 0.04
В53 0.62 0.37 0.16 -0.04 0.12 0.02 0.04 -0.12
В23 0.57 0.22 0.43 -0.05 0.23 -0.00 0.06 0.12
В20 0.49 0.19 0.14 0.04 0.17 0.05 0.11 0.02
В9 0.44 0.41 0.51 -0.12 0.03 -0.05 0.12 0.05
В6 0.37 0.37 0.39 -0.01 0.14 0.07 0.09 0.02
В31 0.34 -0.02 0.34 0.15 0.39 0.02 0.08 -0.16
В19 0.29 0.78 0.09 0.09 0.06 0.08 0.10 -0.03
В5 0.17 0.76 0.13 0.06 -0.02 0.15 0.02 0.02
В43 0.12 0.67 0.00 0.03 0.33 0.28 -0.11 -0.37
В39 0.42 0.55 -0.15 -0.08 0.19 0.04 -0.03 0.39
В1 -0.02 0.54 0.05 0.02 0.05 0.01 0.03 -0.15
В12 0.08 0.50 0.34 -0.08 -0.12 -0.01 0.18 0.05
В13 0.21 0.07 0.82 -0.09 0.09 0.08 -0.07 -0.17
В26 0.30 0.12 0.74 -0.07 0.00 0.09 -0.03 -0.16
В7 -0.08 0.06 0.63 0.04 0.10 0.02 0.15 -0.25
В37 0.22 0.46 0.46 -0.05 -0.08 0.12 0.02 -0.37
В18 -0.11 -0.01 0.00 0.86 0.00 -0.10 -0.03 0.12
В2 0.04 -0.06 -0.17 0.86 -0.16 0.01 0.05 -0.06
В16 0.02 -0.00 -0.03 0.73 0.24 -0.09 0.11 -0.11
В29 -0.05 0.10 -0.02 0.66 0.32 0.10 -0.07 0.16
В4 -0.14 0.12 0.14 0.63 0.14 0.32 0.05 0.25
В22 0.24 0.15 0.13 0.05 0.68 0.02 0.08 0.13
В38 -0.02 0.17 0.08 0.26 0.63 0.18 0.02 0.11
В14 0.15 0.05 0.28 0.18 0.59 -0.04 0.31 -0.01
В27 -0.10 0.06 0.00 0.20 0.52 0.29 0.10 0.25
В45 0.16 -0.04 -0.09 0.04 0.50 0.16 0.01 -0.03
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В8 0.19 -0.03 -0.00 -0.11 0.43 0.04 0.09 -0.01
В3 0.14 0.07 0.11 0.08 0.13 0.85 0.00 -0.02
В24 0.18 0.08 0.12 -0.08 0.14 0.67 0.11 -0.01
В40 0.21 0.35 -0.12 0.04 0.24 0.56 0.10 0.01
В30 -0.03 0.09 0.02 0.00 0.17 0.12 0.93 0.04
В17 0.03 0.10 0.09 0.07 0.18 0.06 0.89 -0.13
В11 0.14 -0.20 -0.29 -0.06 0.04 -0.07 0.01 0.59
В35 0.01 -0.04 -0.27 0.11 0.27 -0.02 -0.04 0.47
В48 -0.06 -0.13 -0.12 0.18 0.06 0.10 -0.07 0.35

Забележка. Факторните тегла, които са удебелени, обозначават към кой фактор е при-
числен айтема.

анализ на айтемите от част с„убеждения за учителската професия“
Няма липсващи данни за нито една от променливите.
Стойността на индекса на Кайзер-Майер-Олкин за цялата извадка в размер на 0.71 и 

значимият тест за сферичност на Бартлет (х2 (91) = 538.21, p = 0.000) определят данните като 
подходящи за провеждането на факторен анализ. Анализирано е решение с три фактора, които 
обясняват 45.80% от дисперсията.

В Таблица 2 са представени факторните тегла за всеки от айтемите от част С на въпрос-
ника.

Фактор 1 Социален статус обяснява 17.69% от дисперсията и включва айтеми С12, С9, 
С8, С4, С13 и С5. Айтем С5 е с твърде ниско факторно тегло (0.19) и е изключен от анализа. В 
скалата са запазени останалите пет айтема с факторни тегла между 0.83 и 0.30. Скалата Социа-
лен статус изследва убежденията, че учителската професия е значима за обществото, а учите-
лите са уважавани и възприемани като професионалисти и нейната вътрешна консистентност 
е α =0.79.

Фактор 2 Експертна професия обяснява 14.12% от дисперсията. Факторът обединява 
шест айтема, С10, С15, С11, С14, С2 и С7, от които С2 и С7 са с твърде ниски факторни тегла 
(съответно 0.16 и 0.12) и съответно са изключени от скалата. Останалите айтеми са с фактор-
ни тегла между 0.85 и 0.56. Те се отнасят до нивото на специализирани и технически знания, 
които се изискват от учителите. Скалата Експертна професия е с вътрешна консистентност α 
= 0.77.

Фактор 3 Възнаграждение обяснява 13.99% от дисперсията. Скалата се състои от два 
айтема с факторни тегла съответно 0.93 и 0.87. Тя изследва убеждението, че учителската про-
фесия се свързва с добро материално заплащане на труда, и има вътрешна консистентност α = 
0.93.

Таблица 2. Факторни тегла на айтемите от част С (Убеждения за учителската про-
фесия) на въпросника

Айтем
номер Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3

С12 0.83 -0.02 0.29
С9 0.75 0.03 0.25
С8 0.66 -0.00 0.30
С4 0.64 -0.02 0.17
С13 0.30 0.15 -0.06
С5 0.19 0.19 0.01
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С10 0.17 0.85 -0.06
С15 0.09 0.73 -0.12
С11 -0.18 0.57 0.00
С14 0.07 0.56 -0.16
С2 0.02 0.16 0.03
С7 -0.05 0.12 -0.23
С3 0.29 0.03 0.93
С1 0.29 0.04 0.87

Забележка. Факторните тегла, които са удебелени, обозначаваткъм кой фактор е причис-
лен айтема.

анализ на айтемите от част D „относно решението Ви да станете учител“
С оглед на стойностите на индекса на Кайзер-Майер-Олкин за цялата извадка от 0.62 и 

значимия тест за сферичност на Бартлет (х2 (15) = 165.96, p = 0.000) данните са подходящи за 
провеждане на факторен анализ. Извлечени са и са анализирани два фактора, които обясняват 
54.52% от дисперсията.

В Таблица 3 са представени факторните тегла за всеки от айтемите от част D на въпрос-
ника.

Фактор 1 Социално разубеждаване обяснява 30.11% от дисперсията и обединява три 
айтема с факторни тегла между 0.95 и 0.59. Скалата изследва изказването на негативно мнение 
срещу учителската професия и опитите за разубеждаване от избора й и има вътрешна консис-
тентност α = 0.80.

Фактор 2 Удовлетвореност от избора обяснява 24.41% от дисперсията и обхваща три 
айтема, D5, D3 и D1, с факторни тегла между 0.91 и 0.34. При анализа на надеждността на ска-
лата е установена вътрешна консистентност в размер на 0.59, но същевременно айтем D1 има 
относително ниска корелация (r = 0.31) със скалата и при изключването му, надеждността на 
скалата би се повишила значително. В крайния вариант на скалата Удовлетвореност от избора 
са запазени айтеми D5 и D3, които изследват степента на удовлетвореност на лицата от избора 
на учителска професия и вътрешната консистентност е α = 0.79.

Таблица 3. Факторни тегла на айтемите от част D (Относно решението Ви да стане-
те учител) на въпросника

Айтем 
номер Фактор 1 Фактор 2

D6 0.95 -0.07
D4 0.73 -0.06
D2 0.59 -0.06
D5 -0.02 0.91
D3 0.03 0.71
D1 -0.13 0.34

Забележка. Факторните тегла, които са удебелени, обозначават към кой фактор е причис-
лен айтема.

В Таблица 4 са съпоставени факторните структури и коефициентите на вътрешна съгла-
суваност на скалите от австралийската и българската версия на въпросника FIT-Choice – Фак-
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тори за избор на учителска професия.

Таблица 4. Сравнение на факторната структура и вътрешната консистентност на 
скалите при двете изследвания

Валидизационно
изследванене

(N=1140)

Българско
изследване

(N =98)

No Название на скалите
Алфа на
Кронбах Название на скалите

Алфа на
Кронбах

Мотивационни фактори
1. Сигурност на работното място 0.83 Сигурна заетост 0.76
2. Време за семейството 0.82 Съвместимост със семейните 

задължения 0.86

3. Социален принос 0.81 Социален принос 0.86
4. Работа с деца и юноши 0.88 Желание за работа с деца 0.76
5. Умения за преподаване 0.80 Умения за преподаване 0.83
6. Единствена възможна професия 0.65 Единствена възможна професия 0.55
7. Предишен опит при учене и 

преподаване 0.87 Ролеви модели 0.94

8. Социално влияние 0.83 Социално поощрение на избора 0.80
9. Възможност за упражняване на 

професията навсякъде 0.69

10. Формиране на бъдещето на деца/
юноши 0.77

11. Подпомагане на социалното 
равенство 0.86

12. Вътрешна ценност на професията 0.68
Убеждения за учителската професия

1. Експертна професия 0.83 Експертна професия 0.77
2. Социален статус 0.89 Социален статус 0.79
3. Заплащане 0.91 Възнаграждение 0.93
4. Високи изисквания 0.75 –

Относно решението Ви да станете учител
1. Социално разубеждаване 0.72 Социално разубеждаване 0.80
2. Удовлетвореност от избора 0.84 Удовлетвореност от избора 0.79

Резултатите от факторните анализи показват, че спрямо оригиналния вариант на въпрос-
ника се наблюдава редуциране на броя на мотивационните фактори (осем в българския ва-
риант срещу 12 в оригиналния) и на факторите за убеждения за учителската професия (три в 
българския вариант срещу четири в оригиналния). Идентифицираните в българската извадка 
осем мотивационни фактори напълно съответстват на осем от факторите във валидизацион-
ното изследване и имат почти идентични наименования. На места са направени само някои 
малки допълнения с цел избягване на двусмисленост и неяснота на български език. Например 
оригиналният фактор Социално влияние е наименован Социално поощрение на избора, тъй 
като се има предвид оказването на положително влияние върху изследваните лица и подкрепа 
на техния професионален избор от значимите хора. Айтемите от останалите четири фактора в 
оригиналното изследване се запазват в българската версия, но са разпределени в обособените 
осем фактора. Айтемите, спадащи към фактора Възможност за упражняване на професията на-
всякъде се обединяват с айтемите от фактора Сигурност на работното място и в българския ва-
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риант водят до идентифицирането на общ фактор Сигурна заетост. Твърденията от факторите 
Формиране на бъдещето на деца/юноши и Подпомагане на социалното равенство се включват с 
високи факторни тегла във фактора Социален принос. Айтемите (В1, В7 и В12) от оригиналния 
фактор Вътрешна ценност на професията, който отразява личния интерес към преподаването 
и желанието за упражняване на учителска професия се разпределят между факторите Умения 
за преподаване и Желание за работа с деца. Напълно закономерно изглежда причисляването на 
айтем В7 „Винаги съм искал да бъда учител.“ към останалите айтеми от фактора Желание за 
работа с деца, защото в крайна сметка работата с деца е основната характеристика на учител-
ската професия. Не е изненадващо и че останалите два айтема В1 и В12, които се отнасят до 
интереса към преподаването се съчетават с айтемите от фактора Умения за преподаване, които 
мерят личната ефективност, защото според социално-когнитивната кариерна теория личната 
ефективност е сред факторите, които имат пряк ефект върху формирането на интереси.

По отношение на втората част на въпросника Убеждения за учителската професия айте-
мите от оригиналния фактор Високи изисквания се включват във фактора Експертна професия. 
Вероятно за българските учители високите изисквания на преподавателската дейност, свърза-
ни с физическа натовареност, голяма емоционална ангажираност и психическо напрежение са 
неотменна част от експертния профил на професията учител и съвсем закономерно се обособя-
ват в единен фактор. От тази част на въпросника в българската версия отпадат 3 айтема (C2,C5 
иC7), поради много ниски факторни тегла. 

Факторната структура на третата част, която е свързана със самия момент на избора и е 
озаглавена Относно решението Ви да станете учител, напълно съответства на двуфакторното 
решение във валидизационното изследване. 

В настоящето изследване стойностите на коефициента Алфа на Кронбах варират между 
0.76 и 0.94, с изключение на скалата Единствена възможна професия, която се отличава с по-
ниска вътрешна консистентност (α=0.55). Този резултат може да се счита за приемлив, като 
се има предвид малката българска извадка в сравнение с австралийската, както и факта, че в 
оригиналното изследване тази скала също се отличава с нисък коефициент Алфа на Кронбах 
(α=0.65). Коефициентите на вътрешна съгласуваност на част от скалите в нашето изследване 
са дори по-високи.

описателна статистика

В Таблица 5 са представени данните от описателната статистика на скалите. В изслед-
ваната извадка най-високо оценените мотивационни фактори са умения за преподаване (M 
= 6.36), желание за работа с деца (M = 6.26), социален принос (M = 5.65), ролеви модели (M 
= 5.56), социално поощрение на избора (M = 5.07). Това са мотивите, които са определени 
от изследваните лица като най-значимите причини, упражнили влияние в полза на избора на 
учителска професия. Възможността за съвместяване на работата със семейните задължения се 
обособява като мотив със средна степен на изразеност (M = 4.37). Най-ниско оценени са сигур-
на заетост (M = 3.73) и възприемането на учителския труд като единствена възможна професия 
(M = 1.70).

По отношение на убежденията за учителската професия и решението за избор прави впе-
чатление високата удовлетвореност от избора (M = 6.24) и оценяването на учителската дейност 
като експертна професия (M = 5.99). С най-ниски средни стойности са социално разубеждаване 
(M = 3.97), социален статус (M = 3.63) и възнаграждение (M = 1.93).
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Таблица 5. Средни стойности, стандартни отклонения, най-ниски и най-високи стой-
ности на скалите от въпросника Фактори за избор на учителска професия, подредени 
по низходящи средни стойности(N=98)

Скала M SD Min Max
Мотивационни фактори

Умения за преподаване 6.36 0.71 3.00 7.00
Желание за работа с деца 6.26 0.87 2.50 7.00
Социален принос 5.65 0.95 3.33 7.00
Ролеви модели 5.56 1.70 1.00 7.00
Социално поощрение на избора 5.07 1.72 1.00 7.00
Съвместимост със семейните 
задължения 4.37 1.68 1.00 7.00

Сигурна заетост 3.73 1.23 1.00 7.00
Единствена възможна професия 1.70 1.06 1.00 5.00

Фактори за убеждения и избор на учителска професия
Удовлетвореност от избора 6.24 1.14 1.00 7.00
Експертна професия 5.99 0.97 1.50 7.00
Социално разубеждаване 3.97 1.86 1.00 7.00
Социален статус 3.63 1.17 1.00 7.00
Възнаграждение 1.93 1.15 1.00 6.00

ВзаимоВръзка на удоВлетВореността от избора с останалите скали

В Таблица 6 са представени стойностите за коефициента r на Пиърсън на линейните 
корелации между скалата удовлетвореност от избора и останалите скали отразяващи моти-
вациони фактори и убеждения за учителската професия. Скалата удовлетвореност от избора 
корелира значимо и положително, слабо до умерено, със скалите желание за работа с деца (r 
= 0.59, p = 0.000), умения за преподаване (r = 0.50, p = 0.000) и социален принос (r = 0.32, p = 
0.001). Установена е умерена значима отрицателна корелация между удовлетвореност от избо-
ра и скалата единствена възможна професия (r = -0.52, p = 0.000).

Всички останали корелации не са статически значими.

Таблица 6. Линейни корелации между скалата удовлетвореност от избора и останали-
те скали

Фактор Удовлетвореност 
от избора p

Социален принос 0.32 0.001
Умения за преподаване 0.50 0.000
Желание за работа с деца 0.59 0.000
Съвместимост със семейните 
задължения 0.00 0.986

Сигурна заетост 0.19 0.064
Социално поощрение на избора 0.17 0.099
Ролеви модели 0.10 0.308
Единствена възможна професия -0.52 0.000
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Социален статус 0.17 0.086
Експертна професия 0.12 0.224
Възнаграждение 0.16 0.110
Социално разубеждаване -0.06 0.555

различия В оценката на факторите по Възраст и професионална ориентация

За проследяване връзката на възрастта и професионалната ориентация с факторите, кои-
то влияят върху избора на учителската професия, е приложен t–критерият на Стюдент. Из-
следваните лица са разпределени в две възрастови групи –до 40 години (от 23 до 40) и над 40 
години (от 41 до 63). Установени са статистически значими възрастови различия в оценяването 
на социален статус, t (96) = 2.08, p = 0.040, и социално разубеждаване, t (96) = 3.60, p = 0.000. 
По-младите учители до 40г. възприемат учителската професия като имаща малко по-висок со-
циален статус (М=3.88, SD= 1.15) в сравнение с учителите над 40 г. (М=3.40, SD= 1.15), но 
разликата е минимална и несъществена (d = 0.41). Отново по-младите учители споделят, че 
са били в по-голяма степен социално разубеждавани да се откажат да бъдат учители (М=4.63, 
SD= 1.79) за разлика от по-възрастните си колеги (М=3.35, SD= 1.72). Разликата е със средна 
сила на ефекта (d = 0.73). Всички останали различия по възраст не са статистически значими.

Между детските и начални са установени значими различия по фактора съвместимост 
със семейните задължения, t (96) = 3.40, p = 0.001. Той е оценен по-високо от учителите в дет-
ска градина (M = 4.87, SD = 1.74) в сравнение с началните учители (M = 3.78, SD = 1.42) и сила-
та на ефекта на разликата е от средна степен (d = 0.69). Всички останали различия в оценката 
на факторите от гледна точка на професионалната ориентация не са статистически значими.

дискусия

Представеното изследване е успешна начална стъпка в процеса на адаптиране на въпрос-
ника Фактори за избор на учителска професия. Като цяло българският вариант на въпросника 
се отличава с надеждни фактори и скали с добра вътрешна консистентност. Въпреки известно-
то редуциране на броя на факторите, факторната структура на българската адаптация на FIT-
Choice съответства на теоретичния модел на Ричардсън и Уат. Установените различия са резул-
тат единствено на различия при прилагането на статистическата процедура факторен анализ, 
която по избор и преценка на изследователя позволява извличането или на независими един от 
друг, или на корелиращи помежду си фактори. При по-внимателно вглеждане и анализиране на 
отделните айтеми, включени в скалите, се забелязва, че теоретичната и логическа структура на 
оригиналния въпросник е запазена и в българския вариант. 

В настоящето изследвани бяха установени общо осем мотивационни фактора, които 
оказват влияние върху избора и упражняването на учителска професия за български детски и 
начални учители. От тях най-голямо значение имат субективната оценка на личните умения за 
преподаване, желанието за работа с деца, упражняването на социален принос, наличието на 
ролеви модели и социалното поощрение на избора от личности, значими за лицето. Възмож-
ността за успешно съвместяване на професията със семейните задължения и сигурната про-
фесионална заетост, предлагани от учителската професия, са били обмисляни в по-слаба сте-
пенпри избора на професията, анай-маловажна се оказва невъзможността да бъде упражнявана 
друга професия. Ранжирането на мотивите за избор и упражняване на учителска професия в 
българската извадка почти напълно съвпада с последователността, установена в австралийска-
та извадка. Доминиращите мотиви и в двете извадки са свързани с уменията за преподаване, 
приноса към развитието на децата и обществото, желанието за работа с деца и позитивния пре-
дишен опит в училище. Разглеждането на учителската професия като единствената възможна и 
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достъпна опция е най-слабо оценената причина за избор.

Освен мотивационните фактори бяха изследвани и определени убеждения за учителската 
професия, за които се установи, че се обединяват около три фактора, свързани с нивото на екс-
пертни знания, необходими за упражняване на професията, социалния статус и възнагражде-
нието. И в българската и в австралийската извадка изследваните лица възприемат учителската 
професия като експертна професия, която изисква високо ниво на специализирани знания, но 
осигурява ниска възвръщаемост като заплащане и социален статус. 

Накрая са установени и два фактора относно избора на професията, които отразяват на-
личието на разубеждаване от избора и крайния резултат – удовлетвореността от избора на учи-
телска професия. Изследваните лица не са изпитали негативно влияние с цел отклоняване и 
разубеждаване от избора на учителска професия. Съществено е да се отбележи, че независимо 
от ниската оценка на социалния статус и възнаграждението, изследваните лица са удовлетво-
рени от избора на професията учител.

Мотивационните фактори, които в най-голяма степен са допринесли за избора на про-
фесията, – умения за преподаване, желание за работа с деца, и социален принос – корелират 
положително и се свързват с висока удовлетвореност от избора, докато изборът на учителска 
професия като единствена възможна корелира негативно с крайния резултат и съответно се 
свързва с ниска удовлетвореност от избора на учителска професия.

Изглежда, че детските и начални учители от различни възрастови групи имат доста сход-
ни гледни точки по отношение на мотивационните фактори за избор на професията и на убеж-
денията за учителската професия. По-младите учители (до 40 години) оценяват социалния ста-
тус на професията малко по-високо от по-възрастните учители (над 40 години), но разликата 
е незначителна. Също така учителите до 40 години са изпитали в по-голяма степен негативно 
влияние от страна на външни хора с цел разубеждаване и отклоняване от избора на учителска 
професия. И въпреки че разликата в случая не е съвсем минимална, предвид средната сила на 
ефекта тя не е от практическо значение, но отново е потвърждение, че на учителската професия 
се гледа по-скоро негативно. По отношение на различията между детски и начални учители 
беше установено, че детските учители в по-голяма степен оценяват възможността за съвместя-
ване на работата със семейните задължения като важна характеристика на професията, която 
ги мотивира повече за избора на учителска професия в сравнение с началните учители. Отново 
разликата не е много голяма и със средна сила на ефекта и няма съществено практическо зна-
чение предвид, че средните стойности и на двете групи са около средата на скалата.

заключение

Проведеното изследване представлява първото по рода си изследване за българска по-
пулация с цел установяване на мотивите, които стоят в основата на избора на професията 
„учител“. Разбирането на причините, които мотивират хората да посветят живота си на учи-
телската професия, представлява първа стъпка в едно всеобхватно и задълбочено изследване 
на условията на труд при учителите, удовлетвореността от упражняването на професията и от 
възвръщаемостта, която тя предлага. От тази гледна точка представеният въпросник може да 
се използва като надежден инструмент за изследване на широка популация от бъдещи и на-
стоящи учители. Допълнително се цели и изследване на училищния климат, в което да бъдат 
включени родители и ученици, разработването на методология за оценяване на учителския 
труд според резултатите на учениците и създаване на единна рамка за анализиране на качест-
вата на учителите, според която да бъдат отличени „добрите“ учители и поощрени за труда 
си. Отличаването на учителите, които добросъвестно упражняват професията си и постигат 
желаните резултати по отношение на ограмотяването и възпитаването на бъдещите поколения, 
следва да послужи и като пример и ролеви модел за младите учители, както и да допринесе за 
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създаването и прилагането на стандарти за подбора на учителски кадри.

Нека не забравяме, че създаването на условия, които да задържат квалифицираните и 
мотивирани учители в професията, е необходимо не само от гледна точка на организацията 
(училища, детски градини) с цел намаляване на текучеството и ограничаване на разходите за 
подбор на персонала, но най-вече е необходимо с цел създаването на добри предпоставки за ус-
пешното развитие на децата, поверени на грижата на учителите. Честата смяна на учителския 
персонал, професионалните и личностови характеристики на учителите, както и качеството на 
общуването между децата и учителите имат пряка връзка с нивото на езиково, социално и ког-
нитивно развитие на децата, особено в ранна детска възраст (Howes&Smith, 1995; Whitebook, 
Howes, &Phillips, 1990).
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КАК ПСИХОАНАЛИТИЧНИ ПОНЯТИЯ СЕ ПРЕВЕЖДАТ  

В ПСИХОМЕТРИЧНИ КОНСТРУКТИ. БЪЛГАРСКИ ВЕРСИИ  
НА ТРИ СКАЛИ ЗА МЕНТАЛИЗАЦИЯ И СКАЛА  

ЗА АНГАЖИРАНОСТ С ПСИХИЧНОТО

Камелия Дончева Ханчева, гл. ас., д-р,Софийски Университет „Св. 
Климент Охридски”, 

ON TRANSLATING PSYCHOANALYTIC CONCEPTS INTO 
PSYCHOMETRIC CONSTRUCTS. BULGARIAN VERSIONS  

OF THREE MENTALIZATION SCALES AND PSYCHOLOGICAL  
MINDEDNESS SCALE

Camellia Doncheva Hancheva, Senior Assist. Prof., PhD, Sofia University “St. 
Kliment Ohridski”

Човешките отношения, поставени във фокуса на психичното структуриране и функциониране, 
известно като „релационен завой” в психоаналитичните теории, изправя пред нови предизвикателства 
изследователи и практици. Въвеждането на нова лексика за описание на взаимодействащите си 
човешки същества и за репрезентациите на тези взаимодействия дефинира трудната, но важна задача за 
операционализирането им в измерими конструкти. Представени са обобщените данни от три изследвания 
за апробация на български версии на скалите за ментализация: (1) Въпросник за рефлексивното 
функциониране при юноши (Reflective Functioning Questionnaire for Youths, RFQY, Sharp et al., 2009); 
(2) Въпросник за ментализация(Mentalization Questionnaire, MZQ, Hausberg et al., 2012); (3) Скала за 
ментализация (Mentalization Scale, MentS, Dimitrijevic et al., 2017); и (4) Скала за ангажиране с психичното 
(Psychological mindedness, PMS, Shill & Lumley, 2002). Общо 711 лица на възраст 13-76г. попълват 
различни комбинации от методиките. Оценени са надеждността, конвергентната конструкт валидност и 
факторната структура на скалите. Резултатите са съизмерими с данните от оригиналните изследвания 
на авторите и потвърждават добрите психометрични характеристики на българските версии. Направен 
е опит за концептуално осмисляне на сферите на припокриване в конструкти, измерващи рефлексия и 
саморефлексия. Данните от изследванията са обобщени, като резултатите потвърждават многомерния 
характер на изследваните конструкти. Обсъдени са възможностите и ограниченията за използване на 
българските адаптации в различни изследователски, диагностични и терапевтично-консултативни 
контексти.

The “relational turn” in psychoanalytic theories puts human relation in the focus of Self-development and 
affective functioning. New concepts coined to describe the process of interactions and resulting representations 
are expanding boundaries of research and therapy. Translation of new psychoanalytic concepts into psychometric 
constructs is a challenging but necessary task.

The paper presents 3 validating studies of Bulgarian versions of following instruments: (1) Reflective Func-
tioning Questionnaire for Youths (RFQY, Sharp et al., 2009); (2) Mentalization Questionnaire (MZQ, Hausberg 
et al., 2012); (3) Mentalization Scale (MentS, Dimitrijevic et al., 2017); and (4) Psychological mindedness (PMS, 
Shill & Lumley, 2002). A sample of 711 respondents aged 13-76 completed different combinations of tests. Reliabil-
ity, convergent validity and factor structure of Bulgarian versions are assessed and compared with data from the 
original studies, showing similar results and good psychometric properties. Premises for conceptually overlapping 
spheres of self-reflecting constructs are critically discussed. Data analyses confirm the multiple structures of con-
structs. Possible application and limitations of instruments in research, assessment and therapeutic context are 
discussed.

Човешките отношения, поставени във фокуса на психичното структуриране и функ-
циониране, известно като „релационен завой” в психоаналитичните теории, изправя пред 
нови предизвикателства изследователи и практици.Въвеждането на нова лексика за описание 
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на взаимодействащите си човешки същества и за репрезентациите на тези взаимодействия, 
дефинира трудната, но важна задача за операционализирането им в измерими конструкти.По-
нятието ментализацияе въведено през 90те години на ХХ век във връзка с едно ново разбиране 
за същността на граничното личностово разстройство (ГЛР) и произтичащите от това прагма-
тични следствия и терапевтични интервенции(Bateman & Fonagy, 2013). Новоназования капа-
цитет за ментализация бързо се утвърждава като обединяващ фокус на множество парадигми 
– психоанализа, теория на привързаността, психология на развитието и когнитивна невронаука 
(Choi-Kain& Gunderson,2008).Следвайки възгледите за развитието на еволюционния биолог 
Ричард Александър (цит. по Fonagy, 2006), който приема че изключителното развитие на инте-
лекта при човешките същества е провокирано не толкова от необходимостта да се справя с при-
родните стихии, колкото от нуждата да оцелява във високо състезателна среда на себеподобни, 
Питър Фонаги, провъзгласява с известна условност, ментализацията за „връхово постижение 
на интелекта” (Fonagy, 2007).Развитието, непрекъснатото ревизиранеи усложняване на моде-
лите използващи ментализацията като предиктор или основен фактор на функционирането в 
норма и патология водят до споделеното разбиране, че капацитета за ментализиране е основен 
механизъм и важен компонент на всички терапевтични интервенции (Choi-Kain &Gunderson, 
2008, Bateman & Fonagy, 2013). 

Способността за ментализиране участва в множество процеси, като се започне от струк-
турирането на Селфа, емоционалната саморегулация, организирането на близките отношения 
и ориентирането и осмислянето на социалния опит (Fonagy et al., 2002). Дефиницията на по-
нятието, започнала с афористичното „мислене за мисленето“ в едноимената статия на Фонаги 
(Fonagy, 1991), бързо добавя афективната компонента „да държиш ума и сърцето в ума и сър-
цето си“ и се разгръща във:„вид психична дейност (предполагаща въображение), позволяваща 
да се възприемат и интерпретират собствените поведения, както и тези на другите, като осно-
ваващи се на вътрешни състояниякато нужди, желания, чувства, стремежи, убеждения и ар-
гументи“(Fonagy et al., 2007, p. 288). В още по-усложнената дефиниция на Бейтмън и Фонаги 
(2004) се въвежда и уточнението, че ментализирането може да бъде както експлицитно, така и 
имплицитно. В някои определения стои думата „предсъзнавана“ психична дейност (Fonagy et. 
al., 2002). Многобройните критики (Allen, et al., 2008) около трудното дефиниране, всеобхват-
на природа и непрекъснатите промени, отстъпват място,през последните години,на опитите 
за структуриране и операционализиране. Ментализацията или ментализирането се разглежда 
като динамичен капацитет или способност, чието развитие и пълна изява зависи от поне два 
типа условия: 1) качество на отношенията и 2) когнитивен капацитет за символизация. Ранна-
та социо-афективна ситуация, родителско-детските взаимодействия и по специално, отноше-
нията на привързаност, имат връзка с развитието на ментализацията (Sharp,& Fonagy, 2008). 
По-късно, в зряла възраст изявата на способността да се ментализира зависи от емоционалната 
натовареност на междуличностната ситуация (Fonagy,et. al., 2002).

В последните години, авторите изследващи ментализацията се консолидират около раз-
бирането, че това е многодименсионален конструкт с четири основни модуса: 1) когнитивен 
– афективен (фокус насочен към емоционални или рационални процеси), 2)имплицитен – 
ескплицитен (доколко съзнаван или автоматичен, несъзнаван е процесът на ментализиране), 3) 
насоченост към себе си – насоченост към друтия (саморефлексия или разсъждаване за другия) 
и 4) вътрешна –външна (ориентираност към видими поведенчески, телесни сигнали или към 
скрити страни на преживяванията).(Fonagy,& Luyten, 2009).

Понятие с по-дълга история и употреба в изследователските среди и терапевтичната прак-
тика е трудно преводимото на български език: „psychological mindedness“ – ангажираност с 
психичното (АП). Описателния превод е предпочетен като предаващ най-точно смисъла. По-
нятието е въведено в контекста на психоаналитичната терапиякато предпоставка за включване 
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и успешно повлияване. Апелбаум определя АП като „способността на човек да прави връз-
ката между мисли, чувства и действия с цел да разбира смисъла и причините за собственото 
си поведение и преживявания “ (Appelbaum, 1973). Четирите аспекта, изведени от автора са: 
1) способност да се разкриват връзки между причините за и смисълът на поведенията, което 
предполага сложно взаимодействие между познания и „интуиция и емпатия“, 2) интерес към 
психичното функциониране, 3) насочено към себе си мислене за психичното, 4) способност 
човек да се ангажира с разкриването на психичните съдържания и механизми в терапевтичен 
контекст. С малки допълнения, това са аспектите, които стоят в основата на инструментите за 
измерване на АП.

Последвалата серия от предефиниране (Hall, 1992; McCallum & Piper, 1990) разширява 
обхвата, като се включват1) насочеността към другите, 2) осъзнаването на връзката между 
вътреши фактори и оплакванията и 3) мотивацията за промяна и интереса към мотивиращите 
чуждото поведение фактори (Giromini, et al., 2015).Конструкта се използва и до сега в Психоди-
намичния Диагностичен наръчник (PDM), психоаналитичния аналог на DSM и МКБ, като една 
от деветте категории за описание на психичното функциониране. Определя се като способност 
за наблюдение и рефлексия върху собствения психичен живот. Описанията на четирите нива 
от „здраво“ до „сериозноувредено“ не са предназначени за рейтингово оценяване (PDM, 2006). 

Подновяването, през последните две десетилетия, на интереса на изследователи и кли-
ницисти към АПима поне три основания. Първо, оспорената позиця на Апелбаум, че АП не 
подлежи на развитие, поставя въпроса за условията и факторите влияещи на развитието и съ-
ответно връзката между високите и ниските нива на АП с психичното функциониране в норма 
и патология. 

Второ,поради близостта и частичното припокриване с понятието ментализация се нала-
га прецизиране в теоретичен план. Дефиницията за АП на Фарбер е почти идентична с тази на 
Фонаги от 1991. Ангажираността с психичнотое определена като „предразположеност да се 
рефлектира върху смисъла и мотивацията на поведения, мисли и чувства,както свои, така и на 
другите хора“ (Farber, 1985), а ментализацията като„способност да допускаш/предполагаш 
за наличието на съзнавани и несъзнавани състояния у себе си и при другите“ (Fonagy, 1991).

Трето, предефинирането на АП в понятията на метакогнитивна способност (Beitel et al., 
2004; Grant, 2001)прави възможно разширяването на обсега на приложение отвъд психоанали-
тичната парадигма.Байтел и колеги свързват АП с характеристики като когнитивна гъвкавост, 
чувство за агентност, склонност към реалистичност в мисленето (Beitel et al., 2004). Грант 
създава модел, в който АП е синоним на способността да се възползваш от обратната връзка 
от средата, за да променишвъзприятието или действията си в социални ситуации (Grant, 2001). 
Официалното признаване на ролята на АП в процеса на промяна от диалектично поведенче-
ската и когнитивно поведенчиската терапии (Bjorgvinsson & Hart, 2006; Lewis, 2006), както и 
използването му в сферата на психология на здравето (McCallum еt al.,2003; Beitelet al., 2004, 
Giromini et al., 2015) го превръщат във важен маркер на психичното благополучие и здраве.

Създаването и валидизиране на самоописателни инструменти за измерване на ментали-
зация и ангажираност с психичнотое наложителна задача по следните причини: 1) За провеж-
дането на широки епидемиологични изследвания, свързани с признаването на ментализация 
и ангажираност с психичното за важни маркери на социо-емоционалното развитие и успеш-
ното адаптиране в различни среди и контексти, 2) За оценка на приложимостта и ефекта от 
различни терапевтични интервенции, 3) За сравнителни анализи на различните терапевтични 
модалности.

КАК ПСИХОАНАЛИТИЧНИ ПОНЯТИЯ СЕ ПРЕВЕЖДАТ В ПСИХОМЕТРИЧНИ КОНСТРУКТИ. ...
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инструменти за оценка на ментализация и ангажираност с психичното

Историята на оценяване и на двата конструкта е подобна и се отличава с две проблема-
тични сфери. И двата конструкта, коренящи се в психопатологията и терапевтичната работа, 
са оценявани първоначално с клинични интервюта, провеждани от висококвалифицирани екс-
перти в съответното направление. Проблемите произтичащи от това са свързани с големите 
разходи на ресурси. Въвеждането на полу-структурирани интервюта и кодирания върху нара-
тивен материал не премахват проблема.Единствения, специално създаден инструмент за оцен-
ка на рефлексивна функция (РФ) (което авторите дефинират като „ментализация в контекст 
на отношенията на привързаност”) е скалата РФ върху протокола от Интервю за оценка на 
привързаността при възрастни (AAI) (Fonagy, Target, Steele, & Steele, 1998).

Опитите да севъведат самоописателни въпросници първо минават презприложение на 
вече съществуващи инструменти, оценяващи сходни конструкти, което засилва проблемът на 
смесването на теоретичните понятия и парадигми (за подробна съпоставка вж Luyten et al., 
2011).Определена теоретична яснота внася описанието на полетата на припокриване и дифе-
ренциация между ментализация, ангажираност с психичното, емпатия, афективно осъзнава-
не (affective consciousness) и осъзнатост (mindfulness), направено от Чои-Кейн и Гундерсън 
(Choi-Kain &Gunderson, 2008).

скала за ментализация (Ments)
Скалата за оценка на индивидуалния капацитет за ментализация е разработена като са-

моописателен инструмент от екип сръбски изследователи. Конструирана въз основа на теоре-
тично изведените компоненти на конструкта, скалата включва три субскали: 1) ментализация, 
ориентирана към другите, 2) ментализация насочена към себе сии 3) мотивация да се мента-
лизира.Двадесет и осем твърдения от първо лице единствено число, например: „За мен е важно 
да разбирам причините за поведението си”) се оценяват по петстепенна ликъртова скала от 1 
(Изцяло невярно) до 5 (Напълно вярно).Апробирана върху клинична и неклинична извадки, 
скалата има добри психометрични характеристики – висока вътрешна консистентност на ця-
лата скала и на отделните суб-скалите (Алфата на Кронбах е между 0,73 и 0,86). Показателите 
за конвергентната и дивергентна валидност на MentS са проверени върху широк набор от ин-
струменти (за подробни данни вж Dimitrijevic et al, 2017). 

Въпросник за ментализация (MZQ)
Самоописателна многомерна скала за оценка на ментализацията, създадена от екип 

изследователи в Германия (Hausberg et al., 2012). Разработенана няколко етапа по метода на 
постигане на съгласие сред експерти (peer-reviewed consensus),върху голяма клинична извадка 
(N=434), скалата, в окончателния си вариант съдържа 15 твърдения(от първоначалните 40), 
формулирани в първо лице, например: „Често не мога да контролирам чувствата си”, оценява-
ни в петстепенна ликъртова скала за степени на съгласие – от 1 (изобщо не съм съгласен) до 
5 (напълно съм съгласен). Според модела на създателите, въпросника има четири субскали: 1) 
отказ от саморефлексия, 2) осъзнаване на емоциите, 3) модус на психичната еквивалентност 
и 4) регулация на афекта.Инструмента като цяло е с добра вътрешна съгласуваност, стойност-
та на Алфа на Кронбах е 0,81 (и в диапазона 0,57 - 0,72 за субскалите при различните извадки). 
Публикуваните изследвание с MZQ са само върху клинични извадки, където инструмента ди-
ференцира добре различни групи пациенти.

скала за ангажираност с психичното (psychologIcal MInDeDness scale pMs)
Скала за ангажираност с психичното (САП) е разработена като самооценъчен инстру-

мент в клиничен контекст, за определяне доколко човек е подходящ за психоаналитична пси-



243
хотерапия (Conte et al., 1990). За основа на скалата е използван45-айтемен вариант (Conte & 
Ratto, 1996;Shill & Lumley, 2002). Факторните анализи извличат пет фактора, съдържателно 
отразяващи дименсии на зададения конструкт АП, това са: 1) желание да опиташ да разбереш 
себе си и другите (Willingness), 2) отвореност към нови идеи и капацитет за промяна (Open-
ness), 3) достъп до чувствата (Access), 4)убеденост в ползите да обсъждаш проблемите си 
(Benefits)и 5) Интерес към мотивацията и смисъла на собственото и това на другите пове-
дение (Interest).Въпреки, че факторните решения в различните изследвания са психометрично 
и съдържателно убедителни (обяснената дисперсия при 5 фактора е между 30% и 38% и фак-
торите са идентични по смисъл), основен проблем остава факта, че тези пет фактора се компо-
зират от различни айтеми в различните изследвания и при различните извадки (за сравнение 
вж. Табл. 3).

Въпросник за рефлексиВно функциониране В юношеска Възраст (rfQ-y)
Скалата е разработена въз основа на голям обем от айтеми, извлечени от клинични ин-

тервюта и формулировки на експерти за оценка на капацитета за ментализиране (Fonagy et al., 
2016). Варианта за юноши се появява преди варианта за възрастни (Sharp et al., 2009). Скалата 
е апробирана върху клинична извадка на пациенти с гранично личностово разстройство. Пси-
хометричните характеристики са приемливи, има данни за добра конвергентна и дивергентна 
валидност (Ha & Sharp, 2011 – предоставени в лична кореспонденция). Инструмента е пре-
доставен от авторката като разработването на българската версия е супервизирано и одобрено 
от нея. Динамичното развитие и работа по ревизирането на този инструмен през последните 
две години са обсъдени по-долу в текста.

скала за базисна емпатия (BasIc eMpathy scale)
Скалата за базисна емпатия (БЕС) е разработена като самоописателен инструмент за 

оценка на емпатията при юноши (Jolife & Farrington 2006). След ревизииот самите автори, 
скалата е намалена до 20 айтема(D’Ambrosio, et al.,2009), има данни от прилагането и в други 
възрастови групи (късно юношество, възрастни) и различни клинични извадки. Множеството 
адаптации на различни езици докладват сходни данни за надеждността, валидността и фак-
турната структура. За основа на българския вариант е използвана съкратената версия БЕС-20. 
Следвайки класическата процедура за поне два независими превода, съгласуване и обратен 
превод, българския вариант е апробиран върху различни възрастови групи (непубликувани 
данни на автора). В представените изследвания (1 и 3), БЕС се използва с общия бал и в два ва-
рианта – като двукомпонентна скала, включваща факторите 1) когнитивна емпатия (BES-Cog)
и 2) афективна емпатия (BES-Aff); и като трифакторна скала – 1) емоционално заразяване 
(EmCont), 2) емоционално откъсване (EmDiscon)и 3) когнитивна емпатия (CognEm). 

изследВане 1.
Целта на настоящото изследване беше да се апробират българските варианти на две са-

мооценъчните скали за ментализация (MentS и MZQ) от оригиналните им, съответно сръбски 
и немски варианти1. Разработените в клиничен и извънклиничен контекст инструменти биха 
послужили за бъдещи широкообхватни проучвания. 

метод

Обща извадка от 350 изследвани лица на възраст между 17 и65 години попълват аноним-
но хартиен вариант на голям набор от въпросници. Изследването представлява подготвите-
1 Изследването е частично финансирано по вътрешно университетски проект (TAMMI) наМеждународния 
Психоаналитичен Университет – Берлин (IPU-Berlin).
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лен етап (валидизиране на инструменти) от мащабно междукултурно сравнително изследване 
между страни от Балканите и Германия1. В настоящия анализ са включени самобългарските 
данните по три инструмента – Скала за ментализация (MentS), Въпросник за ментализация 
(MZQ) – за проверка на консистентност и факторна структура и съвместно съсСкала за баз-
исна емпатия (BES), за проверка на конвергентнатавалидност. Българските варианти са разра-
ботени съгласно изискванията за независими преводи, съгласуване и обратен превод. Броят на 
изследваните лица в различните анализи варира, поради изключване на протоколите с липсва-
щи данни. 

резултати

Скала за ментализация
След изключване на случаите с липсващи данни (N=10), анализираната извадката беше 

269 случая. Средната стойност по сумарния бал от скалата е 102,9 (SD= 14,88), а медианата 104. 
Разпределението на сумарните резултати по скалата е с негативен наклон −0,220 (SE=0,149) и 
ексцес −0,377 (SE=0,296). Вероятно това е вследствие на лекия превес от участници, отговаряли 
в положителните полюси на скалата.

Анализ на структурата на скалата
По данни от корелационната матрицата, критериите за минимална корелация 0,2 и мини-

мална стойност на общност 0,3 бяха изпълнени за всички айтеми. Мярката на Кайзер−Майер−
Олкин за адекватност на извадката KMO=0,83, е с много добрастойност. Тестът на Бартлет 
за сферичност е статистически значим, χ2(378) = 2087,24; p < 0,001. Всички диагонални стой-
ности на анти-образната матрица са над 0,64. При цитините до тук удовлетволителни пока-
зателисе пристъпи къмексплораторен по характер,факторният анализ по метода на главните 
компоненти. Изведени бяха осем фактора със собствени тегла (initial eigenvalues) по-големи 
от 1.Диаграмата-сипей (scree plot) показа, че само три или четири фактора са изпъкнали преди 
изравняването на графиката.Предвид теоретичния моделна ментализацията като многомерен 
конструкт и данните от оригиналното изследване на авторите на скалата, бяха направени срав-
неня надве- и трифакторни решения при варимакс ротации. 

При двуфакторно рещение, 26 от първоначалните 28 айтема обясняваха съответно 19,8 и 
13,7% от дисперсията. Два айтема (15 и 28) са изклчени от факторното решение, защото имат 
тегла <0,4. Съдържателно, друфакторното решение възпроизвежда заложената основна димен-
сия на ментализацията – ориентация към себе си или към другите. Интересно е, че изключени-
те айтеми са единствените във въпросника, формулирани като безлично твърдение – „Човек, за 
да разбере...“ и „Едно от най-важните неща, които децата трябва да се научат...“.

Повторението на оригиналнато, предложено от авторите, трифакторно решение, обяс-
нената дисперсия е 39,9% при 14,6% за първия и по 12,6% за втория и третия фактори. Беше 
проведен анализ на главните компоненти с наложена трифакторна структура с варимакс и об-
лимин ротации.Факторните тегла на айтемите са дадени в Таблица 1.

Таблица 1 .
Факторни тегла на айтемите от анализа на главните компоненти. 

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3

Айтем 2 / 3
D et 
al Айтем 1 1 / 3

D 
e t 
al Айтем 1 1 / 2

D et 
al

MentS 3 0,706 1 MentS 11 0,675 2 MentS9 0,667 3
MentS 10 0,706 1 MentS 8 0,673 2 MentS24 0,641 0,33(1) 3
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MentS12 0,692 1 MentS21 0,673 2 MentS 4 0,638 3
MentS 5 0,609 1 MentS22 0,600 0,33(1) 2 MentS17 0,559 3
MentS 20 0,600 1 MentS14 0,569 2 MentS7 0,531 3
MentS 23 0,546 1 MentS18 0,553 2 MentS6 0,503 0,42(1) 1
MentS13 0,476 3 MentS19 0,534 2 MentS 27 0,468 0,32(2) 3
MentS 2 0,452 1 MentS25 0,497 0,45(1) 1 MentS 16 0,427 3

MentS26 0,479 0,413(3) 2  MentS 1 0,408 3
Заб.: Колони „2 /3”, „2 /3” и „2 /3”обозначават съответно другите два фактора, по които ай-

тема има тегло над 0,3; „D et al”обозначава фактора, в който са попаднали съответните 
айтеми при факторния анализ на Димитриевич и кол.,2017

Поредността и съставът на тези фактори следва почти напълно факторното решение 
предложено от авторите, получено върху данните от обща, неклинична извадка. Имената на 
факторите са съответно: 1)Ments-O „ментализация, насочена към другите”, 2)MentS-S „мента-
лизация, насочена към себе си“ и 3)MentS-M „мотивация за ментализиране”. 

Вътрешната съгласуваност на факторите беше изследвана чрез алфа на Кронбах. Стой-
ността на алфа за „ментализация, насочена към другите” е 0,81 приосем айтема. Алфа за „мен-
тализация, насочена към себе си” беше 0,79.Скалата „мотивация за ментализиране”е с алфа 
0,77. В сравнителните анализи за всички скали, както и за целия въпросник, беше използван 
оригиналниятвариант на факторите.Стойността на алфа на Кронбах за цялата скала е 0,868 
(абсолютно идентичен при изключване на айтеми 15 и 28), което свидетелства за висока въ-
трешна съгласуваност.

Междугрупови сравнения
При проверка на хипотезата за разлики в баловете при мъже и жени по общата скала за 

ментализация и по отделните субскали, беше проведен еднофакторен дисперсионен анализ. 
Значими различия бяха установени при общата скала, F(1, 264) = 13,96, p< 0,001,при мотива-
ция за ментализиранеF(1, 266) = 27,00, p< 0,001и при ментализация насочена към другитеF(1, 
266) = 11,62, p= 0,001. Жените имат по-високи резултати, които се обясняват с по-изявената им 
насоченост към другите и предполагамо по-развитите им социални умения. По отношение на 
ментализирането, отнасящо се към себе си, не се наблюдават различия. Вероятно, капацитета 
да се мисли за психичното и интереса към емоционалните и когнитивни процеси не е директ-
но свързан с изявата и приложението му в социален контекст. За разлика от резултатите от 
изследването на създателите на скалата, които не съобщават за динамика във възрастов план, 
при българската извадка, която е с аналогична възрастова структура се установява тенденция 
ментализацията, насочена към себе си да намалява с нарастване на възрастта (F(1, 261) = 
10,464, p< 0,001), подобна тенденция, но без да е статистически значима, има и при мотивация 
за ментализация. На този етап няма еднозначна интерпретация на тези резултати. Възможно е, 
при очакваното нарастване на себепознанието с възрастта, резултатът по суб-скалата да нама-
лява поради отпадането на необходимост човек експлицитно да се замисля върху това.

Корелации със скала за базисна емпатия БЕС
За проверка на конвергентната валидност бяха изчислени корелациите между субскалите 

за ментализация и базисна емпатия, както и между всичките подскали.
Особеностите на БЕС са свързани с някои изненадващи на пръв поглед връзки. Суб-ска-

лата корелираща най-силно с общата емпатия е тази на емоционалното заразяване (в три-
факторния модел). Очаква се капацитета за ментализация да бъде свързан със съзнаван и не-
съзнаван отзвук, както показват и значимите корелации. Акцентът обаче на ментализацията 
е в преднамерената способност да рефлектираш върху преживявания, което се потвърждава 

КАК ПСИХОАНАЛИТИЧНИ ПОНЯТИЯ СЕ ПРЕВЕЖДАТ В ПСИХОМЕТРИЧНИ КОНСТРУКТИ. ...



МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
246
от умерените до силни значими корелации между когнитивна емпатия и всички суб-скали 
от ментализация. Скалата емоционално откъсване, очаквано корелира силно отрицателно, 
най-вече с мотивация за ментализация (r=0,54). Съдържателно обоснованата посока и сила на 
връзките между MentS и БЕС потвърждават теоретичните модели зад двата конструкта.

Таблица 2. Корелации между субскали от MentS и субскалите от 
БЕС.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. MentSМентализация - общ − 0.82** 0.76** 0.80** -0.04 0.21** -0.58** 0.49** -016* 0.32**

2. MentS-O Насочена към другите − 0.40** 0.63** 0.11 0.24** -0.49** 0.57** -0.04 0.43**

3. MentS-S Насочена към себе си − 0.32** -0.30** 0.11 -0.38** 0.26** -0.36** 0.13
4. MentS-M Мотивация за мент. − 0.13 0.42** -0.54** 0.34** 0.06 0.22**

5. Емпатия - общ резултат − 0.69** 0.24** 0.37** 0.91** 0.42**

6. Емоционално заразяване − -0.43** 0.19** 0.72** 0.12
7. Емоционално откъсване − -0.27** 0.28** -0.09
8. Когнитивна емпатия − 0.11** 0.93**

9. БЕС – афективна − 0.01
10. БЕС – когнитивна −
**. Корелацията е значима на ниво 0,01 (двустранно)

Въпросник за ментализация (MZQ)
Изследваните лица с пълни протоколи по този въпросник са 150. Средната стойност по 

сумарния бал от скалата е 41,8 (SD= 9,1), а медианата 42. Мярката на Кайзер−Майер−Олкин 
за адекватност на извадката KMO=0,76, е с добрастойност. Тестът на Бартлет е статистически 
значим, χ2(105) = 533,894; p < 0,001. Факторният анализ по метода на главните компоненти 
изведе2фактора със собствени тегла (initial eigenvalues) по-големи от 1, обясняващи съответно 
27,00%, 11,7%, от дисперсията. Съдържателно не можа да се открие убедителен принцип за 
двуфакторно решение. Вътрешната консистентност на цялата беше 0,75, но по отделните ска-
ли, композирани по оригиналната скала, стойностите на Алфа на Кронбах бяха под 0,6. Тео-
ретично зададените суб-скали са: 1) отказ от саморефлексия, 2) осъзнаване на емоциите, 3) 
модус на психичната еквивалентност и 4) регулация на афекта. 

Корелации на MZQс MentS и БЕС
Въпреки, че вътрешната съгласуваност на суб-скалите е проблематична, според коре-

лационните анализи, съдържателно се наблюдават значими сфери на припокриване. Скалите 
модус на психичната еквивалентност и регулация на афекта корелират слабо, но значимо с 
компонентата емоционално заразяване от БЕС. 

Корелациите между двата инструмента оценяващи капацитета за ментализация почти 
липсва. Изключение прави суб-скалата ментализация, насочена към себе си (MentS), която 
корелира слабо, значимо с всички скали от MZQ. 

Обсъждане
Опита да се въведат два потенциално конкурентни инструмента за изследване на мулти-

дименсионалния конструкт ментализация в български условия показа интересни противоре-
чия и проблеми от емпирично и теоретично естество. Подобно сравнение между Скалата за 
ментализацияMentS и Въпросника за ментализацияMZQ се прави за първи път. Множеството 
проблеми, свързани с инструментите, както и принципната насоченост на единия към кли-
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нична извадка правят много трудно сравнението. На този етап, по-скоро не може да се каже, 
че Ments и MZQ мерят един и същ конструкт. От друга страна, психометричните качества на 
българската версия на MentS са добри и това позволява да се пристъпи към планиране на след-
ващи изследвани. 

изследВане 2.
Целта на изследването е да се апробира българската версия на Скала за ангажираност с 

психичното(САП)при извадка от млади хора, от помагащите професии, като се провери струк-
турата, консистентността и конвергентната валидност на САП2.

метод 
Студенти в хуманитарни специалности (психология, социални дейности, неформално 

образование) на Софийски университет, са помолени да попълнят анонимнодва въпросника 
(MentS и САП). Изследването е проведено в периода 2014/2015 и 2015/2016 академични годи-
ни, при условия на масово попълване ваудитория, като се използва паузата между занятията. 
Извадката включва 237 изследвани лица на възраст 17 – 60 години (M=21,15, медиана=20,00 
години), 96% от участниците са на възраст под 29 години. Приблизително две трети са жени 
(N=147). За проверка на конвергентната валидност е използван апробиран български вариант 
на MentS (вж. Изследване 1). 

Предварителни анализи 
В анализа за проверка на факторна структура и консистентност на скалата участват 230 

случая, при сравнителните анализи има 23 изследвани лица, които не са посочили пол и са 
отстранени от анализа. 

Средната стойност по сумарния бал от скалата е 131,4 (SD= 12,07), а медианата 131. 
Разпределението на сумарните резултати по скалата е с лек негативен наклон −0,139 (SE=0,164) 
и ексцес 0,201 (SE=0,327). Като цяло разпределението почти се припокрива с нормалното раз-
пределение.

Анализ на структурата на скалата
По данни от анализа, критерия за минимална стойност на общност 0,3 е изпълнен за 

всички айтеми. Мярката на Кайзер−Майер−Олкин за адекватност на извадката KMO=0,70, е 
с добрастойност.Тестът на Бартлет за сферичност е статистически значим, χ2(990) = 2799,734; 
p < 0,001. Основанията да се пристъпи къмексплораторен по характер, факторният анализ по 
метода на главните компоненти са най-вече свързани с факта, че установените проблеми прак-
тически възпроизвеждат известните от други изследвания, предизвикателства при употребата 
на този инструмент. 

Изведени бяха 15 фактора със собствени тегла (initial eigenvalues) по-големи от 1, обяс-
няващи съответно 12,56%, 19,7%, 5,7%, 4,6% 4,0%, 3,6% ... от дисперсията. Диаграмата-сипей 
(scree plot) показа, че само четири или петфактора са изпъкнали преди изравняването на графи-
ката.Предвид теоретичния моделна ангажираност с психичното като многомерен конструкт и 
данните от предишни изследвания бяха направени сравненя на четири- и петфакторните реше-
ния при варимакс ротация(Conte et al., 1990, 1996; Shill & Lumely, 2002).При четирифакторно 
решениене присъства фактора достъп до чувствата (Access). 

Повторението на изведеното от авторите решение, по метода на главните компоненти с 
2 Изследването е част от сравнително междукултурно проучване, провеждано съвместно с немски и сръб-ски 
колеги и няма външно финансиране.Преводът на скалата е изготвен от автора, Светлина Колева и Наталия 
Григорова, при спазена процедура за независими варианти и обратен превод от специалист.
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наложена петфакторна структура при варимакс ротация, дава обяснената дисперсия 34,17% 
при съответно 8,2%,7,1%, 6,9%, 6,0% и 5,6% за отделните фактори. В Табл.3 е сравнен съста-
вът на факторите при три изследвания. По данни на създателите на скалата (Conte et al., 1996), 
факторът отвореност към нови идеи и капацитет за промяна, който е втори в изследването им 
върху клинична извадка, има различна тежест при неклинични извадки.

Вътрешната съгласуваност на факторите беше изследвана чрез алфа на Кронбах. При 
композирането на суб-скалите е следван модела на Шил и Лумли (2002) и използването на 
по-либерален критерий (не се изключват айтеми с тегло над 0,3 по други фактори). Стойността 
на алфа за убеденост в ползите да обсъждаш проблемите си е 0,79 приседем айтема. Алфа за 
втората и третата суб-скали, желание да опиташ да разбереш себе си и другите и достъп до 
чувствата, е 0,69при седем айтема. Вътрешната съгласуваност на последните две скали е про-
блематична, стойностите на алфа са 0,55 при 6 айтема за интерес към мотивацията и смисъла 
на собственото и на другите поведение и съответно 0,6 за отвореност към нови идеи и капа-
цитет за промяна.Стойността на Алфа на Кронбах за цялата скала е0,801 което е сравнима 
стойност с досега докладваните в други изследвания (0,86 при Conte et al. (1996), 0,80 при Shill 
& Lumley (2002)и 0,83 при Nyklıcek & Denollet, (2009).

Таблица 3.
Сравнение на състава на факторите на САП в три изследвания

Фактор Айтеми Фактор Айтеми

Conte et al. ( 1996)
Shill & Lumley ( 2002)
Наст. изсл. (2017)

Желание
7, 10, 13,25, 37, 38, 39, 41, 42, 43
25, 37, 41
7, 10, 13, 25, 37, 19, 34, 40

Ползи
4, 28, 34
4, 28, 34, 10, 16, 22, 31
4, 28,34,12, 16,40,31

Conte et al. ( 1996)
Shill & Lumley ( 2002)
Наст. изсл. (2017)

Отвореност
12, 26, 27, 30, 31
6, 24, 27, 30, 
6, 24, 14, 36, 42, 45

Интерес
2, 8, 9, 29
2, 26, 32
2, 29, 26, 32, 35, 30

Conte et al. ( 1996)
Shill & Lumley ( 2002)
Наст. изсл. (2017)

Достъп
5, 11, 17, 23, 35
5, 11, 23,35,
5, 11, 17, 23, 43, 18

Заб. 1. Имената на факторите отговарящи на съкращенията в таблицата са както следва:
Желание – желание да опиташ да разбереш себе си и другите; Отвореност – отвореност към нови идеи и капа-
цитет за промяна; Достъп – достъп до чувствата; Ползи – убеденост в ползите да обсъждаш проблемите си; 
Интерес – интерес към мотивацията и смисъла на собственото и на другите поведение
2. Болд са номерата на айтемите общи само за второто и третото изследвания; В синьо са номерата на айтеми-
те само за третото изследване

Отправяни са множеството критики към невъзможността за непротиворечиво възпроиз-
веждане на факторната структура на САП (McCallum & Piper, 1990;Nyklıcek & Denollet, 2009). 
Настоящото изследване прибавя към вариативността на композирането на факторите, при до-
бри показатели на вътрешна съгласуваност. Друга критика, свързана с включването на стра-
нични за остовния конструкт аспекти като „отвореност” (Hall, 1992) е коментирана от създате-
лите на скалата като диференцираща клиничните и неклинични извадки (Conte et al., 1990,Shill 
& Lumley, 2002). На този етап, въпреки значителната дължина, скалата продължава да се апро-
бира върху различни извадки в оригиналния си вариант от 45 айтема.

Корелации със скала за ментализация (MentS)
За проверка на конвергентната валидност на САП бяха изчислени корелации със скалата 

за ментализация. Допускането, че двете скали измерват „концептуални братовчеди” (Choi-Ka-
in,& Gunderson, 2008) дава основание да се търсят теоретично изведените сфери на припо-
криване, под формата на значими, средни, към високи корелации на нива цялостен конструкт 
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и суб-скали. Корелационната матрица представена в Таблица 4 показва очаквани резултати. 
Двете скали корелират значимо на ниво над 0,6. По-ясно изразената ориентация на ангажи-
раност с психичното към собствените процесите и състоянията дава очакваните слаби (на 
фона на останалите суб-скали) корелации със суб-скалата ментализация насочена към други-
те. Единствените скали, които не корелират помежду си са Убеденост в ползите да обсъж-
даш проблемите сии насочена към себе си ментализация. Резултатът е очакван и по посока на 
основното заложено в моделите разграничение – да се мисли за собствените преживявания е 
много различно от това да имаш необходимостта да ги вербализираш и споделяш. Преките по-
веденчески корелати, измервани посредством скалата отвореност към нови идеи и капацитет 
за промяна, също нямат връзка с концептуалната идея на ментализацията и съответните ниски 
корелации потвърждават теоретичните допускания.

Таблица4. Корелации на САП с MentS на ниво общ бал и суб-скали (n = 228).

MentS
себе си

MentS
другите

MentS
мотив.

MentS
Общ

1. Убеденост в ползите да обсъждаш
проблемите си .084 .264** .354** .296**

2. Желание да опиташ да разбереш
себе си и другите .416** .146* .351** .379**

3. Интерескъм мотивацията и смисъла
на собственото и на другите поведение .224** .378** .382** .407**

4. Отвореност към нови идеи и 
капацитет за промяна .261** .135* .149* .253**

5. Достъп до чувствата .646** .159* .155* .449**

6 САП общ бал .490** .366** .567** .607**

*p< .05 **p< .01

Обсъждане
Данните от българската валидизация на скалата ангажираност с психичното показаха 

съпоставими с оригиналните инструменти резултати. Конвергентната валидност по отноше-
ние на близкия конструкт ментализация е добра, предстои изследване на дивергентната валид-
ност на инструмента. Проблемите на структурата, вътрешната съгласуваност на ниво скала и 
суб-скали са очаквани и българската адаптация би могла да се включи към опитите за съдър-
жателното им решаване при последващи изследвания. Резултатите индиректно потвърждават 
теоретичнозададенитеразграничения между ментализация и ангажираност с психичното.
Имплицитния модус на ментализацията, разграничаващ двата конструкта не би могъл да се 
измери със самоописателни скали. Другата принципна теоретична разлика, потвърдена в екс-
перименталното изследване, е че историята на САП е свързана с оценката на евентуалните 
пациенти за пригодността им за психоаналитична терапия. Очаквано, скалата мери общата 
нагласа и ориентация към „съзнаваното и преднамерено мислене” за вътрешните преживява-
ния(Choi-Kain,& Gunderson, 2008)и „убеденост в ползата да обсъждаш“, което е сърцевината 
на „лечението чрез говорене” (прословутото “talkingcure”), станало синоним на психоанали-
тичното лечение.

изследВане 3.
Целта на настоящото изследване беше да се апробира български варианти на самооце-

нъчните скали за ментализация в юношеска възраст (RFQ-Y).

КАК ПСИХОАНАЛИТИЧНИ ПОНЯТИЯ СЕ ПРЕВЕЖДАТ В ПСИХОМЕТРИЧНИ КОНСТРУКТИ. ...
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метод

Обща извадка от 205 изследвани лица на възраст между 13 и 17 години (M=15,05, ме-
диана=15,86години), 30, 5 % момчета и 69,5% момичета, (7 лица без данни за пол), попъл-
ват анонимно хартиен вариант на два самоописателни въпросника: Въпросник за рефлексивно 
функциониране (RFQ-Y)3иСкала за базисна емпатия (BES). Изследването е проведено в часо-
вете по психология в няколко столични училища в периода март – декември 2016. Половината 
участници са от езикови гимназии, 23% от математически и останалите от други училища с 
различна насоченост.

резултати

Въпросник за рефлексивно функциониране (RFQ-Y)
Анализ на структурата на скалата
Мярката на Кайзер−Майер−Олкин за адекватност на извадката KMO=0,65, което е при-

емливастойност. Тестът на Бартлет за сферичност е статистически значим, χ2(1035) = 2397,53; 
p < 0,001. Скалата има проблематични показатели, което се потвърждава и от факторният ана-
лиз по метода на главните компоненти. Изведени 17 фактора със собствени тегла (initial eigen-
values) по-големи от 1.Диаграмата-сипей (scree plot) показа, че само четириили петфактора са 
изпъкнали преди изравняването на графиката.Предвид теоретичния моделна ментализацията 
като многомерен конструкт бяха изпробвани четири- и петфакторни решения при варимакс 
ротации. Резултатите не доведоха до съдържателно обобщение на включените във факторите 
айтеми.Стойността на алфа на Кронбах за цялата скала е 0,69, но като се има предвид дължи-
ната от 46 айтема е съмнително доколко този резултат отразява съгласуваността на въпросни-
ка. Двуфакторното решение, заложено от създателите на въпросника е неприемливо, обяснява 
под 20% от дисперсията, като остават 11 айтема с тегла под 0,4. Според оригиналната идея, 
заложена в инструмента, има два типа кодиране, които се изчисляват в отделни суб-скали (Ha, 
Sharp, et al, 2013). Предположението, че ментализацията е способност, която включва не само 
интерес и способност за разсъждаване върху причини мотиви и цели, но и осъзнаването на 
условността на тези разсъждения, води до логично операционализиране на кодирането, изра-
зяващо се в следното: айтемите са разделети на два типа, едните като например: „Обърквам се, 
когато хората заговорят за чувствата си.” (реверсивен), се кодират по посока на полюсите, дру-
гите, като: „Невинаги съм наясно защо правя нещата, които правя.” се кодират към средните 
стойности. Така се получават две скали, които обаче не се потвърждават от факторния модел. 

Следвайки логиката на инструмента, при анализите за конвергентната му валидност, бяха 
използвани така композираните суб-скали (RFQ-Y-A и RFQ-Y-B), съдържащи по 23 айтема и 
със стойности на Алфа на Кронбах 0,81 (код по посока на средните) и 0,66 (код по посока на 
полюсите). 

Корелации със скала за базисна емпатия БЕС
За проверка на конвергентната валидност бяха изчислени корелациите между субскалите 

за ментализация в юношеска възраст (RFQ-Y) и базисна емпатия (БЕС), както и между всич-
ките подскали.

Много категорично само една от скалите на RFQ-Y, тази с кодиране към полюсите коре-
лира значимо на нива 0,3 до 0,43 с въпросника за емпатия. Скалата от RFQ-Y, с кодиране към 
средните, практически не корелира с емпатията (r= - 0,002). 

Тези озадачаващи резултати и проблеми в анализа, се оказаха не толкова свързани с про-
блеми в превода и адаптацията в български условия, а принципни, сериозни пречки по пътя на 
превеждането на концептуалния модел на ментализацията в психометрични конструкти.

3 В текста ще се използва абревиатурата на латиница
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обсъждане

Широкото навлизане на понятието ментализация в обяснителните модели на развитието, 
психопатологията и терапевтичните модалности изправя изследователите пред необходимост-
та от операционализирането му в конструкт, оценяван през кратки и надеждни самоописател-
ни въпросници. Цитираните по-горе изследвания, демонстрират състоянието към този момент 
по отношение на тази задача, което обобщено може да се нарече, незадоволително. Фонаги 
формулира основния принципен проблем като парадокс на очакването, някой „саморефлек-
тирайки да достигне до извода, че не е много добър в саморефлексията“ (Fonagy, et al., 2016).
Необходимата мета-перспектива за оценяване на собствените капацитети е всъщност ментали-
зацията.Освен този принципен проблем, мултидименсионалността на конструкта е сериозно 
припятствие. Повечето въпросници обхващат една-две дименсии. Слабите корелации между 
инструменти оценяващи ментализацията, отчасти се дължи на „фаворизирането“ на едни ас-
пекти на конструкта, оправдано с оглед целите и извадката на конкретното изследване, но с 
много слаба конвергентна валидност и възможност за възпроизвеждане на резултатите в други 
изследвания. 

Предпочитаният, от авторите на понятието, инструмент (RFQ),в хода на нашето изслед-
ване за апробация, претърпя качествена промяна. Последният вариант(Fonagy, et al., 2016), 
използвайки основното допускане, че важен аспект на ментализацията е мета-нивото, оси-
гуряващо позицията на съмнение, т.е идеята, че не може да имаш стопроцентово познание 
върху чуждите, а и своите психични процеси, доразвива инструмента. Посоката на развитие е 
разграничаването между хиперментализацията (наричана още псевдо-ментализация) и хипо-
ментализацията. Въвеждайки две нови системи за кодиране върху едни исъщи айтеми на RFQ, 
новият инструмент е двудименсионален – RFQ-C – отразяващ премерената сигурност в собст-
вения капацитет за ментализиране,и RFQ-U- несигурността, характерна за неразбирането и 
неумението да се ментализира.(Fonagy, et al., 2016).

Представените в изследванията инструменти, създадени в рамките на една традиция, 
близки по време и прагматична насоченост, показват твърде различни характеристики и връз-
ката между тях е доста под очакваните нива, при допускането, че дефиницията и конструкта, 
който мерят е един и същ. Големият въпрос е дали сме изправени пред неясно дефиниране на 
понятие (ментализация), което поради сложния си характер трудно може да се преведе на ези-
ка на измерването,т.е да се превърне в многомерен конструкт или пред инструменти с недобра 
надеждност и валидност. Отговорът на този въпрос минава през множество сравнителни из-
следвания и анализи и поради това, остава в бъдещето. Направеното до сета може да се обобщи 
като 1) Успешно въвеждане на три самоописателни инструмента за оценка на ментализацията 
в български условия, 2) Натрупване на първоначални данни за нормативна извадка в широк 
възрастов диапазон.

Непосрествените посоки на нови изследвания са: 1) да се продължи работа по българ-
ската валидизация на RFQ, 2) Да се планират изследвания на конвергентната валидност на 
скалите за ментализация и ангжираност с психичното и 3) Да се съберат данни върху различни 
клинични извадки.

Предизвикателството и усилията да се следва динамиката в развитието на понятията и 
конструктите са оправдани от доказаната им прагматична значимост при диференциране на 
финни аспекти на психичното функциониране в норма и патология. 

КАК ПСИХОАНАЛИТИЧНИ ПОНЯТИЯ СЕ ПРЕВЕЖДАТ В ПСИХОМЕТРИЧНИ КОНСТРУКТИ. ...
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Използването на рейтингови скали е широко застъпено в психологичната практика, както по отно-
шение на реализирането на големи проучвания в общността, така и в клиничен контекст при изготвянето 
на диагностични заключения. Тяхното приложение изисква адаптирането им към съответните възрастови 
групи, културална среда и т.н., което поставя пред специалистите редица задачи. Предизвикателство при 
изготвянето на самооценъчни скали, попълвани от деца и юноши, е отчитането на възрастовите специфи-
ки, както като типични поведения и прояви, така и като способност за разбиране и съотнасяне. Добрите 
практики предполагат използането на няколко отделни информанта, осигуряващи различна гледна точка 
за съответното дете/юноша и неговото поведение. Поради това, все по- предпочитани стават инструменти-
те, предлагащи форми за деца, родители и учители. 

В настоящия доклад се преставят данни от проучване на възможностите за приложение в контекста 
на оценката на деца в общообразователното училище и в рамките на клиничната практика на следните 
скали: новоконструирана Скала за оценка на поведенчески разстройства, базирана на ADHD Rating Scale-
IV (DuPaul et al., 1998), Inventory of Callous-Unemotional Traits (Frick, 2004) и Скала за субективно благопо-
лучие и взаимоотношения (Калчев, 2011). Изследваните деца са възраст межд 10 и 13г., част от които па-
циенти в дневното отделение на КДП „Св.Никола“.Изборът на инструментите е съобразен със съвремения 
модел на разбиране на тези разстройства и не се ограничава единствено до отчитане на набор от опреде-
лени поведенечески прояви, а обхваща взимоотношенията с родителите и връстниците, както и оценка на 
черти като коравосърдечност и неeмоционалност. Изложението е фокусирано върху характеристиките на 
новосъздадената поведенческа рейтингова скала. 

The present studyexplores the capacity of newdeveloped Rating Scale forDisruptive Behavior Disorders, 
based on ADHD Rating Scale-IV (DuPaul et al., 1998) and Inventory of Callous-Unemotional Traits (Frick, 2004) 
and Adolescent Subjective Well-being and Relationships Scale(Kalchev, 2011) to identify the behavioral problems 
in 10-13 years old children from clinical and non-clinical sample. Clinical sample includes patients of the day-care 
department of the Clinic of child psychiatry St. Nikolas. Findings are discussed in terms of the importance of 
multiple informant method application with use of different rating scales during the process of behaviour problem 
identification. The psychometric propertiesof the scales (validity and reliability) are presented.

ВъВедение

През последните три десетилетия в областта на психиатрията и клиничната психология 
настъпват две забележителни промени, които са силно свързани и взаимоидуциращи се. Едната-
от тях се отнася до създаването на описателен класификационен модел на психичните разстрой-
ства, а втората до бързото разрастване на употребата на стандартизирани методи за оценка.- 
Myers K, Winters NC. Ten-year review of rating scales. I: Overview of scale functioning,psychometric 
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properties, and selection. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2002:41(2):114-122. Восновата на 
това развитие стои необходимостта от надеждност и валидност на прилаганите клинични и 
научно- иследователските подходи. Намаляващият интерес към проективните методики и уве-
личаващата се тенденция към търсене на научна основа в психиатричното и психологично оце-
няване, както и нуждата от подобряване на диагностичната номенклатура и търсенето наобек-
тивни начини за измерване на резултатите от клиничните проучвания (Myers & Winters 2002), 
правят стандартизираните методи за оценка, каквито са и т.нар. рейтинг скали, изключително 
популярни. Според специалистите и в двете области, също така нововъведеният дескриптив-
ния модел увеличава възможността за постигане на съгласие относно симптомите, които 
включва една диагностична категория, тяхното сравнение и проследяване, а това позволява 
самата класификация да бъде определена вече като надежднаCorcoran K, Fischer J. Measures for 
Clinical Practice: A Sourcebook, 3rd ed, Vol I. New York, Free Press, 2000:pp.3–62.Ten-Year Review 
of Rating Scales, VII: Scales Assessing Functional Impairment.

Използването на рейтинг скали в клиничната практика може да бъде много полезно и 
ефективно, но за да се случи това, всеки от един от тези инструменти, следва да бъде вни-
мателно включен в конктретната система за оценяване (Pincus et al. 2000).- Pincus HA, Rush 
AJ, First MB, McQueen LE. Handbook of psychiatric measures. AmericanPsychiatric Association 
2000:p. xxiii.. Най- честото им приложение се асоциира със:

•	 Скрининг и идентифициране на индивиди с определени характеристики
•	 Съдействие при определяне на диагнозата съгласно съответната диагностична сис-

тема
•	 Оценяване на клиничните характеристики отвъд диагнозата, с цел улесняване на из-

бора на лечение
•	 Мониториране на ползите и страничните ефекти от лечението (напр. проследяване 

на симптомите)
•	 Друго приложение, като напр.определяне на прогнозите или за административни 

цели(напр. инвалидност или съдебномедицинска документация).- Pincus HA, Rush 
AJ, First MB, McQueen LE. Handbook of psychiatric measures. American Psychiatric 
Association 2000:p. xxiii.

Скалите за оценка на поведението на деца и юноши осигуряват стандартизиран формат за 
обобщени преценки на определени поведенчески характеристики, които обикновено се очаква 
да бъдат направени от добре познаващ детето възрастен, напр. родител, настойник, възпитател 
или учител. Все по- широко приложение намират и т.нар. самооценъчните форми(обикновено 
при деца над 10г. възраст). Този вид инструменти е сред най-често използваните в диагнос-
тичната психологична практика и това се потвърждава от редица проучвания.Илюстративниса 
публикуваните от Edward S. Shapiro и Patrick F. Heickпрез 2004г. данни, представящи проучва-
не на използваните оценъчни стратегии при ученици, насочени по повод социални, поведенче-
ски или емоционални проблеми. Техните резултати резюмират допитване до 1000, произволно 
избрани членове на Националната асоциация на училищните психолозив САЩ, според които 
в 75 % от случаите в заключенията им фигурира информация, осигурена чрез поведенечески 
скали (Shapiro & Heick, 2004). 

Като основна причина за предпочитане на оценъчните скали при работа с деца с про-
блемно поведение, се изтъкват преди всичко относително бързото събиране и обработка на 
информация от няколко различни източника и рентабилността им (относително ниска цена; не 
се изисква обучение). От позицията на нашата собствена практика като клиницисти, считаме 
че също така е важно да бъдат разгледани и някои специфики, които се оказват съществени не 
само при използването им в клинична среда, а изобщо. Методологията за оценяване при тях, за 
разлика от информацията, получена чрез непосредственото наблюдение или структурираното 
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поведенческо интервю,се базира преди всичко на това как попълващият е възприел и интер-
претирал конкретно поведение на дететои не отразява директно самото поведението. Оценки-
те/отговорите са силно повлияни от индивидуалните характеристики на попълващия, неговата 
нагласа (към детето, към проучването, към специалиста и др.), сензитивност, опит и др. 

През 70-те и 80- те години, когато този тип инструменти започват да се използват по-ма-
щабно, недоверието към тях от страна на специалистите, работещи в клиничен контекст е по- 
голямо, в сравнение с това на практикуващите в образователната и социалната сфера. Една от 
изтъкваните причините, се свързва с тежестта на диагнозата, която резулатите биха могли да 
подкрепят или отхвърлят и последствията от това. Към момента позицията на психологичната 
общност е че повечето оценъчни скалиса стъпили върху стабилни научни основи и психомет-
ричните им характеристики са много по-добри, но същоте трябва да бъдат адаптирани към 
съответната културална среда. Последното е особено важно, имайки предвид че не рядкоот-
състваединно мнение сред специалистите (както между тези от една професионална област, 
така и между граничните дисциплини, и родителите, като най- чести информанти) по отно-
шение на съдържанието на оценяваните конструкти (напр. дефиниция на това което наричаме 
поведенчески проблеми), а темогат значително да варират от една култура до друга (Eugênio 
Grillо, Ronaldo J. M. da Silva, 2004). От друга страна, за да бъдат използвани в диагностичната 
практика, тези конструкти, следва да бъдат съобразени и със съвременните диагностични кла-
сификации, т.е. актуализирани.

Наличните у нас инструменти за психологично изследване като цяло са малко, често не 
са адаптирани и не рядко се разпространяват нерегламентирано. Това се отнася в още по- го-
ляма степен до използваните рейтинг скали, които различни, базирани в интернет източни-
ци, предоставят свободно (основно протоколи, но не и ръководства за обработката, норми и 
т.н.). Описаните преди това факти, както и все по- честата заявка за психологична помощ при 
проблеми в поведението и уточняване на риск от поведенчески разстройства, стана повод за 
подготовката на набор от инструменти (скали), съобразени както с нуждите и специфики на 
дейностите вКлиника по детска психиатрия, така и със съвременното разглеждане на темата.

Целта на настоящото изложение е да представи конструирането на рейтинг скала, пред-
назначена за деца в периода на ранното юношество или предюношеска възраст, и оценяваща 
онези прояви, които се отнасят до т.нар. поведенчески разстройства според използваната в 
България десета ревизия на Международната класификация на болестите и промените, които 
настъпиха с излизането на петата ревизия на Американската класификация на психичните раз-
стройства (DSM 5) и които предстои да бъдат отразени в МКБ 11. Същите са представени във 
фиг. 1.
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Фиг. 1. Клиничен модел на поведенческите разстройства според DSM V

методология

Участници в проучването
Подготвените за целите на проучванетооценъчни скали предполагат събиране на инфор-

мация от родител, учител и от самато дете или осигуряване на т.нар. мултииформативна оцен-
ка. Тъй като в центъра на вниманието ни е детето т.е. търсените данни се отнасят до него, двете 
обособяващи се групи могат да бъдат представени най- общо както следва:

– контролна група- деца от общообразователни училища-n=330 (161 момчета и 169 
момичета)

– клинична група-пациенти в дневно отделение на КДП „Св.Никола“- n=122 (94 
момчета и 28 момичета). По- малкият брой момичета е в съответствие с епидеми-
ологичните характеристики на психичните разтройства.

Всички деца, до които се отнася проучването са на възраст от 10 до 13г. с общ брой 452, 
от които 255 (56.4%) момчета и 197 (43.6%) момичета, като броят имварира в зависимост от 
това кои и колко са информантите (дете + родител; дете+ родител + учител; родител+учител).
Данните за децата от първата група са събрани в три училища в гр. София.

Децата в клиничната извадка имат различни психиатрични диагнози, между които Раз-
стройство с дефицит на вниманието и хиперактивност (РДВХ), Разстройство в поведението 
(РП), Разстройство с противопоставяне и предизвикателство (РПП) и други.

Изключващи критерии – психотични симптоми, интелектуален дефицит – IQ под 70- за 
самооценъчните въпросници, отказ от участие от страна на детето или някой от родителите.

използВани инструменти

Изборът на инструменти е съобразен с актулните тендеции за разглеждане на проблемите 
в поведението и поведенческите разстройства в детска и в юношеска възраст, и независимо от 
това, че основното изследване стартира преди излизането на петата ревизия на Американската 
класификация на психичните разстройства (DSM 5), в набора от скали е включена и така-
ва, която изпълнява условията за наличие на т.нар.спецификатор- „с ограничени просоциални 
емоции“, а именно Inventory of Callous-Unemotional Traits (Frick, 2004). От друга страна, из-

 Влияние  на  средата: 
• Фактори, свързани със семейството и 

социалната среда. 
 

 Генетична предиспозиция 

Основни характеристики: 
•  Агресия спрямо хора и животни 
•  Разрушително поведние (спрямо 

собствеността) 
•  Лъжливост и кражби 
•  Нарушаване на правилата 

Тежест:  лека, средна, тежка 

Спецификатор- „с ограничени просоциални 
емоции“ 

• Липса на угризения и чувство за вина 
• Коравосърдечност- липса на емпатия 
• Незаинтересованост относно успеваемостта 
• Повърхностен или недостатъчен афект 

Вторични характеристики: 
• Черти на негативна емоционалност 
• Беден самоконтрол 
• Раздразнителност/избухлив 

темперамент 
• Нечувствителност към наказания 
• Търсене на тръпка 
• Непредпазлавост (безрасъдност) 
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хождайки от нуждата да се проследи развитието на личността на детето/юношата/възрастния с 
поведенчески проблеми, а не проясто да се отчетат проявите, е избран и друг инструмент- Ска-
ла за субективно благополучие и взаимоотношения (Калчев, 2011). Това позволява разширява-
не на оценката с добиване на информация за функционирането на детето в двете значими со-
циални системи- връстници и родители или придържане към идеята за Human Ecology Theory, 
коят онабира все повече последователи.

В същото време, акцентът е поставен върху новоконструирана Скала за оценка на пове-
денчески разстройства, базирана на ADHD Rating Scale-IV (DuPaul et al., 1998). Към айтемите, 
фигуриращи в оригиналния вариант на скалата на DuPaul, са добавени и такива, отнасящи се 
до т.нар. Разстройство в поведението и Разстройство с противопоставяне и предизвикателство 
(спазен е заложения от автора модел, опиращ се на симптомите в DSM), както и набор от въ-
проси, оценяващи т.нар. Просоциално поведение. Разпределението на инструментите спрямо 
попълващите ги информанти е представено във фиг. 2.

Фиг. 2. Разпределение на инструментите, спрямо различните информанти.

процедура

При децата от контролната групаизследването се провежда групово и анонимно в клас-
ната стая (аудиторията), след осигуряване на информирано съгласие от страна на родителите. 
Самите родители попълват скалите в домашни условия. С цел осигуряване на сътрудничество 
от страна на учителите, същите оценяват единствено първите 10 деца по номера от дневника 
на класа. По този начин се избягва и риска от това учителят да попълни протоколи само за де-
цата, които смята за подходящи. Изследваното е проведено след разрешение на РИО гр. София 
. Всички протоколи са събрани от автора на проучването.

Протоколите, отнасящи се до децата от клиничната група, са представени за попълване 
на децата и родителите в хода на самото психологично изследване и преди поставяне на ди-
агноза. Достъпът до учителите е осигурен чрез родителите. За всяко от изследваните деца е 
налице информирано съгласие.

резултати и обсъждане

Факторен анализ
Конструираната за целите на проучването Скала за оценка на поведенчески разстрой-

ства, възпроизвежда модела на утвърдената сред специалистите в областта, ADHD Rating 
Scale-IV на DuPaul и съавтори, и съответно има две версии/форми- за родители и за учители, 
при 4- степенна Ликъртова скала за отговори. Тъй като инструментът на DuPaul е насочен само 
към едно от нарушенията, съставляващи групата Разстройства на поведениетовАмериканската 
класификация на психичните разстройства, четвърта ревизия,в разработената от нас скала са 
включени серии от айтеми, отнасящи се до т.нар. Опозиционно разстройство и Поведенческо 
разстройство. С оглед на риска преобладаващите негативни поведенчески прояви, които се 
оценяват, да доведат до преекспониране на проблема, както и в синхрон с очакваната тогава 
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промяна в диагностичната номенклатура (въвеждане на посочения по- горе спецификатор), са 
добавени и твърдения, които изследват просоциалното поведение, виж фиг.3.

Фиг. 3. Структура на Скала за оценка на поведенчески разстройства

Двете версии на скалата се различават единствено по отношение на 1 твърдение (№ 45 
„Случвало се е, да не се прибира по цяла нощ, безразрешение и без да предупреди родители-
те.“), което съвсем логично присъства само във формата за родители.

Оригиналната скала на DuPaul е в синхрон с бидименсионалната структура на сбора от 
актуалните при създаването й диагностични критерии, и този модел е пренесен към нашата 
рейтинг скала.Информация за структурата на айтемите във версиите за учител и родител, е по-
лучена чрез експлораторен факторен анализ, като естествена стъпка в процеса на създаването 
й. Факторизацията е извършена последователно върху двете форми, като е напревен опит за 
извличане на 5 факторно, 4 и 3 факторно решение, като част от резултатите са представени в 
табл. 1.

Табл.1Факторен анализ на Скала за оценка на поведенчески разстройства

№ на 
айтема Невнимание

Хиперактивност-
Импулсивност

Опозиционно 
разстройство

Поведенческо 
разстройство

Просоциално 
поведение

ADHD10 0,78 0,19 0,19 0,06 -0,139
ADHD2 0,78 0,15 0,19 0,15 0,001
ADHD3 0,75 0,17 0,19 0,16 0,288
ADHD15 0,75 0,22 0,02 0,13 0,202
ADHD4 0,74 0,20 0,27 0,04 -0,014
ADHD5 0,69 0,26 0,13 0,11 0,181
ADHD8 0,69 0,28 0,32 0,10 -0,008
ADHD7 0,69 0,22 0,26 0,17 0,299
ADHD1 0,69 0,09 0,11 0,16 0,369
ADHD11 0,66 0,15 0,20 0,25 0,336
ADHD6 0,66 0,29 0,37 0,02 0,021
ADHD9 0,65 0,29 0,14 0,17 0,358
ADHD18 0,65 0,49 0,13 0,05 -0,054
ADHD16 0,63 0,25 0,27 0,09 -0,124
ADHD12 0,60 0,35 -0,02 -0,09 -0,227
ADHD14 0,59 0,32 0,06 0,04 -0,231
ADHD13 0,54 0,34 0,15 0,06 0,083
ADHD17 0,53 0,42 0,05 0,08 0,132

CD32 0,41 0,29 0,32 0,17 0,379
ODD25 0,39 0,70 0,09 0,18 0,130
ODD24 0,30 0,70 0,07 0,13 0,212
ODD20 0,40 0,66 0,17 0,070 -0,028
ODD23 0,33 0,66 0,25 0,186 0,157
ODD21 0,40 0,64 0,38 0,132 0,046
ODD26 0,12 0,63 0,40 0,161 0,117

 Скала за оценка на поведенчески разстройства-43/44 айтема  

Невнимание Хиперактивност
- импулсивност 

Р-во на 
поведението 

Р-во на поведението с 
противопоставяне 

Просоциално 
поведение 

СКАЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ПОВЕДЕНЧЕСКИ РАЗСТРОЙСТВА, СУБЕКТИВНО БЛАГОПОЛУЧИЕ ...
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ODD19 0,41 0,63 0,29 0,167 -0,017
ODD22 0,27 0,62 0,37 0,139 0,188
CD36 0,30 0,58 0,27 -0,019 -0,061
CD35 0,20 0,53 0,50 0,009 0,063
CD42 0,32 0,51 0,17 -0,002 -0,288
CD29 0,26 0,50 0,43 0,080 0,292
CD27 0,16 0,03 0,72 0,098 0,047
CD37 0,21 0,06 0,70 0,092 0,041
CD43 0,14 0,42 0,63 0,140 0,074
CD40 0,18 0,41 0,58 0,207 -0,065
CD30 0,36 0,33 0,57 0,085 0,090
CD39 0,21 0,52 0,54 0,119 0,192
CD44 0,07 0,21 0,50 -0,024 0,008
CD41 -0,12 -0,02 -0,22 -0,796 0,105
CD28 -0,09 -0,02 -0,17 -0,789 0,226
CD38 -0,13 -0,09 -0,05 -0,727 -0,147
CD34 -0,15 -0,11 -0,05 -0,630 -0,252
CD31 -0,06 -0,33 0,08 -0,616 -0,109
CD33 0,28 0,34 0,40 0,038 0,515

По отношение на останалите два инструмента, проверката на факторната структура, на 
база нашата извадка, показа резултати потвърждаващи използваните в оригиналните версии 
факторни модели, което ни освобождава от необходимостта да ги представим в настоящото 
изложение. 

Надеждност на скалите
Стойностите на α на Кронбах (вътрешна съгласуваност) и средното равнище на интерко-

релации на айтемите (r mean) за отделните инструменти за всички изследвани лица, за които 
са налице пълни протоколи, са представени в две таблици в зависимост от информантите. В 
табл.2 са данните, отнасящите се до двете форми на новоконструираната Скала за оценка на 
поведенчески разстройства, съответно към оценка на поведението от страна на учител и роди-
тел.

Табл. 2 Вътрешна съгласуваност на компонентите на Скала за оценка на поведенчески 
разстройства- версии Учител и Родител

Скали Брой 
айтеми

Брой 
ИЛ

С
ка

ла
 за

 о
це

нк
а 

на
 

по
ве

де
нч

ес
ки

 р
аз

ст
ро

йс
тв

а-
 

Ро
ди

те
л

Субскала за оценка на РДВХ 18 n= 320 α 0.95
rmean 0.54

- „Невнимание“ 9 n= 323 α 0.93
rmean 0.58

- „Хиперактивност-
Импулсивност“

9 n= 320 α 0.92
rmean 0.56

Субскала „Опозиционно разстройство“ 8 n= 324 α 0.92
rmean 0.60

Субскала „Просоциално поведение“ 5 n= 324 α 0.79
rmean 0.44

Субскала „Разстройство на поведението“ 13 n= 320 α 0.88
rmean 0.41
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С
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 за
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У
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Субскала за оценка на РДВХ 18 n= 184 α 0.96
rmean 0.60

- „Невнимание“ 9 n= 184 α 0.95
rmean 0.69

- „Хиперактивност-
Импулсивност“

9 n= 187 α 0.95
rmean 0.68

Субскала „Опозиционно разстройство“ 8 n= 189 α 0.93
rmean 0.66

Субскала „Просоциално поведение“ 5 n= 188 α 0.84
rmean 0.52

Субскала „Разстройство на поведението“ 12 n= 183 α 0.89
rmean 0.41

Резултатите в табл.2 представят много висока вътрешната съгласуваност на отделните 
субскали, което е в съответствие с данните за ADHD Rating Scale-IV на DuPaul или α ≥ 0.90 
(DuPaul, 2016). Други изследователски групи, работили върху адаптацията на инструмента 
посочват сходни резултати- като напр.α >0.88-0.97(Urzúa A, 2010). Тъй като равнището на ин-
теркорелации при повечето от тях е над средното, следва да се постави въпросът за наличие-
то на прекалено силни връзки, т.е. известно припокриване на съдържанието на използваните 
емпирични признаци. Възможно обяснение би могло да бъде специфичното съдържание на 
айтемите във всяка една от субскалите, което има за цел да отрази не просто наличието или 
отсъствието на един проблем, а и неговото развитие по отношение на честота и контрол. Тези 
резултати съответстват на очакванията, имайки предвид скриниговият характер на инструмен-
та, малкия брой признаци, които се отчитат и които същевременно са много тясно фокусирани.

По отношение на самооценъчните форми резултатите, както се вижда от табл.3 получе-
ните данни като цяло са в интервала на приемливите стойности по отношение на равнището 
на съгласуваност при скала Субективно благополучие и взаимоотношения, още повече като се 
имат предвид относително ограниченият брой айтеми.

Табл. 3 Вътрешна съгласуваност на компонентите на самооценъчните въпросници, из-
ползвани в проучването

Скали Б р о й 
айтеми

Брой 
ИЛ

Су
бе

кт
ив

но
 б

ла
го

по
лу

чи
е 
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аи
мо

от
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ш
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 с

 р
од

ит
ел

ит
е 

и 
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ъс
тн

иц
ит

е

Самооценка 5 n= 359 α 0.72
rmean 0.35

Положителна нагласа към живота 5 n= 356 α 0.61
rmean 0.25

Депресивно настроение 8 n= 359 α 0.83
rmean 0.38

Субективно благополучие- общо 18 n= 337 α 0.87
rmean 0.28

Близост с родителите 8 n= 360 α 0.77
rmean 0.30

Приемане от връстниците 7 n= 362 α 0.85
rmean 0.45

Проблеми в отношенията с 
връстниците

4 n= 368 α 0.81
rmean 0.52

Доверително общуване 3 n= 365 α 0.73
rmean 0.47
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т Коравосърдечност 11 n= 345 α 0.70
rmean 0.19

Липса на загриженост 8 n= 356 α 0.75
rmean 0.29

Неемоционалност 5 n= 358 α 0.51
rmean 0.17

Тези резултати са в синхрон с публикуваните от автора на скалата, при които вътрешната 
съгласуваност на общия показател за субективно благополучие(α= 0.86) също е по- висока в 
сравнение с тази на неговите компоненти(α= 0.68-0.79) (П.Калчев, 2011). Подобно на данните 
на П. Калчев, и при нашата извадка, която като възрастова група се отличава, и именно това на-
лага оценка на психометричните характеристики на този иначе доказан иснтрумент, средното 
равнище на интеркорелации на признаците е по- ниско в съответствие с представата за много-
мерен характер на основния конструкт. Самооценката,, положителната нагласа към живота и 
депресивното настроение, които съставляват конструкта субективно благополучие са форми-
рани на базата на факторен анализ, което ги прави по- хомогенни (П. Калчев, 2011).

Както се вижда от табл. ...резултатите относно вътрешната съгласуваност на втората 
самооценъчна скала- Въпросник за коравосърдечност и неемоционалност се доближават до 
представените от екипа наFrick PJ., а именно α= 0.73-0.79 (Roose A., 2010). Въпреки че и от 
данните на Frick е видно, че най- нисък резултат има субскалата, отнасяща се до т.нар. неемо-
ционалност, и че и получените от нашето изследване стойности могат да бъдат определени 
като задоволителни, следва да се мисли за интерпретациите на резултатите по нея, когато въ-
просника се прилага индивидуално и в клиничен контекст.

Валидност 
Конструктната валидност на Скала за оценка на поведенечески разстройства е оцене-

на в рамките на корелационни анализи чрез връзки с широк кръг от променливи, изводими 
от останалите инструменти, включени в това мултиинформативно проучване. Резултатите са 
представени в табл.4 и табл.5.

Табл. 4 Корелации (r на Пиърсън) между компонентите на Скала за оценка на поведенче-
ски разстройства и Скала за субективно благополучие и взаимоотношения, и въпросник 
за Коравосърдечност и неемоционалност(ICU)

Скала за оценка на поведенчески разстройства- версия Родител
Невнимание Хипер-

активност-
Импулсивност

РДВХ Опози-
ционно

р-во

Р-во на 
поведе-
нието

Про-
социално 
поведение

Депресивно 
настроение

.397** .336** .383** .359** .314** -.159*

Самооценка -.306** -.232** -.283** -.336** -.234** .137*
Позитивна нагласа 

към живота
-.220** -. 125* -.182** -.210** -.138* .185**

Приемане от 
връстниците

-.323** -.205** -.278** -.270** -.241** .186**

Проблеми в 
отношенията с 
връстниците

.370** .279** .337** .303** .293** -.213**
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Доверително 

общуване
-.229** -.179** -.213** -.247** -.174** .183**

Близост с 
родителите

-.333** -.267** -.314** -.338** -.313** .198**

Субективно 
благополучие

-.388** -.300** -.362** -.368** -.289** .183**

Коравосърдечие .427** .407** .434** .375** .404** -.202**
Липса на 

загриженост
.364** .316** .355** .371** .342** -.231**

Неемоционалност .047 -0.12 .024 .043 -.044 -.047
ICU общ 
показател

.430** .399** .433** .411** .379** -.243**

*p<0.05; *p<0.0.

По принцип причиността не може да бъде постулирана от статистиката, още повече че 
високите стойности за r не означават задължително причинно-следственавръзка между коре-
лираните променливи и тя трябва да бъде установена логически в контекста на целевите кон-
структи. 

При преглед на съвременната специализирана литература по темата Поведенчески раз-
стройства се идентифицират редица рискови фактори, свързани с проблемно поведение, про-
яви на агресия и др. Същите са асоциирани все по- често както с генетичната предиспозициа, 
инидвидуалните характеристики на конкретното дете, в това число както познавателни въз-
можности, така и темперамент, емоционална и поведенческа регулация, така и със специфи-
ките на социалния контекст, в който детето живее. В този по- широк социален контекст влизат 
отношенията в семейството, отхвърлянето от връстниците, криминогенната среда и др. Инте-
ресът на изследователите, а също така и на практикуващите клиницисти, се насочва към опре-
деляне на хода на развитие на личността на детето с поведенеческо разстройство в контекста 
на екологичната теория за развитие. Чрзе включените в нашето проучване инструменти, става 
възможно засичането на една част от основните компоненти на тази екосистема, още повече че 
тук е възможно засичане на перспективите на самото дете с тези на ключови фигури в неговия 
живот каквито са родителят и учителят. 

Идентифицирането на връзките между включените в нашето проучване променливи, поз-
волява поставянето на въпроси, отнасящи се именно до развитийната перспектива на детето с 
поведенеческо разстройство. Анализът на получените към момена данни показва значителна 
корелация между идентифицираните от родителя прояви на невнимание и характеристики като 
коравосърдечност, които самото дете идентифицира. В синхрон с очакванията се установява 
умерена корелация между променливата Проблеми във взаимоотношенията с връстниците с 
променливата невнимание, докато корелацията между невниманието и Приемане на връстни-
ци, Самооценката и Субективното благополучие е с обратен знак. Тези резултати отразяват 
особената позиция на родителя и същевременно подчертават смисъла на осигуряването на ин-
формация от различни източници в хода на психологичната оценка. Това е видно и от данните, 
посочени в табл.5, които ще бъдат обект на интерпретации в последващи публикации.

СКАЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ПОВЕДЕНЧЕСКИ РАЗСТРОЙСТВА, СУБЕКТИВНО БЛАГОПОЛУЧИЕ ...
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Табл. 5 Корелации (r на Пиърсън) между компонентите на Скала за оценка на поведенче-
ски разстройства и Скала за субективно благополучие и взаимоотношения, и въпросник 
за Коравосърдечност и неемоционалност (ICU)

Скала за оценка на поведенчески разстройства – версия Учител
Невнимание Хипер-

активност-
Импулсивност

РДВХ Опози-
ционно

р-во

Р-во на 
поведе-
нието

Про-
социално 
поведение

Депресивно 
настроение

.206* .180* .221* .013 .012 -.252**

Самооценка .045 .017 .027 .042 .035 .054
Позитивна нагласа 

към живота
.003 -.052 -.033 -.049 -.032 .089

Приемане от 
връстниците

-.144 -.145 -.154 -.169 -.029 .250**

Проблеми в 
отношенията с 
връстниците

.180* .161 .186* .141 .062 -.377**

Доверително 
общуване

-.147 -.189* -.171 -.219* -.134 .268**

Близост с 
родителите

-.080 -.150 -.128 -.075 -.050 .194*

Субективно 
благополучие

-.104 -.126 -.135 -.005 -.012 .189*

Коравосърдечие .279** .284** .309** .092 .130 -.304**
Липса на 

загриженост
.230** .328** .302** .306** .237** -.301**

Неемоционалност -.136 -.053 -.113 -.071 -.100 -.009
ICU общ 
показател

.220* .322** .291** .193* .195* -.337**

*p<0.05; *p<0.0.

Тъй като двете форми на Скалата за оценка на поведенчески разстройства отразяват лич-
ните перспективи на различни инорманти, естествено е корелацията между тях да не бъде 
висока. Това се отнася и до търсенето на такива връзки с оценките на самото дете. 

заключение

Получените данни дават основание да се обобщи, че конструираната Скала за оценка 
на поведенечески разстройства има добри психометрични показатели, като приложението й в 
клиничната практика е ефективно при комбиниране с инструменти, осигуряващи информация 
за взаимоотношенията на детето с неговите родители и връстници, както и неговата лична 
перспектива за индивидуланите му характеристики и функциониране. Последното е в син-
хрон със заключението на Merrell за клиничното приложение на т.нар. рейтинг скали изобщо, 
а именно че същите следва да бъдат разглеждан като обективен метод за оценка, осигуряващ 
достъп до данни, които могат да бъдат дори по-надеждни от неструктурираното клинично ин-
тервю или проективните техники (Merrell, 2008), само тогава, когато се прилагат съвместно с 
други психологични инструменти. 
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Резюме: Целта на статията е да се представи изследването на психометричните характеристи-
ки на българската адаптация на Въпросника за родителско приемане-отхвърляне/контрол за възрастни 
(PARQ/C, Adult), който има две идентични форми – за оценка на майката и на бащата. Спазени са изисква-
нията за превод на психометрични инструменти – прав и обратен превод, сравнение на преводните версии 
с оригиналите, направено от автора.

Извадката се състои от 733 възрастни - 229 мъже (31.24% от всички) и 502 жени (68.49%), за две лица 
(0.27%) липсва информация. Участниците са на възраст от 16 до 80 години, със средна възраст M=35.09 г.и 
SD=12.35, определени въз основа на данните за 728 лица. Обхванати са осем етнически групи, сред които 
от български произход са 620 лица (84.58% от всички случаи), от ромски - 4 (0.55%), от турски - 5 (0.68%), 
а от арменски – 3 (0.41%). Останалите групи имат по един представител (по 0.14%), като за 96 лица няма 
данни за етническата им принадлежност.

За изследване на факторната структура на въпросника бе приложен изследователски факторен ана-
лиз по метода на главните фактори (главни оси), чрез който бяха получена ясни, идентични трифакторни 
структури при двете форми на въпросника. Бяха тествани два трифакторни модела – с наклонени и с орто-
гонални фактори, и за двете формибе предпочетен ортогоналният модел поради слабата корелация между 
факторите. Ортогоналната ротация бе извършена по метода varimax normalized, чрез която при двете фор-
мибяха идентифицирани следните фактори: първи фактор „Приемане/ топлота, внимание“), втори фактор 
„Отхвърляне/ пренебрежение, враждебност“и трети фактор “Контрол“. Първите два фактора маркират 
двата полюса на теоретичния континуум „Топлота“, постулиран в IPARTheory, а тяхната ортогоналност 
поставя под съмнение този теоретичен конструкт.

Надеждността на скалите при двете формина въпросника е много висока. Стойностите на коефици-
ента алфа на Кронбахпри формите за майката и за бащата наскалата „Приемане“ са съответно 0.96 и 0.97, 
на скалата „Отхвърляне“ са 0.95 и 0.96, а на скалата „контрол“ са 0.88 и 0.89.

Abstract: The aim of this article is to examine the psychometric properties of the Bulgarian adaptation of 
Parental Acceptance-Rejection Questionnaire/Control for Adults (PARQ/C), which has two identical forms - to 
evaluate the mother and the father. The requirements for the translation of psychometric instruments - straight 
and reverse translation, comparison of translation versions with the originals made by the author are met.

The sample consists of 733 adults - 229 males (31.24% of all) and 502 females (68.49%) (Two missing – 
0.27%). The participants are aged 16 to 80, with an average age of M = 35.09 (SD = 12.35), determined on the basis 
of 728 subjects. There are eight ethnic groups, including 620 Bulgarians (84.58% of all cases), Roma - 4 (0.55%), 
Turkish - 5 (0.68%) and Armenian - 3 (0.41%). The other groups have one representative (0.14%), and for 96 
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persons there is no data on their ethnicity.

For the study of the factor structure of the questionnaire, an exploratory factor analysis was applied using 
the principal factors method (principal axis), through which clear, identical 3-factor structures were revealed in 
the two forms of the questionnaire. Two 3-factor models were tested - with oblique and orthogonal factors, and for 
both forms the orthogonal model was preferred due to the weak correlation between the factors.

The orthogonal rotation was performed by the varimax normalized method, by which in the two forms 
were identified the following factors: first factor “Acceptance/ warmth, attention”, second factor “Rejection/ 
neglect, hostility” and third factor “Control”.The first two factors mark the two poles of the theoretical continuum 
“Warmth” postulated in IPARTheory, and their orthogonality casts doubt on this theoretical construct.

The reliability of the scales in the two forms of the questionnaire is very high. The values of the Cronbach’s 
alpha for mother’s and father’s form of the “Acceptance” scale are 0.96 and 0.97 respectively, of the “Rejection“ 
scale are 0.95 and 0.96, and of the „Control“ scale are 0.88 and 0.89.

ВъВедение

Зрелостта (ранна, средна и късна) като част от възрастовата периодизация на човешкото 
развитие се характеризира с много по-слаба динамика на развитийните процеси в сравнение с 
предишните възрастови периоди, и огромна вариативност по отношение на жизнените проме-
ни и хода на жизнения път.

Върху човешкото развитие влияние оказват както биологични, така и средови фактори. 
Средата, в която индивидът е израснал и моделите, които е получил в първите години от раз-
витието си, оставят следи за цял живот. Значима част от този социален контекст са родителите. 
Те са не само ключови фигури в живота на детето и юношата, но тяхното влияние продължава 
и през следващите възрастови периоди. Доброто родителстване е фундаментално за подпома-
гане на цялостното развитие на индивида (M. Bornstein, 2002). Теорията за междуличностно 
приемане-отхвърляне (Interpersonal Acceptance-Rejection Theory (IPARTeory)� е една от теори-
ите, която поставя акцент върху тези ранни влияния и ги изучава. R.Rohner (2016), автор на 
теорията, разглежда приемането и отхвърлянето като двата края на един континуум „Топлота“. 
Приемането се изразява в обич, топло отношение, грижа, подкрепа, а отхвърлянето – в липсата 
на тези поведения, както и в разнообразни други поведения, които физически, психологически 
или по символен начин нараняват другия (R.Rohner, 2005a). Отхвърлянето има различни изме-
рения и R.Rohner разграничава три отделни типа – враждебност/агресия, безразличие/прене-
брежение и неидентифицирано отхвърляне. Операционализирането на дименсията „Топлота“ 
е представено на фиг. 1.

Според един от основните постулати на теорията, преживяването на родителско отхвър-
ляне в детството води до развитие на чувствителност към отхвърляне, което продължава и в 
зряла възраст (R.Rohner, 2016; D.Ibrahim, R.Rohner, R.Smith, & K.Flannery, 2015). Редица из-
следвания потвърждават взаимовръзката между преживяването на отхвърляне и тенденцията 
към развиване на негативни дълготрайни последствия за индивида като психологическа не-
приспособеност, която се изразява в развитие на специфични поведенчески, емоционални и 
когнитивни диспозиции като: (1) гняв, враждебност, агресия, пасивна агресия или проблеми 
със справянето с враждебността и агресията, (2) зависимост или защитна независимост, (3) 
негативна самооценка, (4) негативна себе-адекватност, (5) емоционална нестабилност, (6) емо-
ционална неотзивчивост, (7) негативен мироглед; депресия; тревожност; различен тип зависи-
мости (R.Rohner, 2016; N.Koltcheva, 2016; Н.Колчева, 2017).

БЪЛГАРСКА ВЕРСИЯ НА ВЪПРОСНИКА ЗА ОЦЕНКА НА РОДИТЕЛСКО ПРИЕМАНЕ- ...
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Фигура 1. Дименсията „Топлота“

цели

Целта на настоящата разработка е да представи българската стандартизация на Въпросни-
ка за оценка на родителското приемане-отхвърляне/контрол за възрастни (Parental Acceptance-
Rejection Questionnaire/Control for Adults (PARQ/C, Adult). 

методология на изследВането

Въпросник за оценка на родителското приемане-отхвърляне/контролза възрастни 
(PARQ/C, Adult)

Въпросникът за оценка на родителското приемане-отхвърляне за възрастни е инструмент, 
чрез който лицата ретроспективно оценяват своето усещане за приемане или отхвърляне от 
своите родители, когато самите те са били в детска възраст. Предназначен е за лица на възраст 
от 18 г. до края на живота. Оригиналната версия на въпросника на английски език е създадена 
през 1971 г. от R.Rohner (2005b) и първоначалното му наименование е „Въпросник за родител-
ско приемане-отхвърляне“ (PARQ). По-късно, през 1997 г., е добавена и скалата „Контрол“(R.
Rohner&A.Khaleque, 2005b) и така е съставен Въпросникът за родителско приемане-отхвърля-
не/ Контрол - PARQ/C (R.Rohner, 2005c). Въпросникът е преведен на 18 езика (R.Rohner, 2017), 
а базисната версия (PARQ) - на 48 езика и диалекта. През 1991 г. инструментът е оценен като 
един от най-удобните за използване самооценъчни инструменти, които се използват за изслед-
ване на семейства (K.Kaufman, K. Tarnowski, S. Simonian, & K. Graves, 1991).

Въпросникът се състои от 73 айтема и има 2 форми, чрез които и. л. оценява своята май-
ка и своя баща. Формите на въпросника за майката и бащата са идентични, с изключение на 
смяната на рода, за да бъдат отнесени към поведението на съответния родител. И двете форми 
съдържат инструкция за изследваните лица, в която им се казва да си помислят за начина, по 
който съответният родител се е отнасял към тях, когато са били на възраст между 7 и 12 г. Вся-
ка от формите на въпросника включва 5 идентични субскали: 

 Дименсията „Топлота“ 

 Родителско приемане  Родителско отхвърляне 

 Топлота/ 
привързаност 

 Физическа  Вербална 

 Целувки, 
прегръдки, 
гушкане и 

др. 

 Похвала, 
комплимент, 

казване на 
мили неща 
на/за, и др. 

 Враждебност/ 
агресия 

 Безразличие/ 
пренебрежение 

 Недиференцирано 
отхвърляне 

 Детето се 
чувства 

необичано, 
неоценено, или 
необгрижено 

 Физическа и 
психологическа 

липса на 
родителя. Не 

обръща 
внимание на 
нуждите на 

детето 

 Вербална  Физическа 

 Удряне, 
ритане, 

драскане, 
бутане, 

щипане и 
др. 

 Ругаене, 
сарказъм, 

омаловажава
не, говорене 

на 
неприятни 
неща и др. 
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1. Топлота/Обич (Warmth/Affection) - отнася се до взаимоотношенията между роди-

тел и дете, в които родителите се възприемат като безрезервно даващи обич, без 
задължително това да е демонстрирано силно. Приемащият родител като цяло ха-
ресва детето си, одобрява неговата личност и се интересува от неговите занимания 
и благосъстояние. Топлотата и обичта могат да се засвидетелстват чрез показване на 
одобрение, игра с детето, галене, прегръщане, даване на утеха и комфорт, хвалене, 
целуване и др. Рутинните грижи и занимания с детето, като част от режима или по-
ради усещане за дълг и отговорност, не са автоматичен индикатор за топлота и обич. 

2. Враждебност/Агресия (Hostility/Aggression) - оценява условията, при които индиви-
дът вярва, че неговият родител е гневен, жесток или недоволен от него или смята, че 
има намерение да го нарани физически или вербално. Родителите, които се оценяват 
като агресивни, често се възприемат от децата си като критични, нетърпеливи, раз-
дразнителни или враждебни към тях, те може да правят унижаващи забележки или 
да изразяват неодобрение, може да натякват, да се карат или подиграват на детето, 
може да казват на детето, че ги нервира или да изразяват раздразнението си по други 
начини. Други характеристики на родителска агресия включват грубо и невнимателно 
отношение към детето, удряне, обиждане или говорене на детето с груб и остър тон.

3. Безразличие/Пренебрежение (Indifference/Neglect) - оценява условията, при които 
индивидът възприема родителя си като незагрижен и незаинтересован от него. Такъв 
родител се възприема от детето като отделящ му недостатъчно внимание и нежелаещ 
да прекарва време с него. Когато такъв родител е заедно с детето си, може да игно-
рира неговите сигнали за нужда от помощ, внимание или комфорт. Също така, той 
може да забравя обещанията, дадени на детето, и да не обръща внимание на други 
важни за неговото щастие и благосъстояние детайли или нужди. Пренебрегващият 
или безразличен родител не е непременно враждебен, но той се възприема като сту-
ден, дистанциран или незагрижен за детето си.

4. Неидентифицирано отхвърляне (Undifferentiated Rejection) - отнася се до условията, 
при които индивидът възприема родителя си като отхвърлящ, но когато изразяването 
на отхвърлянето не е ясно изразено като враждебно, агресивно или пренебрегващо.

5. Контрол (Permissiveness/Strictness) - отнася се до опитите на родителя да регулира, 
контролира или ръководи поведението на децата си. Тя е свързана с изискванията, 
напътствията, правилата и забраните, които той отправя, както и с изискванията му 
за съгласието на детето с него. Тук не се дефинира специфичният начин, по който 
родителят ще налага този контрол. Областите, до които обикновено се отнася той, са 
грижа за домакинството, хигиена, послушание, ред, пазене на тишина, отговорно и 
прилично поведение, точност, избор на приятели, сдържаност.

Скалата за отговор е 4-степенна от 1 (почти никога не е вярно) до 4 (почти винаги е вяр-
но). Особеното при този въпросник е, че скалата за отговори е на две нива - първо трябва да се 
помисли за всяко твърдение дали то е вярно или невярно, а след това да се определи честотата 
на проявление на съответното поведение („почти винаги“ или „понякога“, „рядко“ или „почти 
никога“).

Вярно Невярно
почти винаги понякога рядко почти никога

Въпросникът е преведен на български език съобразно изискванията за превод на психо-
метрични инструменти (Н.Колчева, С.Борисова, 2014).
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R.Rohner определя IPARTheory като универсална теория. Един от основните постулати 
на теорията е, че въпреки че културите се различават по отношение на нормите за изразяване 
на родителско приемане-отхвърляне (R. Rohner &E. Rohner, 1980; C. Wu &R. Chao, 2005), то 
и децата, и възрастните по универсален начин организират своите възприятия за приемане и 
отхвърляне от своите родители, а именно около едни и същи четири типа поведение - топлота 
и обич, враждебност и агресия, безразличие и пренебрежение, неидентифицирано отхвърляне 
(R. Rohner &A. Khaleque, 2005a). Те са прояви на основния конструкт в теорията – дименсията 
„Топлота“.

Универсалността на теорията е подкрепена от 11 мета-анализа и от повече от 551 изслед-
вания в световен мащаб, включващи 100 000 – 200 000 респонденти от всички континенти, с 
изключение на Антарктика (S. Ali, A. Khaleque &R. Rohner, 2015; Rohner, & Khaleque, 2010; 
A. Khaleque &R. Rohner, 2012a; R. Rohner &P. Britner, 2002). Броят на изследванията, които 
използват различните форми на PARQ/C, Adult, е огромен. 

Впечатление прави обаче сравнително малкия брой публикувани изследвания, които 
представят информация за процедурите за превод, които са ползвани, както и информация за 
психометричните характеристики на преводните версии (структура, надеждност, валидност). 
Всички мета-анализи, които използват PARQ, Adult (A.Khaleque & R.Rohner, 2002a; A.Khaleque 
& R.Rohner, 2002b; R.Rohner & A.Khaleque, 2003; R.Rohner & A.Khaleque, 2010; A.Khaleque 
& R.Rohner, 2012b; A.Khaleque & R.Rohner, 2012c; S.Ali, A.Khaleque & R.Rohner, 2015), как-
то и някои други материали (R.Rohner & A.Khaleque, 2005a; D.Cournoyer & R. Rohner, 1996; 
N.Koltcheva, 2016; N.Koltcheva & L.Djalev, 2016; R.Rohner, 2005b; R.Rohner, 2005c; Н.Колчева, 
С.Борисова, 2014; Н.Колчева, 2017) представят данни за добри и много добри коефициенти на 
надеждност на въпросника.

Открихме само няколко публикувани материала, които предоставят информация за фак-
торната структура на въпросника (R.Rohner & A.Khaleque, 2005a; R.Gomez & R.Rohner, 2011; 
R.Gomez & A.Suhaimi, 2014; V. Senese et al., 2016,García-Pérez et al., 2017). Обикновено изводи-
те са за репликиране на теоретично обусловената 4-факторна структура.

Изследвани лица
В изследването бяха обхванати 733 лица, които представят различни социално-демограф-

ски страти. Извадката не е балансирана по пол – мъжете са 229 (31.24% от всички случаи в 
извадката), а жените - 502 (68.49%), като две лица не са дали съответната информация. Въз-
растта на участниците варира от 16 до 80 години, със средна възраст M=35.09 г. (SD=12.35), 
определени въз основа на данните за 728 лица. Най-голям е делът на лицата на възраст от 20 до 
30 години, които са 337 (42.70% от всички случаи), а най-малък – на тези между 70 и 80 години, 
които са 9 (1.23% от всички).

В извадката бяха включени лица от 8 етнически групи, по-голямата част от които са от 
български произход (620, 84.58% от всички случаи). От ромски произход са 4лица (0.55%), от 
турски произход - 5 лица (0.68%), а от арменски – 3 (0.41%). Останалите етнически групи имат 
по един представител (по 0.14%), като за 96 лица няма данни за етническата им принадлеж-
ност.

Изследваните лица се самоопределят към 8 различни вероизповедания, най-голямата 
част от които са източноправославни (534 души, 72.85% от всички случаи). Изповядващите 
католицизъм и ислям са по 7 души (съответно по 0.95%). Сравнително голяма група формират 
нерелигиозните хора (41 души, 5.59%), докато представителите на други религии (юдаизъм, 
будизъм и др.) са по няколко души. Не са посочили своята религиозна принадлежност 133 от 
изследваните лица (18.14% от всички).
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резултати

Първата фаза в анализа на емпиричните данни от изследването бе да се изгради психо-
метричен модел на латентното пространство на родителското приемане-отхвърляне, който да 
бъде извлечен от самите данни. Изследването на измервателния модел беше направено чрез два 
последователни изследователски факторни анализа по метода на главните фактори (principal 
factor analysis) върху данните, получени от формите на въпросника за майката и за бащата. 
Факторизацията беше извършена по метода на главните оси (principal axis factoring), който 
се разглежда като особено подходящ за разработване на психологически скали (K. Kubinger, 
2003).

Факторна структура на формата за майката
При първоначалното незавъртяно факторно решение бяха извлечени 61 фактора, които 

обясняват кумулативно 71.38% от цялата вариативност на айтемите. Сред тях се открояват 
първите пет фактора със собствени стойности над 1.00, със силен, доминиращ първи фактор, 
който има собствена стойност 24.57 и обяснява 33.65% от цялата дисперсия, последван от ня-
колко по-слаби фактори със собствени стойности 6.52, 2.80, 1.37 и 1.29, обясняващи съответно 
8.94%, 3.83%, 1.87% и 1.77% от цялата дисперсия на айтемите.

Като метод за определяне на оптималния брой на факторите беше приложен графичният 
тест на R. Cattell (1966), комбиниран с метода на паралелния анализ, разработен от J. Horn 
(1965). Правилото на Кайзер, често използвано за тази цел, е неприложимо при този вид факто-
рен анализ, а методът на J. Horn се оценява от много изследователи като най-добрият емпири-
чен метод за определяне на броя на факторите, които следва да бъдат съхранени във факторния 
модел (виж W. Zwick &W. Velicer, 1986;J. Hayton et al., 2004). Паралелният анализ бе извършен 
чрез макрос, разработен за статистическия пакет SPSS от B. O’Connor (2000). За получаване на 
симулираните собствени стойности по метода на J. Horn бяха генерирани 1000 случайни съв-
купности от данни, а като прагови стойности за приемливост на факторите – 95-ият процентил 
на разпределенията на симулираните собствени стойности на всеки фактор.

Графичният тест на R. Cattell, както и резултатите от паралелния анализ, представени 
съвместно на фиг. 2, водят към едно и също решение. Както е известно, Cattell препоръчва във 
факторния модел да се запазят толкова фактори, колкото е броят на собствените стойности 
наляво от точката на пречупване на кривата линия на действителните собствени стойности. На 
фиг. 2 тази точка е на собствената стойност на четвъртия фактор, което води към трифакторно 
решение.

Фигура 2. Наблюдавани и симулирани собствени стойности на факторите, форма за майката
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Числовият тест на J. Horn предполага в модела да бъдат запазени онези фактори, чийто 
наблюдавани собствени стойности надхвърлят съответните симулирани собствени стойности, 
избрани за прагови. От графиката на фиг. 2 е видно, че линията на симулираните стойности 
пресича тази на действителните стойности между третия и четвъртия фактор. Следователно 
най-подходящият брой на факторите, които трябва да бъдат запазени в модела съгласно резул-
татите от тестовете, е три.

Ротацията на факторите в пространството е от ключово значение за постигане на проста 
факторна структура (L. Thurstone, 1935; J. Kim &C. Mueller, 1978), която може да бъде опреде-
лена като крайна цел на факторния анализ. Поради това в по-нататъшния анализ бяха тествани 
два трифакторни модела – с неортогонални и с ортогонални фактори.

Най-напред беше проверен моделът с наклонени фактори, не на последно място поради 
това, че резултатите от многобройните изследвания на структурите на различни въпросници от 
фамилията PARQ, направени в различни култури, показват наличието на взаимовръзки между 
факторите в традиционно разглежданата 4-факторна структура (R. Rohner, 2005b, 2005c; R. 
Gomez &R. Rohner, 2011). Неортогоналната ротация беше извършена чрез факторизация на 
главните оси, при фиксиран брой на факторите по метода direct oblimin с нормализация на Кай-
зер и при първоначална стойност на параметъра delta = 0.00, която води до решения, в които 
факторите са наклонени в най-висока степен (H. Harman, 1976).

Таблица 1. Корелации между наклонените фактори при различни стойности на delta, 
форма за майката

Фактор 1 2 3
1 1.00 - -
2 0.46 (0.14) 1.00 -
3 0.32 (0.11) -0.02 (0.22) 1.00

Забележка: В скоби са представени корелациите между факторите при delta = -2.00

Някои от корелациите между факторите при delta = 0.00, представени в таблица 1, са дос-
татъчно високи, за да бъдат изцяло пренебрегнати. Такава е корелацията между първия и вто-
рия фактор(r = 0.46), която говори за наличието на умерено висока, положителна взаимовръзка 
между тях. Като слаба може да бъде оценена корелацията между първия и третия фактор (r = 0. 
32), докато тази между втория и третия фактор е пренебрежимо слаба.

Harman препоръчва, освен нулевата стойност на delta, за практически цели да бъдат из-
ползвани и негативни стойности. Направените няколко последователни теста с отрицателни 
стойности на delta показаха стремително намаляване на равнищата на корелациите между фак-
торите с намаляване на стойността на този параметър. В таблица 1 са представени и корела-
ционните коефициенти при равнище на delta = -2.00, които представят един различен модел на 
факторното пространство, в който зависимостите между факторите са много по-слаби.

Тъй като стойността на delta може да бъде фиксирана на различни равнища, са възмож-
ни множество модели на факторното пространство, в по-голямата част от които, особено при 
delta ≤ 0.00, факторите корелират помежду си. Корелационните взаимовръзки между тях обаче 
не са достатъчно силни, за да обосноват обединяването на (някои от) факторите в структури от 
по-висок ред. Ето защо ние приехме като окончателен модел на данните от формата за майката 
3-факторен модел с ортогонални фактори.

Ортогоналната ротация на факторите беше извършена по метода varimax normalized. Съ-
отношението между дяловете от цялата дисперсия, която обяснява завъртените фактори, е леко 
променено – съответно 19.00%, 10.31% и 16.079%.
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Получената факторна матрица позволява сравнително лесно и еднозначно определяне 

на факторната принадлежност на айтемите. По-голяма част от тях имат контрастни факторни 
тегла по отделните фактори, обикновено високи по един и по-ниски – по останалите два, което 
е в съгласие с целта за постигане на проста факторна структура. Все пак няколко айтема имат 
съпоставими факторни тегла по два от факторите, като разликата между теглото по основния и 
по второстепенния фактор е 0.20 или по-малка. Такива са айтем 13 „Крещеше ми, когато беше 
ядосана“ с факторни тегла по втория и третия фактор съответно 0.42 и 0.43, айтем 25 „Наказва-
ше ме строго, когато беше ядосана“ с факторни тегла по същите фактори съответно 0.44 и 0.45, 
както и айтем 69 „Казваше ми колко се срамува, когато не се държах добре“ с факторни тегла 
по втория и третия фактор съответно 0.44 и 0.43.

Първоначалните конфигурации на факторите бяха определени въз основа на два крите-
рия, които са добре известни: факторните тегла на айтемите във факторната матрица и семан-
тичното сходство между айтемите. Въз основа на тези критерии към фактор 1 бяха отнесени 
27 айтема с номера 1, 6, 8, 10, 15, 17, 19, 24, 26, 28, 33, 35, 37, 42, 44, 46, 51, 53, 55, 60, 62, 63, 
67, 68, 70, 71 и 73. По този фактор всички айтеми имат факторни тегла, по-високи от 0.40 и 
представляват положително формулирани твърдения. Тук се групират всички айтеми от ска-
лата „Топлота/ Обич“ на оригиналния въпросник – това са 20 айтема, които формират около 
74% от обема на „новата“ скала, както и 7 айтема от скалата „Безразличие/ Пренебрежение“, 
които в оригиналната скала са реверсивни и също са формулирани позитивно. Като най-типич-
ни (с най-високи факторни тегла) представители на този фактор можем да посочим айтем 53 
“Обичаше да прекарва време с мен.“ (от оригиналната скала „Безразличие/ Пренебрежение“, 
факторни тегло 0.71), айтем 60 „Интересуваше се какво мисля и обичаше да й говоря за това.“ 
(„Топлота/ Обич“, 0.69) и айтем 67 „Интересуваше се от нещата, които правех.“ („Топлота/ 
Обич“, 0.68). Доколкото преобладаващата част от айтемите в първия фактор произтичат от 
оригиналната скала „Топлота/ Обич“, която маркира единия край на теоретичната биполяр-
на дименсия „Топлота“, а айтемите от скалата „Безразличие/ Пренебрежение“ са позитивно 
формулирани и отразяват същия комплекс от родителски поведения и нагласи на приемане на 
детето, първият фактор може да бъде интерпретиран като приемане (топлота, внимание) от 
майката.

Към втория фактор бяха причислени 29 айтема с номера 3, 4, 7, 11, 12, 13, 16, 20, 21, 22, 
29, 30, 31, 34, 38, 39, 40, 43, 47, 48, 49, 56, 57, 58, 61, 64, 65, 66 и 69. Преобладаващата част от 
айтемите имат факторни тегла, по-високи от 0.40, с изключение на айтем 65 с факторно тегло 
0.36. Всички айтеми в този фактор представляват отрицателно формулирани твърдения, които 
принадлежат към три от оригиналните скали на въпросника. 12 от айтемите са част от скалата 
„Враждебност/ Агресия“ (отрицателни), 9 айтема са от скалата „Неидентифицирано отхвър-
ляне“ (отрицателни) и 8 айтема са от скалата „Безразличие/ Пренебрежение“ (отрицателни 
„прави“).

Всички айтеми, които се повлияват от втория фактор, принадлежат към последните три 
скали от оригиналния Въпросник за родителско приемане-отхвърляне за възрастни, които са 
разположени на противоположния край на биполярната дименсия „Топлота“ в теоретичния 
модел на Rohner и манифестират родителското поведение на отхвърляне на детето. Затова фак-
тор 2 може да бъде интерпретиран като отхвърляне (пренебрежение, враждебност) от майката.

Третият фактор включва 17 айтема с номера 2, 5, 9, 14, 18, 23, 25,27, 32, 36, 41, 45, 50, 
52, 54, 59 и 72, всички с факторни тегла, по-високи от 0.40. Към айтемите в този фактор, сред 
които има такива с положителни и с отрицателни формулировки, се включват всички 13 айте-
ма от оригиналната скала „Контрол“, които формират около 81% от обема на „новата“ скала (4 
положителни „обърнати“ и 9 отрицателни „прави“), 3 отрицателни айтема от скалата „Враж-
дебност/ Агресия“ и 1 отрицателен айтем от скалата „Неидентифицирано отхвърляне“. Всички 
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айтеми от този фактор, включително айтемите от последните две оригинални скали, изразяват 
нагласата на родителя да наложи някаква форма на контрол върху поведението на детето. По-
ради това третият фактор може да бъде интерпретиран като контрол от майката.

Едно свидетелство за ортогоналността на извлечените фактори са корелациите между 
факторните балове на и. л., представени в таблица 2. Взаимовръзките между тези оценки на 
участниците, изчислени въз основа на факторите, са пренебрежимо слаби. Същевременно, 
слабата, несъществена взаимовръзка между факторните балове говори и в подкрепа на дивер-
гентната валидност на избраната трифакторна структура за формата на майката.

Таблица 2. Корелации между факторните балове на и. л., форма за майката

Фактор
N=439

Средна 
стойност

Стандартно 
отклонение

1 2 3

1 -0.00 0.96 1.00 - -
2 0.00 0.94 0.07 1.00 -
3 0.00 0.95 -0.01 0.04 1.00

Факторна структура на формата за бащата
Анализът на данните от изследването на възрастните, получени с формата на въпросника 

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

При първоначалното незавъртяно факторно решение бяха извлечени 60 фактора –поч-
ти същия брой, както при формата за майката (61), но кумулативната им обяснителна сила е 
малко по висока и представлява 75.30% от цялата вариация на айтемите. Друго типологично 
сходство е наличието на 5 силни фактора със собствени стойности над 1.00, първият от които е 
доминантен, със собствена стойност 27.43, който обяснява 37.58% от цялата дисперсия, докато 
следващите 4 са значително по-слаби, със собствени стойности 7.56, 3.13, 1.51 и 1.05, които 
обясняват съответно 10.35%, 4.28%, 2.07% и 1.43% от цялата вариация на айтемите.

Резултатите графичния тест на Cattell, съчетан с паралелния анализ, които са предста-
вени графично на фиг. 3, аргументираха решението за приемане на трифакторен модел, който 
беше приет и за формата на майката.

Фигура 3. Наблюдавани и симулирани собствени стойности на факторите, форма за бащата

 Line Plot of multiple variables
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Проверката за ортогоналност на факторите в приетия модел беше направена чрез факто-

ризация на главните оси, по метода direct oblimin с нормализация на Кайзер и при различни 
стойности на delta. Корелациите между факторите при стойности на delta = 0.00 и delta = -2.00 
са представени в таблица 3. Равнищата на корелационните коефициенти са съпоставими с тези 
от формата за майката. Те свидетелства за наличието на по-скоро слаби взаимовръзки между 
отделните фактори, поради което ние приехме трифакторния модел с ортогонални фактори 
като обяснителна рамка и на данните от формата за бащата.

Таблица 3. Корелации между наклонените фактори при различни стойности на delta, 
форма за бащата

Фактор 1 2 3
1 1.00
2 0.45 (0.13) 1.00
3 0.16 (0.26) -0.16 (0.24) 1.00

Забележка: В скоби са представени корелациите между факторите при delta = -2.00

Ортогоналната ротация на факторите, извършена по метода varimax normalized, доведе 
до слаба промяна в съотношението между дяловете на цялата дисперсия, която обясняват за-
въртените фактори – съответно 23.90%, 19.02% и 8.32%, като обяснителната сила на първите 
два фактора е по-висока от тази при формата за майката.

Факторната матрица на завъртяното решение на формата за бащата може да се разглежда 
като реплика на тази от формата за майката. Айтемите в двете факторни матрици имат почти 
еднакви факторни тегла по отделните фактори и се обособяват в същите три клъстъра, които 
и във формата за бащата могат да бъдат идентифицирани като манифестиращи съответно при-
емане/ топлота и внимание (фактор 1), отхвърляне/ пренебрежение и враждебност (фактор 2) 
и контрол (фактор 3).

Първият фактор включва 27 айтема с номера 1, 6, 8, 10, 15, 17, 19, 24, 26, 28, 33, 35, 37, 
42, 44, 46, 51, 53, 55, 60, 62, 63, 67, 68, 70, 71 и 73. Както и при формата за майката, всички 
айтеми имат факторни тегла, по-високи от 0.40 и са позитивно формулирани твърдения. В 
оригиналния въпросник това са всички 20 айтема от скалата „Топлота/ Обич“, както и 7 айте-
ма от скалата „Безразличие/ Пренебрежение“, които са реверсивни. Като особеност можем да 
посочим сравнително по-високите тегла на айтемите по този фактор в сравнение с формата за 
майката, при това 14 айтема имат тегла, по-високи от 0.70. Сред най-типичните за този фактор 
са същите айтеми, характерни и за формата за майката – айтем 60 „Интересуваше се какво 
мисля и обичаше да му говоря за това“ (факторно тегло 0.814, от оригиналната скала „Топлота/ 
Обич“), 53 „Обичаше да прекарва време с мен“ (0.769, „Безразличие/ Пренебрежение“) и 67 
„Интересуваше се от нещата, които правех.“ (0.759, „Топлота/ Обич“).

Вторият фактор включва 29 айтема с номера 3, 4, 7, 11, 12, 13, 16, 20, 21, 22, 29, 30, 31, 
34, 38, 39, 40, 43, 47, 48, 49, 56, 57, 58, 61, 64, 65, 66, 69, като всички представляват отрица-
телни твърдения. Два айтема от този фактор има тегла, по-ниски от 0.40 - айтем 30 (0.372) и 
65 (0.381). В оригиналния въпросник 12 от айтемите принадлежат към скалата „Враждебност/ 
Агресия“ (отрицателни твърдения), 8 айтема – към скалата „Безразличие/ Пренебрежение“ 
(всичките отрицателни “прави“) и 9 айтема от скалата „Неидентифицирано отхвърляне“ (от-
рицателни твърдения).

Третият фактор обхваща останалите 17 айтема с номера 2, 5, 9, 14, 18, 23, 25, 27, 32, 36, 
41, 45, 50, 52, 54, 59, 72, всички с факторни тегла по този фактор, по-високи от 0.40. Факторът 
обхваща както положително, така и отрицателно формулирани айтеми. Тук попадат всички-
те 13 айтема от оригиналната скала „Контрол“ (4 положителни реверсивни и 9 отрицателни 
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„прави“), 3 отрицателни айтема от скалата „Враждебност/ Агресия“ и 1 отрицателен айтем от 
скалата „Неидентифицирано отхвърляне“.

Като цяло във факторната матрица на формата за бащата се наблюдава тенденция фак-
торните тегла на айтемите по отделните фактори да бъдат по-контрастни, като теглата на айте-
мите по техния основен фактор са малко по-високи, отколкото при формата за майката. И тук 
не липсват айтеми – мостове между отделните фактори. Съпоставими факторни тегла по два 
фактора с разлики, по-малки от 0.20, имат 6 айтема, между които айтем 12 с тегла по първи и 
втори фактор съответно 0.53 и 0.52, айтем 21 с тегла по същите фактори 0.40 и 0.46, айтем 25 с 
тегла по втори и трети фактор съответно 0.47 и 0.47 и др.

Конфигурациите на факторите във формата за бащата бяха определени въз основа на 
посочените по-горе критерии, а към всеки от факторите бяха отнесени същите айтеми, форми-
ращи техните съответствия при формата за майката. Можем да заключим, че данните от фор-
мата за бащата имат същата ясна факторна структура, с висока дискриминантна валидност на 
резултатите. Още едно свидетелство за дискриминантната валидност на резултатите са ниски-
те корелации между факторните балове на и. л., представени в таблица 4, които са на същото 
равнище, както при формата за майката.

Таблица 4. Корелации между факторните балове на и. л., форма за бащата

Фактор
N=439

Средна
стойност

Стандартно
отклонение

1 2 2

1 0.00 0.98 1.00 0.04 -0.02
2 -0.00 0.96 0.04 1.00 0.05
3 -0.00 0.94 -0.02 0.05 1.00

Надеждност на тестовите резултати от двете форми на въпросника
При анализа на надеждността на резултатите от двете форми на въпросника се ръково-

дехме от две основни подбуди. Едната от тях бе да съхраним обема на въпросника, който се 
е наложил като международен стандарт, за да бъдат улеснени по-нататъшните сравнителни, 
включително и крос-културни изследвания на психометричните качества на формите и особе-
но на конструктната им валидност. Втората подбуда бе да постигнем възможните максимални 
равнища на надеждност, използвайки и без това ограничения ресурс от айтеми, конституира-
щи двете форми на въпросника.

Тяхната надеждност беше определена чрез два отделни анализа на вътрешната консис-
тентност на айтемите. В тези анализи бяха включени и айтемите със съпоставими факторни 
тегла по някои от факторите. Надеждността на скалите в двете форми, определени въз основа 
на първоначалното разпределение на айтемите, е представена в следващата таблица 5.

Таблица 5. Скалови статистики на формите за майката и за бащата

Скала Статистики Форма за майката Форма за бащата
1. Приемане 
(топлота, 
внимание)

Брой на айтемите 27 27
α на Кронбах 0.96 0.97
Средна корелация между айтемите 0.47 0.55

2. Отхвърляне 
(пренебрежение, 
враждебност)

Брой на айтемите 29 29
α на Кронбах 0.95 0.96
Средна корелация между айтемите 0.42 0.48

3. Контрол
Брой на айтемите 17 17
α на Кронбах 0.88 0.89
Средна корелация между айтемите 0.31 0.32
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Оценките за надеждността на скалите при двете форми на въпросника могат да бъдат 

определени като изключително високи. Действително, всички стойности на коефициента α на 
Кронбах далеч надхвърлят приетото в психометричните изследвания прагово равнище от 0.70, 
препоръчано от J. Nunnally (1978). Средните корелации между айтемите също попадат в грани-
ците 0.20 - 0.40, посочвани в литературата като оптимални (S. Briggs &J. Cheek, 1986), при това 
при първите две скали средната корелация е над посочената горна граница. Тъй като скалите 
са едномерни, тези резултати могат да се разглеждат като свидетелства за висока вътрешна 
консистентност на айтемите в отделните скали.

Относително по-ниските стойности на α на Кронбах по скалата „ Контрол“ в двете форми 
на въпросника без съмнение се дължат на по-малкия обем на тази скала. По-ниската надежд-
ност на тази скала се дължи и на по-ниската средна корелация между айтемите в нея (0.31 и 
0.32). Би било интересно да се отбележи, че всички айтеми в тази скала се характеризират 
със сравнително високи корелации със съответните субтестови балове (0.33 – 0.69) и имат 
своя принос за постигането на това ниво на надеждност. Айтемите в първите две скали имат 
още по-високи корелации със своите субтестови балове, като достигат равнища от 0.77 (скала 
„Приемане“ и „Отхвърляне“) във формата за майката, дори до 0.83 (скала „Приемане“) и 0.79 
(„Отхвърляне“) във формата за бащата). Това е свидетелство за високата дискриминативна 
сила на айтемите във въпросника. Трябва да отбележим, че айтемите, които имат съпоставими 
факторни тегла по два от факторите, но са включени само в една скала поради смисловото си 
сходство с останалите айтеми в нея, имат същите високи психометрични качества като оста-
налите.

дискусия

Основният въпрос, който си поставихме в това изследване, е свързан с психометричните 
характеристики на Въпросника за оценка на родителското приемане-отхвърляне за възрастни 
в процеса на неговата адаптация към българската социо-културна среда – определяне на скало-
вата структура на формите за майката и бащата и надеждността на (суб)скалите. Въпросникът 
е разработен в рамките на теорията за междуличностното приемане-отхвърляне на R. Rohner, в 
сърцевината на която стои концепцията за наличието на универсална, крос-културна биполяр-
на дименсия “Топлота“, върху която се простира целият спектър от поведения на приемане или 
отхвърляне на детето от родителите.

Концепцията за дименсията „Топлота“ и 4-скаловата структура на оригиналния въпрос-
ник, базирана основно на емпирични свидетелства, задават два възможни модела за структура-
та на българската му адаптация. Резултатите от изследователския факторен анализ на данните 
от проведеното пилотно тестиране обаче дават основание да се приеме, че нито един от тези 
модели не е адекватен за българската целева популация и че отговорите на и. л. са обусловени 
от тримерна, ортогонална латентна структура. В сравнителен план, това е може би най-важни-
ят резултат от анализа, който го отличава от резултатите, получени в други социално-културни 
среди. Както беше отбелязано, голяма част от изследванията с въпросници от фамилията PARQ 
потвърждават тяхната 4-факторна (или 5-факторна, заедно със скалата „Контрол“) структура. 
Тези резултати, по-конкретно ортогоналният характер на факторите „Приемане“ и „Отхвърля-
не“ повдигат въпроса за валидността на концепцията на топлотата като биполярна дименсия.

Като друга особеност на резултатите от анализа ще отбележим това, че 3-факторната 
структура е валидна за двете форми на въпросника – за оценка на родителското поведение 
на майката и на бащата, чиито скалови структури са напълно идентични. Възрастните оценя-
ват поведението на двамата родители недиференцирано, като се опират на едни и същи техни 
характеристики. Наборът от тези мерки е твърде скромен, при това самите те са пределно 
обобщени. Поради това първият фактор, който се проявява в двете форми на въпросника и се 
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манифестира чрез айтемите от първата оригинална скала, изразяващи топлота и обич, може да 
бъде определен общо като „Родителско приемане“, а вторият, който включва айтемите от трите 
оригинални скали, изразяващи поведение на отхвърляне - като „Родителско отхвърляне“.

Редукцията на по-широкия спектър от дименсии в оригиналния въпросник се заключава 
преди всичко в сливането на три от оригиналните скали, които са разположени в единия край 
на дименсията „Топлота“ (виж фиг. 1) и по един аналитичен начин описват различни аспекти 
на поведението на отхвърляне от родителите. Това означава, че участниците в изследването не 
разграничават маркерите на враждебното и агресивно поведение от проявите на безразличие, 
пренебрежение и незаинтересованост или от неидентифицираното отхвърляне. Вярно, че ай-
темите от скалата „Приемане“ са само позитивно формулирани, а тези от втората скала „От-
хвърляне“ – само негативно. Това обаче едва ли може да се разглежда като причина, тъй като 
скалата „Контрол“ съдържа айтеми с двата вида формулировки. По-правдоподобно обяснение 
може да бъде намерено в зрялата възраст на участниците. По-точно, обобщаването на раз-
лични типове характеристики на родителите от негативния спектър на дименсията „Топлота“ 
би могло да се обясни с голямата времева дистанция между момента на тяхното оценяване и 
периода, към който е фокусирана оценката. Беше отбелязано, че основна особеност на този въ-
просник е, че от участниците се очаква да оценят ретроспективно своето усещане за приемане 
или отхвърляне от своите родители, когато самите участници са били в детска възраст. Вре-
мевата дистанция би могла да заличи или отслаби спомените за много от конкретните прояви 
на родителското поведение, да размие фините граници между различните видове негативно 
родителско поведение и да ги сведе до една обобщена характеристика на отхвърляне.

Трябва да отбележим високите нива на надеждност на скалите в двете форми на въпрос-
ника, които са свидетелство за неговите високи измерителни качества като инструмент за оцен-
ка на родителското поведение от лица, които са в своята зряла възраст. Надеждността на скали-
те е съизмерима с равнищата, получени в изследванията в различни социално-културни среди. 
По данни от мета-анализи, направени от R. Rohner и A. Khaleque (R.Rohner, 2005b; R.Rohner 
& A.Khaleque, 2010), стойността на α на Кронбах на скалата „Топлота/ Обич“ от оригиналното 
изследване през 1975 г. е 0.95, а на скалите „Враждебност/Агресия“, „Безразличие/Пренебре-
жение“ и „Неидентифицирано отхвърляне“ варира от 0.86 до 0.93. Скалата „Контрол“, подоб-
но на настоящото изследване, има по-ниски равнища на надеждност, които варират между 0.50 
и 0.88.

заключение

Целта на настоящата разработка е да представи българската адаптация на двете форми 
(за майката и за бащата) на Въпросника за оценка на родителско приемане-отхвърляне за въз-
растни, който е един от най-често използваните сред фамилията инструменти, разработени в 
рамките на теорията за междуличностното приемане-отхвърляне.

Направените психометрични анализи на структурата на латентното пространство, което 
обуславя оценките на лицата от целевата популация, дават основание като най-адекватен за 
двете форми да се приеме 3-факторния модел с ортогонални дименсии. Този модел не се съгла-
сува както с основната теоретична концепция за дименсията „Топлота“, така и с емпирично 
установената четирифакторна структура на оригиналния въпросник.

Формите на въпросника се характеризират с високи измерителни качества и представля-
ват надеждни инструменти за оценка на родителското поведение през погледа на възрастните. 
Българската версия на този въпросник би била полезно попълнение на инструментариума за 
изследователи и специалисти, работещи с хора в зряла възраст
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Абстракт: Целта на настоящата статия е да се изследват психометричните свойства на българската 
адаптация и на двете версии (версия за майката и версия за бащата) на въпросника за родителско приема-
не-отхвърляне/контрол за деца (PARQ/C, Child).

Извадката се състои от 518 деца, 229 момчета (44.21%) и 285 момичета (55.02%) (4 липсват данни - 
0,77%), на възраст 8-18 години (M = 14.32 г.; SD = 2.53), 427 българи (82.43%), от турски и арабски произход 
са по 2 деца (0.39%), за 87 деца (16.80%) няма данни за етническия им произход, от София.

Въпросникът за оценка на родителско приемане-отхвърляне/контрол (PARQ/C, Child) е предназна-
чен за деца в училищна възраст. Има две идентични версии – за майката и за бащата. Спазени са изисква-
нията за превод на психометрични инструменти – прав и обратен превод, сравнение на преводната версия 
с оригинала от Ronald Rohner, автор на въпросника. 

Структурата и на двете форми на въпросника беше определена чрез Principal factor analysis, Principal 
axis method. В предварителните неротирани решения бяха извлечени структури със 61 фактора и за двете 
форми. Броят на факторите, които трябва да се запазят и в двата модела, се определи чрез паралелния ана-
лиз на Horn. Резултатите от тези анализи доведоха до 3-факторно решение при версията и за майката, и за 
бащата. И двата модела имат силен първи фактор и относително слаби последващи фактори. 

Факторите в моделите за двете форми на въпросника бяха подложени на различни методи на ротация 
- ортогонални и не-ортогонални. Най-добра обяснителна сила и в двете версии имат идентични йерархични 
модели с един вторичен и два основни фактора. Двата основни фактора в моделите имат подобна структура 
и интерпретация. Това са биполярни измерения, първият от които може да се тълкува като „Приемане“ 
(Топлота/Обич) – „Отхвърляне“ (Враждебност/Пренебрежение), а второто – „Контрол“. На двата края на 
всяка от дименсиите се групират айтеми съответно отрицателно и положително формулирани.

Съответните скали и в двете версии на въпросника имат еднакъв брой айтеми и сходни коефициенти 
алфа на Кронбах - скалата “Приемане – Отхвърляне“ включва 52 айтема, а скала „Контрол“ - 21 айтема. 
Във версията за майка скалата “Приемане – Отхвърляне“ е с α = 0,98, а „Контрол“ –с α = 0,87. Във версията 
за баща скалата „Приемане – Отхвърляне” е с α = 0,96, а скалата “Контрол” - с α = 0,89.

Abstract: The aim of this article is to examine the psychometric properties of the Bulgarian adaptation of 
Parental Acceptance-Rejection Questionnaire/Control for Children (PARQ/C, Child), long form, both Mother and 
Father versions.

The sample consists of 518 children, 229 males (44.21%) and 285 females (55.02%) (4 missing – 0.77%), 
age-range 8 – 18 years(M = 14.32; SD = 2.53),427 Bulgarians (82.43%), 2 Arab (0.39%), 2 Turkish (0.39%), and 87 
mising (16.80%), from Sofia, the capital of Bulgaria.
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We use Parental Acceptance-Rejection Questionnaire/Control for Children (PARQ/C, Child), long form, 

both Mother and Father versions. Both versions are identical. Items were translated into Bulgarian. Sever-
al forth translations, a back translation, comparison of the original, and the back translation from the author 
of the questionnaire (Ronald Rohner) were done according to the requirements for psychometrical instruments 
translation. 

The structure of the two versions of questionnaire was determined by Principal factor analysis, Principal 
axis method. In the preliminary unrotated solutions were extracted structures with 61 factors for both versions. 
The number of factors to retain in both models was determined by Horn‘s Parallel analysis. The results of these 
analyses led to 3-factor solution in the both versions (for the mother and the father). Both models feature a strong 
dominant first factor and relatively weak follow-factors. 

The factors in the models for the two versions of the questionnaire were subjected to various methods of 
rotation - orthogonal and non-orthogonal. Best explanatory power in both forms have identical hierarchical models 
with one secondary and two primary factors. The two primary factors in the models have a similar structure and 
interpretation. These are bipolar dimensions, the first of which could be interpreted as “Acceptance (Warmth/
Affection) - Rejection (Hostility/Neglect/Indifference)” and the second as “Control”. On both ends of each of the 
dimensions are grouped items with negative and positive wordings respectively.

The corresponding scales in both versions of the questionnaire have an equal number of items and similar 
reliability, determined by Cronbach‘s α.“Acceptance – Rejection” scale consists of 52 items and „Control” scale - 
21 items.In the mother’s version the scale “Acceptance – Rejection” has α = 0.98, and „Control” scale - α = 0.87. In 
the father’s version the scale “Acceptance – Rejection” has α = 0.96, and“Control”scale - α = 0.89.

ВъВедение

Средното детство и юношеството са периоди на големи промени в живота на индивида 
- много и разнообразни развитийни промени на индивидуално ниво (физиологични, когнитив-
ни, социални, и т.н.), промени и пренастройване на междуличностните отношения с родители, 
връстници, учители. 

Според R.Rohner (R.Rohner, 2016) отношенията с другите са ключов фактор по отношение 
на цялостното психично развитие и неговата психологическа приспособимост. В зависимост 
от начина, по който детето се чувства (прието или отхвърлено) от значимите за него фигури, 
това може да предопредели целия му по-нататъшен живот. Тези свои възгледи R.Rohner излага 
в своята теория за междуличностното приемане-отхвърляне (Interpersonal Acceptance-Rejection 
Theory (IPARTeory)1. Според него съществува една универсална дименсия, дименсията „Топло-
та“, която отразява качеството на емоционалната връзка между индивида и значимите за него 
други (в случая родителите). Двата края на този континуум са междуличностното приемане и 
отхвърляне, като разграничаваме един вид приемане (обич, топло отношение, грижа, подкрепа 
и др.под.) и три вида отхвърляне враждебност/агресия (враждебно и агресивно отношение, 
което може да се проявява физически или вербално), безразличие/пренебрежение (неглижира-
не, липса на загриженост и внимание) и недиференцирано отхвърляне (усещане за липсата на 
обич и топло отношение, но не са ясно диференцирани). Операционализирането на дименсия-
та „Топлота“ е представено на фигура 1. 

Родителското отхвърляне се разглежда като един от основните предиктори за почти 
всички форми на поведенчески проблеми при деца, включително поведенческо разстройство, 
различен тип интернализирани и екстернализирани поведенчески проблеми, делинквентно и 
асоциално поведение. Изследователи от различни страни откриват потвърждение на това твър-
дение –САЩ (изследванията са сред различни етнически групи) (X.Chen, Q.Dong, & H.Zhou, 
1997; X.Chen, P.D.Hastings, K.H.Rubin, H.Chen, G.Cen, & S.L.Stewart, 1998; R.F.Marcus &L.Jr.
Gray, 1998; F.Rothbaum &J.R.Weis, 1994; L.B.Whitbeck, D.R.Hoyt, &K.A.Ackley, 1997; X.Ge, 
K.M.Best, R.D.Conger, &R.L.Simon, 1996; R.Loeber &M.Stouthamer-Loeber, 1986; R.L.Si-
mons, J.F.Robertson, &W.R.Downs,1989), Великобритания (D.P.Farrington &J.D.Hawkins, 1991; 
B.Maughan, A.Pickles, &D.Quinton, 1995), Норвегия (W.Pedersen, 1994), Хърватия (M.Ajdukovic, 
1 Това е новото име на Теория за родителското приемане-отхвърляне (Personal Acceptance-Rejection Theory (PAR-
Teory). Името е променено 2014г. (R.Rohner, 2014)
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1990), Китай (X.Chen, K.H.Rubin, &B.Li, 1997), Индия (V.Saxena, 1992), Египет (по R.Rohner, 
2016 - M. Salama, 1984), Бахрейн (по R.Rohner, 2016 - A.Al-Falaij, 1991), България (Н.Колче-
ва, М.Станкова, 2016). Сериозни доказателства в тази насока откриват и D.Putnick и колеги 
(D.L.Putnick et al., 2014), които сравняват данни за деца от девет различни култури.

Фигура 1. Дименсията „Топлота”

цели

Целта на настоящата разработка е да представи българската стандартизация на Въпрос-
ника за оценка на родителското приемане-отхвърляне/контрол за деца (Parental Acceptance-
Rejection Questionnaire/Control for Children(PARQ/C, Child)). 

методология на изследВането

Въпросник за оценка на родителското приемане-отхвърляне за деца (PARQ/C, Child)
Това е самооценъчен въпросник, чрез който децата оценяват поведението на своите роди-

тели, отделно за майката и за бащата, и начина, по който те се чувстват – приети или по някакъв 
начин отхвърлени. Въпросникът за оценка на родителското приемане-отхвърляне за деца е 
създаден през 1971 г. от R.Rohner (R.Rohner, 2005b) и първоначално е бил под наименованието 
Въпросник за родителско приемане-отхвърляне (PARQ). По-късно, през 1997 г. е добавена и 
скалата Контрол (R.Rohner&A.Khaleque, 2005b)и така е съставен Въпросникът за родителско 
приемане-отхвърляне/контрол - PARQ/C(R.Rohner, 2005c). Въпросникът е преведен на 20 ези-
ка (R.Rohner, 2017), а базисната версия (PARQ) - на 42 езика и диалекти. През 1991 г. въпрос-
никът е оценен като един от най-лесните за използване самооценъчни инструменти, който се 
използва за оценка на семейства (K.L.Kaufman, K.J.Tarnowski, S.J.Simonian& K.Graves, 1991).

Въпросникът се състои от 73 айтема и има 2 форми – за майка и за баща. Формите за 
майката и бащата на PARQ/C, Child са идентични, с изключение на смяната на рода, за да бъдат 
отнесени към поведението съответно на единия или другия родител. Има 5 субскали: 

1. Топлота/Обич (Warmth/Affection) - отнася се до взаимоотношенията между роди-
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тел и дете, в които родителите се възприемат като безрезервно даващи обич, без 
задължително това да е демонстрирано силно. Приемащият родител като цяло ха-
ресва детето си, одобрява неговата личност и се интересува от неговите занимания 
и благосъстояние. Топлотата и обичта могат да се засвидетелстват чрез показване на 
одобрение, игра с детето, галене, прегръщане, даване на утеха и комфорт, хвалене, 
целуване и др. Рутинните грижи и занимания с детето, като част от режима или по-
ради усещане за дълг и отговорност, не са автоматичен индикатор за топлота и обич. 

2. Враждебност/Агресия (Hostility/Aggression) - оценява условията, при които индиви-
дът вярва, че неговият родител е гневен, жесток или недоволен от него или смята, че 
има намерение да го нарани физически или вербално. Родителите, които се оценяват 
като агресивни, често се възприемат от децата си като критични, нетърпеливи, раз-
дразнителни или враждебни към тях, те може да правят унижаващи забележки или 
да изразяват неодобрение, може да натякват, да се карат или подиграват на детето, 
може да казват на детето, че ги нервира или да изразяват раздразнението си по други 
начини. Други характеристики на родителска агресия включват грубо и невнимател-
но отношение към детето, удряне, обиждане или говорене на детето с груб и остър 
тон.

3. Безразличие/Пренебрежение (Indifference/Neglect) - оценява условията, при които 
индивидът възприема родителя си като незагрижен и незаинтересован от него. Такъв 
родител се възприема от детето като отделящ му недостатъчно внимание и нежелаещ 
да прекарва време с него. Когато такъв родител е заедно с детето си, може да игно-
рира неговите сигнали за нужда от помощ, внимание или комфорт. Също така, той 
може да забравя обещанията дадени на детето и да не обръща внимание на други ва-
жни за неговото щастие и благосъстояние детайли или нужди. Пренебрегващият или 
безразличен родител не е непременно враждебен, но той се възприема като студен, 
дистанциран или незагрижен за детето си.

4. Неидентифицирано отхвърляне (Undifferentiated Rejection) - отнася се до условията, 
при които индивидът възприема родителя си като отхвърлящ, но когато изразяването 
на отхвърлянето не е ясно изразено като враждебно, агресивно или пренебрегващо.

5. Контрол (Permissiveness/Strictness) - отнася се до опитите на родителя да регулира, 
контролира или ръководи поведението на децата си. Тя е свързана с изискванията, 
напътствията, правилата и забраните, които той отправя, както и с изискванията му 
за съгласието на детето с него. Тук не се дефинира специфичният начин, по който 
родителят ще налага този контрол. Областите, до които обикновено се отнася той, са 
грижа за домакинството, хигиена, послушание, ред, пазене на тишина, отговорно и 
прилично поведение, точност, избор на приятели, сдържаност.

Скалата за отговор е 4-степенна от 1 (почти никога не е вярно) до 4 (почти винаги е вяр-
но). Особеното при този въпросник е, че скалата за отговори е на две нива - първо трябва да се 
помисли за всяко твърдение дали то е вярно или невярно, а след това да се определи честотата 
на проявление на съответното поведение („почти винаги“ или „понякога“, „рядко“ или „почти 
никога“).

Вярно Невярно
почти винаги понякога рядко почти никога

Въпросникът е преведен на български език съобразно изискванията за превод на психо-
метрични инструменти (N.Koltcheva & L.Djalev, 2016).
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Въпросникът е широко използван в световен мащаб. Налице е огромен набор от изследва-
ния от различни страни. В ръководството на въпросника R.Rohner (R.Rohner, 2005b, R.Rohner, 
2005c) предоставя информация за коефициентите на надеждност на базисната версия от 51 
изследвания от 8 страни. Коефициентите във всички тях са над 0.70.

Многобройни изследвания постулират също така универсална скалова структура. Спо-
ред един от основните постулати в теорията, дименсията „Топлота“ е универсална. Емпирич-
ни доказателства за това R.Rohner представя в 10 метаанализа, които съдържат многобройни 
изследвания от различни страни (S.Ali, A.Khaleque & R.Rohner, 2015a; S.Ali, A.Khaleque & 
R.Rohner, 2015b; A.Khaleque, 2013; A.Khaleque, 2015; A.Khaleque, 2016; A.Khaleque & R.Rohner, 
2002a; A.Khaleque & R.Rohner, 2002b; A.Khaleque & R.Rohner, 2012a; A.Khaleque & R.Rohner, 
2012b; R.Rohner &A.Khaleque, 2003). Според R.Rohner (R.Rohner & A.Khaleque, 2012) тази ска-
лова структура е универсална. Той цитира изследвания на различни автори (по R.Rohner & 
A.Khaleque, 2012 - Comunian & Gielen, 1999; Rohner & Chaki-Sircar, 1988; Rohner & Cournoyer, 
1994; Rohner & Khaleque, 2005), чиито данни потвърждават това. До този извод стигат и D.Put-
nick и колеги (Putnick et al., 2014), които сравняват данни за детската версия на инструмента 
от девет различни култури. A.Giotsa и A.Touloumakos (A.Giotsa & A.Touloumakos, 2014) също 
докладват за репликиране на кратката форма на PARQ, Child сред деца от Гърция.

Има обаче и изследвания, в които тази скалова структура не се репликира. Едно от послед-
ните изследвания, което предоставя информация за психометричните качества на инструмент 
от тази група е това на O.García-Pérez и колеги (O.García-Pérez, M.Inda-Caro, S.Torío-López, 
2017). Те разглеждат психометричните качества на испанската кратка форма на PARQ/C, Par-
ent. Техните резултати не потвърждават теоретично очакваната скалова структура. Един от 
най-интересните резултати е, че скалите безразличие/пренебрежение и неидентифицирано от-
хвърляне изобщо не се проявяват като отделни фактори във версията за майка, но пък факторът 
безразличие/пренебрежение присъства в скаловата структура на версията за бащата. Те обяс-
няват тези резултати с културни различия и методологично с недостатъците при комбиниране-
то на позитивно и негативно формулирани айтеми (T.Solís, 2015).

O.García-Pérez и колеги (O.García-Pérez, M.Inda-Caro, S.Torío-López, 2017) обръщат вни-
мание и на фактора „Контрол“. Известно е, че той е най-нестабилен по отношение на културни 
влияния. K.Deater-Deckard и колеги (2011) представят данни от тридесет различни културни 
групи, според които в афро-американските и латиноамериканските семейства се установяват 
сравнително високи нива на топлота и контрол, а в европейските и американските семейства 
се наблюдава относително висока степен на топлота, но ниско ниво на контрол.

Като цяло не са много материалите, които представят детайлна информация за психомет-
ричните характеристики на инструмента и в частност на тази негова дълга версия.

Изследвани лица
В изследването взеха участие 518 деца на възраст между 8 и 18 години, със средна въз-

раст M = 14.32 г. (SD = 2.53). Най-голямата субизвадка е на децата на възраст между 16 и 17 
години (114 деца, 22.00% от всички), а най-малката – на децата между 8 и 9 години (7, 1.35%). 
Останалите възрастови групи са представени по-равномерно. Извадката е сравнително балан-
сирана по пол – 229 от децата са момчета (44.21% от всички), а момичетата са 285 (55.02%). 
Етническия състав на участниците е по-скоро еднороден - по-голяма част от децата са от бъл-
гарски произход (427 участници, 82.43% от всички), от турски и арабски произход са по 2 деца 
(0.39%), За 87 деца (16.80%) няма данни за етническия им произход.

резултати

Предвид противоречивите данни за факторната структура на въпросника, предствени в 
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литературните източници, ние започнахме анализа на емпиричните данни от изследването с 
изграждането на психометричен модел на латентното пространство на родителското приема-
не-отхвърляне чрез два последователни изследователски факторни анализа по метода на глав-
ните фактори (principal factor analysis) върху данните, получени от формите на въпросника за 
майката и за бащата. Факторизацията беше извършена по метода на главните оси (principal axis 
factoring), който се разглежда като особено подходящ за разработване на психологически скали 
(K. Kubinger, 2003).

Факторна структура на формата за майката и бащата
Прилагането на метода на главните фактори доведе до първоначално (незавъртяно) фак-

торно решение, което съдържа 61 фактора с кумулативна обяснителна сила 74.90% от общата 
вариативност на айтемите. Характерно за тази конфигурация е наличието на 7 фактора със 
собствени стойности над 1.00. Сред тях се откроява един изключително силен първи фактор 
със собствена стойност 26.89, който обяснява 36.84% от цялата дисперсия, последван от шест 
относително слаби фактора със собствени стойности съответно 5.45, 2.52, 2.05, 1.34, 1.16 и 
1.03, обясняващи 7.47%, 3.45%, 2.81%, 1.84%, 1.59% и 1.41% от цялата дисперсия.

Оптималният брой на факторите, които да бъдат съхранени в изграждания модел, беше 
определен чрез графичния тест на R. Cattell (1966), комбиниран с метода на паралелния ана-
лиз, предложен от J. Horn (1965), който се разглежда от много изследователи като най-добрият 
емпиричен метод за определяне на броя на факторите (W. Zwick & W. Velicer, 1986; J. Hayton 
et al., 2004). Паралелният анализ бе извършен чрез макрос, разработен за статистическия пакет 
SPSS от B. O’Connor (2000). За получаване на симулираните собствени стойности по метода 
на J. Horn бяха генерирани 1000 случайни съвкупности от данни, а като прагови стойности за 
приемливост на факторите – 95-ият процентил на разпределенията на симулираните собствени 
стойности на всеки фактор.

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

Информацията, която може да бъде разчетена на фиг. 2, не е еднозначна. R. Cattell препо-
ръчва във факторния модел да бъдат запазени толкова фактора, колкото е броят на собствените 
стойности наляво от точката на пречупване на кривата линия на действителните собствени 
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стойности. На фиг. 2 тази точка е в зоната на третия фактор, което води към 2-факторно реше-
ние.

От друга страна, числовият тест на J. Horn предполага в модела да бъдат запазени онези 
фактори, чийто наблюдавани собствени стойности надхвърлят съответните симулирани собст-
вени стойности, избрани за прагови. Такива са, освен безспорните първи два фактора, и фак-
тори 3 и 4, които имат много близки собствени стойности и обясняват почти еднакви дялове 
от цялата дисперсия. Макар че тези два фактора са много слаби и имат собствени стойности, 
намиращи се на границата на приемливост, процедурата на паралелния анализ предполага да 
бъде взет под внимание 4-факторен модел на латентното пространство.

По-нататък особеностите на 4-факторния модел бяха изследвани чрез йерархичен фак-
торен анализ. Известно е, че това е двустъпкова процедура, при която първоначално се иден-
тифицират клъстъри от взимосвързани айтеми, които определят факторните оси, без налагане 
на ограничения за тяхната ортогоналност. След това корелационната матрица на (възможно) 
наклонените фактори допълнително се факторизира, за да се изведат два типа ортогонални 
фактори – обясняващи уникалната дисперсия на айтемите (първични фактори) и общата, спо-
делена дисперсия (фактори от втори ред). Прилагането на йерархичния факторен анализ дове-
де до изграждането на двустепенна структура с 4 първични фактора и 2 фактора от втори ред. 
Едни от важните резултати от анализа са корелациите между клъстърите от айтеми, определя-
щи отделните фактори. Данните, представени в таблица 1, свидетелстват за това, че факторите 
в латентното пространство са наклонени, с различна сила и посока на корелациите между тях. 

Таблица 1. Корелации между наклонените фактори при 4-факторния модел, форма за 
майката

Фактор
Correlations between oblique factors (PARQ-C_Child - revised & reversed 

data_518 c.sta) (Clusters of variables with unique loadings)
1 2 3 4

1 1.00 0.58 -0.85 -0.12
2 0.58 1.00 -0.49 -0.39
3 -0.85 -0.49 1.00 0.18
4 -0.12 -0.39 0.18 1.00

Наблюдават се умерени до силни взаимовръзки между първите три фактора, докато чет-
въртият фактор е относително независим от тях. Може би по-важно, дори индикативно значе-
ние имат корелациите между две двойки фактори: силната отрицателна корелация (r = -0.85) 
между първия и третия фактор и единствената по-съществена корелация на четвъртия фактор, 
също негативна (r = -0.39), с втория фактор.

Разпределението на айтемите между наклонените фактори, направено съобразно най-ви-
соките им факторни тегла, доведе до една крайно небалансирана и трудно поддаваща се на 
интепретация факторна структура. Към първия фактор бяха отнесени 35 айтема, които в ори-
гиналната версия на въпросника принадлежат към четири от скалите (без скалата „Контрол”) 
–„Топлота/ Обич“ (12 айтема), „Враждебност/ Агресия“ (7 айтема), „Безразличие/ Пренебре-
жение“ (11), „Неидентифицирано отхвърляне“ (5). Зад тази странна съвкупност от айтеми, 
предназначени да манифестират различни типове родителски поведения, все пак може да бъде 
видяна някаква подреденост. По-голяма част от айтемите, които са част от последните три ори-
гинални скали, имат негативни формулировки, изразяващи различни типове родителски пове-
дения на отхвърляне на детето. Към този фактор принадлежат и положително формулирани 
айтеми, главно от оригиналната скала „Топлота/ Обич“, които са по-малко на брой и с по-ни-
ски факторни тегла в сравнение с негативните айтеми. Следователно айтемите в този фактор 
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покриват целия спектър на дименсията „Топлота“ и неговата тежест е на полюса „родителско 
отхвърляне“. В третия фактор, който е свързан с първия със силна отрицателна корелация, се 
включват 12 айтема от оригиналните скали „Топлота/ Обич“ (8 айтема) и „Безразличие/ Прене-
брежение“ (4), като всички айтеми са положително формулирани (тези от оригиналната скала 
„Безразличие/ Пренебрежение“ са реверсивни). Айтемите в този фактор покриват само поло-
жителния полюс „родителско приемане“ на дименсията „Топлота“ и това би могло да обясни 
силно негативната му, макар и не съвършена, корелация с първия фактор.

Ще се върнем към втория фактор и към неговия корелат – четвъртия. Фактор 2 включва 
21 айтема, които идват от оригиналните скали „Враждебност/ Агресия“ (8 айтема), „Неиден-
тифицирано отхвърляне“ (5) и „Контрол“ (8), като всички айтеми са негативно формулирани. 
Може да се каже, че по-голяма част от айтемите в този фактор манифестират някаква форма на 
натиск или принуда от страна на родителя към детето с цел то да бъде заставено да изпълнява 
неговата воля. Такива са не само айтемите от оригиналната скала „Контрол“, но и от другите 
две скали, например айтем 52 „Сплашва ме или ме заплашва, когато правя нещо нередно“ от 
оригиналната скала „Враждебност/ Агресия“, чийто пряк смисъл е използване на заплаха, за 
да бъде накарано детето да се държи по определен начин. Четвъртият фактор включва само 5 
айтема, които принадлежат само към оригиналната скала „Контрол“. Четири от тях са позитив-
но формулирани (реверсивни, изразяващи липса на контрол), а петият е по-скоро неутрален и 
това обяснява корелационното противопоставяне между тези два фактора.

Нека да обобщим по-важните резултати от направения анализ. Паралелният метод на 
Horn насочи към приемане на 4-факторен модел. Два от факторите са с висока обяснителна 
сила, другите два – маргинални. Йерархичният факторен анализ изведе 4 наклонени фактора, 
които са свързани по двойки с негативни взаимовръзки – всеки силен фактор има свой негати-
вен корелат сред по-слабите. Айтемите от (почти) всяка оригинална скала са разпределени в 
различни фактори, като водещо начало е тяхната формулировка, отразяваща най-общо отхвър-
ляне (фактори 1 и 2) или приемане (фактори 3 и 4). Факторите във всяка корелираща двойка 
едновременно се противопоставят и се допълват. Тези особености, заедно с резултат от теста 
на R. Cattell, който предполага приемането на 2-факторно решение, подсказват, че алтернатив-
ният модел с два фактора е по-адекватен на данните.

Айтемите бяха подложени повторно на йерархичен факторен анализ при хипотеза за на-
личието на два фактора, при който бяха извлечени два първични фактора и един фактор от 
втори ред. Трябва да отбележим, че и при този анализ факторите, които се детерминират от 
клъстърите от айтеми, са наклонени и свързани с умерено висока, положителна корелация 
(r = 0.37). След извършване на ортогоналната ротация на наклонените фактори, разпределение-
то на айтемите между двата фактора е следното.

По-голяма част от айтемите имат по-високи факторни тегла по първия фактор. Това са 52 
айтема с номера 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 
37, 38, 39, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71 
и 73. Айтемите принадлежат към четири от оригиналните скали на въпросника. Тук попадат 
всички айтеми от скалите „Топлота/ Обич“ (20) и „Безразличие/ Пренебрежение“ (15), както и 
по-голяма част от айтемите в скалите „Враждебност/ Агресия“ (11 от общо 15) и „Неиденти-
фицирано отхвърляне“ (6 от общо 10). По своите семантични и езикови особености въпросите 
могат да бъдат класифицирани в две групи: манифестиращи родителско отхвърляне (с нега-
тивни формулировки) и приемане (с позитивни формулировки). Към първата група се отнасят 
всички въпроси от оригиналните скали „Враждебност/ Агресия“ (например айтем 20 „Удря ме, 
дори когато не го заслужавам“) и „Неидентифицирано отхвърляне“ (айтем 66 „Показва, че не 
ме иска“), както и нереверсивните въпроси от скалата „Безразличие/ Пренебрежение“ (айтем 
3 „Не ми обръща внимание“). Към втората група се отнасят всички въпроси от оригиналната 
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скала „Топлота/ Обич“ (айтем 70 „Показва ми, че ме обича“), както и реверсивните въпроси от 
скалата „Безразличие/ Пренебрежение“ (айтем 8 „Наистина се интересува от мен“). Айтемите 
в двете групи се разграничават рязко и по знаците пред факторните си тегла, т. е. те корелират 
с фактора по противоположен начин. Това придава на тази латентна променлива биполярен 
характер – на единия й полюс са разположени айтемите, изразяващи позитивни поведения към 
децата, на противоположния – негативни поведения. Това ни дава основание да интерпрети-
раме този фактор на „Родителско приемане – отхвърляне“ и да го разглеждаме като проява на 
теоретичната дименсия „Топлота“.

В първия фактор липсват айтеми от оригиналната скала „Контрол“. Всички те, съобразно 
факторните си тегла, бяха отнесени към втория фактор, който включва останалите 21 айтема с 
номера 2, 5, 9, 13, 14, 18, 23, 25, 27, 29, 32, 36, 40, 41, 45, 50, 52, 54, 59, 69 и 72. Освен айтемите 
от скалата „Контрол“ (общо 13), тук се включват и айтеми от оригиналните скали „Враждеб-
ност/ Агресия“ (4 айтема) и „Неидентифицирано отхвърляне“ (4). Подобно на айтемите от 
първия фактор и тук има позитивно и негативно формулирани айтеми, които корелират с този 
фактор по противоположен начин. Следователно и вторият фактор може да се разглежда като 
биполярна дименсия, която обаче, поради айтемния състав на въпросника, не е балансирана. 
На единия полюс се намират само 4 айтема с позитивни формулировки и това са реверсивните 
айтеми от скалата „Контрол“ (например айтем 54 „Позволява ми да правя каквото си искам“), 
докато останалите, нереверсивни айтеми от тази скала, с противоположни по знак факторни 
тегла, лежат на противоположния полюс. Каква е ролята на айтемите от другите две скали в 
този фактор? Както отбелязахме по-горе, някои айтеми от тези скали манифестират натиск или 
принуда от страна на родителя върху поведението на детето. Освен цитирания айтем 52 от ори-
гиналната скала „Враждебност/ Агресия“, можем да посочим още айтем 2 „Натяква ми или ми 
се кара, когато съм непослушен(а)“ от същата скала или айтем 69 „Казва ми колко се срамува, 
когато не се държа добре“. Всички айтеми от оригиналните скали „Враждебност/ Агресия“ 
и „Неидентифицирано отхвърляне“ по този фактор са негативно формулирани и се намират 
на същия полюс на дименсията, на който са и нереверсивните айтеми от оригиналната скала 
„Контрол“. Доколкото всички айтеми по този фактор манифестират комплекс от поведения на 
родителя, чрез които той регулира, ръководи, оказва натиск или принуда върху поведението на 
детето, този фактор може да бъде интерпретиран като „Контрол“.

Както бе отбелязано по-горе, формите за майката и бащата на PARQ/C, Child са идентич-
ни, с изключение на смяната на рода. Двете форми разглеждаме като два отделни въпросника. 
Анализите на факторните структури, обаче показват идентични резултати при двете форми. 
Поради това резултатите за формата за баща няма да бъдат представени.

Надеждност на тестовите резултати от двете форми на въпросника
Надеждността на двете версии на въпросника беше определена чрез два отделни анализа 

на вътрешната консистентност на айтемите, с използване на коефициента α на L. Cronbach. В 
анализите бяха включени всички айтеми, разпределени в съответните фактори. Надеждността 
на скалите в двете версии беше определена след реверсиране на отговорите на и. л. на айтеми-
те, които имат позитивни формулировки и съответно факторни тегла, противоположни по знак 
на останалите айтеми2. След реверсирането съставът на скалите при двете версии на въпрос-
ника е следния:

Скала 1 „Родителско приемане – отхвърляне“ включва айтемите с номера 1 [R]2, 3, 4, 6 
[R], 7, 8 [R], 10 [R], 11, 12, 15 [R], 16, 17 [R], 19 [R], 20, 21, 22, 24 [R], 26 [R], 28 [R], 30, 31, 33 
[R], 34, 35 [R], 37 [R], 38, 39, 42 [R], 43, 44 [R], 46 [R], 47, 48, 49, 51 [R], 53 [R], 55 [R], 56, 57, 
58, 60 [R], 61, 62 [R], 63 [R], 64, 65, 66, 67 [R], 68 [R], 70 [R], 71 [R] и 73 [R].
2 Реверсивни айтеми.
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Скала 2 „Родителски контрол“ включва айтемите с номера 2, 5, 9, 13, 14, 18, 23 [R], 25, 27, 

29, 32 [R], 36, 40, 41 [R], 45, 50, 52, 54 [R], 59, 69 и 72.

Резултатите от анализите на надеждността на скалите са представени в следващата таб-
лица 2.

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

Скала Статистики Форма за
майката

Форма за
бащата

1. Родителско  
приемане – отхвърляне

Брой на айтемите 52 52
α на Кронбах 0.98 0.96
Средна корелация между айтемите 0.46 0.37

2. Родителски контрол
Брой на айтемите 21 21
α на Кронбах 0.87 0.89
Средна корелация между айтемите 0.25 0.29

Оценките за надеждността на скалите при двете форми на въпросника са изключително 
високи. Всички стойности на коефициента α на Кронбах надхвърлят приетото в психомет-
ричните изследвания прагово равнище от 0.70, препоръчано от J. Nunnally (1978). Тези висо-
ки стойности на коефициента се дължат, в определена степен, на големия брой на айтемите, 
особено в скала 1 „Родителско приемане – отхвърляне“. Но както е известно, равнището на 
този коефициент се определя и от още една статистика – средната корелация между айтемите 
в скалата. Обръщаме внимание на тази статистика, защото нейните равнища при отделните 
скали са свидетелство, че тяхната висока надеждност не е резултат единствено от екстензивно 
натрупване на айтеми. В горната таблица средните корелации между айтемите в скалите на 
двете форми на въпросника попадат в границите 0.20 - 0.40, посочвани в литературата като оп-
тимални (S. Briggs & J. Cheek, 1986), при това при първите две скали средната корелация е над 
или близо до посочената горна граница. Относително по-ниските стойности на α на Кронбах 
по скалата „Контрол“ в двете форми на въпросника без съмнение се дължат на по-малкия обем 
на тази скала. По-ниската й надеждност е резултат и на по-ниската средна корелация между 
айтемите в нея (0.25 и 0.29). Тъй като скалите са едномерни, тези резултати могат да се раз-
глеждат като свидетелства за висока вътрешна консистентност на айтемите в отделните скали.

Всички айтеми в двете скали на въпросника се характеризират със сравнително високи 
корелации със съответните субтестови балове и имат своя принос за постигането на високите 
нива на надеждност. Така например при формата за майката тези корелации при скала 1 „Ро-
дителско приемане – отхвърляне“ са между 0.40 и 0.81, а при скала 2. Родителски контрол – 
между 0.24 и 60. При формата за бащата тези корелации са съответно 0.23 - 0.81 и 0.27 – 0.65. 
Тези данни са свидетелство за високата дискриминативна сила на айтемите във въпросника. 

заключение 
Целта на настоящата разработка е да представи българската адаптация на двете версии 

(за майката и за бащата) на Въпросника за оценка на родителско приемане-отхвърляне за деца. 
Направените психометрични анализи на структурата на двете версии на въпросника по-

казват идентични йерархични модели с един вторичен и два основни фактора. Двата основни 
фактора в моделите имат подобна структура и интерпретация. Това са биполярни измерения, 
първото от които може да се тълкува като „Приемане“ (Топлота/Обич) – „Отхвърляне“ (Враж-
дебност/Пренебрежение), а второто – „Контрол“. На двата края на всяка от дименсиите се гру-
пират айтеми съответно отрицателно и положително формулирани. Този модел потвърждава 
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една от основните теоретични концепции на теорията за междуличностно приемане-отхвърля-
не за континуалност на дименсията „Топлота“. Не съответства обаче на очакването за потвър-
ждаване на емпирично установената четирифакторна структура на оригиналния въпросник.

Версиите на въпросника се характеризират с високи измерителни качества и представля-
ват надеждни инструменти за оценка на родителското поведение при деца в училищна възраст. 
Българската версия на този въпросник би била полезно попълнение на инструментариума за 
изследователи и специалисти, работещи с деца от начална училищна до юношеска възраст.
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Барън-Коен и кол. (BaronCohen, 2011) разглеждат емпатията и систематизирането като две независими 
и развиващи се когнитивни способности, стоящи в основата на петстепенна функционална типология. За 
оценяване на финните индивидуални различия в норма и при различни състояния от психопатологията са 
разработени самооценъчни скали и тестове за постижения.

Водещият въпрос на настоящото изследване е доколко резултатите от методиките за постижения 
в тази парадигма са свързани с резултатите от самооценъчните въпросници. Отговорът на този въпрос 
би спомогнал за теоретичното изясняване на конструкти, предполагащи по дефиниция висока степен на 
саморефлексия.

Данните са от юношеска извадка (513 – 304 момичета, 199 момчета, възраст 16-24г, средна възраст 
18,17г.). Използвани са два инструмента за постижения: Теста за разчитане на умственото състояние по 
очите (Теста с очите – като индекс на основните компоненти на емпатията) и теста за интуитивна физика 
(като индекс на умението за систематизиране).

Надеждността и конструкт валидността (конвергентна и девергентна) на инструментите са оценени 
при сравнение с данни от другоезични адаптации и с българските версии на самоописателните скали EQ-
SQ-S и IRI Davis (Рачев & Ханчева, 2014; Пл. Калчев, 2010). Психометричните характеристики са близки 
до представените в литературата адаптации, както и до оригиналните данни на създателите на методиките. 
Резултатите от българските версии, потвърждават формулираните предизвикателства от методологично и 
теоретично естество. Диагностичните и изследователски възможностите и ограниченията на българските 
версии на Теста с очите и задачите за интуитивна физика са критично обсъдени. Набелязани са посоки за 
бъдещи изследвания.

Baron-Cohen and team of psychologist from Cambridge (BaronCohen, 2011) define empathy and system-
izing as independent, developing cognitive abilities. A five-brain-types typology is based on this two dimensional 
model. Varieties of self-assessment and performance tests are developed to assess subtle individual differences in 
people with various pathological conditions and normal functioning.

Research question of the study is: How the results from performance tests and self-assessment scales are 
connected. The answers found would enhance theoretical clarification of constructs that presuppose high degree 
of self-reflection.

Adolescent (N =513 – 304 females, 199 males), aged 16-24 (mean age 18.17) completed paper-pencil Bulgar-
ian version of the following tests: Reading Mind in the Eyes (The Eyes Test), and Intuitive Physics tasks.

Reliability and validity (convergent and discriminant) of Bulgarian versions are assessed and compared with 
similar data from other studies and Bulgarian EQ-SQ-S и IRI Davis tests (Rachev & Hancheva, 2014; Kalchev, 
2010). Internal consistency (Cronbach’s alpha) and correlations data are similar to the results in other studies. 
Theoretical and methodological challenges are critically discussed and ideas for future research are formulated. 
Possibilities and limitations in application of Bulgarian versions of Reading Mind in the Eyes test and Intuitive 
Physics Tasks in clinical and research contexts are pointed out.

ВъВедение

Като маркер за психичното развитие често се приема повишаваща се адаптацията към 
средата (Karmiloff-Smith, Bellugi, & Baron-Cohen, 1995). Според някои автори, адаптирането и 
1 Изследването е финансирано от Фонд „Научни изследвания” към СУ „Св. Климент Охридски”.
2 Авторите благодарят на Десислава Костова и Калина Димова за активното им участие в събирането на 
данните.
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справянето с предизвикателствата на социалното обкръжение е по-важна част от адаптацията 
към физическата реалност (Alexander, 1989). Две невро-когнитивни адаптации, приемат 
формата на организирани, по подобие на теории, сфери на интуитивната физика и интуитивна 
психология (Baron-Cohen, Wheelwright, Spong, 2001). Така развитието на познанието се представя 
като напредване по две, независими линии – разкриване и разбиране на закономерностите и 
причинността във физическия свят и разпознаване и разбиране на причинността и смисъла 
на поведението на хората. Формулирайки допускането, че в социалния свят, много по-
незабележима е „слепотата за системи”, отколкото „слепотата за ума на другия” Барън-Коен и 
кол. поставят тези две характеристики в основата на модела Емпатизиране-Систематизиране 
(С-Е) (Baron-Cohen, 2011c; Baron-Cohen, et al., 2003; Baron-Cohen, & Wheelwright, 2004). Мо-
делът изследва траекториите и взаимодействията между двете линии и е привлекателен с 
възможността за дименсионално описание на определени характеристики в общата популация 
и с предлагането на нестигматизиращ модел на т.нар. екстремален мъжки тип мозък, включен 
в обяснението на разстройствата от аутистичния спектър.

В рамките на С-Е модела, систематизирането се дефинира като „драйв да се анализират, 
разбират, предвиждат, контролират и конструират основаващи се на правила системи” 
(Wheelwright et al, 2006, p.49). Понятието емпатия, има по-сложна история на употреба. В 
психологията навлиза през началото на 20в. Въведено е от Тичнер, като английски превод 
на немското „Einfuehlung” (вчувстване), обозначаващо особеното естетическо състояние на 
възприемащия пред произведение на изкуството и връзката между наблюдател и обект (Titch-
ener, 1909). В модела на Барън-Коен, емпатията се дефинира като двукомпонентен конструкт, 
включващ когнитивна и емоционална дименсия. Когнитивната емпатия представлява 
познанието и прозрението, че съществуват невидими или слабо доловими във външните 
прояви вътрешни емоционални състояния. Афективната компонента е „адекватен” отговор, 
под формата на емоционален резонанс. Връзката на когнитивната компонента с разстройства 
от аутистичния спектър представлява особен интерес в изследванията на това състояние. 
Предполага се, че афективната компонента е свързана посредством сложни модели с поведения 
като алтруизъм или жестокост (Davis, 1980; Lawrence, et al.; 2004, Baron-Cohen, 2011a).

защо изследВаме емпатията?
Има поне две причини за продължаване на изследванията на емпатията и систематизирането. 

Първо, за постигане на по-добро разбиране на процеси и състояния в психопатологията. 
Втората причина е свързана с необходимостта да се предвиждат и управляват по-добре 
социалните процеси, свързани с алтруизма, морала и агресията. Две теории за алтруизма, 
дефинират същността му 1) като основаващ се на индивидуалния капацитет за емпатия 
(Berhlehem, et al., 2016) или 2) основаващ се на правила и норми алтруизъм (Baron-Cohen, 
2011b), където систематизирането (проявявано като усвояване на система от норми) е водещо. 
В социалното поведение, теорията за емпатийно основаващия се алтруизъм предполага, че 
различията в степента на емпатия към определен момент и ситуация водят до поведение на 
жестокост или алтруизъм. Хипотезата за нулева степен на емпатия въвежда разграничаването 
на способността и актуализирането на тази способност или почти пълното и блокиране при 
различни обстоятелства и опосредстващи фактори. Кой от двата пътя (норми или емпатия) 
към алтруизма се активизира в даден момент зависи от съотношението на два независими 
психични процеса –емпатизиране и систематизиране (Baron-Cohen, 2011b). 

емпатия и поВедение 
Едно от важните прагматични следствия от изследването на емпатията, е доколко 

резултатите от тестовете могат да предвиждат поведението. Изследване на Ричард Бетлеем 
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и кол. открива зависимост на поведението на помагане в ситуация на инцидент (паднал 
колоездач) и резултата по скалата за емпатизиране (Bethlehem, et al., 2016). Въпросникът е 
попълнен след реалното поведение на помагане или подминаване на сцената с инцидента. 
Високите резултати се значим предиктор на поведението в реална ситуация. Друго мащабно 
изследване (близо 5 хиляди души), открива връзка между резултата по скалата за емпатия и 
даренията за благотворителност (Loewen, et al., 2009): по-висок резултат по скалата за емпатия 
корелира с по-високи суми за дарения. 

Друг важен въпрос е поставен от Барън-Коен във връзка с емпатията и поведението. 
Интерпретацията на поведения преценявани като мотивирани от емпатията, може да има поне 
четири други основания: да бъде следване на закони и правила, да бъде резултат на социална 
конвенция, да бъде заучено или симулирано съпреживяване на състоянието на другия човек 
(Baron-Cohen, 2011а). 

Казано по друг начин, въпросниците могат да бъдат повлияни от социалната 
желателност, а зад помагащо поведение могат да стоят множество мотиви (емпатията е само 
една възможност). Какъв би бил начинът за изследване на емпатията, който да отразява, без 
да изкривява, разпознаването и адекватния резонанс на наблюдаваното състояние? Пътят в 
търсене на отговор минава през тестовете за постижение.

В този контекст настоящото изследване си постави като водеща цел да адаптира 
инструменти, които измерват емпатизиране-систематизиране, посредством изпълнение на 
задачи, а не като самооценка. 

история на създаВането и наименоВането на „теста с очите”
Изражението на зоната около очите и насочеността на погледа са от изключителна 

значимост в когнитивното развитие и при социалното функциониране (Baillargeon, et al., 1995; 
Meltzoff, & Dacety, 2011). Една от отличителните (но незадължителни) характеристики на де-
цата с разстройство от аутистичния спектър е избягването на погледа на другия (МКБ-10). 

Изследване, проведено в експериментални условия се опитва да даде отговор на въпроса, 
какви са причините зад това поведение. Мориучи и колеги (Moriuchi, 2017) разграничат 
избягване от безразличие спрямо стимула „човешко лице”, като данните от изследването 
насочват по-скоро към безразличие. Както посочва Барън-Коен, това отново не разкрива 
причините, но показва за пореден път значимостта на лицата и лицевото изражение в социал-
ните взаимодействия. 

Преди две десетилетия, възниква необходимост от създаване на инструмент, който да 
мери фините нюанси и степените на разпознаване на състоянието на другия човек, както и да 
дискриминира тази способност от придобитите в процеса на научаване компенсаторни умения. 
В отговор на тази потребност, екип изследователи от Университета в Кембридж разработват 
тест, наречен „Разчитане на ума по очите” (Reading mind in the eyes) (Baron-Cohen et al., 1997). 
Подлагайки на съмнение житейската мъдрост: „очите са прозорец към душата”, автори-
те проверяват експериментално дали има част от лицевото изражение, която е също толкова 
информативна за вътрешното преживяване на човека, колкото цялостната мимика. Резултатите 
показват интересни и недокрай очаквани закономерности. При разпознаването на базисните 
емоции, еднакво информативни са и сегменти само с очи и сегменти само с уста, като при това 
няма разлика в постиженията на хора с или без разстройство от аутистичен спектър (Baron-
Cohen, Wheelwright, & Jolliffe, 1997b). Постиженията на всички, обаче, се подобряват значимо, 
когато е представено изображение на цялото лице, изразяващо базисно емоционално състояние. 
По доста по-различен начин изглеждат резултатите, когато става въпрос за разпознаване на 
сложни вътрешни състояния или комплексни емоции. В този случай цялото лице или само 
очите се оказват еднакво добре информативни и значително по-показателни за състоянието 
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отколкото само изображението на уста. При усложнената постановка на тестовата процедура, 
при която се показва само изображение на очи изразяващи сложно вътрешно преживяване се 
наблюдават значителни различия между групите на хора със и без аутистично или Аспергер 
разстройство. В групата на изследваните без диагностицирано разстройство се наблюдават 
ясни междуполови различия – жените системно имат малко по-високи резултати от мъжете, но 
разликите са статистически значими. Междуполови различия в групата на хората с разстройства 
от аутистичен спектър не се наблюдават (Baron-Cohen, et al., 1997a; Baron-Cohen, Wheelwright, 
Hill, 2001). 

Първоначално идеята е да се изследва „усложнената теория на ума” или „психологи-
зирането”. Набор от 25 снимки на частта от лицето с и около очите на актьори (мъже и жени) 
са съпроводени от две думи, от които човек избира, онази, която отразява по-точно „чувствата 
или мислите” на човека от снимката. Приравняването от авторите на способностите стоящи 
зад „теорията на ума” (Premack & Woodruff, 1978), „психологизирането”3 (Morton, Frith & 
Leslie, 1991 по Baron-Cohen et al., 2001), „социалната интелигентност“ (Baron-Cohen, Jolliffe, 
et al., 1999) и „емпатията“, е част от объркването на близки понятия, водещо до множество 
затруднения в методологичен и прагматичен план. Преводът на названието на теста от етапа 
на първото му въвеждане би трябвало да бъде „Разчитане на умственото състояние по очите”, 
по аналогия с „Теория на ума” и тогава, използването му за оценка на емпатията би било 
нелогично. 

При втората ревизирана версия на теста, въпреки че названието остава същото, авторите 
уточняват, че теста включва само първият етап от Теория на ума, а именно приписването (атри-
буцията) на определено вътрешно състояние, съответно на външното изражение на очите. Вто-
рият етап от Теорията на ума – допускане на причините за това състояние, нямат отношение към 
успешното справяне с тестовите задачи. Един друг компонент на когнитивното функциониране, 
обаче е силно застъпен и това е семантичната памет, в частта речников запас за назоваване на 
преживявания. Изследвания целящи да установят връзката между резултатите по теста и този 
специфичения аспект на вербални способности установяват „тенденция за значима връзка” с 
вербалната интелигентност, балът по която е и единствен предиктор на резултата по теста (Nel-
son, 1982 цитл по Lawrence et al., 2004). Връзка с общата интелигентност, измервана с различни 
инструменти, не е открита (Baron-Cohen et al., 2001, Lawrence et al., 2004). 

Изборът на авторите на настоящото изследване за превод на пълното название на теста на 
бълтарски ще бъде аргументиран по-долу. В текста, по аналогия на англоезичната литература, 
се използва краткото название „Теста с очите”.

Втората ревизирана версия на Теста с очите (Baron-Cohen, et al., 2001), включва разши-
рен, усложнен и балансиран стимулен материал. Целта е да се постигане по-голяма дискрими-
нативна способност (избира се между четири понятия с подобна валентност), да се избегнат 
високите резултати (отстранени са айтемите отразяващи базови емоции), да се избегнат изкри-
вявания (броя на мъже и жени в изображенията е изравнен). За да се контролира максимално 
влиянието на езиковите умения, на изследваните лица от различни клинични групи е пре-
доставян кратък речник с обяснения на всички включени понятия. Тази версия е използвана 
и при създаване на българския вариант. Това е и пълното название на българския вариант: 
„Тест за разпознаване на емоции по очите”. Съдържанието на айтемите понятията включват 
освен емоционални състояния и други сложни състояния като „замислен”, „нетърпелив”, 
„фантазиращ” и др., но има достатъчно основания да се приеме, че тестът мери когнитивната 
компонента на емпатията (Lawrence, et al., 2004). 

3 В оригиналния текст стои думата „mentalising”, която за да се отличава от въведеното от П.Фонаги (1991) понятие 
„ментализация” (mentalizing), тук превеждаме като „психологизиране”
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Основна цел на настоящото изследване е сравнението на данните по двата типа методи – 

задачи за изпълнение и самоописателни въпросници. Доколкото е известно на авторите, няма 
данни за българска валидизация на „теста с очите” и на задачите за интуитивна физика, затова 
първоначално ще бъдат представени и обсъдени данни за тяхната надеждност и валидност. 
Данни за надеждността и валидността на самоописателните въпросници са представени от 
авторите в предишна публикация (Рачев, Ханчева, 2014).

Фигура 1. Формат на стимулния материал на Теста с очите, българска версия (възрастни)

1 закачлив успокояващ раздразнен отегчен

метод

Участници
В изследването взеха участие 534 лица. Извадката е набирана от доброволни участвици в 

горните гимназиални класове и студенти първокурсници в София. С цел по-хомогенна извадка 
с по-типична средна възраст от анализа се изслючват лицата без данни за образование, тези 
със завършено висше и седемте участници (мъже) с диагноза синдром на Аспергер. По този 
начин броят на участниците е сведен до 513, с характерната за подобни извадки пропорция 
от около две-пети момчета (304 момичета, 199 момчета). Средната възраст е 18,17 (Mdn = 
18, Min = 16, Max = 24). Разпределението по тип придобивано образование е както следва: 
„технически специалности” (техникум, математическа гимназия n = 35+171) и „хуманитарни 
специалности” (хуманитарна гимназия, езикова гимназия, СОУ n = 21+ 236+33). 

инструменти 
Наборът от инструменти включва български версии на два типа методи за оценка на 

емпатията и систематизирането. Първо, три самоописанелни въпросника: скала за емпатия 
(съкратена версия), скала за систематизиране (съкратена версия), индекс на междуличностна 
реактивност, и второ – два инструмента, тип „задачи за изпълнение“: тест за разпознаване на 
емоции по очите и тест за интуитивна физика. 

Скала за емпатия, съкратена версия (EQ-short)
Инструментът (Wakabayashi, et al., 2006) представлява съкратена версия (22 айтема) 

на първоначалната скалата за емпатия (40 айтема). Българската версия (Рачев, Ханчева, 
2014) е с добрите психометрични характеристики съпоставими с оригиналната скала и със 
запазена трифакторната структура. Наименованията на трите фактора са когнитивна емпатия, 
емоционална реактивност и социални умения. В съкратената версия на Уакабаяши и кол. и в 
българската адаптация, първият фактор е представен от 11 айтема, вторият – от седем, третият 
от три.

Скала за систематизиране, съкратена версия (SQ-short)
За българският вариант е използвана съкратената версия на Уакабаяши и кол. 

(Wakabayashi, et al., 2006), със запазени 25 от 40 айтема в оригиналната версия на Барън-Коен. 
По данни от анализите, скалата измерва единен конструкт, съдържателно отразяващ интерес 
към взаимоотношенията и зависимостите във физическия свят. 
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Индекс на междуличностна реактивност (IRI)
Самооценъчна скала, създадена в традицията на дефиниране на емпатията като 

многомерен конструкт (Davis, 1980). Инструментът включва 28 твърдения, оценявани по 
5-степенна ликъртова скала, съставящи 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). Използвана е българската адаптация на 
въпросника, разработена от Пламен Калчев (Калчев, 2010). За целите на настоящото изследване 
интерес представляват връзките на теста с очите на ниво субскали от индекса. 

Тест за разпознаване на емоции по очите (Eye-test)
Тестът с очите (виж по-горе) е разработен на няколко етапа от Барън-Коен и екип (1997, 

2001). Има множеството адаптации на различни езици и в различни културни контексти. За 
настоящото изследване е използвана оригиналната ревизирана от създателите на теста версия. 
Тя включва 36 айтема, като всеки 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 
снимката. Верният отговор е само един и балът по скалата се изчислява като за всеки верен 
отговор се дава по една точка. В изследването се прилага вариант с неограничено време за 
попълване (Фиг.1). Допускането е, че при изпълнение на задачата се активират несъзнавани 
процеси на автоматично, мигновено съпоставяне на спомени от предишни подобни изображения 
с речник от понятия за вътрешни състояния или преживявания (Baron-Cohen, Wheelwright, Hill, 
et al, 2001; Velante, Baron-Cohen, et al., 2013). По този начин тестът предлага обективна мярка 
на способността да се „разчитат” състоянията на другите, която е независима от самооценката. 

Тест за интуитивна физика (Intuitive Physics Test)
Съдържа 20 въпроса, под формата на задачи със затворени отговори, отнасящи се до 

взаимоотношение между обекти във физическия свят (Baron-Cohen, Wheelwright, Spong, et al., 
2001) 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. Олраниченията 
във възрастов план са за деца (и възрастни) над 10 годишна възраст.

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. 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. При теста с очите бе използван консултант филолог 
за постигане на договореност за окончателния вариант на превода. На този етап не са 
включвани или изключвани айтеми в сравнение с оригиналните инструменти. В изследването 
са използвани само версии хартия/молив на всички инструменти. Авторите нямат данни за 
адаптиране на теста с очите и задачите за интуитивна физика за български условия. Оценката 
на надеждността на тези инструменти е направена преди да се пристъпи към сравнение на 
резултатите по тях с тези от самооценъчните въпросници. 



301
резултати

Предварителни анализи 
Много от протоколите съдържаха липсващи данни. Това наложи задаване на критерии 

за изключване от по-нататъшните анализи. Поради различния характер на инструментите, 
критериите бяха различни. При теста с очите и задачите за интуитивна физика има случаи, 
в които преценката дали липсващите данни са резултат от невнимателно попълване или на 
липса на решение е трудна. Затова при тези задчи критерии за изключване са по-либерални, 
съответно: над 4 липсващи при теста с очите (изключени 8 случая) и над 5 при задачите да 
интуитивна физика (изключени 11 случая).

Тест за разпознаване на емоции по очите (Eye Test)
Айтем анализ. Първоначално беше направен анализ на айтемите по модела на Барън-Коен 

и кол. (Baron-Cohen, Wheelwright, Hill, Raste, & Plumb, 2001, p. 244). Критериите предложени 
от авторите са: 1) верните отговори да са дадени от повече от 50% от участниците в извадката 
и 2) всеки от останалите три да не бъде избиран от повече от 25%.

Резултатите са представени в Таблица1. Десет айтема не отговарят на критериите, 
зададени от Барън-Коен и кол. 

Алфа на Кронбах за цялата скала = 0.66, което е незадоволителен показател, особено пред-
вид големия брой айтеми. Интересно е, че не се повишава, ако се отстранят „лошите“ айтеми: 
алфа = 0.65. Този проблем на инструмента е обсъждан при многото му приложения. Някой от 
предложените решения като съкращаване броя на изображенията, не намира основания в на-
шия случай. В два независими обзора, включващи общо над 30 изследвания различни преводи 
и култури (Vellante et al., 2013; Olderbak et al., 2015), данни за вътрешната съгласуваност почти 
липсват. Когато са съобщени, стойностите са сходни до получените в настоящото изследване. 
Има само две изключение на приемливи стойности на Алфата на Кронбах > 0,7 (Dehning et al, 
2012 цит. по Vellante et al., 2013; Prevost et al., 2014, цит. по Olderbak et al., 2015 ). Опитите да 
се извлекат многофакторни решения извличат 3 до 5 фактора, включващи само около 60% от 
айтемите.Очакваното съдържателното групиране на положителни и отрицателни (и неутрални) 
емоционални състояния не намират потвърждение при психометричните резултати (Vellante et 
al., 2013; Olderbak et al., 2015).

Таблица 1. Процент от участниците, избрали всяка от опциите на въпросите 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
N/пол N/пол N/пол
1м 77 9 10 5 13м 8 80 3 9 25ж 3 35 6 56
2м 10 87 2 1 14м 30 6 5 60 26м 4 4 73 19
3ж 3 5 62 31 15ж 62 23 10 6 27ж 4 56 32 8
4м 3 75 2 21 16м 2 88 3 7 28ж 75 4 11 10
5м 4 21 73 2 17ж 64 24 10 2 29ж 12 12 12 64
6ж 5 78 16 1 18ж 91 1 3 5 30ж 3 86 8 3
7м 6 31 39 24 19ж 22 33 10 35 31ж 7 71 14 7
8м 80 7 2 11 20м 26 64 10 1 32м 78 2 16 4
9ж 9 6 4 81 21ж 13 81 6 1 33м 28 19 8 45
10м 53 35 5 7 22ж 61 7 9 23 34ж 16 25 55 4
11м 12 5 81 3 23м 10 14 36 41 35ж 29 37 16 18
12м 22 8 66 5 24м 63 10 17 10 36м 2 16 76 5

Заб. Верните опции са оцветени в зелено. Проблемните айтеми са оцветени в червено

ЕМПАТИЯ И СИСТЕМАТИЗИРАНЕ: БЪЛГАРСКИ ВЕРСИИ НА ЗАДАЧИ ЗА ПОСТИЖЕНИЯ



МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
302

Междугрупови различия
Пол
Момичетата (M = 24.87, SD = 3.98) имат по-висок среден резултат от момчетата (M = 

22.74, SD = 4.61)4. Този резултат е статистически значим, t(494) = -5.46, p < .001. Размерът 
на различието е малък към умерен, d на Коен = 0.50. Казано по друг начин, момичетата имат 
средно 2 верни отговора повече. Този резултат е сходен със съобщените от Барън-Коен и кол. 
(Baron-Cohen, Wheelwright, Hill, et al., 2001), където различието е 1.3 верни отговора в полза 
на момичетата, получени отново в студентската извадка. При обзора на резултати от други 
изследвания, при една трета има установени различия в полза на жените, при друга една трета 
няма установени различия, при останалите липсват данни (Vellante et al., 2013). До този мо-
мент няма данни показващи различия в полза на мъжете. 

Предметна насоченост 
Участниците с техническа ориентация и участниците с хуманитарна ориентация средно 

са се представили почти еднакво добре (Тех: M = 24.05, SD = 4.15; Хум: M = 23.89 SD = 4.63). 
Различията не са статистически значими, t(488) = 0.40, p = .69. Размерът на различието е ни-
щожен, d на Коен = 0.03. 

Взаимодействие между пол и предметна насоченост
Двуфакторният дисперсионен анализ с предиктори пол и предметна насоченост и изход 

– резултат по теста с очите потвърждава получените по-горе резултати. Не е открито значимо 
взаимодействие между факторите пол и предметна насоченост върху резултатите по теста с 
очите. 

Тест за интуитивна физика
Айтем анализ
Направен е по модел на Барън-Коен и кол. (Baron-Cohen, Wheelwright, Spong, et al., 2001). 

Резултатите са представени в Таблица 2. Алфа на Кронбах за цялата скала = 0.55, което е нисък 
показател. За този тест Барън-Коен и кол. не дават насоки за „лоши“ айтеми. Някои айтеми 
(1, 4, 13, 18, 19) обаче в нашите данни имат почти нулеви корелации със скалата, което дава 
основания да бъдат изключени. Без тях алфа на Кронбах се повишава до 0.63. В по-нататъшния 
анализ е използван общ резултат по скалата след изключването на лошите айтеми. 

4 Сравненията са на базата на цялата скала (вкл. „лошите“ айтеми). Проведен е анализ и с версията без лошите 
айтеми. Резултатите са практически идентични. 
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Таблица 2. Процент от участниците, избрали всяка от опциите на въпросите на теста 
за интуитивна физика

Опции Опции
1 2 3 4 5 BWS 1 2 3 4 5 BWS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

28

12

8

61

13

77

62

6

19

31

28

16

67

20

4

8

18

4

63

19

22

53

16

10

66

6

5

27

18

13

21

19

9

4

17

9

16

26

37

36

60.4

67.4

73.6

16.0

73.6

89.6

46.2

18.9

69.8

50.0

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

16

29

40

80

10

51

13

26

50

16

71

65

21

5

50

14

24

60

10

12

13

5

19

4

32

16

46

15

6

57

9

11

6

19

17

34

15

11

3

83.0

67.9

25.5

61.3

13.2

44.3

42.5

19.8

39.6

65.1
Заб. BWS = Процент верни отговори в данните на Барън-Коен и кол. (Baron-Cohen, 
Wheelwright, Spong, et al., 2001); В зелено са обозначени верните отговори.

Междугрупови различия
Пол
Момчетата (M = 9.14, SD = 2.84) имат по-висок среден резултат от момичетата (M = 

7.83, SD = 2.61). Този резултат е статистически значим, t(492) = 5.28, p < .001. Размерът на 
различието е малък към умерен (medium), d на Коен = 0.49. Резултатите са идентични и при 
двата варианта на изчисляване на резултатите – цялата скала и скалата при отстранени „лоши” 
айтеми. С други думи, момчетата имат средно малко повече от един верен отговор. Както и 
при теста с очите, различието е в посоката, съобщена от Барън-Каен и кол. (Baron-Cohen, 
Wheelwright, Spong, et al., 2001), но е по-голямо. Съобщеното различие в оригиналното изслед-
ване е по-малко от един верен отговор. Трабва да се има предвид, че резултатите са получени 
на базата на много по-малка извадка и в различна възрастова група.

Предметна насоченост
Участниците с техническа ориентация (M = 9.2, SD =2.81) имат по-висок среден резултат 

от участниците с хуманитарна ориентация (M = 7.83, SD = 2.67). Различията са статистически 
значими, t(488) = 5.50, p < .001. Размерът на различието е малък към умерен, d на Коен = 0.50.

Пол и предметна насоченост
Двуфакторният дисперсионен анализ с предиктори пол и предметна насоченост и изход 

резултат по интуитивна физика потвърждава получените по-горе резултати. Не е открито 
значимо взаимодействие между пол и предметна насоченост. 

Корелации между самооценъчните въпросници и задачите за постижения
Конвергентна валидност
Емпатия
Корелацията между постижението на теста с очите и самооценката по скалата за емпатия 

е слаба, r = 0.17 (след изваждането на „лошите“ айтеми от теста с очите). Корелацията с емо-
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ционалния компонент (0.18) е малко по-висока от тази с когнитивния компонент (0.10). Съиз-
мерими корелации са изчислени и между постижението по теста с очите и субскалите (и об-
щия бал) по скалата на Дейвис (Таблица 3, втора колона). 

Въпреки теоретично изведеното допускане, че скалата за емпатизиране и теста с очите 
мерят когнитивния аспект на емпатията, данните от анализите са противоречиви. В някои 
изследвания (Ali & Chamorro-Premuzic, 2010; Carroll & Chiew, 2006; Cook &Saucier, 2010; 
Voracek & Dressler, 2006 цит. по Jankowiak-Siuda, 2016), докладваните корелации са слаби (от 
0,23 до 0,44), в други не са открити коралации (Vellante et al., 2012; Jankowiak-Siuda, 2016), а 
болшинството изследвания не съобщават данни за конвергентната валидност (етиопска вер-
сия, Dehning et al., 2012; унгарска версия, Kelemen, Keri, Must, Benedek, & Janka 2004; японска 
версия, Kunihira, Senju, Dairoku, Wakabayashi, & Hasegawa 2006; турска версия, Yildirom et al., 
2011; шведска версия, Hallerbäck, Lugnegard, Hjarthag, & Gillberg, 2009 цит. по Jankowiak-Si-
uda, 2016). Измерените корелации са доста ниски, за да се твърди, че съответните категории 
инструменти (самооценъчни и за постижения) мерят един и същ конструкт. Това може да се 
дължи и на проблеми в инструмента за постижения.

Корелациите между всички общи балове по скалите са дадени в Таблица 3. 

Систематизиране
Корелацията между теста за интуитивна физика и скалата за систематизиране е 0.28, 

т.е. слаба към умерена по размер. Отново не е достатъчна, за да говорим за добро ниво на 
конвергентна валидност. От друга страна тази корелация е по-голяма от установената между 
теста с очите и скалата за емпатия. Т.е. при систематизирането съществува по-добра връзка 
между самооценка и постижение. 

Дискриминантна валидност
За да са валидни инструментите, те не само трябва да корелират с концептуално сходни 

инструменти, но и да не корелират с концептуално различни. С други думи, корелацията между 
скалите, измерващи емпатия и скалите, измерващи систематизиране, трябва да клони към нула. 
Това най-лесно се проследява по последните два реда от Таблица 3. Стойностите като цяло са 
по-малки от 0.10, което говори за добра дискриминативна валидност. Има три изключения: 1)
Слаба положителна корелация между теста по интуитивна физика и теста с очите (0.13). 2) 
Умерена отрицателна корелация между скалата за систематизиране и субскалата Личностен 
дистрес от Индекса на Дейвис (-0.37). 3) Слаба отрицателна корелация между скалата за 
систематизиране и Индекса на Дейвис (-0.17). Тя вероятно е следствие от по-горе описаната 
отрицателна корелация между субскалата Личностен дистрес със скалата за систематизиране. 
Възможни са множество хипотези за обяснение на тези неочаквани резултати. Корелацията 
между двата теста за постижения би могла да е показателна за обща компетентност, независима 
от оценяваните от тестовете и това да е компетентност (натренираност) в решаване на тестове? 
Ако е така, то тези мерки би трябвало да корелират и с IQ или поне с академичните постижения. 
Барън-Коен и кол. (Baron-Cohen, Wheelwright, Hill, et al., 2001) обаче съобщават за липса на 
корелация между IQ и теста с очите, в настоящото изследване няма данни за IQ или за успеха 
в училище и хипотезата не може да се провери. Друга хипотеза, произтичаща директно от 
теорията Емпатизиране-Систематизиране, е за наличието на т.нар. Балансиран тип, еднакво 
добър или лош и по двете. Като се има предвид, че изследването е върху неклинична извадка, 
не е изненадващо да се допусне преобладаването на балансиран тип.

Умерената корелация между скалата са систематизиране и субскалата Личностен дистрес 
е интересна но, няма намерено убедително обяснение свързано със съдържанието на айтемите 
в двете скали. Не са открити и подобни данни в други изследвания. 



305
Таблица 3. Интеркорелации между баловете по скалите в изследването

О ч и 
общ

О ч и 
рев.

E Q 
общ

E Q 
ког.

E Q 
емоц

i r i 
общ

i r i 
перс

i r i 
фант

i r i 
загр

л и ч . 
дист

и н т 
физ

SQ

Очиобщ

Очи рев.

EQ общ

EQкогн.

EQемоц.

iri общ

iri персп

iri фант

iri загр

лич.дист

ИнтФиз

SQ

1.00

0.93

0.15

0.07

0.18

0.18

0.12

0.18

0.17

0.02

0.13

0.08

1.00

0.17

0.10

0.18

0.19

0.15

0.16

0.20

0.03

0.14

0.09

1.00

0.86

0.75

0.44

0.46

0.37

0.48

0.15

0.04

0.07

1.00

0.38

0.29

0.31

0.28

0.31

0.16

0.12

0.07

1.00

0.56

0.49

0.38

0.56

0.05

0.02

0.00

1.00

0.67

0.75

0.76

0.47

0.07

0.17

1.00

0.35

0.43

0.04

0.01

0.06

1.00

0.44

0.16

0.05

0.09

1.00

0.16

0.09

0.10

1.00

0.07

0.37

1.00

0.28 1

Заб: Очи общ = Тест с очи, общ бал (всички айтеми), Очи рев. = Тест с очи, общ бал 
(без „лошите“ айтеми, EQ общ = Скала за емпатия (кратка версия), EQ когн. = Скала 
за емпатия, Фактор 1 (когнитивен компонент), EQ емоц.= Скала за емпатия, Фактор 2 
(емоционален компонент), iri общ= IRI Davis: общ бал, iri персп = IRI Davis: Приемане 
на перспектива, iri фант= IRI Davis: Фантазиране, iri загр= IRI Davis: Еммпатична загри-
женост, iri. лич.дист = IRI Davis: Личен дистрес, ИнтФиз= Тест за интуитивна физка: 
Общ бал (след премахване на „лошите“ айтеми), SQ = Скала за систематизиране, кратка 
версия. 
Всички корелации > .10 са статистически значими при p<0,05.

обобщение

При оценката на способности като емпатизиране и систематизиране, тръгнахме от 
съмнението и въпроса: „До каква степен самооценъчните въпросници предоставят надеждни 
данни?“. В търсене на отговор беше формулиран следващ, не по-малко важен въпрос: „До 
каква степен задачите за изпълнение са надеждни инструменти?“. Някои от проблемите при 
конструирането на българските варианти на тези скали са стояли и пред други изследователи, 
работили по чуждоезикови варианти. Ниската съгласуваност на скалите е един такъв проблем. 
Други изглежда са част само от българската адаптация. Например, някои от въпросите в теста 
с очите не отговарят на критериите, зададени от Барън-Коен и кол. Също така, резултатите 
по теста за интуитивна физика се различават доста от тези цитирани от създателите му. Една 
възможност е проблемът да се крие в превода. Друга възможност е да има културни различия, 
въпреки, че по обзорни данни, не се съобщава за такива (Vellante et al., 2013). По отношение 
на интуитивната физика е възможно образованието по физика и математика да оказва роля. 
Интересно е, че децата в извадката на Барън-Коен и кол. имат по-високи резултати на теста 
по интуитивна физика от юношите и младите възрастни от българската извадка. Дали това е 
свързано с ефект на възрастта (дали по-малките деца имат по-добра интуиция за физиката) и 
има ли или не интерференция на възрастта и образованието са въпроси, предмет на бъдещи 
изследвания. 
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Резултатите по двете самооценъчни скали за емпатизиране и систематизиране се отнасят 
по различен начин към тестовете за изпълнение, оценяващи идентични конструкти. Предполага 
се, че задачите за интуитивна физика и скалата за систематизиране оценяват способността да 
се извличат закономерности във функционирането на системи и физически явления, която се 
разглежда като единен конструкт. Потвърждение на това допускане са резултатите, показващи 
едномерната структура на въпросника и задачите за изпълнение. Връзката между двата 
инструмента, обаче е слаба. При данните от нашето изследване е трудно да се прецени дали 
става дума за надценяване на способностите в определена област от хората при попълване на 
самооценъчни въпросници, или задачите за изпълнение мерят специфични аспекти от общата 
способност. 

Измерването на емпатията представлява още по-голямо предизвикателство пред 
изследователи и теоретици. Опитите за решаването му минават през създаването, валидизирането 
и сравнението на инструменти от различен порядък. Използването на самооценъчните скали, 
особено измерващи конструкти, които са силно социално желателни, са една част от проблема. 
Търсенето на обективни мерки, минава през прилагането на задачи за изпълнение (теста с очите). 
Резултатите от настоящото изследване показват много слаба връзка между двата инструмента. 
От една страна, този резултат не е основание да се твърди, че двата типа тестове мерят един и 
същи конструкт. От друга страна, дефинирането на емпатията като многомерен конструкт, не 
изключва възможността двата инструмента да мерят определени, различни аспекти. Тестването 
на четирифакторен модел на емпатията, диференциращ когнитивен, емоционален компонент, 
социални умения и фактор изпълнение (теста с очите) намира потвърждение при голяма 
извадка (1034) от лица с и без диагноза от аутистичен спектър, родствениците им по прака 
линия и обща извадка (Grove, et al., 2014). Трети аргумент са проблемите с вътрешната съгла-
суваност на теста с очите и факта, че изначално той мери разпознаване на психични състояния, 
които не е задължително да са афективни в тесния смисъл на думата. Отчитайки гореизбро-
еното, е очаквано областите на припокриване мерени от двата инструмента да не са големи. 
Потенциалът на теста с очите като инструмент е в неговата дискриминативна способност, по 
отношение на различни състояния в психопатологията (Vellante et al., 2013; Olderbak et al., 2015; 
Baron-Cohen, et al., 2015). Комбинирането му използване с невро-физиологични мерки показва 
интересни зависимости. Изпълнението на теста с очите зависи от активността на определени 
зони в мозъка и мозъчната кора, като повишена активност на амигдалата и левия долен челен 
гирус, където при жените е отчетена по-голяма активация при изпълнение на теста (Baron-
Cohen, S., Ring, H. A., Wheelwright, S., et al., 1999; Holt 2014). Новите посоки при измерване-
то на емпатията, включват неврологични тестове, които биха могли да установят това, което 
убягва на тестовете оценяващи поведението (Baron-Cohen, 2011), независимо дали като само-
оценка или като постижение.

Въпреки посочените ограничения, в заключение можем да кажем, че разполагаме 
с достатъчно добри български версии на тестовете за постижения Тест за разпознаване на 
емоции по очите и задачи за интуитивна физика. Бъдещи изследвания върху различни клинич-
ни и неклинични извадки, съвместно със самооценъчни скали и (по възможност) неврологич-
ни тестове, представляват посоката на търсения за валидизиране на теоретичните модели и 
прецизиране на методите за оценка.



307
ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ
Калчев, П. (2010). Скали за агресия в юношеска възраст, Част 2. София: Изток-Запад.
Международна класификация на болестите, Десета ревизия (МКБ-10). (1998). София: Нацио-

нален център за комплексно изследване на човека.
Рачев Н., Ханчева К., (2014) Конструиране на български варианти на скали за емпатия и 

систематизиране в юношеска възраст. Сборник доклади от Седми национален конгрес 
по Психология.София

Alexander, R. D. (1989). Evolution of the human psyche. In P. Mellars & C. Stringer (Eds.), The 
human revolution: Behavioural and biological perspectives on the origins of modern humans, 
455–513. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Baillargeon, R., Kotovsky, L., & Needham, A. (1995). The acquisition of physical knowledge in in-
fancy. In D. Sperber, D. Premack, & A. Premack (Eds.), Causal Cognition: A Multidisciplinary 
Debate. Oxford: Oxford University Press.

Baron-Cohen, S. (2011a). The science of evil: On empathy and the origins of cruelty. New York, NY: 
Basic Books.

Baron-Cohen, S. (2011b). Zero degrees of empathy: A new theory of human cruelty. London: Pemguin 
UK.

Baron-Cohen, S. (2011c). The Empathizing-Systemizing (E-S) Theory of Autism. A cognitive Devel-
opmental Account. In (Eds. Usha Goswami) Wiley-Blackwell Handbook of Childhood Cogni-
tive Development.

Baron-Cohen, S., Bowen, C.,Holt, R.J., et al. (2015). The“ReadingtheMindin the Eyes” test: 
complete absence of typical sex difference in 400 men and women with autism. PLoS One 
2015; 10:e0136521

Baron-Cohen, S., Richler, J., Bisarya, D., Gurunathan, N., & Wheelwright, S. (2003). The Syste-
mising Quotient (SQ): An investigation of adults with Asperger syndrome or high functioning 
autism and normal sex differences. Philosophical Transactions of the Royal Society, Series B, 
Biological Science, 358(1430), 361-374.

Baron-Cohen, S., Ring, H. A., Wheelwright, S., et al., (1999). Social intelligence in the normal and 
autistic brain: an fMRI study. Eur J Neuroscience 11: 1891-1898

Baron-Cohen, S., & Wheelwright, S. (2004). The Empathy Quotient: An investigation of adults with 
Asperger syndrome or high functioning autism, and normal sex differences. Journal of Autism 
and Developmental Disorders, 34, 163175.

Baron-Cohen, S., Jolliffe, T., Mortimore, C., & Robertson, M. (1997a). Another advanced test of 
theory of mind: evidence from very high functioning adults with autism or Asperger Syndrome. 
Journal of Child Psychology and Psychiatry, 38, 813–822

Baron-Cohen, S., Wheelwright, S., Jolliffe, T. (1997b). Is there a“languageofthe eyes”? Evidence 
from normal adults and adults with autism or Asperger syndrome. Vis Cogn, 4:311–331.

Baron-Cohen, S., Wheelwright, S., Hill, J., Raste, Y., & Plumb, I. (2001). The ‘‘Reading the Mind in 
the Eyes’’ Test revised version: A study with normal adults, and adults with Asperger syndrome 
or high-functioning autism. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 
42, 241-251. 

Baron-Cohen, S., Wheelwright, S., Spong, A., Scahill, V., & Lawson, J. (2001). Are intuitive physics 
and intuitive psychology independent? Journal of Developmental and Learning Disorders, 5, 
47-78.

Berhlehem, R., Allison, C., Van Andel, E.M., Coles, A. I., Neil, K., & Baron-Cohen, S. (2016): Does 
empathy predict altruism in the wild?, Social Neuroscience, DOI: 10.1080/17470919.2016.1249944

Davis, M. H. (1980). A multidimensional approach to individual differences in empathy. Journal of 
Personality and Social Psychology, 44 (1), 113-126.

ЕМПАТИЯ И СИСТЕМАТИЗИРАНЕ: БЪЛГАРСКИ ВЕРСИИ НА ЗАДАЧИ ЗА ПОСТИЖЕНИЯ



МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
308
Fonagy, P. (1991). Thinking about thinking: some clinical and theoretical considerations in the 

treatment of a borderline patient. International Journal of Psychoanalysis, 72:639-656
Grove, R., Baillie, A., Allison, C., Baron-Cohen, S., & Hoekstra, R., (2014). The latent structure of 

cognitive and emotional empathy in individuals with autism, first-degree relatives and typical 
individuals. Molecular Autism. 5: 42. doi: 10.1186/2040-2392-5-42.

Holt RJ, Chura L R Lai M-C, et al, (2014).“Reading the Mind in the Eyes” an fMRI study of adolescents 
with autism and their siblings. Psychol Med 44: 3215-3227

Jankowiak-Siuda, K., Baron-Cohen, S., Białaszek, W., Dopierała., A., Kozłowska, A., Rymarczyk, 
K. (2016) Psychometric evaluation of the ‘Reading the mind in the eyes’ test with samples of 
different ages from a polish population. Studia Psychologica, 58 (1).

Karmiloff-Smith, A., Grant, J., Bellugi, U., & Baron-Cohen, S. (1995). Is there a social module? 
Language, face-processing and theory of mind in William’s Syndromeand autism. Journal of 
Cognitive Neuroscience, 7, 196–208.

Lawrence, E.J., Shaw, P., Baker, D., Baron-Cohen, S., David, A.S. (2004). Measuring empathy: reli-
ability and validity of the empathy quotient. Psychol Med J Res Psychiatry Allied Sci, 34:911–
919.

Loewen, P.J., Lyle, G., Nachshen, J. (2009). Eight-form of the Empathy Quotient (EQ) and an appli-
cation to charitable giving.

Meltzoff, A. N., & Decety, J. (2003). What imitation tells us about social cognition: A rapprochement 
between developmental psychology and cognitive neuroscience. Philosophical Transactions of 
the Royal Society B: Biological Sciences, 358(1431), 491-500.

Moriuchi JM, KlinA, Jones W :Mechanisms of diminished attention to eyes in autism. Am J Psychi-
atry 2017; 174:26–35

Premack, D., & Woodru, G. (1978). Does the chimpanzee have a theory of mind? Behav. Brain Sci. 
1, 515–526

Richard A. I. Bethlehem, Carrie Allison, Emma M. van Andel, Alexander I. Coles, Kimberley Neil & 
Simon Baron-Cohen (2016). Does empathy predict altruism in the wild?, Social Neuroscience, 
DOI: 10.1080/17470919.2016.1249944

Titchener, E. (1909). Experimental psychology of the thought process. NY: Macmillan.
Vellante, M., Baron-Cohen, S., Melis, M., Marrone, M., Petretto, D. R., Masala, C., et al. (2012). The 

“Reading the Mind in the Eyes” test: systematic review of psychometric properties and a val-
idation study in Italy. Cogn. Neuropsychiatry, 18, 1–12. doi: 10.1080/13546805.2012.721728

Wakabayashi, A., Baron-Cohen, S., Wheelwright, S., Goldenfeld, N., Delaney, J., Fine, D., Weil, L. 
(2006). Development of short forms of the Empathy Quotient (EQ-Short) and the Systemizing 
Quotient (SQ-Short). Personality and Individual Differences, 41, 929-940

Wheelwright, S., Baron-Cohen, S., Goldenfeld, N., Delaney, J., Fine, D., Smith, R.,…. Wakabayashi, 
A. (2006). Predicting autism spectrum quotient (AQ) from the systemizing quotient-revisited 
(SQ-R) and empathy quotient (EQ). Brain Research, 1079(1), 47-56.



309
ЕМОЦИОНАЛНИ СТИЛОВЕ В ДЕТСКИТЕ РИСУНКИ  

НА СЕМЕЙСТВО

Евдокия Христова-Славчева, доц. д-р
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

EMOTIONAL STYLES IN CHILDREN’S FAMILY DRAWINGS
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Изследването на това как децата възприемат себе си в семейната среда може да разкрие както осо-
беностите на тяхното емоционално развитие, така исемейната структура и динамика. Един от най-често 
използваните инструменти, който се фокусира върху тази проблематика е „Кинетичната рисунка на семей-
ство“ (Burns&Kaufman, 1972, Burns, 1982).Различни системи за тълкуванена рисункитеса представени в 
литературата: отделни признаци, съвкупност от признаци, скали за обща оценка. Някои от противоречи-
вите данни могат да бъдат обяснени като следствие не само от изследователските подходи, но и от възрас-
товите различия в когнитивните изобразителни стилове (Christova – Slavcheva, 2016). Анализирани са ри-
сунки на семейство на 116 деца на възраст 6 години, които посещават детска градина и нямат отклонения в 
развитието си. Използват се 44 признака, които са групирани в 4 категории: композиционни, признаци на 
отделните фигури, символи и цветови характеристики. Предложен е интегративен подход за анализ, който 
отчита както, размера на фигурите и дистанцията между тях, така и броя (суровия бал) и честотата, с коя-
то се появяват 37 признаци. Факторният анализ очертава 4 емоционални стила в рисунките, които условно 
могат да бъдат определени като: „изолация“, „дистанция“, „уязвимост“ и „емоционална неангажираност“. 
Те се разглеждат като представящи различни емоционални модели за справяне в динамиката на семей-
ната среда и са основа за допълнителна интерпретация на суровия бал.Рисунките, в които този бале под 
средния и стойностите по скалите на емоционалните стилове са ниски,се интерпретират като характерни 
за добре адаптираното дете, което има своя емоционален комфорт в семейството. Полът и структурата на 
семейството влияят значимо на броя на емоционалните признаци, размера на фигурите, и на присъствието 
в рисунките на някои от емоционалните стилове. 

The study of how children perceive themselves in the family can reveal both the features of their emotional 
development and the family structure and dynamics. One of the most commonly used tools which focus on this 
issue is Kinetic Family Drawing (Burns & Kaufman, 1972, Burns, 1982). Different systems for interpreting the 
drawings are presented in scientific literature: distinct signs, a set of signs, and scales for overall assessment. Some 
contradictory data can be explained as a consequence not only of the research approaches used but also as due to 
age differences in the cognitive drawing styles (Christova-Slavcheva, 2016). The paper analyses family drawings 
of 116 6-year old children who attend kindergarten and have no deviations in their development; 44 indicators are 
used and they are grouped in 4 categories: composition, individual figure signs, symbols, and color characteristics. 
The analysis follows an integrative approach, which considers figures’ size, the distance between them, the raw 
score and the frequency of these 37 indicators. Factor analysis yields 4 emotional styles in drawings: “isolation,” 
“distance,” “vulnerability,” and “emotional disengagement”. They are interpreted as representing different emo-
tional modes for coping with family problems and are the basis for further elucidation of raw scores. Drawings in 
which this score is below average and the scores on emotional style scales are low, are interpreted as characteristic 
of a well-adapted child who is emotionally comfortable in their family. Gender and family structure significantly 
influence the number of emotional indicators, figure sizes, and some of the emotional styles’ presence in the draw-
ings.

През 1972 година Р. Бърнс и С. Кауфман (Burns&Kaufman, 1972) публикуват интерпре-
тативно ръководство на теста „Кинетична рисунка на семейство“ (КРС) за изследване на емо-
ционални проблеми при деца. Авторите представят 12 годишнияси опит, в който обобщават 
анализите от 10 000 рисунки на свои пациенти. Основната теза е, че децата могат да бъдат 
разбрани по-добре ако изобразят себе си и другите членове на семействототака, че всеки да 
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извършва някакво действие. Натрупването на символи, характеристики на фигурите, действия 
и стилове в рисунките се интерпретира в контекста на клиничното изследване на конкретни 
случаи. Ръководството не включва нормативни данни за възрастови различия в графичните 
умения на децата, макар че те се отчитат в анализите. Идеята да се модифицира рисунката на 
семейство, се възприема от изследователи и клиницистикато нова възможност за разбиране на 
товакак детето се чувства и се представя в семейството, как изобразява семейното функцио-
ниране и взаимоотношенията между отделните членове, какви са признаците на адаптивния 
или защитнияемоционален отговор на натиска и действията в семейната система. Развитието 
на изследванията с КРС могат да бъдат обобщени в три етапа, като всеки един въвежда свои 
акценти в приложението на теста. 

През първия период изследователите виждат като основно предизвикателство на теста 
отсъствието на нормативни данни и проверяват възможностите за приложението на подхо-
да на Р. Бърнс и С. Кауфман в изследване на семейните отношения (Sims,1974), в клинични 
проучвания на деца с емоционални нарушения и емоционални проблеми (McPhee&Wegner, 
1976; Myers, 1978), при юноши правонарушители (Sobel&Sobel, 1976). Прави впечатление, 
че повечето от авторите избират един или няколко признака от системата на оригиналното 
ръководство, вследствие на което се получават и противоречиви данни. Дж. Макфий и К. Уег-
нър(McPhee&Wegner, 1976) използват само 6 от стиловете (компартментализация, подчертава-
не в горната или в долната част на рисунката, капсулация и др.) и констатират, че те по-често 
се срещат в рисунките на добре адаптирани деца в сравнение с децата, които имат емоционал-
ни нарушения. В изследването наХ. Собъл и У. Собъл(Sobel&Sobel, 1976)се показва, че дори 
само 2 признака (отсъствие на членове от семейството и липса на части на тялото) могат да 
диференцират рисковата група юноши от нормата. Единствено в изследването на Д. Майер-
с(Myers, 1978) се прилага по-цялостно подходът на Р. Бърнс и С. Кауфман за определяне както 
на възрастови различия (6-8 годишни и 12-14 годишни), така и на различия норма - патология. 
Мултифакторният анализ на 21 признака обособява субгрупи от характеристики, които могат 
добре да диференцират адаптираните момчета, от тези с емоционални нарушения.

През 1982 година Р. Бърнс (Burns, 1982) публикува сборник със своите по-късни изслед-
вания като описва по-стандартизирана процедура за провеждане и оценяване на КРС. Тео-
ретичната рамка определя КРС като метод, който може да представи ядрения Аз, който се 
формира в семейната среда. Предлагат се около 70 признака, които се групират в 4 категории: 
действия; дистанции, бариери и позиции; физически характеристики на фигурите; и стилове. 
Авторът отново включва множество интерпретации на рисунки, които представят конкретни 
случаи от неговата практика. Коментират се примери за възможното приложение на теста при 
семейно консултиране, настаняване в приемно семейство, при вземане на решение за попе-
чителство. Но и в това ръководство липсват нормативни данни и опит за валидизиране на 
теста, както и предупреждение за начинаещи изследователи и клиницисти за необходимост 
от независими тестове при изследване на детската адаптация (Singer, 1985, p. 671). Тази ра-
бота отбелязва началото на втория етап от развитието на изследванията като през него може 
да се наблюдава тенденция за създаване на нови скали за оценка на кинетичните рисунки на 
семейство (Wright&Mcintyre, 1982; Tharinger&Stark,1990; Cook, 1991; Rabinowitz, 1991) в за-
висимост от изследователските цели. Дж. Райт и М. Макинтайър създават „Скала за депресия 
в семейните рисунки“ (FDDS), която се състои от 5 обективни измерения (размер на фигурите, 
дистанция) 10 субективни (изолация на аз-а, изолация на семейството) за депресивни пациен-
ти(Wright&Mcintyre, 1982). В едно изследване на деца с интернализирани разстройства Д. Та-
рингър и К. Старк(Tharinger&Stark, 1990) разработват качествена интегративна система, която 
да замени анализа по признаци и която да оценява психологическото функциониране на се-
мейството. Последното се оценявапо 4 категории (недостъпност на членовете на семейството 
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един до друг, степен на ангажираност на членовете на семейството, неподходящо подчертана 
семейна структура, нечовешки фигури (пак там, 370-371). Прави впечатление, че в тези кате-
гории могат да бъдат открити както признаци от системата на Р. Бърнс така и нови, които се 
фокусират към характеристиките на семейната система. В обзорният анализ на Л. Хендлър и 
Д.Хабенихт(Handler&Habenicht,1994), който обхваща не само публикуваните изследвания, но 
и десетки дисертационни работи, посветени на приложението на КРС, се проследява интереса 
на изследователите както към разширяване на проблемата, така и към създаване на интерпре-
тационни модели, които се прилагат върху детските рисунки на семейство. Авторите правят 
няколко важни обобщения, които са валидни и днес. Според тях критиките към Р. Бърнс са 
некоректни, защото различните автори модифицират оригиналната му система, което води и 
до противоречиви данни. По този начин се променя подходът, който предполага интерпрета-
цията на отделен признак да се прави в контекста само на връзката му с другите.Посочва се 
необходимостта от нормативни данни по теста, които да отчитат възрастта, пола и културните 
различия, макар, че не липсват отделни изследвания (Myers, 1978; Nuttall, Chieh, Nuttall, 1988). 
Авторите насочват вниманието и към отчитане на фактори като интелигентност, брой на чле-
новете в семейството, поредност на раждането (Handler и Habenicht, 1994, pp. 455-456).

Третият период може да бъде определен с някои нови тематични акценти. Единият е 
свързан с идеята на Н. Каплан и М. Мeйн(Kaplan&Main, 1985) да търсят признаците на ви-
довете привързаност в рисунката на семейство. Тази проблематика намира своята емпирична 
реализация в поредица от изследвания (Fury, Carlson&Sroufe, 1997; Madigan, Ladd&Goldberg, 
2003; Madigan,Goldberg,Moran&Pederson, 2004; Gullone,Ollendick&King, 2006;Fihrer, McMa-
hon, 2009; Dallaire, Ciccone&Wilson,2012). Повечето работи изследват деца от начална учи-
лищна възраст, за които е известен типът на ранната привързаност. Използва се анализ на 
индивидуални признаци, агрегати на признаци и интегративни оценки, като особена попу-
лярност придобива „Глобалната скала за оценка на рисунка на семейство“ използвана от Дж. 
Фюрии колеги(Fury, Carlson &Sroufe,1997). Авторите предлагат 8 субскали от които 2 опис-
ват позитивни характеристики (виталност и креативност, семейна гордост и щастие) и могат 
да се свържат със сигурната привързаност, а 6 се отнасят до различните типове несигурна 
привързаност (уязвимост, изолация, напрежение, обръщане на ролите, дисоциация, глобална 
патология). Резултатите показват, че рисунките могат да отразяват не само текущия опит, но и 
устойчиви вътрешни модели на отношение към себе си и семейната среда. Тази обобщена ска-
ла е използвана и в по-късни изследвания, които посочват продуктивността на интегративния 
подход, който използва съвкупност от признаци и глобални рейтингови скали за диференцира-
не на типовете привързаност. 

Не липсват и опити за създаване на скринингови въпросници и рейтингови скали за ана-
лиз на КРС на рискови групи деца (Piperno, Di Biasi& Levi, 2007), за изследване на приспо-
собяване на децатакъм различни типове семейство (Roe, Bridges, Dunn&O’Connor, 2006) и за 
определяне на оптималната връзка родител - дете (Leon, Wallace&Rudy, 2007).Акцентът пада 
върху отчитане както на количествени признаци (размера на фигурите, разстояние между тях 
и пропускане на членовете на семейството или части на тялото), така и на качествени промен-
ливи (изкривявания на тялото, идентификационни роли, депресивни чувства).

Предизвикателствата при интерпретацията на кинетичната рисунка на семейство остават 
и след 45 години изследователски търсения и клинично приложение. Те насочват вниманието 
към изискването да са ясно очертани типичните възрастови характеристики на изобразител-
ните способности на децата, половите специфики и влиянието на фактори като структура на 
семейството и особеностите на социокултурната среда, преди да се интерпретира конкретното 
послание в отделни рисунки.

ЕМОЦИОНАЛНИ СТИЛОВЕ В ДЕТСКИТЕ РИСУНКИ НА СЕМЕЙСТВО



МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
312

изследВане

Целта на настоящото изследване е да бъдат описани основни емоционални характерис-
тики в КРС на деца на 6 години, които посещават детска градина и са без отклонениев разви-
тието си. Тези характеристики ще се търсят по отношение на: размера на фигурите и разстоя-
нието между тях: броя на емоционалните признаци и контекстуализирането на признаците в 
емоционални стилове, които отразяват детското възприемане на себе си в семейната среда. В 
емпиричното изследване се въвеждат няколко нива на анализ при описание на възрастовите 
особености и половите различия и при определянена влиянието на семейната структура.

Могат да бъдат формулирани следните хипотези:
1. Очаква се ниска честота на емоционалните признаци, която ще ги определи в катего-

рията на изключенията (под 16%).
2. Признаци, които са характерни за стила интелектуален реализъм, ще се срещат 

по-често в рисунките.
3. Очаква се наличие на ясна семейна структура в наблюдаваната група (очаква се раз-

мерът на родителите да е по-голям от размера на децата).
4. Полът и структурата на семейството ще влияят на размера на фигурите и броя на 

емоционалните признаци.
5. Корелацията между признаците ще очертае емоционални изобразителни стилове, 

които позволяват да бъдат потърсени и гещалтни характеристики в рисунките на 
семейството при 6 годишните деца.

Задачи
1. Определяне на общите тенденции за изследваната група по отношение на суровия 

бал на емоционалните признаци, размера на фигурите и дистанцията между аз-а и 
другите членове на семейството.

2.  Проверка на влиянието на пола и структурата на семейството върху бала, размера на 
фигурите и дистанцията между тях.

3.  Анализ на честотата на признаците в изследваната група.
4.  Влияние на пола и структурата на семейството върху честотата на емоционалните 

признаци.
5.  Факторен анализ на появата на емоционалните признаци в рисунките

метод

Изследвани лица
В изследването са включени рисунките на 116 деца, които се обучават в четвърта група 

на детската градина (детските градини са в гр. София). Средната възраст на участниците е 6,42 
години (виж таблица 1). Възрастовата група е избрана въз основа на изследвания, които показ-
ват, че темета е достъпна за децата.

Таблица 1. Средна възраст на групите
Изследвани Брой Х SD
момчета 65 6,4415 ,40578
момичета 51 6,4176 ,42460

Доминиращият когнитивен стил в рисунките е „интелектуален реализъм“ (Христова – 
Славчева, 2011,Christova – Slavcheva, 2016). За него е характерна двумерна композиция, и ┴об-
разно пространство, двумерни детайлизирани фигури, хроматични рисунки, въвеждане на общ 
мащаб в композицията на рисунката и относителен размер на фигурите. 
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Таблица 2. Разпределение на изследваните в зависимост от броя на децата в семейство-
то

Бройнадецата в семейството Бройсемейства %
1 дете 40 34,5
2 деца 71 61,2
3 деца 5 4,3
Общо 116 100

Съставът на семействата (вж. таблици 2. и 3.) очертава структурата на типичното градско 
семейство, което при 61,2% от изследваните е четиричленно, а при 34,5% - тричленно. Само 
при 4,3 % то се състои от 5 члена.

Таблица 3. Разпределение на изследваните в зависимост от поредността на раждане

Поредностнараждане Честота % Валидни %
Самодете 40 34,5 35,1
Първодете 23 19,8 20,2
Втородете 39 33,6 34,2
Близнаци 12 10,3 10,5
Общо 114 98,3 100
Липсватданни 2 1,7
Общо 116 100

Рисувателен тест
Използван е тестът „Кинетична рисунка на семейство“ (Burns&Kaufman, 1972), като се 

въвежда стандартната инструкция. Децата рисуват на лист А4 и разполагат с цветни моливи в 
рамките на заниманията в детската градина. След завършване на рисунката се провежда интер-
вю, в което детето разказва и посочва кой е нарисувал и какво прави всеки член на семейството. 

За анализ на рисунките е разработен протокол, който включва общо 44 признака:
–  35 признака - стилове, символи, характеристики на индивидуалните фигури, разме-

ри на фигурите и дистанция между тях по Р. Бърнс и С. Кауфман (Burns&Kaufman, 
1972);

– 4 признака за използването на цветовете - ахроматични и монохроматични фигури и 
рисунки по Е. Христова (2016);

– 4 признака - недостъпност, липса на семейна структура, позитивна лицева експре-
сия и знаци на значимост на фигурите) по Дж. Фюрии колеги(Fury,Carlson&Sroufe, 
1997);

– 1 признак, който отбелязва наличието на съюз родител-дете по К. Лион и колеги 
(Leon, Wallace&Rudy, 2007).

Процедура на изследване
Колекцията е създадена през периода 2008 – 2017 г. при групови и индивидуални срещи 

с деца в рамките на стандартни часове на обучение в детската градинаот студенти в магистър-
ската програма по „Детско-юношеска и училищна психология”, Софийски университет „Св. 
Климент Охридски”. Студентите преминават през предварителна подготовка за работа с теста 
КРС в курса по „Арттехники в детска и юношеска възраст” и провеждат изследванията под 
супервизия.
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анализ на сумарния бал, размера на фигурите и дистанцията

В изследванията на КРС броят на емоционалните признаци най-често се интерпретира 
като индикатор на тежестта на проблемите, които се преживяват от детето и които се свързват с 
дисфункционалност на семейната среда. Средната стойност на суровия бала за 37те признака е 
5,39 със стандартно отклонение - 2,79. Сравнителният анализ на броя на признаците в зависи-
мост от пола показа статистически значима разлики (t = 4, 30 при p= 0, 0001), като при момче-
тата балът е по-висок (X=6,31, SD=2,54) в сравнение с този на момичетата (Х= 4,22, SD = 2,68). 
Подобна тенденция е отчетена и при създаването на нормативни данни за момичета и момчета 
в рисунките на човешка фигура (Naglieri, McNeish, Ach&Bardos, 1991). Тези стойности позво-
ляват да бъдат разглеждани рисунките с бал под Х+SDкато представящи емоционален комфорт 
и адаптираност в семействата. За рисунките 1, 2, 3 и 4 могат да бъдат използвани характе-
ристикитекато виталност, креативност, семейна гордост и щастие, които се предлагат от Дж. 
Фюрии колеги(Furyet al., 1997, p. 1157). Не са констатирани значими различия в сумарния бал 
по признаците: брой на деца в семейството и поредност на раждането. Статистически значима 
тенденция (t = 3,022 при p= 0, 003)се наблюдава в стойностите на бала само при сравняване на 
рисунките на деца от пълно семейство (Х=5,17,SD=2,58) и непълно семейство (Х=8, SD=2,92).
Тъй като група на деца от непълни семейства (9 деца с разведени родители) е малка на брой, 
изводите не могат да се генерализират за категорията „непълно семейство“.

Рисунка 1 (момче – сумарен бал 4)  Рисунка 2 (момче -сумарен бал 2)

Рисунка 3 (момиче – сумарен бал 2)  Рисунка 4 (момиче – сумарен бал 2) 

Рисунки, които могат да насочат вниманието на психолозите към необходимост от допъл-
нителни изследвания не са само тези, които силно се отличават от средните тенденции (виж 
рисунки 5 и 6), но и такива, в които имат силен емоционален акцент.Врисунка 7детето рисува 
само своята майка, докато в рисунка 8 присъстват всички членове на семейството, но е налице 
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критичен брой елементи. 

Рисунка 5 (момче, сумарен бал – 10)  Рисунка 6 (момче, сумарен бал – 12)

Рисунка 7(момиче, сумарен бал- 9)  Рисунка 8 (момиче,сумарен бал – 8)

Като допълнителни количествени характеристики са анализирани още височина на фигу-
рите и дистанцията на аз-а до родителите и сиблинга. 

Таблица 4. Средни стойности (в см.) на височината на фигурите

Признаци Брой Х SD
 Височина на Аз-а 106 6,6396 3,27599
Височина на майката 105 8,3095 4,21571
Височина на бащата 98 8,7071 4,34905
Височина на сиблинга 72 6,3403 3,42677

Средните стойности за цялата група доказват, че в тази възраст има ясно очертана струк-
тура на семейството, което се изразява в по-големия размер на родителите в сравнение с децата 
(виж таблица 4). 

Статистически значими различия по признака височина на фигурите в рисунката се кон-
статират в зависимост от пола (виж таблица 5). По-високи са при момичетата фигурите на аз-а 
( t = 3,547 при p= 0, 001), майката (t = 2,970 при p= 0, 004), бащата t = 2,943 при p= 0, 004) и 
сиблинга (t = 2,024 при p= 0, 047). Няма разлика между момичета и момчета в представяне на 
социометрията на семейната система изразена в дистанцията между фигурите.
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Таблица 5 Средни стойности на височината на фигурите (в см.) при момчета и момичета

Признаци Пол Брой Х SD

Височина на Аз-а момче 60 5,7017 3,17584
момиче 46 7,8630 3,01908

Височина на майката момче 56 7,2071 4,04245
момиче 49 9,5694 4,09192

Височина на бащата момче 53 7,5604 3,93111
момиче 45 10,0578 4,47038

Височина на сиблинга момче 37 5,5622 2,84032
момиче 35 7,1629 3,82416

 

Поредността на раждането също се отразява на размера на фигурите. Първородните деца 
рисуват по-високифигури в сравнение с вторите (виж таблица 6). Различията са значими за 
фигурите на аз-а (t = 2,859 при p= 0, 006), на майката (t = 2 при p= 0, 05) и на бащата (t = 2,394 
при p= 0, 02).

Таблица 6. Средни стойности на височината на фигурите в зависимости от поредността 
на раждане

Признаци Поредност Брой Х SD

Височина на а-за Първородно 23 8,0696 4,09861
Второ дете 35 5,4857 2,79276

Височина на майката Първородно 20 9,6450 3,88079
Второ дете 37 7,4378 4,02446

Височина на бащата Първородно 21 10,6286 4,56740
Второ дете 36 7,7861 4,18010

Тези данни насочват към диференциран прочит на рисунките за момичета и момчета, 
както и отчитане на поредността на раждането на децата в семейството и структурата на се-
мейството. Броят на признаците и мащабът, който използва детето в рисунката може да се 
използва като първа стъпка в анализа на рисунките, но той не дава възможност за интерпрети-
ране на отделните признаци. 

анализ на честотата на емоционалните признаци

Честотният анализ на наблюдаваните 37 признака показа, че 10 от тях или не се срещат 
в нито една рисунка („компартментализация чрез прегъване“, „фигура в гръб“, „окото на Пи-
касо“) или се срещат в единични рисунки („допиране на 3 фигури“, „рисуване на 2 и повече 
страни на листа“, „задраскани фигури“, „агресивни действия“). 14 от признаците се появяват 
с честота в интервала от 50% до 16% и могат да бъдат определени като редки за изследваната 
група. С най-голяма честота в тази категория са признаците „няма забележителност“ (50%), 
„подчертаване в долната част на листа“ (44%), „отсъствие на съвместни действия“ (41,4%), 
„подчертаване в горната част на листа“ (31%).13 признака попадат в групата на изключенията 
и те се срещат под 16% от рисунките.

Количествен анализ е приложен само по отношение на 27 от наблюдаваните характерис-
тики, които попадат в интервала от 50% до 2,6%. Сравняването на честотата, с която те се сре-
щат в рисунките на момичетата и момчетата показа, че три признакасе откриват само в групата 
на момчетата („рисунка от птичи поглед“ – 12,3%, „символи на състезание“ – 9,2%, „агресивни 
символи“ – 7,7%) като те са от категорията на изключенията. Статистически значими различия 



317
се наблюдават за друга група признаци, които също се дължат на по-честата им поява в рисун-
ките на момчетата. Това са:

„няма забележителност в изобразяване на фигурите“ - 75,9% срещу 24,1% (χ2 =18,511 
при p=0,0001);

„липсващи части на тялото“ - 76,0% срещу 24,0%(χ2 =5,156 при p=0,023);
„отсъствие на съвместни действия“ - 68,8% срещу 31,2% (χ2 =5,374 при p=0,02).
Има и слаба тенденция за по-честа поява на признаците „липсваща фигура“ и „монохро-

матични фигури“ при момчетата, но тя не достига статистически значима степен.Не са откри-
ти значими тенденции в честотите в зависимост от броя на децата в семейството ипоредността 
на раждането.

Факторният анализ по метода на главните компоненти сVarimax ротация и Screeтестът на 
Cattell свидетелстват в полза на 4-факторна структура с 36,135%обяснена дисперсия.В първия 
фактор (виж таблица 7), който условно може да се определи като стил „Изолация“, се включ-
ват 10 признака (при α на Кронбах 0,614 и средна стойност на интеркорелацията на айтемите 
0,132; средна стойност на общия бал от айтемитее 3,86 със SD=1,87).С най-голяма тежест са 
признаците „отсъствие на съвместни действия“ и „недостъпност“. Последната се определя 
като изолация на детето от пространството на другите членове в семейството. Тя може да бъде 
изразена чрез различни бариери, дистанция между фигурите,изобразяване само на себе си в 
рисунката или само на другите членове на семейството. В тази скала попадат и признаци като 
„отсъствие на позитивна лицева експресия“ и „защриховани фигури“. За 6 годишните деца е 
типично използването в рисунките на двумерно пространство, което се въвежда, чрез подчер-
таването в долната и горната част на листа, но тази композиция не се среща в стила на изо-
лираното или изолиращото се дете. Липсва и допирането между фигурите. Пример за високи 
стойности по този фактор са рисунки 6 (бал 8), 9 (бал 9) и 10 (бал 8).

Вторият фактор включва 6 признака, които представят стила „Дистанция“ (при α на 
Кронбах - 0,656 и средна стойност на интеркорелация между айтемите- 0,270; средна стойност 
на общия бал от айтемите - 0,68 със SD=1,12). Повечето от свързаните тук признаци се опре-
делят от въведения мащаб на рисуване. Семейството е изобразено обикновено в по-мащабно 
пространство. Включват се елементи от природната или градската среда и акцентът не е върху 
фигурите, а по-скоро върху действията, а фигурите се разполагат в относително по-малкопо 
размер пространство на листа. Това са рисунки, които се срещат по-честопримомчета и в тях 
присъстват символи на състезание и конкуренция (виж рисунка 11 -бал 3). 

Таблица 7. Факторна структура на признаците

Признаци Фактор
I фактор II фактор III фактор IV фактор

Отсъствие на съвместни действия ,690 ,011 ,166 ,203
Недостъпност ,675 -,004 ,255 ,291
Допиране на 2 фигури -,525 -,104 -,035 ,185
Компартментализация ,487 -,011 ,015 ,168
Подчертаване в горната част -,412 -,060 -,047 -,039
Съюз родител-дете -,351 -,089 -,211 ,206
Подчертаване в долната част -,343 -,099 -,069 -,023
Удължаване на ръцете ,304 -,118 -,261 ,275
Няма позитивна лицева експресия ,293 ,039 -,231 ,048
Защриховани фигури ,286 -,138 ,023 ,011
Човек-схема -,008 ,765 -,024 -,090
Ахроматични фигури -,121 ,616 -,054 ,263
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Състезание -,064 ,601 -,091 -,138
Липсващи части на тялото ,197 ,589 ,101 ,249
Ахроматична рисунка ,129 ,583 ,029 -,117
Рисунка от птичи поглед ,116 ,504 ,232 ,087
Подчертаване под индивидуални фи-
гури ,227 -,140 ,696 ,066

Ротирани фигури ,121 ,027 ,683 -,040
Капсулация ,040 ,202 ,600 -,032
Повдигнати фигури ,329 -,100 ,570 ,160
Липса на семейна структура ,188 -,053 ,394 ,366
Агресивни символи ,147 -,112 -,335 ,196
Няма забележителност в изобразява-
ните фигури ,290 ,211 -,075 ,589

Монохроматична рисунка -,217 ,072 ,213 ,557
Липсват фигури ,197 -,233 -,127 ,554
Монохроматични фигури ,157 ,114 -,111 ,484
Висящи фигури -,323 -,063 ,262 ,438

Рисунка 9 (момче, сумарен бал - 10)  Рисунка 10(момче, сумарен бал - 7)

Третият фактор включва 6 признака, които могат да бъдат обобщени като стил „Уязви-
мост“ (при α на Кронбах - 0, 625 и средна стойност на интеркорелацията на айтемите - 0,220; 
средна стойност на общия бал от айтемитее 2,23, със SD=1,40). Липсата на ясна семейна струк-
тура, която се изразява чрез височината на фигурите (поне едно от децата е нарисувано по-ви-
сокоот родителите), се съчетава с „ротиране“, „подчертаване“и „капсулиране“ на фигури в 
общото семейно пространство.

Рисунка 11 (момче,сумарен бал –9)  Рисунка 12 (момиче, сумарен бал – 8)
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Не се включват агресивни символи, действия или странни знаци. В рисунките 6 (бал 5), 

8 (бал 5) и 12 (бал 4) се наблюдава присъствието и на този стил.
Четвъртият фактор обединява 5 признака, които описват стила „Емоционална неанга-

жираност“ (при α на Кронбах - 0,462 и средна стойност на интеркорелация между айтемите– 
0,165; средна стойност на общия бал от айтемитее 1,10 със SD=1,06). Факторът се характе-
ризира с ниско равнище на вътрешна съгласуваност.Съдържателно признаците в този фактор 
могат да се свържат с отсъствието на желание у детето да се включи в тестовата задача и отра-
зяват по-скоро липсата на емоционална ангажираност. 

Рисунка 13 (момче, сумарен бал – 8)  Рисунка14 (момиче, сумарен бал – 10)

Емоционалната инвестиция в рисуването се изразява най-често в детайлизацията на фи-
гурите и използването на повече цветове. При този стил се избира обикновено един цвят и той 
се използва за оцветяване на ахроматични фигури и обекти. Тестовата задачата се изпълнява 
бързо и по-скоро формално. Пропускат се отделни членове от семейството.Рисунки 13 и 14 
имат бал 4 по тази скала.

Статистически значими различия в зависимост от пола са открити по стила„Дистанция 
(t=3,08 при p=0,003), по който момчетата имат по-високасредна стойност на общия бал от ай-
темите(Х=0,95, SD=1,32) в сравнение с момичетата (Х=0,33,SD=0,62) и по скала емоционална 
неангажираност (t=3,999 при p=0,0001). При момчетата средната стойност е 1,43 със стандарт-
но отклонение 1,04, а при момичетата - 0,69 със стандартно отклонение 0,93.

Анализът на средните стойности по скалите в пълното и непълното семейство показ-
ва статистически значими различия само по стила „Емоционална неангажираност“ (t=2,72 
p=0,008). 

Тези четири различни емоционални стила в рисунката на семейство дават възможност за 
контекстуализирането не само наединичните признаците, но и на суровия бал и на използва-
ния от дете мащаб за изобразяване на фигурите.

обобщение

Независимо от критиките към теста на Р. Бърнс и С. Кауфман (Burns & Kaufman, 1972) 
той продължава да бъде използван широко в клиничната и консултативна практика и остава 
като предизвикателство за изследователите в създаването на стандартизирана процедура, която 
да диференцира децата с емоционални и поведенчески проблеми от деца в норма. Въведе-
ните от авторите признаци се използват или като отделни индикатори или като интегрирана 
характеристика, но и в двата случая се търси основание за оценка на рисунката, която да отра-
зи емоционалните особености на изследваните. Натрупаният опит показва, че дори когато се 
прави сравнение между рискови групи деца и норма е необходимо да сеотчитат възрастовите 
особености и семейната структура. 
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Представеното изследваневключва няколко етапа в анализа на рисунките, за да бъдат 
определени общи характеристики в КРС на 6 годишни деца в норма, които посещават детска 
градина.

За цялата група е характерно ниска честота на срещане на 37 от емоционалните призна-
ци, които могат да бъдат категоризирани в три групи: редки (от 50% до 16%), изключения (под 
16%) и липсващи. Анализът на броя на признацитепоказва, че средната тенденция в групата 
е необходимо да бъде диференцирана по признака пол. Така при момчетата тя е в диапазона 
6,31±2,54 признака, а при момичетата е 4,22±2,68. Факторният анализ на честотата, с която 
се срещат 27 от тези признаци очерта4 емоционални стила в рисунките, които условно могат 
да бъдат определени като: „изолация“, „дистанция“,„уязвимост“ и „емоционална неангажи-
раност“. Те могат да се разглеждат като представящи модели за справяне в динамиката на 
семейната среда.Полови различиясе наблюдават по стиловете„дистанция“ и „емоционална не-
ангажираност“, които се проявява по изразено при момчетата.Броят на признаците в рисунката 
и баловете по емоционалните стилове дават възможност да се определи посоката в интерпре-
тацията на рисунката. Суровият бал, който е под диапазона на средните стойности за пола 
и ниските стойности по скалите на емоционалните стилове представят добре адаптираното 
дете, което има своя емоционален комфорт в семейството. В рисунките, при които балът е над 
Х+SD, могат да бъдат потърсени съдържателни интерпретации на основата на представените 
емоционални стилове в рисунката. 

Анализът на размера на фигурите и дистанцията между тях дава общата характеристика 
на мащаба на рисунката, която е характерна за изследваната възраст. Отчитат се статистиче-
ски значими различия не само по пол, но и по поредност на раждането. Момичетата рисуват 
по-големи фигури, в сравнения с момчетата, както и първородното детев сравнение с второто 
в семейството. 

Тези данни очертават някои общи тенденции в КРС, които са характерни за възрастовата 
група на 6 годишнитеи могат да бъдат използваникато база за сравнениесемоционалните при-
знаци в рисунките на различни групи деца в риск.За да бъдат коректно интерпретирани резул-
татите за отделен случай,остава необходимостта да се използва колекция от рисунки (рисунка 
на човешка фигура, кинетична рисунка на къща-дърво-човек, кинетична рисунка на семей-
ство) както и допълнителни методи за изследване на емоционалното функциониране на детето.
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ABOUT PSYCHOLOGY AND PSYCHOMETRICS: DOES THE THING WE 
MEASURE COINCIDE WITH THE THING WE WANT TO MEASURE?

Mina Ivova Nedelcheva, Master in Clinical and Consultative Psychology

В последните десетилетия психологията и психометрията сякаш се отдалечават една от друга, вместо 
да са вплетени в неразделно цяло. Психологията се страхува да навлезе в света на новите психометрич-
ни методи и да потърси по-добри и по-силни обяснителни модели. Голяма част от психолозите все още се 
осланят в своите интерпретации единствено на вече наложили се класически измервателни процедури и 
се притесняват да изоставят този комфорт. Психометрията, от своя страна, препуска напред, създавайки 
нови и сложни математически модели, без обаче да се погрижи за техния психологически „пълнеж”, тоест, 
за съдържанието, което би ги осмислило. В този доклад ще бъдат разгледани някои теоретични и прагма-
тични обстоятелства, които възпрепятстват интеграцията между психологията и психометрията, ще бъдат 
посочени някои от най-честите грешки в анализа и интерпретацията на психометрични данни от страна 
на психолозите и ще бъде демонстрирано по емпиричен път как тези грешки се отразяват върху заключе-
нията относно изследвания конструкт или върху неговата теоретична постановка.

It seems that Psychology and Psychometrics are drifting away from each other through the last decades, 
instead of being parts of an inseparable whole. Psychology is afraid to get into the new psychometric methods and 
to look for better and stronger explanation models. Many psychologists still rely in their interpretations only on 
well established classical measurement procedures and are anxious about leaving this comfort zone. Psychometrics, 
on the other hand, is racing forward, creating new complex mathematical models, but without taking care of their 
psychological substance, the content that would make them meaningful. This paper will consider some theoretical 
and pragmatic conditions that hamper the integration between Psychology and Psychometrics. Some of the 
most frequent mistakes in analyzing and interpreting psychometric data will be pointed out and it will be shown 
empirically how these mistakes influence on the conclusions about the researched construct or on its theoretical 
explanations.

Тази статия е вдъхновена от една дискусия, която се развива на страниците на списа-
ние Психометрика (Psychometrika, Springer International Publishing) през 2006 г. Въпреки, че 
е отпреди 11 години, дискусията е изключително актуална в настоящето, също и във връзка с 
българската действителност. Тя хвърля светлина върху един важен и наболял въпрос, а имен-
но начинът, по който ковем науката Психология днес. Как изграждаме теорията зад психоло-
гическите конструкти? Какви методи за измерване използваме? Как планираме изследване-
то? Как построяваме тест? Как получаваме резултатите? И най-вече, как ги интерпретираме? 
Предполага се, че всеки студент във втори курс може да даде задоволителен отговор на тези 
въпроси. Но при повторно вглеждане те са всъщност много по-дълбоки, фундаментални, и 
предоставят храна за размисъл и за квалифицираните специалисти.

Въпросът от второ равнище звучи така: Дали след като преминем през целия този изсле-
дователски процес, накрая можем да си позволим да твърдим, че сме измерили това, което сме 
искали да измерим? Така зададен, той на практика повтаря мантрата на конструкт валидността. 
За да се подсили ефекта, ето как още може да се зададе този въпрос: Дали един съвременен 
(„средностатистически”) психолог, въоръжен с научен интерес, с добри намерения и с цялата 
си компетентност, може да заяви в края на изследователския процес, че е измерил онова, което 
е искал да измери?
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Едва ли би имало спор, че колкото по-висока е компетентността на психолога, толкова 

по-близо е той до възможността да извърши едно валидно изследване. Но може също да се 
предположи, че отговорът на въпроса би зависил и от това в какво се състои компетентността 
на психолога. С каквото и изследване да се захване той, твърде вероятно е неговата компетент-
ност да бъде предизвикана в две абсолютно различни посоки. От една страна той ще трябва да 
е компетентен в съответната подобласт на психологията, в която е съсредоточен неговият на-
учен интерес. Например, ако го интересува да изследва някоя личностова характеристика или 
черта, той би трябвало да притежава компетентност в областта на психологията на личността. 
Но (може би за негово неудоволствие), за да проведе валидно изследване, той също така ще 
трябва да бъде компетентен и по отношение на методите на самата наука, иначе казано, в об-
ластта на психологическото измерване (психометрията). Тази постановка, разбира се, е вярна 
за много науки, не само за психологията, но сякаш в психологията компетентността в тези две 
направления поставя твърде различни изисквания пред учения. И въпреки че психологът едва 
ли ще отрече необходимостта от това да е компетентен в областта на изследвания конструкт, 
има вероятност той да пренебрегне или подцени необходимостта да бъде компетентен в мето-
дологията и измерването. В настоящата статия ще бъдат разгледани възможните причини, кои-
то препрятстват компетентността на психолога по отношение на измерването, както и после-
диците, които произтичат от тази липса. Ще бъде разгледана също ролята на психометриците 
и взаимодействието между психологията и психометрията. 

През 2006 г. в списание Психометрика Дени Борсбуум (Borsboom, 2006а) представя пред 
аудиторията един интересен и важен въпрос в своята статия „Атаката на психометриците”. 
Текстът на Борсбуум се отнася до връзката между психологията и психометрията в ролите им 
на самостоятелни научни области, като изследва причините за тяхната отдалеченост и посочва 
проблемите, до които води липсата на комуникация. Дори и тези въпроси да изглеждат съвсем 
естествени за читателя, всъщност статията на Борсбуум пуска бомба и гърмът отеква в спокой-
ните и комфортни домове както на психометриците, така и на психолозите1. Идеята за статията 
се заражда от обсъждания между Борсбуум и негови колеги по време на Годишната конферен-
ция по психометрия през 2005 г. Текстът предизвиква четири отговора в рамките на същото 
издание на списанието (Clark, 2006; Heiser, 2006; Kane, 2006; Sijtsma, 2006), както и още една 
реплика от страна на самия Борсбуум (Borsboom, 2006b). Самият факт, че редакторите на спи-
санието решават да публикуват тази дискусия и че, освен това, пускат текстовете със свободен 
достъп, говори за значението, което ѝ отреждат. Друго доказателство за значението на дискуси-
ята е проявата на емоционалност у авторите, която ясно прозира през научния им текст.

Макар самият Борсбуум да е критикуван заради надменния тон и присмеха2, които влага 
в текста си, със своята статия (Borsboom, 2006а) той сякаш най-сетне отваря дума за слона в 
стаята, темата, която често се предъвква наум, но не се споменава. Психометриците се питат 
защо психолозите не желаят да се възползват от напредъка в психометрията и ги осъждат за не-
компетентно поведение спрямо измерването и интерпретацията. Психолозите пък недоумяват 
защо измерването трябва да е толкова сложно и не откриват значителни разлики между вече 
познатите им методи и новите, които им се предлагат. Но макар да не са разтворили обятия 
за психометричната революция, има такива сред психолозите, които също си задават въпроси 
относно своята компетентност по отношение на измерването и търсят начин да я подобрят. 
Усилията им, обаче, може да се окажат безплодни, ако насреща си намерят жив плет от урав-
нения и високомерие.

1 Разбира се, групата на психолозите е ограничена предимно до тези, които изобщо биха посегнали към списание 
Психометрика.
2 Въпрос на гледна точка, текстът може да се възприеме и по-скоро като хумористичен, отколкото като 
подигравателен. А също заслужава да се отбележи, че е поднесен по изключително достъпен начин.

ЗА ПСИХОЛОГИЯТА И ПСИХОМЕТРИЯТА: ДАЛИ ТОВА, КОЕТО ИЗМЕРВАМЕ, СЪВПАДА ...



МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
324

В своята статия Борсбуум (Borsboom, 2006а) дефинира връзката между психологията и 
психометрията с липсата на интеграция. Макар дълго време да са се развивали заедно, на прак-
тика в рамките на една и съща дисциплина, сега те са самостоятелни научни области, които 
рядко си говорят. Психометрията вече не се счита за част от психологията, нито психометрици-
те считат себе си за психолози. Те не се занимават и рядко се интересуват от психологията на 
съдържателно ниво, тоест психологическите теории и натрупаното познание. Техният интерес 
трайно е изместен към методологията на науката.

Психометрията се самоопределя като самостоятелно обособена научна (и приложна) 
област. Тя се е развила от т. нар. Корелационна психология, един от основните дялове3 на 
психологията през 50те години на XX век (Heiser, 2006). Дори още по-рано се обособява пси-
хометрическото общество, чиито основатели всъщност са едни от най-видните психолози на 
онова време: Търнстоун, Торндайк, Гилфорт и Кели (Borsboom, 2006а). Психометрията е била 
неразделна част от психологията през голяма част от своето съществуване. Самото название 
на дисциплината категорично го показва. Малко по малко обаче психометрията започва и едно 
паралелно самостоятелно развитие. Може да се твърди, че голямото разделение започва след 
50те години на XX век, когато психометриците се преориентират повече към математиката и 
статистиката, докато психолозите си остават психолози (Sijtsma. 2009). Психометриците за-
почват търсене на все по-адекватни и силни обяснителни модели, които да подпомогнат про-
верката на различни хипотези или теории, което по начало е добра идея. Моделите обаче стават 
все по-сложни и неразбираеми, а психометриците все повече се затварят в своето общество, 
където професионалният жаргон и уравненията нямат нужда от обяснение. Психологията не 
успява вече да се възползва от динамичното развитие в психометрията, тъй като, от една стра-
на, психолозите не желаят да се разделят с комфорта на едни вече установени класически 
методи на измерване, и от друга страна на тях се пада също и да творят (или откриват) съдър-
жанието, с което да придадат смисъл на новите (или на старите) обяснителни модели. 

В текста си Борсбуум (Borsboom, 2006а) посочва, че потенциалът на психометрията не 
се осъзнава от психолозите, че те до голяма степен продължават да използват същите методи и 
процедури, характерни за работата на поколенията преди тях (изчисляване на Алфа на Крон-
бах, анализ по метода на Главните компоненти и преглеждане на корелационни матрици), и 
че съвременното измерване в психологията не се различава много от това през 50те години на 
миналия век. Ситсма (Sijtsma, 2006; 2012) е съгласен с Борсбуум. От позицията на бивш пред-
седател на Холандския тестов комитет (Dutch Committee on Tests and Testing (COTAN)) в про-
дължение на 5 години (2005-2010 г.), в своята статия от 2012 г. той споделя наблюденията си, 
че повечето изследователи се ръководят основно от Класическата тестова теория и метода на 
Анализ на главните компоненти, за да обработват данните си и да правят заключения. Изследо-
вателите рядко използвали модерни психометрични техники и Ситсма предполага, че това се 
дължи от една стана на незнанието, че те изобщо съществуват, и от друга страна на това, че е 
трудно да бъдат убедени психолозите в предимствата на новите методи пред вече установени-
те. Ситсма посочва, че все още съществува огромна пропаст между теорията на психометрията 
и практиката на конструиране на тестове.

Според Борсбуум (Borsboom, 2006а) ежедневната практика на психолозите е изпълнена 
със съмнителни интерпретации, което директно произхожда от липсата на интеграция между 
психологията и психометрията. Тръгвайки от така дефинирания проблем, той изследва някои 
от причините, които водят до съпротивата (съзнателна или не) на психолозите срещу интегри-

3 Другият основен дял е бил Експерименталната психология. Основна разлика между двата дяла е изследователският 
метод. Експерименталната психология използвала експеримента и истинското манипулиране на независимата 
променлива, докато Корелационната психология използвала квазиексперимента, в който независимата променлива 
е естествено варираща характеристика в целевата популация.
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рането в своя инструментариум на модерните психометрични методи. 

Част от тези причини са теоретични по своя характер.
1) Латентните променливи
Борсбуум посочва, че много изследователи, които работят в сферата на междуличностни-

те различия или на личностовите характеристики/ черти, често разглеждат своята тема в тер-
мините на латентните променливи (Borsboom, 2006а, 2006b; Borsboom et al., 2003), но след 
това използват метода на Анализ на главните компоненти като свой основен инструмент при 
анализа на данните. Този метод обаче не може да доведе до интерпретации относно латентната 
структура на даден конструкт, тъй като той сам по себе си не е модел на латентните променли-
ви, а само техника за редукция на наблюдаваните променливи до обединяващи компоненти. В 
този смисъл той е формативен, а не рефлективен модел4.

Например, да приемем, че интересуващият ни конструкт е екстраверсията и сме констру-
ирали тест, с който да я измерим. Тестът се състои от айтеми, които задават въпроси за опреде-
лени поведения и прояви, като „Обичам да излизам с приятели”, „Да стоя вкъщи ме отегчава”, 
„Често съм център на вниманието”. Да предположим, че висок резултат по теста се свързва5 с 
по-високи нива на екстраверсия. Има поне два начина да бъде интерпретиран този резултат. 
Формативният обяснителен модел би ни довел до извода, че айтемите (поведенията) каузално 
определят конструкта, тоест, „Екстроверт съм, защото обичам да излизам с приятели”. Рефлек-
тивният обяснителен модел ще ни доведе до обратната каузалност, поведенията се проявяват, 
защото конструктът е наличен, тоест, „Обичам да излизам с приятели, защото съм екстроверт”.

Методът на Анализ на главните компоненти6, който действително е сред основните ин-
струменти в инвентара на психолозите, може да се окаже неподходящ, тъй като теоретична-
та постановка на изследвания конструкт често е от рефлективния тип. За нейното доказване 
по-адекватно би било да се използват модели, оценяващи латентните променливи, като напри-
мер конфирматорен факторен анализ.

Проблемът обаче е, че в представите на много психолози (дори и на водещи специалисти 
изследователи) извеждането7 на няколко компонента от наблюдаваните данни е същото като 
откриването на латентни променливи зад наблюдаваните данни (Borsboom, 2006а). В статия-
та си Борсбуум привежда пример с конструирането на теста на Голямата Петорка (Big Five). 
Структурата на теста е проверена чрез Анализ на главните компоненти, който открива 5-фак-
торно решение. При последващ конфирматорен факторен анализ обаче, се оказва, че петфак-
торният модел не се подкрепя от данните. Интересно е заключението на авторите на теста: тъй 
като конфирматорният анализ не подкрепя данните, следователно това е анализ, който демон-
стрира сериозни проблеми при приложението си в изследване на личностовата структура (цит. 
по Borsboom, 2006а).

В Приложение 1 на настоящата разработка ще бъде демонстрирано с емпирични данни 
от българска извадка как конфирматорен факторен анализ може да предложи различни обясни-
телни модели за структурата на даден инструмент, като един от моделите ще бъде конструиран 
върху полученото факторно решение при използване на метода на Анализ на главните компо-
ненти.
4 Определенията „формативен” и „рефлективен” модел се отнасят до начина, по който моделът отразява връзката 
между теоретичния конструкт и наблюдаваните променливи. Формативният модел предполага каузалност в 
посока от наблюдаваните променливи към конструкта, тоест, те го определят. Рефлективният модел поставя 
каузалността в обратната посока, същината на конструкта определя наблюдаваните променливи
5 Разбира се, тук става дума за положителна корелация, която няма посока и не предполага каузалност. Те просто 
са свързани.
6 Методът на Анализ на главните компоненти често е методът, който се използва по подразбиране при провеждането 
на Експлораторен факторен анализ.
7 Екстрахирането
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2) Правилото за операционализацията
Операционализацията се заражда като основно правило в психологическото изследване 

поради естеството на психологическите конструкти, които са обект на научния интерес. Обик-
новено те са силно абстрактни и имат сложна структура. Но най-вече, те са недостъпни, не 
могат да се наблюдават, манипулират, измерят. За тях може само да се хипотезира. Фактът, че 
те не са пряко достъпни за изследване, налага да бъдат операционализирани, тоест, да бъдат 
приведени в измерим вид. В идеалния случай това би означавало за тези конструкти да бъдат 
намерени наблюдаеми еквиваленти, които да бъдат измерени. На практика обаче операцио-
нализацията се състои най-вече в намирането на наблюдаеми феномени и проявления на кон-
структа, например определени поведения, които не са по подразбиране еквивалентни на самия 
конструкт.

И ето тук идва объркването. Операционалистката теза предполага, че наблюдаемите про-
менливи могат да се приемат за заместители на изследвания конструкт, и следователно за из-
следователя е достатъчно да изнамери такива наблюдаеми променливи, свързани с конструкта, 
и после да извърши всичките си статистически анализи върху тях под фалшивата претенция, 
че анализира самия конструкт (Borsboom, 2006а; Sijtsma, 2006).

Ако се върнем на примера с екстраверсията, това би означавало, че анализирайки сумата 
от резултатите по теста, можем да претендираме, че сме анализирали самата екстраверсия. Та-
кава постановка е единствено възможна, ако допуснем предположението, че сумата на резул-
татите действително представлява адекватно приближение до истинския конструкт. Ако това 
предположение е компрометирано по някакъв начин, то тогава интерпретацията е невярна.

Операционализацията води и до допълнителната последица, че се прави грешката харак-
теристики, присъщи на сумата на резултатите по наблюдаваните променливи, да се приписват 
и на конструкта. Например, характеристиката на резултатите, че могат да бъдат подредени в 
линейна функция, се прехвърля и върху конструкта, като се допуска, че хората, които го прите-
жават, също могат да бъдат подредени в линейна функция, без да се търсят повече доказател-
ства дали това е вярно или не.

Осъзнаването на тези факти обаче много често липсва. Всъщност практиката да се при-
емат за еквивалентни наблюдаваните данни и теоретичния конструкт, е изключително разпрос-
транена. Със сигурност тук се намесва и прагматичен елемент, така е най-лесно да се подходи 
към проблема.

Според Борсбуум (Borsboom, 2006а) един от основните пробиви на психометричната те-
ория в края на миналия век е осъзнаването на разликата между наблюдавани променливи и 
конструкти, и осъзнаването, че измерването не се състои в намиране на наблюдаеми замести-
тели на теоретичния конструкт, а в намирането на структурен модел, който да свърже наблю-
даваните данни с конструкта.

3) Класическата тестова теория (Classical Test Theory)
Класическата тестова теория (КТТ) силно допринася за посочените по-горе обърквания 

(Borsboom, 2006а, 2006b), тъй като подкрепя схващането, че истинският резултат от тестовото 
измерване е еквивалентен на самия изследван атрибут. А от своя страна истинският резултат 
по теста е аксиоматично обвързан със суровия резултат, като се вземе предвид грешката на 
измерване. На практика основното понятие в КТТ, истинският резултат, се дефинира като оч-
акваният резултат след поредица от измервания (Borsboom, 2005; Sijtsma, 2009), като се фор-
мулира допускането, че истинският резултат може да се използва като заместител на атрибута 
при анализа на данните. Всъщност истинският резултат е атрибутът и тази връзка не подлежи 
на изследване. Ако се приеме това допускане на КТТ, то не се оставя никакво пространство за 
изследване на начина, по който тестът работи, нито за хипотезиране по отношение на начина, 
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по който са свързани конструктът и наблюдаваните данни8. Получава се така, че изследовате-
лите, които работят в границите на КТТ, просто не виждат нуждата да си зададат тези въпроси, 
тъй като теорията предварително ги елиминира.

От друга страна в модерните модели на тестовата теория връзката между атрибута (кон-
цептуализиран като латентна променлива) и тестовия резултат може да има множество форми 
(Borsboom, 2005). Според Борсбуум (Borsboom, 2006а) в един алтернативен свят (ако си пред-
ставим, че КТТ не е била измисляна), нормалният ход на едно изследване би започвал с хипо-
теза за начина на свързване между наблюдаваните променливи и атрибута и с построяването 
на психометричен модел, за който да се търсят доказателства. Изследователят би поставил хи-
потеза също и за структурата на изследвания конструкт и би обяснил точно как тестът работи. 
В алтернативния свят на Борсбуум не би било допустимо да се публикува и разпространява 
тест, без неговият автор да е дефинирал тези изключително важни компоненти (структурата на 
атрибута, връзката му с наблюдаваните данни и начинът, по който тестът работи). 

4) Конструкт Валидността
Борсбуум (Borsboom, 2006а, 2006b) формулира своето виждане за конструкт валидността 

като черна дупка, от която нищо не може да се спаси. Той твърди, че сякаш по-трудните и пред-
извикателни9 въпроси в психологията биват винаги приписвани като принадлежащи на кон-
структ валидността и съответно потъват в небитието, оставайки неотговорени. Причината за 
това е широкото разбиране за конструкт валидността като за неразрешим проблем, един никога 
незавършващ процес на изследване, който в най-добрия случай може да доведе до получава-
нето на определено ниво на валидност, но всъщност никога няма да успее да отговори катего-
рично на въпроса дали тестът действително мери това, което претендира, че мери (Borsboom, 
2005; Borsboom et al., 2004).

Възможно е това схващане по някакъв начин да е вдъхновено от работата на Попър 
(Popper, 1959, cited in Borsboom, 2006а), който определя всяка научна теория за валидна, само 
докато не бъде опровергана. Тоест, всяка научна теория във всеки момент на своето съществу-
ване подлежи на фалшифициране, така че нейната истинност никога не може да бъде доказана. 
Нещо подобно се получава и с валидността на психологическите измервания, тя никога не би 
могла да бъде доказана, а може само да бъде опровергана. Но дори ако се приеме това схваща-
не за вярно, то просто не води до продуктивен модел на мислене. Това, което всички научават 
е, че научното изследване е трудно и никога нищо няма да знаем със сигурност. Следователно 
изследователите са силно обезсърчени да търсят отговорите на въпроси, които се приписват 
на конструкт валидността, поради допускането, че тези въпроси са по начало неразрешими. И 
така важни въпроси като „Какво точно измервам?” и „Как работи тестът?” остават неотгово-
рени, а много често и незададени, дори и при напълно завършен процес по конструирането на 
тест.

5) Алфа на Кронбах
Ситсма (Sijtsma, 2012) посочва, че психолозите и изследователите, които се занимават с 

конструиране на тестове като цяло са силно заблудени по отношение на функцията и употреба-
та на коефициента Алфа на Кронбах (α). В съвременната практика този коефициент е най-често 
цитираната статистика (Sijtma, 2009), широко приет е във всяко сериозно научно издание, дори 
сякаш една разработка би била разглеждана като несериозна, ако алфа липсва. Изследователи-

8 Въпрос на гледна точка, текстът може да се възприеме и по-скоро като хумористичен, отколкото като 
подигравателен. А също заслужава да се отбележи, че е поднесен по изключително достъпен начин.
9 Разбира се, тук става дума за положителна корелация, която няма посока и не предполага каузалност. Те просто 
са свързани.
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те придават на коефициента изключително значение и всъщност дори нямат идея, че това е (по 
думите на Ситсма), една от най-лошите статистики за измерване на надеждността, че същест-
вуват и други статистики, по-добри от алфа, и че коефициентът не може да се използва като 
показател за вътрешната консистентност на даден тест или за неговата унидименсионалност.

Алфа всъщност е по-малка или равна на действителната надеждност. От познатите и 
използвани коефициенти на надеждност10, алфа е този, който дава една от най-ниските стой-
ности, тоест, той е една от най-ниските долни граници на надеждността (Sijtsma. 2009). В раз-
работката си от 2009 г. Ситсма сравнява алфа с така наречения glb коефициент. Името на този 
коефициент се превежда като „най-ниска долна граница” (greatest lower bound, glb) и характер-
но за него е, че се изчислява по такъв начин, че наистина да отразява най-ниската възможна 
долна граница за коефициента на надеждност, който може да бъде постигнат за даден тест. То-
ест, потенциално надеждността не може да бъде по-ниска от стойността на glb и допускането 
е, че тя винаги се намира някъде между glb и 1. А стойността на алфа винаги е по-ниска или 
равна на стойността на glb11 (която винаги е по-ниска или равна на действителния коефициент 
на надеждност). 

Така че, въпросът е защо за оценяване на надеждността да се използва коефициентът 
алфа, който ще даде най-ниска стойност, до степен, че тя дори е грешна? Ситсма предполага, 
че за това подвеждане допринася наличието на този коефициент като функция по подразби-
ране в статистическия пакет SPSS, който е широко използван от психолозите12. Също така 
колкото повече се изчислява и цитира тази статистика, толкова повече се затвърждава нейната 
употреба. Ако един изследовател среща само този коефициент по научните издания, разбира 
се че в своите разработки ще цитира именно него. Още повече, че сякаш колкото по-познат е 
алфа, толкова по-непознати са другите коефициенти, което води до объркването, че различните 
методи за оценяване на надеждността водят до измерването на различни видове надеждност13 
(Sijtsma. 2009).

Както вече се спомена, другият голям проблем с алфа е, че този коефициент не може да 
се използва за измерване на вътрешната структура на теста или на вътрешната консистентност, 
следователно не може да служи за доказателство, че всички айтеми по теста „мерят едно и 
също”, тоест, че принадлежат на един и същи конструкт (Sijtsma. 2009). Схващането за алфа 
като измерваща вътрешната консистентност е може би една от големите заблуди в психологи-
ята. Най-простото доказателство, че твърдението е невярно е, че алфа може да даде еднакви 
резултати (съответно еднакво високи или еднакво ниски), при различни по броя на подлежа-
щите фактори тестове.

В Приложение 2 на настоящата разработка е демонстрирано как алфа дава най-висока 
стойност за тест, чиято структура предполага наличието на 4 обособени фактора, и дава по-ни-
ски стойности за всеки от факторите по отделно (за които се предполага, че са унидименси-
онални).

6) Кратки тестове и надеждност
Напоследък е модерно в практиката да се използват кратки или свръхкратки тестове, за 

10 Които се извличат от еднократно тестиране на изследваните лица
11 Макар Систма да препоръчва горещо използването на коефициента glb вместо алфа, трябва да се има предвид, 
че този коефициент е предразположен към грешка (positive bias) в рамките на малки извадки (по малки от 1000 
човека) и при дълги тестове (по-дълги от 10 айтема). Ясно е, че такива параметри, в които да работи добре 
коефициентът glb, към момента са трудно постижими в едно психологическо изследване.
12 И все пак не само коефициентът алфа е наличен в този пакет като възможност за измерване на надеждността.
13 Което, разбира се, е невярно. Има само един вид надеждност, която и идеалния случай се определя като 
корелацията между тестовите резултати от две независими администрации на един и същи тест върху едни и 
същи изследвани лица.
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сметка на по-дългите версии на същите тестове. Те са по-евтини, по-ефикасни14 и по-малко то-
варят изследваното лице. Допускането е, че използването на малко, но силно репрезентативни 
айтеми ще компенсира за неизползването на по-дълъг тест, в който пък някои айтеми отразяват 
в по-малка степен изследвания конструкт (Sijtsma, 2012). Въпросът е обаче допустима и оправ-
дана ли е употребата на кратки тестове при индивидуалното оценяване, когато от резултата и 
решението зависи човешка съдба15?

В статията си от 2009 г. Ситсма (Sijtsma, 2009), позовавайки се и на предишни разработ-
ки, посочва, че еднократното тестиране на изследваното лице е недостатъчно, за да се направят 
изводи за неговия истински резултат. Също така от повече от век е известно, както в психоме-
трията, така и в психологията, че надеждността на теста е обвързана с неговата дължина (кол-
кото по-дълъг, толкова по-надежден) (Spearman, 2010; Brown, 2010, both cited in Sijtsma, 2012). 
В статията си от 2009 г. Ситсма демонстрира, че скъсяването на теста влияе силно негативно 
върху вземането на решения при индивидуалното тестиране16 и препоръчва да се използват 
дълги тестове, дори да е за сметка на прагматични съображения. 

Друга част от причините за дезинтеграцията между психологията и психометрията могат 
да бъдат търсени на прагматична основа. Те се отнасят до по-тривиални проблеми, незасяга-
щи фундаментите на науката, но, както се оказва, не по-малко важни.

1) Психометрията е рискована за кариерата.
Борсбуум дава чудесен пример за това как за психолозите може и да не се окаже мъдро, 

от гледна точка на кариерата, решението да въведат откритията на съвременната психометрия 
в своя инструментариум (Borsboom, 2006а). Да си представим, че психолог провежда някакво 
важно изследване в своята област. Той достига в работата си до някои от посочените по-горе 
важни въпроси и решава да се обърне към психометрическото моделиране, за да потърси от-
говор. Накрая психологът написва една елегантна разработка с добре подредена и обоснова-
на методологична част, в която представя важни открития, свързани с изследвания конструкт. 
Той иска да публикува своята разработка и я представя на няколко психологически списания. 
Много е вероятно редакторите да му върнат разработката, тъй като ще я сметнат за твърде 
психометрично ориентирана и по този начин неразбираема или безинтересна за читателите на 
списанието. И ще го посъветват да я публикува в някое психометрично списание. Това, разбира 
се, не е целта на психолога, който на първо място иска да представи на научната общественост 
своите важни открития за конструкта, а не чудесната си психометрична работа. От друга стра-
на, още по-вероятно е редакторите на психометричните списания също да му върнат разработ-
ката, тъй като не е достатъчно психометрично ориентирана. Така психологът остава сякаш „от 
два стола на земята”. Ето защо обръщането към психометрията и непридържането към устано-
вените класически методи в психологията може да се окаже рисковано за психолога.

2) Не трябва да е твърде сложно.
Този проблем в известна степен е свързан с предишния аргумент. „Твърде сложно” се 

отнася до използването на математиката, разбира се, която от своя страна е фундаментална 
за психометрията. В полето на психологията обаче тенденцията е по-скоро да се препоръчва 
използването на не-сложни (тоест нематематически) аргументи или те да бъдат сведени до 
минимум. Ако една разработка съдържа уравнения или твърде разширена и „сложна” секция, 
14 Които се извличат от еднократно тестиране на изследваните лица.
15 Например при тестиране за наемане на работа или за оценка на клинична промяна след период на лечение.
16 Тъй като при скъсяване на теста Стандартната грешка на измерването се свива по-бавно от стандартното 
отклонение на истинския резултат, което води до по-голям риск от взимане на грешно решение, особено въз 
основа на единично тестиране.
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посветена на методологията и на измерването, вероятно е тази разработка да не бъде публику-
вана. Може да се допусне, че част от мотивацията на психолозите да изберат тази хуманитарна 
специалност, е всъщност да избягат от математиката, която обаче още в първи или втори курс 
се стоварва отново върху тях под формата на психологическо измерване. 

3) Въпрос на образование.
Като цяло психолозите в световен мащаб не получават достатъчно обучение по математи-

ка, то дори се избягва. Нито пък от тях се изисква да имат известно предварително математи-
ческо познание, записвайки се в тази специалност. С навлизането на лесните за опериране ста-
тистически софтуери, психолозите вече не изучават основите на статистиката, а по-скоро как 
да работят с конкретен софтуер и да интерпретират резултатите, които той генерира (output). 
Последиците от тази ситуация са, че на психолозите често им липсват необходимите умения и 
знания, за да разберат как работят психометричните модели и за какво могат да бъдат използ-
вани, което от своя страна препятства навлизането на тези модели в модерната психология 
(Borsboom, 2006а).

4) Няма го в SPSS.
Част от причините Алфа на Кронбах и Анализът на главните компоненти да са толкова 

популярни техники сред психолозите, не произлизат от това, че тези техники са най-подходя-
щите или най-оптималните за анализ на един тест, а че просто са налични опции в най-попу-
лярните статистически пакети (Borsboom, 2006а). Доста психолози са силно привързани към 
SPSS и силно моногамни в своята връзка. Често те най-вече знаят как да накарат SPSS да въз-
произведе определени таблици, които също знаят как да тълкуват, но това знание е механично. 
То е изтъкано от правила, които са прочели или научили от типа „Щом алфа е повече от 0.8, 
значи надеждността е достатъчно висока”. Често психолозите не разбират какво точно прави 
SPSS, за да им генерира определени резултати и дали биха могли да използват алтернативни 
методи за търсене на същите резултати17. Това затваря съзнанието им за търсене на други под-
ходи, а от своя страна психометричните модели не са добре представени в популярните статис-
тически пакети, което силно препятства евентуалната им среща с психолозите.

5) Недостъпността на статистически и психометричен софтуер.
Тази бележка е свързана с предишната. Може да се случи някои психолози да са заин-

тригувани от нови и различни софтуери с разширени възможности за анализи, но просто да 
няма начин да се доберат до тях. Фактът, че определени софтуери са най-популярни и познати, 
често води до това, че именно тях закупуват институциите като университети, клиники и пр. В 
такъв случай служителите в тези институции почти нямат избор, освен да използват каквото е 
налично. Статистическите пакети са скъпи при закупуване за индивидуална употреба, имайки 
предвид, че инвестицията за провеждането на изследвания на практика никога не се възвръща 
и в много държави се извършва без финансиране. Много по-лесно е за един изследовател да 
се задоволи с наличния софтуер, който все пак може да му свърши работа, отколкото да търси 
начини да подобри своя анализ. Още повече, че използвайки популярния пакет, неговата раз-
работка ще бъде добре приета и няма да бъде санкциониран, че не е потърсил по-подходящо 
решение.

6) Размерът на извадката
Тестването на психометричните модели често изисква наличието на големи извадки, кое-

то обаче не отговаря на реалността на много от психологическите изследвания. От една страна 
17 Или дори алтернативни опции в рамките на самия SPSS.
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(и в голяма степен поради липсата на финансиране) големи и разнообразни извадки не са дос-
тъпни за психолозите18. От друга страна често експерименталната постановка на изследването 
не позволява да бъдат обхванати големи обеми от участници. 

Третия вид причини за липсата на интеграция между психологията и психометрията Бор-
сбуум определя като съдържателни (Borsboom, 2006а). Тук най-вече се има предвид липсата 
на, както той ги нарича, „силни” психологически теории. Силните теории са тези, които по-
вече се доближават до формалните и дават конкретизирани дефиниции за конструктите, тях-
ната структура и връзките между тях. Психологическите теории обаче по-често не са толкова 
прецизни, което не им позволява да мотивират създаването на психометрични модели. Много 
често те са силно абстрактни, дават мъгляви дефиниции за връзката на своите конструкти с 
наблюдаваните данни, или дори не ги дефинират, а просто постулират, че са свързани. И също 
може да се случи за изследването на даден конструкт дори да не съществува теория, от която 
да се тръгне, в който случай теоретизирането се случва едновременно или като следствие от 
създаването на тест. Така тези неспецифични или незавършени теории не могат да бъдат тес-
тирани, поради липсата на детайли (Kane, 2006; Sijtsma, 2006; Sijtsma, 2012). В същото време 
може да се посочи и че, докато има тестове, които се конструират без добра теоретична основа, 
ще има и проблеми с валидността.

Как може да се подобри връзката между психологията и психометрията
Според Борсбуум (Borsboom, 2006а) връзката между двете науки може да се подобри зна-

чително, ако специалистите от двете полета се запознаят по отблизо с работата на съседите си. 
За психолозите е важно да разбират психометричните модели и да могат да си дадат сметка, че 
новите методи отравят нови възможности за изследване и могат да отговорят на много важни 
въпроси. За да се случи това, е нужно обучение. От една страна в университетите би могло да 
се застъпи по-широко изучаването на психологическото измерване, или дори да се създадат 
специализирани курсове под формата на избираеми предмети за студентите, които ще поискат 
да се занимават с изследвания.

Друго, което би спомогнало за запознаването на психологическата аудитория с психо-
метричните методи е писането на добри и разбираеми учебници или въвеждащи статии. Пси-
хометриците биха могли, при добро желание, да се изразяват много по-просто и разбираемо 
отколкото по принцип (Clarck, 2006), без да изгубят от качеството на текста си. Разпространя-
ването на това познание е важно и е необходимо психометриците да пожелаят да преподадат 
знанията от своята област на тези, които са мотивирани да ги използват (Sijtsma, 2012). Ситсма 
(Sijtsma, 2006) предлага също да се публикуват разработки с паралелно извършени анализи 
чрез класическите и чрез модерните методи, за да могат директно да се сравнят предимствата 
и недостатъците на всеки метод спрямо другия.

Още едно облагодетелстващо психолозите условие е създаването, в последните години, 
на лесен за употреба софтуер за психометрично моделиране от типа на LISREL и AMOS.

Съветът към психолозите е да бъдат особено внимателни в интерпретацията на резул-
татите и в използваните методи на измерване, тъй като психологията е не само научна, но и 
приложна дисциплина, и много често решенията, които зависят от интерпретацията, касаят 
човешки съдби.

По отношение на подобряването на връзката между двете дисциплини Борсбуум 
(Borsboom, 2006а) се обръща също и към своите колеги психометрици, призовавайки ги да не 
забравят „психо”-то в своята професия. Според него голяма част от психометриците са насо-
18 Една препратка към популярната шега, че съвременната психология се изгражда на гърба на съвременния 
студент по психология.
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чени повече към математиката, отколкото към психологията, и съответно не са заинтересовани 
на съдържателно ниво от приложението на своите модели. Борсбуум ги призовава да четат 
повече психологическа литература, да посещават психологически конференции, и дори актив-
но да се включват в изучаването на психологични конструкти и писане на разработки (било в 
рамките на изследователски екип или сами). Кейн (Kane, 2006) от своя страна отправя съвета 
психометриците да се включват пълноценно в изследователските екипи на психолозите и да 
участват не само в анализа на данните, но и в целия процес, от формулирането на хипотезите 
и дизайна на изследването до анализа и интерпретацията на резултатите. Ако има повече тек-
стове с участието на психометрици, то психометричните концепции постепенно ще започнат 
да навлизат в полезрението на психолозите, водейки до обновяване на техния изследователски 
инвентар. Хайзер (Heiser, 2006) посочва, че психометрията е самостоятелна дисциплина, която 
е устояла на теста на времето, но сега и предстои да намери наново баланса между статисти-
ката и психологията.

къде е психометрията В българия?
Това е по-скоро едно изказване със спекулативен характер, тъй като представя лично-

то мнение на автора, обитаващ света на психологията от няколко години и преминал лично 
през голяма част от проблемите, маркирани в настоящата разработка. Интересно би било да се 
направи изследване на преобладаващите практики сред българските психолози, както и едно 
метаизследване на психологическите публикации в България, за да се разкрие действителното 
състояние на науката днес.

На първо място ми се ще да отбележа, че обсъдената тук дискусия ме развълнува, тъй 
като припознах себе си в много от зададените въпроси. Колкото повече навлизам в света на 
психометрията, толкова повече се колебая по отношение на собствената си компетентност, 
която пряко се отнася до изследователската ми практика. Доста от грешките и погрешните 
интерпретации, посочени от Борсбуум и колегите му, съм допускала и самата аз, без дори да 
имам съзнанието за това (например използването на Анализа на Главните компоненти за „раз-
криване на факторна структура” и Алфа на Кронбах като мярка за вътрешна консистентност). 
Тези методи сякаш са пуснали дълбоки корени в българската и в световната практика, и ще 
бъде много трудно около тях да израсте ново познание. Не че те нямат своето място в статис-
тическия инвентар на психолога, но тяхната функция трябва да бъде добре разбрана и да се 
ползват само за анализи, за които са адекватни.

Сега ми е трудно да установя кои от погрешните практики съм усвоила в университета 
и кои посредством американска и европейска специализирана литература. За сметка на това 
много от колегите ми не достигнаха дори и до това да усвоят каквито и да било практики, пък 
били те и грешните. В бакалавърската степен имах възможността да наблюдавам как съкурс-
ниците ми почти се ужасяват от идеята за „статистика”, „математика” и измерване, и гледаха 
по-отгоре да преминат през тези дисциплини. На мен също идеята за математиката не ми до-
падаше (а не че в действителност е имало каквато и да било математика). А от сегашна гледна 
точка си давам сметка, че тези курсове дори са били недостатъчни.

В магистърската степен се срещнах с нови колеги, част от тях от различни университети, 
които дори не бяха изучавали никакви базисни курсове по измерване. За написване на магис-
търската си теза може би поне ¾ от курса решиха да работят по казус, мотивацията на голяма 
част от тях беше да не се налага да боравят с измервателни техники.

Не всеки психолог иска да стане изследовател и в това няма нищо нередно. Много психо-
лози се насочват към терапия и консултиране, или към работа в клиники, в училища. Но винаги 
идва момент, в който ще се окаже, че измерването е необходимо, най-малкото от гледна точка 
на това, че те самите ще ползват в практиката си психологически тестове и трябва да имат ком-
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петентността да прочетат и интерпретират психометричните характеристики на теста.

Доколкото мога да съдя от собствените си впечатления, в България няма истинско разде-
ление между психолози и психометрици. Психометриците са психолози, което е много поло-
жителен знак, макар и обратното да не е задължително вярно.

По отношение на публикациите в българските научни списания по психология, когато 
те са ориентирани изследователски, не може да се отрече, че има много стойностни и компе-
тентни текстове. Но също така се публикуват и изключително некомпетентни изследвания с 
помпозни претенции (например за стандартизация на определен въпросник) и тук в България 
няма почти никакъв контрол върху този процес. Повечето публикации обаче сякаш са някъде 
по средата между тези екстремни примери. И това са именно психолозите, така, както са опи-
сани по-горе от Бурсбуум и Ситсма. Това са „средностатистическите психолози”, от примера 
в началото на разработката, които имат изследователски интерес и добри намерения, но не им 
достигат познания в измерването.

Като заключение в тази последна секция също искам да поставя и един отворен въпрос 
към читателите: да се замислят какъв е техният опит в света на психологическото измерване, 
какво виждат около себе си и в какво се състои тяхната собствена практика?
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приложение 1
Тук ще бъде приложен пример с емпирични данни от българска извадка за това как за 

структурата на един и същи въпросник могат да съществуват различни модели, и че модели, 
които проверяват латентната структура на теста не отговарят задължително на модела, предло-
жен от Анализа на Главните компоненти.

FertiQoL е инструмент, който мери качеството на живот при хора с репродуктивни про-
блеми (Boivin et al., 2011). Съставен е от два модула, основен и допълнителен, и има 36 айтема. 
Основният модул се състои от 24 айтема, разпределени по 6 айтема в 4 субскали: (1) Емоции; 
(2) Ум/Тяло; (3) Интимна връзка и (4) Социални отношения. Допълнителният модул за преми-
наващите курс на лечение на инфертилитета се състои от 10 айтема, разпределени в 2 субска-
ли: Обкръжаваща среда на лечението (6 айтема) и Търпимост към лечението (4 айтема). Всеки 
въпрос се оценява по 5-степенна Ликертова скала.

През 2016 г. беше направен опит за адаптация на инструмента на български език (виж 
Неделчева и Савова, 2016; Неделчева и Савова, 2017). Финалната извадка, чиито резултати са 
подложени на анализ, се състои от 309 изследвани лица, като 272 от тях са попълнили и двата 
модула на въпросника. 37 лица са посочили, че не се лекуват и съответно не са попълнили 
айтемите от модул Лечение. Данните бяха подложени на Експлораторен факторен анализ по 
метода на Анализ на главните компоненти в SPSS, по подобие на анализа, направен в ориги-
налното изследване, с цел потвърждаване на резултатите за българската извадка. Беше прове-
ден обаче и Конфирматорен факторен анализ, като за целта използвахме софтуера IBM SPSS 
AMOS. Такъв анализ не е провеждан при оригиналното изследване, което, имайки предвид 
мащабите на проекта, идва като доказателство за посочените по-горе в разработката проблеми.

С конфирматорен анализ бяха тестирани 4 различни модела, хипотезирани като потенци-
ално адекватни да обяснят структурата на конструкта. Тук само ще бъдат представени накрат-
ко19 моделите и техните схеми, както и индексите им на пасване, за да могат да бъдат сравнени. 
Сравнението следва да послужи като илюстрация, че структурата, която предлага Анализът на 
главните компоненти не е задължително да отговаря на латентната структура на теста.

Фигура 1: Шестфакторен модел Фигура 2: Два фактора от втори ред

19 За повече подробности виж Неделчева и Савова, 2017.
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Фигура 3: Общ фактор от втори ред. Фигура 4: Два фактора от втори ред + 1 

Първият модел (Фигура 1) е шестфакторен, като той представя само връзката между ин-
дикаторите (айтемите) и шестте основни теоретични фактора, които се съдържат в теста: (1) 
Емоции; (2) Ум/Тяло; (3) Интимна връзка и (4) Социални отношения; (5) Обкръжаваща среда 
на лечението и (6) Търпимост към лечението. Без да се добавят фактори от втори ред.

Вторият модел (Фигура 2) запазва шестте фактора от първия, но добавя и двата теоре-
тични фактора от втори ред: Основен и Допълнителен модул. Този модел отговаря изцяло на 
структурата на теста, както тя е теоретизирана от авторите на оригиналния въпросник, на ба-
зата на резултатите от Анализа на главните компоненти.

Третият модел (Фигура 3) заменя двата фактора от втори ред с един общ фактор
Четвъртият модел (Фугира 4) запазва двата теоретични фактора от втори ред, но отделя 

от тях един от факторите от първи ред и го оставя като самостоятелен. Фигури 1, 2, 3 и 4 пред-
ставят схеми на четирите модела.

Таблица 1 предлага сравнение на индексите на пасване на моделите. Сравнявайки функ-
ционирането на четирите предложени модела според техните индекси на пасване, забелязваме, 
че шестфакторният модел сякаш най-добре обяснява резултатите по наличните данни. От дру-
га страна моделът с един общ фактор от втори ред сякаш най-непълноценно описва резултати-
те по наличните данни. Моделите с два фактора от втори ред имат сходни индекси на пасване, 
като сравнително добре обясняват резултатите и са адекватни (Неделчева и Савова, 2017). То-
ест, теоретично поставеният модел от авторите на оригиналното изследване не е този, който 
най-добре пасва на данните от българската извадка.

Таблица 1. Сравнение между индексите на пасване на тестираните модели

Тестиран модел CMIN/DF AGFI CFI RMSEA
Шестфакторен модел 1.595 .833 .920 .047
Модел с два фактора от втори ред 1.622 .831 .915 .048
Модел с общ фактор от втори ред 1.653 .827 .911 .049
Модел с два фактора от втори ред + Интимна връзка 1.623 .831 .915 .048

ЗА ПСИХОЛОГИЯТА И ПСИХОМЕТРИЯТА: ДАЛИ ТОВА, КОЕТО ИЗМЕРВАМЕ, СЪВПАДА ...
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приложение 2
Илюстрация на това как алфа на Кронбах дава най-високи стойности при FertiQoL, Осно-

вен модул, който се състои от 4 обособени фактора, и по-ниски стойности при самите фактори 
по отделно. Това сравнение следва да послужи за доказателство, че алфа не измерва вътрешна 
консистентност.

Таблица 2. Сравнение между индексите на надеждност (Алфа на Кронбах)

Емоции Ум/Тяло Интимна 
връзка

Социални 
отношения

Основен 
модул

Българско 
изследване .81 .84 .80 .69 .90

Оригинално 
изследване .90 .84 .80 .75 .92
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КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИЯ.  

ВИРТУАЛНА ПРОВЕРКА НА ТЕОРИЯТА ЗА АФЕКТИТЕ  
И СЦЕНАРИИТЕ, СЪЗДАДЕНА ОТ СИЛВАН ТОМКИНС.

Красен Георгиев Фердинандов, Магистър по Клинична и консултативна 
психология, училищен психолог в СМГ „Паисий Хилендарски“

Иван Николов Бардов, Доц. д-р, СУ „Св. Климент Охридски”

COMPUTER SIMULATION 
VIRTUAL TEST OF SILVAN TOMKINS’S AFFECT AND SCRIPT THEORY. 

Krasen Georgiev Ferdinandov, Ivan Nikolov Bardov, PhD

Резюме: Статията описва експериментален модел за анонимно интернет тестване на предпочитани-
ята към прости емоции и житейски сценарии. Моделът е разработен като симулация на ключови понятия, 
предложени от Силван Томкинс за ролята на емоциите и подлага на проверка негови формули за изчисля-
ване на съотношения между избраните етикети за емоции и стойности за предимство на избраните етикети 
за “сценарии”. “Сценариите” са работно понятие, което представя и обобщава стереотипността на емоцио-
налните преживявания, емоционалните пориви и намеренията за общуване. Приложени са статистически 
тестове за надеждност, адекватност на извадката и конструктна валидност със SPSS IBM. Хипотезите се 
разглеждат от перспективата на два вида кодиране на резулатите – номинално и скаларно. При сравняване 
стойностите от статистическите тестове са установени различия. Моделът е достъпен в интернет на адрес 
http://testrain.info.

Abstract: The article briefly explains an experimental model for anonymous internet testing of “simple 
emotions” and “life scripts” preferences. It is developed as a simulation of important key concepts of Silvan Tom-
kins’s theory and to trial formulas which are useful to calculate proportions and advantage scores of different 
“scripts” labels. “Scripts” are defined as viable emotional stereotypes which are run by our emotional strivings, 
shape and could label our social transactions and intentions. A scale of emotion labels is used as referential clues 
to different scripts. Statistical measurements with SPSS IBM have been made with two types of data encoding of 
responses. Two-way analysis shows that nominal and scale encoding produce different properties. The model is 
available at http://testrain.info.

теоретични Виждания на томкинс за афектите и емоционалните пориВи

Американският психолог Силван Томкинс е от поредицата изследователи, които после-
дователно отстояват възгледа, че основната изпълнявана функция от емоционалните прежи-
вявания в хода на поведението е, както рефлексно-ориентировъчна (Tomkins, 1995, 316), така 
и усилваща или смущаваща интегритета и функции за предвиждане при умствените процеси 
−„amplifying co-assembly” (Tomkins, 1995, 32; Ibid, 318). 

В периода между 50-те и 80-те години на 20 век този изследовател изработва свой опро-
стен двумерен модел на емоциите и вдъхновява редица други автори да продължат делото му, 
сред които най-изявените са Карол Изард и Пол Екман. Различията между емоциите според 
него произхождат от нивото на невростимулация и се преобразуват една в друга в зависимост 
от прага на т.нар. „плътност“ („density of neural firing”). Фигура 1 по-долу визуализира тези 
негови схващания:
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Фигура 1: Модел на основните емоции и праговете на емоционална невростимулация 

(Tomkins, 1995)

Томкинс предполага, че „плътността на емоцията“ (“density”) зависи от електрическата 
стимулация в автономната нервна система според нейната сила, честота и продължителност 
(”intensity”, “frequency”, “duration”). Тези параметри могат да се установят с много голяма 
точност чрез измерване на галваническата реакция на кожата. 

С това си предположение той не дава категоричен отговор на въпроса как емоциите се 
превръщат една в друга, но това е неговия елегантен подход, за да се излезе от една научна 
дилема – дали емоцията представлява специфичен или неспецифичен отговор на събития, т.е. 
дали емоцията е продукт на синтетичните подкорови нива на мозъка (лимбична система) или 
е резултат от интерптретация на органични стимулации, създадена от аналитичните нива в 
мозъка (различни зони на висшата корова дейност).

Според разглеждания автор нивото на невростимулация на централната и периферната 
нервна система определя какъв тип първична емоционална сцена ще възникне – 6 прототипни 
сценарии („basic scripts”, Tomkins, 1995, 299), от които извежда по-късно многопосочна йерар-
хия от по-специфични „сценарии”: ‚Изясняващи‘ (“Clarification”) ‚Противоотровни‘ (Anti-tox-
ic), ‚Очистващи‘ (“Decontamination”), ‚Ограничаващи‘ (“Limitation-remediation”), ‚Възстановя-
ващи‘ (“Damage-reparation”), ‚Благоприятни‘ („Affluence”).

Прототипните „сценарии” по Томкинс са първични абстрактни „протоколи”, които оч-
ертават в точно определени пропорции функционалния профил на емоционалността. Те обе-
диняват сходни настроения и сходни житейски намерения и по този начин отразяват основни 
жизнени цели по специфичен и индивидуален начин (Tomkins, 1995, 66): състояния, които 
подтикват към самосъхраняване („self/life preserving affects”); състояния, които ни мотивират 
да общуваме („socializing affects”); и състояния, които ни подтикват да търсим нови преживя-
вания (“novelty seeking affects”).

Концептуалните неясноти, които произтичат от връзката между прототипни афекти и 
езиковото разнообразие и културни особености на емоциите, могат да се илюстрират чрез ане-
кдот от професионалния опит на Томкинс (Tomkins, 1995, p. 59). Подтикнат от журналист да 
създаде речник на емоциите, след тригодишни опити Томкинс се отказва поради многозначния 
и многопластов характер на думите, обозначаващи емоции и неясните, дължащи се на много-
посочните взаимовръзки между сложните емоционални преживявания.

късната таксономия на томкинс

В литературата съществуват различни опити да се обяснят сложните чувства и намере-
ния чрез комбинацията от прости емоции. Например: „Радост + Приемане = Любов“ (Plutchik, 
1997) или „Ентусиазъм + Страх = Любопитство“ (Izard, 1991). Те обаче са трудно защитими по-
ради факта, че емоциите са относително краткотрайни психо-физиологични феномени. Устой-
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чивостта на сложните емоционални явления зависи от времето за установяване на модела в 
нервната система, едва след възникването на първоначалната емоционална реакция, а също 
така и от наличието на сценарии, които да насочват и поддържат разгръщането на комплексно-
то преживяване във времето.

Моделите на Изард и на Плучник също така не описват мотива, динамиката и противо-
речивата природа на сложните чувства и емоционални нагласи. Поради това съображение е 
по-адекватно да се подходи от друга гледна точка ‒ чрез комбинирането на емоциите и слож-
ността на чувствата и намеренията. 

След подробен мета анализ на обширната литература, посветена на емоциите, бяха от-
крити множество такива несъвпадения и неточности в обозначаването и използването на ду-
мите за емоции като етикети за прости емоции или сложни намерения. Типичен пример за това 
са използването на понятия като „Гордост” („Pride”), „Надежда” (“Hope”), „Благодарност”, 
(“Gratitude”), „Приемане” (“Acceptance”), „Завист” (“Envy”), „Ревност” (“Jealousy”), Злорад-
ство („Schadenfreude”), “Обида” („Frustration”) и т.н. като потенциални кандидати за включва-
не в списъка на простите емоции.

В края на 70-те Силван Томкинс се опитва да изясни точно тази ключова разлика (Tom-
kins, 1995, 312). През 1979 година за пръв път представя своята ранна „таксономия” на емо-
ционалните преживявания – многопосочна система, състояща се от прости емоции, които 
участват в оформянето на по-сложна мрежа от емоционални мотиви. По-късно, след внезапна 
„bonanza” (Tomkins, 1995, 392) преструктурира представите си и въвежда в системата си иде-
ята за дискретност на емоциите и цикличност в преценките и оформянето на „сценариите”. 
Всеки „сценарий” може да бъде разпределен интуитивно в една от трите големи групи според 
субективна преценка за „риска, цената и ползата” („risk, cost, benefit”). Така се определя веро-
ятността един изход от реализирането на „сценария” да е в полза или във вреда на индивида, 
която би могла да се осъзнае и управлява.

Разглежданият автор дефинира сложните емоционални мотиви като водещи абстрактни 
правила („guiding rules”) за поведение или реакция в рамките на една емоционално натоварена 
сцена, с поне една водеща проста емоция. Те представляват мотива да се проявяват „емоциите”, 
които от своя страна стават знак за настъпването или отминаването на емоционалното събитие. 
Той нарича тази умствена и емоционална склонност „cognitive-affective posture”. Въпросната 
склонност се оформя посредством прости стереотипни правила, „сценарии” („scripts”). 

„Сценариите” имат конкретен смисъл и значение при всеки отделен човек, при обясне-
нието на неговото поведение, намерения и отношения. Те са разпознаваеми, без значение дали 
са изведени от преходни сцени (“transient scenes”, Tomkins, 1995, 318) или от повтарящи се 
сцени (“recurrent, habitual scenes”, Tomkins, 1995, стр. 319). Благодарение на тези „водещи пра-
вила” ясно могат да се определят какви са простите или сложни емоционални преживявания 
на отделния човек или убежденията на група от хора.

Умозрителните допускания на Силван Томкинс в по-късната му ревизия (Tomkins, 1995, 
397) кои прости емоции най-точно обозначават сложните емоционални стереотипи или „сце-
нарии”, може би се дължат на наличната социо-културна езикова рамка (“cultural bias”), която 
подтиква да се създават връзки между думи и преживявания като връзките между простите са 
предспоставка за и репрезентатив на възникването на по-сложните. 

Очакването за вероятностно установена връзка между прости емоции, сложни чувства и 
намерения, е заложено и като изследователска хипотеза. За да се потвърди тази относителност 
на атрибуциите беше разработен разширен модел на простите емоции. За целта бяха използва-
ни синонимни речници на два европейски езика - български и английски. Бяха подбрани думи 
за емоции, които служат като референции, специфични насоки, действащи на принципа „pars-
pro-totto”, натоварени с емоционален смисъл, които да подсказват наличието или отсъствието 
на сложни чувства, ориентации и навици.

За да се пресъздаде системата от понятия на Томкинс, в първата си част на подготовка-
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та на дизайна беше изработен кратък фигуративен речник на емоциите. Фигуративният реч-
ник онагледява идеята за условната „схематична” синонимна връзка между различните думи 
за емоции (Gombrich, 1960). Също така подбраният речник илюстрира идеята за градиране 
в нивата на интензивност вътре в синонимните гнезда на емоциите. Европейските езици по 
различен начини изразяват тези градации. В експерименталното изследване този момент не се 
операционализира чрез количествени определения – „много радостно“ или „малко радостно“ 
или чрез сравнителна и превъзходна степен – „по-радостно“ или „най-радостно“, нито чрез 
смислов контраст – „по-скоро ми е приятно, отколкото неприятно”.

За целите на виртуалния експеримент бяха подбрани 90 съществителни-синоними, на ба-
зата на сходствата в два европейски езика, които изразяват нарастващата сила на 10 вида прос-
ти емоции, възникващи от първични емоции и е еквивалент на Ликертова скала. Градирането 
на прости преживявания играе съществена роля при определянето на степента на “плътност” 
според силата и интензивността на изразяване в рамките на едно семейство. Всяко семейство 
групира етикетите в три степени – „леки”, „средни” и „силни” емоции.

Въпреки че броят на простите преживявания не е неограничен, комбинирането и форму-
лирането им като препратки към сложни чувства и намерения допуска и индивидуална спе-
цифика, т.е. ако бъде предложена дума за „сценарий”, която да етикетира честото повторение 
на серия от прости емоционални преживявания, организирани от определено намерение или 
цел, тя се приема че изразява актуално съществащата констелация от преживявания в ума на 
конкретния участник в симулацията. Фигура 3 илюстрира синонимните „семейства” от прежи-
вявания, чрез които изследваните лица могат да направят своите избори:

Фигура 3: Десет „семейства” от синоними, които играят ролята на скала за избор на 
прости емоции
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Групите, описани на Фигура 3 са обобщени чрез работни метафори (Kövecses, 2000): 

„Забавнo” (“семейство” #0, „Amusement”), „Симпатия” (“семейство” #1, “Sympathy”), „Енту-
сиазъм” (“семейство” #2, “Enthusiasm”), „Неведение” (“семейство” #3, “Naїvity”), „Гнет” (“се-
мейство” #4, “Terror”), „Злоба” (“семейство”, #5 “Rancor”), „Скръб” (“семейство”, #6, “Grief”), 
„Неохота” (“семейство” #7, “Repugnance”), „Сдържаност” (“семейство” #8, “Coyness”) и „Обо-
дряване” (“семейство” #9, “Alleviation”). 

Важен аспект от пресъздаването на модела за емоциите на Томкинс е определянето на 
валентността на всяко едно от семействата – на някои от тях се приписва отчетливо „отрица-
телна” валентност (неприятни), други – подчертано „положителен” знак (приятни), докато две 
от семействата са модалностно неутрални - не могат да се определят нито като положителни, 
нито като отрицателни и затова условно се обозначават като „амбивалентни” - „Неведение” 
(“семейство” #3 “Naїvity”) и „Сдържаност” (“семейство” #8 “Coyness”)

Другият аспект на „емоционалната плътност“ – „честотата“ на проява на чувството, се 
залага като тестова задача и критерии за избор пред участника в експеримента – да посочи 
най-честите състояния, напр. за последния месец. Подборът по „честота на повторението” 
е важен филтър, който отсява по-рядко от най-често преживяваните емоции, т.е. избират се 
потенциалните референции, които да послужат за симулиране на “плътността” на избраните 
състояния.

Третият параметър на „емоционалната плътност“ – продължителността на емоциите, се 
определя чрез самооценъчна скала с градации от 1 до 10, относно времето за отминаване на 
избраните от изследваните преживявания. Фигура 4 илюстрира типа данни, събирани за про-
учването на този параметър:

Фигура 4: Вторична скала за самооценка на продължителността на избраните референции

В рамките на интeрнет базираната експериментална проверка на издигнатите от Томкинс 
теоритични постановки се осъществиха две операции – запис на реакциите, начално и меж-
динно време за попълване и направените избори и оценки до този момент. Тези записи в базата 
данни послужиха за изчисляване, чрез специално разработен за целите на компютърната симу-
лация алгоритъм1, на двата представени по-горе важни показателя по Томкинс.

“плътност” и емоционален самоконтрол

Според Силван Томкинс плътността на емоциите има важна роля при интерпретатив-
ния подход на изследваните към техните собствени преживявания – да се уталожват, увелича-
ват, удовлетворяват или подобряват („minimizing, maximizing, satisficing, optimizing”, Tomkins, 
1995, 341). Този тип емоционално въздействие се реализира въз основата на циклични меха-
низми за обработка и обратна връзка в цялата нервна система („feedback circuitry mechanisms”, 
Tomkins, 1995, 327).

Степента на емоционален самоконтрол (осъзнатост) се определя от „плътността” на 
емоциите и от пропорцията между „отрицателни” и „положителни” емоционални етикети. 
Томкинс обобщава тези „степени на самоконтрол” чрез понятията за „успокояващ” (“sedative 
1 Изказваме сърдечна благодарност на участвалите в програмирането на алгоритъма преподаватели и ученици от 
СМГ „Паисий Хилендарски” – Христо Венев, Вальо Йоловски, Христо Минков, Кристиян Цъклев и Антон Денев.
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management scripts”), „уравновесен” (“balanced management scripts”), „увличащ” (pre-addictive 
management scripts”) и „пристрастяващ тип” (“addictive management scripts”) (Tomkins, 1995, 
364). 

„сценариите” като форма на стeреотипизация на емоционалния жиВот

Десетте емоционални „семейства” служат в настоящия модел за определяне на различни 
емоционални стереотипи. Емоционалните „сценарии” са индивидуални за всеки човек, което 
може да бъде установено чрез избора им по време на самата симулация. В модела е предвиде-
но изчисляване на показатели за предимство (“magnification advantage”, Tomkins, 1995, 290) за 
всеки един от избраните емоционални „сценарии”, по адрес на които емоциите действат като 
„насочваща увеличителна лупа”. Всеки „сценарий” може да придобие предимство или специ-
фично увеличаване („differential magnification”, Tomkins, 1995, 340; Carlson et al., 1984) - едни 
емоционални „сценарии” могат да придобият преднина спрямо други. То е функция от емоци-
ите свързани с дадения „сценарий”, “плътността” им и броят на избраните сценарии. Томкинс 
е изразил това взаимно влияние между емоции и „сценарии” чрез кратка формула с линейна 
функция (виж Фигура 8, Tomkins, 1995, 322):

Фигура 8: Стойността на емоционалното увеличаване („М”) на даден сценарий е произ-
ведение от сумата от избраните „семейства” („x”) и сумата от измерените “плътности” 
на предполагаемо отнасящите се към определени „сценарии” „семейства” („ψ”), разделено 
на сумата от избрани „сценарии” ( „y”).

Стойностите на изчислените от алгоритъма по представената формула „предимства” на 
„сценариите” служат при последващо скаларно кодиране на реакциите на изследваните лица. 
45–те емоционални „сценария” („scripts”), предложени по-долу, зависят от преварително за-
дадена уникална комбинация (пермутация без повторение) между всеки две от всички десет 
отделни групи емоционални състояния. Колкото по-малко и по-прости са „водещите правила”, 
толкова по-голямо е тяхното въздействие върху “плътността” на емоционалните преживява-
ния, в зависимост от продължителността и нивото на интензивността на „семействата”, което 
води до емоционална простота (виж Фигура 9).

Фигура 9: 6 примерни комбинации между показаните на фигура 4 състояния  
и изчислените стойности на предимство за избраните и потвърдени сценарии
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На Таблица 3 е показана симулационната матрица със съответните „семейства”, които 

участват в 45 „сценария“ обозначени с “1-во семейство” и “2-ро семейство”.

Таблица 1: Матрица на „сценариите” и комбинацията от „семейства” като референция

Етикет на сценария Name of a script Валентност
(Valence)

1-во семейство 
(1st domain)

2-ро семейство 
(2nd domain)

Изследователство Exploration ±+ 3 2
Усъвършенстване Improvement ±+ 3 9
Ангажираност Responsiveness ++ 2 1
Ползотворност Productive ++ 9 2
Творчество Creative ++ 0 2
Сполука Anticipatory ±+ 3 1
Постижения Aesthetic ++ 9 0
Инициативност Aggregation ++ 0 1
Благодарност Gratitude ++ 9 1
Рискуване Gambling ±+ 3 0
Обмисляне Systematic +- 9 7
Възползване Opportunism +- 6 0
Посвещение Dedication +- 6 2
Предпазливост Prudential +- 4 0
Неотстъпчивост Determination -- 6 5
Опростяване Simplification +- 7 0
Надежда Hope +- 6 9
Съобразяване Conformity ±- 8 6
Достойнство Dignity +- 4 9
Примирение Resignation +- 6 1
Объркване Confusion ±- 3 4
Горчивина Bitterness -- 6 7
Несполука Misfortune ±- 6 3
Компромиси Acceptance -- 6 4
Високомерие Arrogance +- 5 0
Дързост Boldness ±+ 8 2
Непоколебимост Perseverance +- 5 2
Подозрение Suspicion ±- 3 5
Противопоставяне Toxic-Counteractive -- 4 5
Отмъщение Avenge +- 9 5
Нетърпимост Intolerance -- 7 5
Отчуждение Alienation +- 7 1
Отърсване Purification +- 7 2
Надмощие Power +- 5 1
Равносметка Review ±- 3 7
Поражение Defeat ±- 8 7
Прелъстеност Seduction +- 2 4
Смирение Humble +- 1 8
Загриженост Concerning +- 4 1
Покорство Submission ±+ 8 9
Неодобрение Disparagement ±- 8 5
Подсигуряване Insurance ±+ 0 8
Вина Guilt ±- 4 8
Заплаха Intimidation -- 4 7
Нелепост Clumsy ±± 8 3
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изследоВателски хипотези

В светлината на представеното дотук, първата изследователска задача бе да се провери 
дали установеният от Томкинс набор от 8-те първични групи от емоции, както и 26-те, зави-
сещи от тях „сценарии” могат да бъдат потвърдени чрез компютърна симулация. Втора изсле-
дователска задача бе да се провери доколко са валидни целенасочено въведените допълнения 
към оригиналния модел на Томкинс. Съдържанието на тези задачи определи и естеството на 
проверяваните хипотези. 

Третата изследователска задача е да се сравнят резултатите за посочените по-долу опе-
рационални хипотези, проверявани с два вида кодиране – номинален тип (чрез бинарен модел 
за отчитане, а именно всеки „клик” се обозначава с „1”, а отсъствието – с „0”) и скаларен тип 
(чрез корегирани стойности за “плътност” на „семействата” от прости емоции и изчислени 
стойности за „предимство” на „сценариите”).

Общата изследователска хипотеза е, че по-големият брой емпирично получени в изслед-
ведването етикети за прости емоции, също и по-голямият брой етикети за „сценарии” ще въз-
произвеждат на едно достатъчно ниво на достоверност феноменологичната картина на емо-
ционалния живот. Тя се операционализира в:

1. Очаква се представеният в изложението експериментален модел да демонстрира 
достатъчно висока степен на съдържателна валидност и надеждност. Статистиче-
ската проверка на това очакване се реализира чрез така нареченото „Правило на па-
леца” („Rule of thumb”: Cronbach’s α ≥ 0,70, “SPSS Reliability Test” и показателя за 
адекватност на извадката Кайзер-Мейер-Олкин, КМО ≥ 0.69) Ако стойностите на 
изчислените коефициенти, въз основа на данните от двата вида кодиране са по-ниски 
от посочените критични стойности, то моделът не може да бъде приет за достатъчно 
надежден.

2. Предполага се, че всяко „семейство” (“domains”) от използваните десет ще може да 
бъде идентифицирано като относително самостоятелно. Статистическата проверка 
на предположението ще се осъществи чрез потвърдителен факторен анализ на база 
двата вида кодиране (“Confirmatory Factor Analysis”, CFA) и ротация на факторите 
с Varimax. Ако стойностите на десетте компонента и тежестта на променливите за 
всеки компонент в Rotated Component Matrix >0,70 и стойността на обяснителната 
тежест e не по-малка от 95%, тогава не е необходимо да се търсят други обобщаващи 
латентни фактори.

3. Очакваме, че изборът на „семейства” („domains”) ще играе ролята на индикатор за 
наличие на емоционални „сценарии” („scripts”). Проверката ще се осъществи чрез 
корелационен и множествен регресионен анализ между „семейства” и „сценарии” с 
двата вида кодиране. Ако стойностите на детерминантата p (Sig. 2-tail) са по-малки 
от 0.05, то има значима взаимозависимост между променливите, а „семействата” 
могат да се използват при определяне на „сценариите”.

4. Подлагаме на проверка предположението на Силван Томкинс, че емоционалните 
„семейства” (“domains”) могат да се редуцират до 3 фактора, които описват три вро-
дени афективни функции, които придават целенасоченост на определени емоции 
– животосъхраняваща функция („страх, гняв, тъга, отвращение”), социализираща 
(„срам, облекчение, радост, любов”) и ориентирана към търсене на промяна и нови 
превижявания (“въодушевление и изненада”). 

5. Очакваме, че емоционалните „семейства” (“domains”) ще са подчинени на 6 про-
тотипни фактора, които Силван Томкинс описва като първични емоционални „по-
риви”. Те могат да се сведат до 6 прототипни афекти – благоденстващи (“облекче-
ние, радост, въодушевление и любов”), изясняващи („изненада”), противоотровни 
(„страх и гняв”), ограничаващи („тъга”), очистващи („отвращение”) и възстановява-
щи („срам“).
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6. Зад емоционалните „сценарии” („scripts”) ще може да се установи влиянието на три-

те фактора, които Силван Томкинс описва като пропорционално съотношение между 
личната преценка за „полза/вреда” (“cost/benefit ratio”) – “благоприятен, обвързващ и 
ощетяващ” тип избори („celebratory, commitment, nuclear scripting”).

статистически показатели

При тестването на предлагания модел е удовлетворено емпиричното правило в статисти-
ката за всеки айтем да има поне 5 изследвани случая (поне 225 валидни регистрации. Събиране 
на реакции на тестовите задачи е извършено със случайна извадка N=365 граждани на възраст 
от 5 до 85 годишна възраст със среден социално-икономически статус и без базисни интелекту-
ални нарушения. Примерните матрици за статистическа обработка могат да бъдат разгледани 
на интернет адрес: 

1. http://testrain.info/spss.php
2. http://testrain.info/spssm.php
За статистически анализ се използваха 246 регистрирани резултати от общо 365. Прене-

брегването на 119 от регистрираните резултати се дължи на решението от една страна да не се 
използват първите 102 регистрации, тъй като са събрани с цел начална апробация и последва-
що въвеждане на корекции в програмните алгоритми на модела. Остатъка от 17 резултата са 
пренебрегнати, защото не са потвърдени от самите изследвани лица, което е важно съображе-
ние да не се използват при статистическа обработка.

При сравнение между показателите за надеждност (Таблица 2) на проведените процеду-
ри по време на администрирането на експеримента с целия модел от „семейства” и „сценарии” 
с два типа кодиране – номинално (отчитане на реакциите на припознаване и избор на айтеми 
с 1 или 0) и скаларно (отчитане на стойностите за „плътността” на „семейства” и стойност за 
„предимство” на „сценарии”) се регистрираха следните стойности:

Таблица 2: Сравнение на показателите за надеждност на целия модел от стимули

Номинално (бинарно) кодиране на реакциите на изследваните лица
N=246; Sig. ,000 Алфа на Кромбах При случайно разделяне на айтемите Кайзер-Майер Олкин

Модел “Семейства, 
Самоконтрол и сценарии“ .937 .876 .884 .850

Скаларно (показатели за “плътност” и “предимство”) кодиране на реакциите на изследваните лица
N=246; Sig. ,000 Алфа на Кромбах При случайно разделяне на айтемите Кайзер-Майер Олкин

Модел “Семейства, 
Самоконтрол и сценарии“ .888 .785 .803  .704

При сравняване на показателите с тест за надеждност със случайно разделяне на айтеми-
те конструктната валидност на модела с номиналното кодиране отново надхърля предварител-
ните очаквания в сравнение със скаларното и за двете скали. 

Таблица 3: Сравнение на показателите за надеждност на под-скалите
Номинално (бинарно) кодиране на реакциите на изследваните лица

N=246; Sig. ,000 Алфа на Кромбах При случайно разделяне на айтемите Кайзер-Майер Олкин
Скала “Семейства“ .712 .648 .817 .863
Скала “Сценарии“ .920 .849 .852 .844
Скаларно (показатели за “плътност” и “предимство”) кодиране на реакциите на изследваните лица

N=246; Sig. ,000 Алфа на Кромбах При случайно разделяне на айтемите Кайзер-Майер Олкин
Скала “Семейства“ .794 .668 .609  .810
Скала “Сценарии“ .841 .705 .737 .673
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Стойността на надеждността (Таблица 3) на изпитвания модел за първата под-скала, ус-
ловно наречена Скала „Семейства и Самоконтрол“ („Emotional Domains and Affective Man-
agement”) демонстрира близки до минималната стандартна граница за надеждност, а втората 
под-скала, условно наречена „Сценарии” на чувствата (“Scripts”) показателят демонстрира 
значително по-висока от минималната граница за допустимост.

При сравняване на показателите за скалата „семейства от емоционални състояния” мо-
жем да установим че мярката за адекватност на извадката на Кайзер-Мейер-Олкин (KMO>.69) 
при номиналното кодиране надхвърля очакванията, но за скалата „Сценарии“ при скаларно 
кодиране мярката има значително по-ниска стойност. 

След тест на Бартлет за сферичност („BTS”) показателят за значимостта на взаимовръз-
ките между променливите в теста е Sig. < 0.001, което е признак за малка вероятност от грешка 
при по-нататъшни измерването и с двата типа кодиране. Показателите за α на Кромбах и КМО 
потвърждават в голяма степен хипотеза 1 при номинално кодиране, и в по-ниска степен – при 
скаларно кодиране. 

С оглед на предложената инструкция преди самия край на теста изследваните лица да 
потвърдят своя избор и посочени резултати, ако са съгласни, че таблицата представя достовер-
на обратна връзка за техните тестови реакции, установеният брой на потвърдените самооцен-
ки (246 от 263 регистрации или 93,5 %) е предпоставка да се приеме, че експерименталният 
модел, който предоставя възможност за идентификация и обобщения за различни аспекти на 
емоционалността, се припознава за валиден от попълващите като съдържание и крайни резул-
тати, които предлага.

След изследване на конструктната валидност чрез случайно разделяне на айтемите в це-
лия модел и изследване за мултиколинеарност (силна взаимосвързаност) между независимите 
променливи („семейства“) чрез създаване на корелационна матрица, се наблюдава, че с номи-
нално кодиране се получават умерени показатели на корелация между „сценарии” (r>0,40 и 
r<0,6), при степен на доверителност p = .000. При скаларното кодиране се очертават няколко 
силни корелации (r>0,60 и r<0,8), при степен на доверителност p = .000. 

Регресионните модели генерирани със скаларно кодирани данни показват че вероятност-
та да се предскажат предпочитанията на извадката към определени „сценарии” според избора 
на емоции варира между 9 и 30% (R² > 0,09 и R² < 0.3). Същите показатели, генерирани с номи-
нално кодирани данни варират между 10 и 47% (R² > 0,1 и R² < 0.47). И двата вида регресион-
ни модела предсказват вероятността при минимална допустима степен на грешка p≤ ,05. Това 
потвърждава изцяло хипотеза 3. Простите емоции могат да послужат до голяма степен като 
индикатор за наличие на „сценарии” от сложни чувства. 

От данните след потвърдителен факторен анализ, с номинално и скаларно кодиране, е 
потвърден точния брой „семейства“ и „сценарии“, при 100% обяснителна тежест, с което се 
потвърждават хипотеза 2, но не и хипотеза 4, 5 и 6. Чрез задаването на ограничен брой неявни 
условия при обработка на данните с потвърдителен факторен анализ (в случая 3, 6 и 8 на брой) 
се извеждат различни нива на вероятност при обяснение на измененията в данните за реакции 
спрямо 10-те “семейства” от емоции. 

Картината с по-малък на брой общи условия (фактори), които групират и описват изме-
ненията в стойностите на променливите, е типичен пример за т.нар. научна редукция, опит да 
се търсят малко условия, които обясняват много конкретни и сложни, многопластови събития. 
Това пряко кореспондира с обследването на конструктивната валидност на модела, която се от-
нася до степента на съгласуваност между резултатите от изследването и теоритичните основи, 
които са заложени в основата на изследването. 

Чрез потвърдителен факторен анализ също така се проверят дали посочените 3, 6 или 8 
теоритични конструкта на Томкинс ще бъдат подходящи за обяснение на взаимовръзките с ак-
цент върху теоритичния конструкт „сценарии” от чувства. Също така е проверено дали внедре-
ните допълнения към системата на Томкинс, в случая 10-те „семейства” от прости емоции и 
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45-те „сценария”, ще бъдат също така валидни, т.е. допустими и приложими към данните, 
събрани със случайна извадка.

Тази теоритична рамка, предложена от Силван Томкинс, може да се удостовери с ре-
зултатите, представени в Таблицa 4 и придружаващите Фигури от 2 до 10, които илюстрират 
детайли от потвърдителен факторен анализ. Посоченият брой т.нар. скрити условия (3, 6 и 8 
фактора) са приложени и върху „сценариите”. Резултатите са представени на Таблица 5, откъ-
дето ясно се откроява тенденцията обяснителните възможности на модел от 3, 6 или 8 фактора 
да намаляват, а вероятността за потвърждение на издигнатите хипотези да спада постепенно. 

Таблица 4: Вероятността за обяснение нараства с увеличаване на зададените фактори.

Номинално кодиране на реакциите на изследваните лица
N=246; Sig. ,000 при 3 фактора при 6 фактора при 8 фактора при 10 фактора
„Семейства“ 55,89 % 79,12 % 91,15 % 100 %

Скаларно кодиране на реакциите на изследваните лица
N=246; Sig. ,000 при 3 фактора при 6 фактора при 8 фактора при 10 фактора
„Семейства“ 55,93 % 78,75 % 90,61 % 100 %

Таблица 5: Вероятността за обяснение нараства бавно при 3, 6, 8 зададени фактора.
Номинално кодиране на реакциите на изследваните лица
N=246; Sig. ,000 при 3 фактора при 6 фактора при 8 фактора при 45 фактора
Скала „Сценарии“ 33,58 % 44,71 % 50,99 % 100%

Скаларно кодиране на реакциите на изследваните лица
N=246; Sig. ,000 при 3 фактора при 6 фактора при 8 фактора при 45 фактора
Скала „Сценарии“ 27,55% 42,96 % 50,77 % 100%

Отразеният спад при обяснението чрез ограничаване на факторите може да се дължи на 
спецификите на извадката, на недостатъчния брой изследвани случаи или на това, че поняти-
ята, които обозначават прости емоции („семейства”) или стереотипни емоционални реакции и 
преценки („сценарии”) са извадени от техния културен контекст или рамка за прилагане. Ве-
роятно самия алгоритъм за събиране на данни също влияе върху намаляване на шанса данните 
да се обяснят с по-малък брой обобщаващи условия. 

Хипотези 4, 5 и 6 не могат да намерят солидно потвърждение в данните чрез проведе-
ния потвърдителен факторен анализ с номинално или скаларно кодиране. По-всяка вероятност 
умозрителните хипотези и таксономични типологии на Томкинс могат да се проверят с друг 
тип (напр. нелинейни) модели. Достатъчно е, че съществена част от неговия модел намира 
някакво статистическо основание. Детайли от този анализ ще бъдат представени в отделна 
статия.

Очевидно е, че номиналното кодиране дава по-надеждни и по-обстойни показатели в 
сравнение със скаларното кодиране. Въпрос на научен вкус е кой тип кодиране ще се приеме 
за анализ с цел потвърждаване или отхвърляне на изследователските хипотези. Може да се 
предположи също така, че с увеличаване на броя на регистрациите посочените показатели ще 
се повишават и ще достигнат приемливо ниво от гледна точка минималните изисквания към 
статистическите качества на един пробен експериментален модел.

заключение

В тази статия основната цел бе да се представи нов метод за изследване на една теория 
за взаимовръзките между простите емоции и сложните чувства. Представени са резултати от 
изследване на надеждността, адекватността на извадката, конструктната валидност на модела. 
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Също така се посочат предпоставки дали теорията, която се залага в основата на дизайна, дава 
възможно най-подходящото обяснение на резултатите, т.нар. конструктивната валидност и по-
лучените от изследването изводи. 

Двете композиции от променливи – „семейства” от прости емоции и „сценарии” от слож-
ни чувства и емоционални реакции, които са заложени в модела за симулиране на различни 
аспекти от емоционалността, изследват точно това, за което са създадени. Те могат да послу-
жат за потвърждение само на част от общите теоритични рамки на Томкинс за това какви са 
мотивиращите функции и източника на емоциите – инстинктивните и първичните афективни 
пориви. 

Предположенията на Томкинс, че съществуват ограничения в афективната и мотива-
ционната система не се потвърждават напълно по начина, описан от него. Това не означава, че 
предположенията му са погрешни, а че може би зависят от начина, по който се изследват, както 
и от спецификите на извадката. Успешен пример за приложение на теорията за „сценариите” 
предлага Силван Томкинс като използва описателния психобиографичен подход. Той се по-
зовава на противоречията в личните признания и ги съпоставя с факти от живота на Зигмунд 
Фройд. Чрез този метод демонстрира как вътрешните конфликти на Фройд се отразяват върху 
конструирането на психоаналитичната теория (Tomkins, 1963, p. 561-570). Тези опити за при-
лагане на „сценариен анализ” са продължени от негови съмишленици (Carlson, 1981, 1982, 
1988; Alexander, 1988, 1990, 1996). 

Създават се също и успешни модели за фокусирано върху конкретния индивид и споде-
лени фрагменти от автобиографични наративи с цел изследване на приложимостта на отделни 
„типични теми” или „сценарии”, които съчетават номотетични и идеографични методи за из-
вличане на повтарящи се стереотипни последователности в сложните емоционалните реакции 
(Demorest et al., 1992, Demorest et al., 1999, Demorest, 1995, Demorest, 2008; Demorest et al., 
2012).

Резултатите, представени в този доклад показват, че моделът на Томкинс може да се раз-
ширява, без да е необходимо да бъде приеман за даденост, като една завършена теоретична 
конструкция, която се самопотвърждава. Конструктивната валидност на изследвания разши-
рен модел не ощетява важни аспекти в концептуалното ядро на модела-първоизточник. Тук 
се акцентира върху необходимостта да се посочва и отчита каква е степента на обяснителните 
възможности, за да се прилага редукция на данните с цел извеждане на по-общи условия и 
зависимости. 

Факторните показатели за отделните подскали също така дават основание данните да се 
използват и при последващи анализи, за да се проверят и други алтернативи на непотвърдени-
те изследователски хипотези. Тези анализи ще послужат за изследване на идеята на Томкинс 
за многозначността и взаимосвързаността между простите емоциите и сложните чувства и 
преценки, което се осъществява в реалния живот 

Благодарение на този подход могат да се наблюдават изменения в реакциите с два типа 
кодиране и произтичащите от тях различия в резултатите и отклонения от предварителните 
хипотези. Предложеният модел за виртуално изпитание на теорията на Силван Томкинс за 
афектите и сценариите открива ново поле за изследване на теории, начини на представяне и 
методи на илюстриране на статистическите показатели и резултати.
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Семейните фактори се възприемат като едни от основните в процеса на възникване на зависимост 
към ПАВ. Все пак в научната литература няма единно мнение относно идентификацията и значимостта на 
семейно-отнесените фактори, които са свързани с формиране на зависимост към психоактивни вещества 
и по-конкретно към опиати. Изследването на такива рискови семейни характеристики със сигурност би 
подпомогнала в ранен етап психологическата работа по превенция за възникването на зависимост сред 
юноши и младежи. Представеното изследване e реализирано с набор от скали, които са част от адаптирани 
за български условия (Кацаров, 2012) психологически инструменти PARI (Shaefer&Bell,19581) и АСВ(Эй-
демиллер&Юстицкис, 1990). Техният избор е основан на установената в по-ранни изследвания (Кацаров, 
2012) добра дискриминативност между семейства с юноши и младежи с опиева зависимост и такива без та-
кива индикации. Скалите измерват характеристики на родителско и семейно функциониране в атитюден 
и стилово-поведенчески план. Представеният анализ върху данните, получени от двойки родители на юно-
ши със зависимост (фокусна група, N=66) и на юноши без зависимост (контролна група, N=102), е реализи-
ран като поредица от логистично-регресионни модели, оценяващи две нива на ефектите на предиктивните 
променливи (скали) – родителско-генерично, агрегиращо родителските роли, и родителско-ролево, което 
извежда специфичните ефекти, свързани с ролята на бащата и майката в семейството. Предикциите в 
логистично-регресионните модели най-общо се извеждат като очакваните вероятности за промяна на ре-
зултативната променлива, в случая – отнесеността към контролната или фокусната група. Резултатите 
дефинират атитюдните скали “Стремеж да се ускори развитието на детето”, “Свръхудовлетвореност”, и 
стилово-поведенческите скали “Хиперпротекция”, “Страх от загуба на детето” и “Възпитателна неувере-
ностна родителя” като индикатори на родителско малфункциониране с висока рисковост за формиране на 
зависимост към ПАВ. 

Предлагат се интерпретации и заключения в контекста на семейните модели и родителските стило-
ве на поведение.

Ключови думи: зависимост към ПАВ, семейна среда, модели на родителско поведение, логистична 
регресия 

Family-environmental characteristics are widely accepted as basic in the process of drug addiction devel-
opment. However, there is no consensus among researchers and practitioners regarding identification and impor-
tance of the family-related factors, which have impact on the evolvement of drug-dependency among adolescents 
and youths. Investigation of such risk factors would be invaluable in preventive work. In the present research have 
been used a set of scales that are part of Bulgarian adaptation (Кацаров, 2012) of two inventories – PARI (Shae-
fer& Bell, 1958) and ASV (Эйдемиллер&Юстицкис, 1990). Their choice is based on the derived in earlier anal-
yses (Кацаров, 2012) high discriminancy between families with drug-addicted youth member (focus group) and 
such without one (control group). The scales assess features of parental and familial functioning in attitude and 
style-behavioral perspective. Analysis of data from the two types of families – focus(N=66) and control(N=102), 
has been realised by means of logistic regression models. Two levels of predictive variables have been modelled – 
parental-generic, representing the general parental effect, and parental-role, decomposing predictive variables’ 
effects according to family-parental role of father and mother. Based on the results, it is argued that attitude scales 
“Enforcement of accelerated development”, “Оver-satisfaction”, and style-behavioral scales “Overprotection”, 
“Fears of child loss”, “Parental uncertitude” are indicators of parental malfunctioning, involving high risk for 
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development of drug dependency. 

In conclusion, interpretations of the results are proposed in the context of family models and parental styles 
of behavior.

Keywords: drug addiction, family environment, models of parental behavior, logistic regression 

Семейните фактори се възприемат като едни от основните в процеса на възникване на 
зависимост къмпсихоактивни вещества. Все пак в научната литература няма единно мнение 
относно идентификацията и значимостта на семейно-отнесените фактори, които оказват въз-
действие за формиране на зависимост към психоактивни вещества и по-конкретно към опиати. 
Изследването на такива рискови семейни характеристики със сигурност би подпомогнала в 
ранен етап психологическата работа по превенция за намаляване риска от възникването на 
зависимост сред юноши и младежи. 

Семействата често се проявяват като съвкупност от индивиди, които си въздействат един 
на друг по силни, но непредсказуеми начини. Структурната семейна теория предлага рамка, 
внасяща ред и смисъл в тези взаимодействия. Последователните модели на семейното пове-
дение са това, което ни позволява да смятаме, че имат структура, макар и това да е единствено 
във функционален смисъл. 

Стантън и Тод(Stanton&Todd, 1982)показват, че структурната семейна терапия може да 
бъде ефикасна форма на лечение за наркозависими и техните семейства. В изследователски ди-
зайн, авторите сравняват семейната терапия при семейства в състояние на употреба на плацебо 
и индивидуална терапия с идентифицирания пациент. Констатирано е значимо намаляването 
на симптома със структурната семейна терапия; нивото на позитивната промяна е повече от 
двойно по-високо спрямо други методи и този положителен ефект се оказва устойчив при про-
следяване след 6 и 12 месеца.

Семейната структура се оформя отчасти от универсални, отчасти от идеосинкретични 
подбуди. Например, всички семейства имат някакъв вид йерархичната структура, в която ро-
дителите и децата имат различна степен на авторитет. Членовете на семействата също така 
обикновено имат реципрочни или взаимно допълващи се функции. Често те проникват така 
дълбоко, че корените им са забравени и те се считат за необходими, вместо за избираеми. 

Даяна Баумринд(Baumrind, 1971) обособява различни стилове посредством няколко из-
мерения:

– приемане и участие в живота на детето, чрез което се изгражда емоционална връзка;
– контрол, чрез който се осигурява изграждане на зряло поведение;
– насърчаване на автономията, което осигурява развитието на увереността на детето в 

себе си.
Посредством тези измерения авторката разграничава следните стилове:

Авторитарен стил
Авторитарните родители са съсредоточени върху контрола на поведението и използват 

принуда. Те не осигуряват възможности за развитие на автономията на детето. Решенията се 
вземат вместодететои от него сеочаква да изпълни безусловно това, което се изисква. Детската 
независимост е потисната.

Свръхпротективен стил 
Предпазването от връстниците, основано на разбирането за задължението да се осигури 

безопасност и благополучие, ограничава възможността на детето да натрупа опит за справяне 
със ситуациите с връстниците. Стремежът да се предпази детето от опасностите е разбираем, 
но това, което буди възражение, е начинът на постигане. 
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Авторитетен стил
В авторитетния стил контролът се постига чрез преживяване на негативните последици 

от собственото поведение - от това как детето се е отнесло към другите. Правилата, чрез които 
се осъществява контролът, са обяснени и оправдани. Детето осъзнава силата на правилата, 
защо са добри, защо съществуват, защо трябва да се следват, защо трябва да се приемат. Обик-
новено тези правила:

– предпазват децата от нараняване;
– предпазват децата да не нараняват другите;
– подпомагат обединяването с другите и съвместното разрешаване на проблемите.

Разрешаващ стил
Обикновено родителите с този стил изпитват или неувереност в собствените способ-

ности, или вярват, че това е най-добрият стил за социализиране.
Децата, социализирани чрез този стил, изпитват големи трудности, когато трябва да ре-

гулират собствените си импулси, посрещат с протест и негодувание всяко изискване, което 
е отправено към тях, проявяват непослушание. Те са изискващи и заедно с това зависими от 
родителите, демонстрират слаба упоритост при постигане на целите, опитват да установят 
контрол над другите.

Отстранен стил
Децата на родителите с този стил демонстрират проблеми с емоционалната регулация 

и успехите в училище, неувереност в собствените възможности. Те демонстрират същоанти-
социално поведение и слаба компетентност в областта на играта и ученето по-късно, слабо 
развитие на когнитивните способности, на емоционалната и социалната компетентност, ниска 
саморегулация, трудности в привързването и неувереност в собствените способности.

В тази гранична ситуация детето се чувства изоставено, необичано, захвърлено, което 
засилва изключително риска от агресивно, самоагресивно поведение и враждебност към дру-
гите.

Представеното изследване e реализирано с набор от скали, които са част от адаптирани 
за български условия (Кацаров, 2012) психологически инструменти PARI (Shaefer&Bell,19581) 
и АСВ(Эйдемиллер&Юстицкис, 1990). Техният избор е основан на установената в по-ранни 
изследвания (Кацаров, 2012) добра дискриминативност между семейства с юноши и младежи 
с опиева зависимост и такива без такива индикации. Скалите измерват характеристики на ро-
дителско и семейно функциониране в атитюден и стилово-поведенчески план. Представеният 
анализ върху данните, получени от родители на юноши със зависимост (фокусна група) и на 
юноши без зависимост (контролна група) е реализиран като поредица от логистично-регре-
сионни модели, оценяващи самостоятелните ефекти на скалите, както и влиянието на семей-
ната родителска роля (майка - баща) върху употребата на наркотици. 

Изследвани са 168 пълни родителски субсистеми от двете групи/66 – фокусна и 102 - 
контролна/. 

Логистично-регресионни модели и анализи
Ако задачата се формулира като идентифициране на променливите, които статистически 

диференцират фокусната и контролната група, стандартните алгоритми са t-тест за независи-
ми извадки (дефинирани от двете под-извадки – контролна и фокусна), сравняващ средните 
стойности по континуална променлива или -критерия на Пиърсън, приложен към таблици 
на контингенции, в които участват анализираните категориални променливи, кондиционира-
ни отново от под-извадковата идентификационна променлива. И в двата случая бихме извели 
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статистически обоснован отговор на въпроса за наличието ( ) или липсата ( ) на вза-
имовръзка между анализираната променлива и принадлежността към дефинираните групи. 
При отхвърлена нулева хипотеза, следващата стъпка е квантифициране на величината на ус-
тановената взаимовръзка. Ако първата част от въпроса касае статистическото тестиране на 
параметрите на разпределение на интересуващите ни променливи, то втората част на въпроса 
е свързана със статистическото моделиране. Подходящият модел, в случая е регресионния – 
основното допускане при него е че анализираните променливи могат да бъдат каузално орди-
нирани като предиктивни(независими) и резултативни (независими). Логично, и теоретично 
обосновано, в съгласие с теориите за семейната структура и функциониране, е да се приеме 
като резултативна групово-идентификационната променлива (употреба на наркотици – не-
употреба на наркотици), а като предикторна променлива – която и да е от променливите, 
операционализиращи семейно-контекстуални характеристики (възраст на родителите, образо-
вателното им ниво и др.). Все пак, спецификата на резултативната променлива, която е бинарна 
по характер, изисква прилагането не на обичайния регресионен модел, а на логистично-регре-
сионен, при който резултативната променлива се изразява не директно в отговорите 0 или 1, а 
в метриката на вероятности(и техните деривативи) за отговори 0 или 1. 

При допускане за нормалност на разпределението на континуалните предиктивни про-
менливи се прилага оценъчния итеративен алгоритъм на максималното подобие (maximumlike-
lihoodestimation) и регресионните коефициенти са ml-оценки. Това позволява извеждането на 
коректни оценки на стандартните грешки на моделните параметри и обосновано прилагане на 
стандартните инференциални тестове като напр. тест на Уолд или z-тестиране.

Вторият момент в анализите е моделирането на ефектите (и диференциацията) на семей-
ната роля (баща и майка). От една страна бихме могли да анализираме величината на предик-
ция за дадена независима променлива в агрегираната извадка, включваща двамата родители 
като самостоятелни и независими наблюдения. По този начин ще търсим генеричното, над-ро-
лево равнище на анализиране на предикторните променливи (напр. как влияе образователното 
ниво на родителя – независимо дали на бащата или на майката, върху употребата на наркоти-
ци). Нека обозначим такъв подход с работен термин “родителско-генеричен”. От друга страна, 
в същите налични данни би могло да се въведе и друга структура, а именно семействата (т.е. 
двамата родители едновременно) като единица на наблюдение. Това би ни позволило да дифе-
ренцираме функционирането на предикторната променлива в зависимост от ролевата й отне-
сеност (образователно ниво на бащата/образователно ниво на майката). Погледнато по-общо, 
това представлява декомпозиране на общия генеричен ефект на предикторната променлива и 
респ. дава възможност за статистическо тестиране на ролево-специфичните ефекти (напр. 

: ефектът на образователното ниво на бащата = ефектът на образователното ниво на майка-
та). Ще обозначим този модел като “родителско-ролеви”.

Логистично-регресионният модел (лр-модел) формално може да се представи като:

logit(Pr(Y=1)) = log( ) =  +     (1)

като регресионните коефициенти в този линеен предиктивен модел се интерпретират 
както в стандартната (OrdinaryLeastSquares) регресия. Резултативната променлива обаче не са 
отговорите по Y, а логаритъма на шансовете за позитивен резултат (Y=1), който се нарича логит 
на вероятността за Y=1. Регресионният коефициент, свързан с предикторната променлива - 

, изразява величината на промяна на резултативната (логитPr(Y)) при единица промяна на 
предикторната променлива. Другият регресионен коефициент - , представлява константа-
та или интерцепта, чиято величина задава предикцията в резултативната променлива при нуле-
во равнище на предикторната променлива ( *0). В случая на множествена регресия, когато 
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имаме повече от една предикторна променлива - (i = 1, 2, .. p) и съответните регресионни 
коефициенти -  (i = 1, 2, .. p), всеки дискретен коефициент  изразява величината на про-
мяната в резултативната променлива при единица промяна в свързаната с него предиктивна 
променлива , докато останалите предикторни променливи  (j i) са фиксирани към ня-
какви стойности. И при множествената регресия интерцептът дефинира очакваните стойности 
в резултативната променлива при нулеви стойности на предикторните променливи - =0 (за 
всички i). 

Резултативната променлива в логистичната регресия може да се представи алтернативно, 
като се експонират и двете страни на (1):

 =  

( ) =       (2)

като  се дефинира като шансовете (odds) за позитивен резултата Y=1; 

По-общо, шансът за позитивен резултат може да се представи като пропорцията на броя 
позитивни отговори спрямо броя негативни отговори. Тук регресионният коефициент е тран-
сформиран в и неговата стойност изразява промяната в отношението на шансовете (oddsratio 
- OR) за Y=1 спрямо шансовете за Y=0 при единица промяна на предикторната :

 =  = OR    (3)

Накрая ако искаме да изразим резултативната променлива в логистичната регресия в 
метриката на вероятности1 използваме уравнението:

Pr(Y=1| ) =      (4)

Различните трансформации на логистично-регресионното уравнение (1), (2) (4) дават 
възможност да се използват равностойно и взаимозаменяемо било регресионните коефици-
енти - , свързани с линеен логистично-регресионен модел (и логити в резултативната) или 
експоненциалната им трансформация -  = , свързана с нелинеен модел (и шансове-
те за позитивен резултат в резултативната). По-удобна за интерпретация е втората статистика, 
като нейната величина се тълкува като относителното нарастване на шансовете за позитивен 
резултат (Y=1), при увеличаване на  с единица, задържайки останалите предикторни про-
менливи - , …. , фиксирани2. Поради задържането на ковариативните променливи на 
фиксирано ниво, тези коефициенти и отношението на шансовете са коригирани (или конди-
ционирани) по останалите предиктори в модела. Важна характеристика е инвариантността на 
тези оценки за целия ранг на оценяваната променлива  – независимо коя част на диапазона 
1 В по-общия случай, вероятността за позитивен резултат се изчислява като пропорцията на броя позитивни 
отговори спрямо общия брой отговори.
2 По-общо формулирано, при Δ-увеличение на (като увеличението е изразено в скалата на измерване на ), 

 =  = . Аналогично, при Δ-намаление на (като намалението е изразено в скалата на измерване 

на ),  =  =  = . Тези формули са особено удобни, когато стандартизираме предикторната 
 и използваме като нейна скална единица стандартното отклонение, така че да получим за набор точки от 

разпределението, напр. -2sd, -1sd, +1sd, +2sd.
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на вариране на  се визира, промяната в отношението на шансовете при единица промяна на 

 ще бъде едно и също. 
В представените таблични резултати от оценените логистично-регресионни модели, ще 

бъдат представени и коефициентните и експоненциалните деривати на регресионните параме-
три.

Да се спрем и на двата модела, които отразяват различни възможности за интерпретация 
на дадена предиктивна променлива. 

В родителско-генеричния моделпредикцията е основана на една променлива - , 
включваща наблюденията върху всички и.л. и той се представя чрез стандартното регресионно 
уравнение:

logit(Pr(Y=1| )) =  + 

При родителско-ролевиямодел имаме две предиктивни променливи -  и 
. Оценката на последния модел извежда самостоятелни регресионни коефициен-

ти, отразяващи ефектите на идентична променлива, кондиционирана от родителските роли. 
В термините на регресионния анализ, въвеждането на две или повече предикторни променли-
ви (множествено-регресионен модел) имплицира оценяването (и интерпретацията) на всеки 
оценен коефициент при фиксирани стойности на останалите предиктивни променливи в урав-
нението3. Така логистично регресионното уравнение за родителско-ролевия модел е:

logit(Pr(Y=1| , )) =  +  + 

където и са променливата , измерена за бащата и майката в едно семейство.
Следователно ефектът на предиктивната променлива  може да бъде декомпозиран до 

специфичните родителско-ролеви ефекти (  = +  ). В крайна сметка, двата мо-
дела анализират една и съща предиктивна променлива, но в различни модуси на проявление. 

Освен статистическата значимост на родителско-ролевите коефициенти по анализира-
ната променлива (скала) - , интересни интерпретации следват от тестирането на различни 
хипотези – една от тях например е равенството на коефициентите. Формулирането на тази 
хипотеза е:

=  , при алтернативна хипотеза 

Нулевата хипотеза в случая операционализира допускането, че родителските роли нямат 
диференциран ефект върху предикцията на резултативната променлива или казано по друг 
начин една и съща родителска характеристика не разкрива по-висока или по-ниска рисковост, 
в следствие на родителската роля, в която се проявява. Технически, този тест ще бъде реали-
зиран чрез спецификацията на нулевата и алтернативната хипотеза като два логистично-регре-
сионни модела, които са взаимно-деривативни. Алтернативната хипотеза се свързва с пълния 
модел, в който няма рестрикции между параметрите, докато нулевата хипотеза залага рестрик-
цията между двата коефициента; разликата в степените на свобода на двата модела е 1, пора-
ди единствената рестрикция за равенство на коефициентите, която различава двата модела. 
Пропорцията между максималните стойности на функциите на подобие (likelihoodfunction) 
за двата модела се дефинира като тест за отношение на подобията – likelihood-ratio(LR)test. 
Стойността по този тест има -разпределение със степени на свобода, определени като раз-
3 Аналогията с парциалната корелация е директна – при фиксирани нива на променлива z, корелацията между 
x и y - , отстранява медиаторните ефекти на z във взаимовръзката между x и y, и оценява самостоятелната 
(‘изчистена’) бивариативна връзка между двете променливи.
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ликата между степените на свобода на сравняваните модели (или като броя на рестрикциите, 
които различават двата модела). 

Анализ на семейно-контекстуални характеристики – операционализираниса в след-
ните променливи - възраст на родителя, образователно ниво, брой на децата в семейството, 
нуклеарно/разширено семейство, еднополовост/разнополовост на децата (при повече от едно 
дете).

Само първата от тези променливи е квантифицирана по континуална скала (възрастта, 
измерена в години), докато останалите променливи са категориални.

Всяка от тях се включва като предиктор в самостоятелен логистично-регресионен(лр) 
модел с резултативна променлива, зададена като бинарна променлива, идентифицираща упо-
требата - 1 или неупотребата на наркотици -0. Анализите са дублирани за всяка предикторна 
променлива, доколкото тя се проявява в две моделни спецификации – тази на родителско-гене-
ричния и родителско-ролевия модел. Предикторните променливи, които са идентични за два-
мата родители, т.е. променливи, които репрезентират семейно-дескриптивни характеристики 
(брой деца, нуклеарно или разширено семейство и т.н.) са оценени само в спецификацията на 
родителско-генеричния модел.

Таблица 1. Коефициенти и отношения на шансове по семейно-контекстуални промен-
ливи за два лр модела.

родителско-
семейни 
характеристики

родителско-
генеричен 

модел
родителско-ролеви модел 

LR- тест
баща майка

= 

Възраст на 
родителя

.25 1.28 .18 1.20 .11 1.12
(1)=.31 / p=.58

Образование(1-5) -.67 .51 -.73 .48 -.25(ns) .78(ns)
(1)= 2.45/p=.12

Образование(1-2) -1.43 .24 -1.59 .20 -.49(ns) .61(ns)
(1)= 3.25/p=.07

брой деца .53 1.70
разширено 
семейство -1.47 .23
различие в пола на 
децата -.51 .60

Интерпретацията на родителско-семейните променливи изисква да посочим възрастта 
и броя на децата в семейството като променливи с позитивни коефициенти в предиктивното-
логит-уравнение, докато останалите променливи са оценени с негативни коефициенти (Табли-
ца 1). Променливата образование е кодирана по два начина – в пет-точкова категориална скала 
(1-основно, 2-незавършено средно, 3-средно, 4-полувисше, 5-висше) и в дву-категориална ска-
ла (1-не-висше, 2-висше). Променливите брой деца (1-2), разширено семейство (0-нуклеарно, 
1-разширено) и различие в пола на децата (0-еднополовост, 1-разнополовост)4 са кодирани 
като дву-категориални

При възприемане на отношението на шансове за позитивен резултат като интерпретати-
вен референт, OR=1.28 за предиктивната променлива възраст означава, че за всяка година уве-
личение на възрастта на родителя шансовете за попадане във фокусната група се увеличават с 
4 Тази променлива се отнася само до 125 семейства с 2 деца; останалите 43 са с едно дете и са кодирани с 
липсващи стойности по променливата.
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28% спрямо шансовете за попадане в контролната група. Увеличаването на броя на децата от 
1 на 2 увеличава отношението на шансовете за позитивен резултат спрямо шансовете за нега-
тивен резултат с коефициент 1.7. 

Обратно, по-ниските от единица отношения на шансовете за променливите образование 
и разширено семейство, могат да се интерпретират като (1-OR)*100 – процентно намаление на 
шансовете за позитивен резултат спрямо шансовете за негативен резултат. За образованието в 
дву-категориалната кодировка този процент на намаление е 76%, а за разширеното семейство 
– преминаването от нуклеарно към разширено семейство намалява шансовете за позитивен 
резултат с 77%. Респективно, отношенията на шансовете се променят в първия случай с коефи-
циент .24, а във втория с коефициент .23. Обръщайки местата на позитивния и негативния ре-
зултати в OR можем да кажем, че OR=4.17 e увеличението на шансовете за негативен резултат 
спрямо шансовете за позитивен резултат при преминаване от невисше към висше образование. 

Вторият модел – родителско-ролевия е приложим само към възрастта и образованието 
на родителя, доколкото само тези променливи биха могли да бъдат диференцирани според 
родителската роля в едно семейство. Същественото тук е, че и двете променливи оценяват ста-
тистически значим предиктивен ефект само за родителската роля на бащата, докато за майката 
те нямат статистическа значимост. Последното, изразено в логиката на отношение на шансо-
ве означава, че промяната на възрастта на майката (с една година) и нейното образование (с 
една единица, независимо в коя категориална скала) не променят отношението на шансовете 
за позитивен резултат спрямо шансовете за негативен резултат, при фиксирани стойности на 
съответните променливи за бащата. 

Въпреки различията в статистическата значимост на оценените коефициенти за роди-
телските роли, тестирането на хипотезата за равенство на ефекта на тези променливи върху 
резултативната променлива (LR-тест) не може да бъде отхвърлена (доколкото се свързва с ве-
роятности по-големи от .05, а именно от .07 до .58) - субстантивно това означава, че тези про-
менливи не съдържат значим родителско-ролеви ефект.

Анализ на атитюдни родителски скали
От приложения към и.л. адаптиран за български условия инструмент PARI (ParentalAt-

titudeResearchInstrument) с 4-степенно Ликертово скалиране (са използвани редуциран брой 
скали (Кацаров, 2012), които са демонстрирали статистическа дискриминативност между две-
те изследвани извадки (контролна и фокусна), а именно Семейни конфликти (скала 3), Разви-
тиеактивността на детето (скала 11), Равнопоставени отношения родители-деца (скала 
12), Суровост, излишна строгост (скала 14), Свръхзагриженост, създаване на отношение 
на зависимост (скала 16), Потискане проявленията на сексуалността у детето (скала 21), 
Стремеж да се ускори развитието на детето (скала 23). 

Доколкото предишните анализи на PARI са очертали статистическата значимост на раз-
ликите в средните стойности по тези скали за двете извадки (t-тест за независими извадки), 
въпросът който ще се анализира в този текст е квантифициране на тези вече установени разли-
чия. За целта ще бъде приложен лр анализ по родителските атитюдни скали като предиктивни 
променливи и извадковата принадлежност (бинарна променлива – 0 за контролна извадка и 1 
за фокусна извадка) като резултативна променлива. 

Допълнително уточнение е, че скаловите наблюдения са трансформирани в стандарти-
зирани оценки, основани на общото разпределение, включващо и двамата родители. По този 
начин предиктивните ефекти на скалите, въпреки че са оценени по самостоятелни модели, 
стават съпоставими и могат да бъдат интерпретирани в сравнителен план. При това решение 
скаловата единица, върху която се калкулира интерпретацията на коефициентите и OR, става 
стандартното отклонение. И още нещо, интерцепт-моделът, т.е. предикторната част на логис-

СЕМЕЙНИ РИСКОВИ ФАКТОРИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ЗАВИСИМОСТ КЪМ ОПИАТИ: ...



МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
358
тичното уравнение включва само интерцепта , е равностоен на предикция, за която пре-
дикторните променливи изразяват централната си тенденция, с други думиz-оценката им е 0. 

Таблица 2a .Коефициенти и отношения на шансове по родителско-атитюдни скали (PARI)

атитюдни 
родителски скали

(PARI)

родителско-
генеричен модел атитюдни

родителски 
скали(PARI)

родителско-
генеричен модел

Семейни конфликти
.84 2.32

Свръхзагриженост, 
създаване на отношение 

на зависимост
1.02 2.78

Развитиеактивността 
на детето 1.47 4.36

Потискане проявленията 
на сексуалността у 

детето
1.24 3.46

Равнопоставени 
отношения родители-
деца

.96 2.61
Стремеж да се ускори 
развитието на детето 1.42 4.14

Суровост, излишна 
строгост

.53 1.71

Генеричният модел разкрива очаквано значими статистически предикции за позитивен 
резултат (принадлежност към фокусна група) – линейната, изразена чрез регресионните кое-
фициенти -  и експоненциалната, изразена чрез отношението на шансовете -  (Таб-
лица 2а). Доколкото скалите са квантифицирани по посока на маладаптивни родителски ати-
тюди, оценените коефициентите са положителни, и съответно отношенията на шансовете OR 
са по-големи от 1. 

От анализираните скали, скалите Развитие активността на детето и Стремеж за ус-
корено развитие разкриват най-висока предиктивност по резултативната променлива – 1 sd 
увеличение по тези скали рефлектира в промяна на OR за позитивен спрямо негативен резултат 
с мултипликативни коефициенти 4.36 и 4.15 съответно. 

Ако вместо нарастване искаме да оценим величината на OR при единица намаление на 
 използваме мултипликативен коефициент  - напр. за Развитие активността на 

дететоимаме  = =.23. Последното може да се интерпретира, че за всяко намаление 
с едно стандартно отклонение по тази скала, шансовете за позитивен резултат спрямо шансо-
вете за негативен резултат се променят с коефициент 0.23.

Графика 1 илюстрира плотирането на трите функции – логит (формула 1), шансове-
те за позитивен резултат (формула 2) и вероятности за позитивен резултат (формула 4), 
приложени към оценения лр-модел за предиктивна променлива стандартизираната скала 
Развитие активността на детето. Оцененият (fitted) модел е: Logit(Pr(Y=1|x) = -.68 + 
1.47*x и той е представен като функция А.
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Графика 1.Логит, шансове и вероятности за
скала Развитие активността на детето – A, B, C
D – плотиране на вероятности за скала 14 и скала 11

Нелинейните трансформации на този модел са представени с функция B – шансовете 
за позитивен резултат и функция C – вероятностите за позитивен резултат. В зависимост от 
формата на интерпретацията би могла да се използва която и да е от представените функции. 
Например, за родител, позициониран с z-оценка по разглежданата скала равна на 1 би задал 
моделна предикция с величини логит (Y=1|x=1)=.79, шансове(Y=1|x=1)= 2.20 и вероятност 
(Y=1|x=1)= .69. На графика D са плотирани вероятностните функции на най-високо-предик-
тивната скала – скала 11 и най-ниско предиктивната скала – скала 14.

В родителско-ролевия модел, диференцирания родителско-ролеви профил разкрива като 
рискови за позитивен резултат за ролята на бащата Стремеж за ускорено развитиеи Свръх-
загриженост, докато за ролята на майката –Развитие активността на детето(Таблица 2b). 
LR-тестовете за сравняване на предиктивни ефекти за двете родителски роли идентифицират 
отхвърляне на нулевата хипотеза (p< .05) единствено за скала Суровост, излишна строгост.

При по-релаксирани условия за грешка тип I (p< .10), родителските роли могат да се 
разглеждат като диференцирани и по скалите Стремеж за ускорено развитиеи Семейни кон-
фликти. 
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Таблица 2b.Коефициенти и отношения на шансове по родителско-атитюдни скали (PARI)

атитюдни родителски 
скали
(PARI)

родителско-ролеви модел LR- тест
баща майка

= 

Семейни конфликти .88 2.40 .22(ns) 1.24(ns)
(1)=3.12 / p=.08

Развитиеактивността на 
детето .96 2.61 1.64 5.18 (1)=2.62 / p=.10
Равнопоставени 
отношения родители-деца .63 1.87 .90 2.45 (1)=.60 / p=.44

Суровост, излишна 
строгост .86 2.37 -.07(ns) .94(ns) (1)=9.92 / p=.00
Свръхзагриженост, 
създаване на отношение 
на зависимост

1.35 3.86 .92 2.50 (1)=2.47 / p=.12

Потискане проявленията 
на сексуалността у 
детето

1.15 3.16 .98 2.66 (1)=.26 / p=.61

Стремеж да се ускори 
развитието на детето 1.44 4.24 .65 1.92 (1)=3.37 / p=.07

Статистически значимата диференциация в предикцията на резултативната променлива 
при една и съща променлива, измерена за родителите в едно семейство, дава възможност да 
квантифицираме рисковостта не само на нивото на променливите, но и на нивото на роди-
телската роля. За да бъдат изведени ефектите на едната родителска роля върху предиктивната 
променлива е необходимо да се калкулират т.нар. маргини, или условни вероятности, свърза-
ни с дадена предиктивна променлива при фиксирани нива на другата (другите) предиктивни 
променливи. За илюстрация да вземем скала 16Свръхзагриженост (PARI), която е оценена 
със следния модел: логит(Y=1)=-.79+1.35*(скала16_баща) + .92*(скала16_майка)(виж Таб-
лица 2b). Условните вероятности, свързани с родителската роля на бащата по тази скала са 
оценени при три нива на фиксираност на майката по същата скала (z=-1.5, z=0, z=1.5) и са 
плотирани на Графика 2-А. Алтернативно, родителската роля на майката е оценена в условни 
вероятности, при същите фиксирани нива на родителските позиции на бащата (Графика 2-B). 
По-компактните вероятностни функции за бащата (A) в сравнение с вероятностните функции 
за майката(B), са индикация на по-слабия предиктивен ефект на родителската роля на майката 
в сравнение с родителската роля на бащата. Казано по друг начин, едни и същи нива по скала 
Свръхзагриженост при двамата родители, задават по-висока вероятност за позитивен резултат 
при бащата в сравнение с майката.
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Графика 2. Условни вероятности по скала Свръхзагриженост за родителска роля 
баща(A) и родителска роля майка (B)

Анализ на родителско-поведенчески скали
От приложения към и.л. адаптиран инструмент АСВ (Анализ семейныхвзаимоотношений) 

са използвани редуциран брой скали (Кацаров, 2012), които са демонстрирали статистическа 
дискриминативност между двете изследвани извадки (контролна и фокусна), а именно:Хипер-
протекция (скала 1), Хипопротекция (скала 2), Свръхудовлетвореност (скала 3), Недоста-
тъчност изисквания-забрани (скала 8), Разширение сферата на родителските чувства (скала 
11), Възпитателна неувереностна родителя (скала 13), Страх от загуба на детето (скала 
14), Неразвитост на родителските чувства (скала 15), Проекция върху детето на собствени 
нежелани качества на родителя (скала 16). Айтемите по скалите са измервани по дихотомна 
скала по посока на маладаптивно родителско функциониране. Детайлно описание на българ-
ската адаптация на инструмента е дадено в Кацаров (2012). И тук, редуцирания брой скали е 
основан на изискването за скаловадискриминативност между контролната и фокусната групи. 
Анализите са аналогични на представените по-горе върху PARI. 

При оценените родителско-генерични модели (Таблица 3а) очаквано се наблюдава ед-
нозначна посока на предиктивност – положителни логит-коефициенти и отношения на шансо-
ве по-големи от единица за всички предикторни променливи. Все пак, най-високапредиктив-
ност разкриват скалите Хиперпротекция и Неразвитост на родителските чувства(OR = 4.55 
и 4.04).

СЕМЕЙНИ РИСКОВИ ФАКТОРИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ЗАВИСИМОСТ КЪМ ОПИАТИ: ...
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Таблица 3a.Коефициенти и отношения на шансове по родителско-поведенчески скали (АСВ)

родителско-поведенчески 
скали
(АСВ)

родителско-
генеричен модел родителско-поведенчески 

скали
(АСВ)

родителско-
генеричен модел

Хиперпротекция 1.52 4.55 Възпитателна 
неувереностна родителя 1.07 2.92

Хипопротекция .97 2.63
Страх от загуба на 

детето .87 2.40

Свръхудовлетвореност .61 1.84
Неразвитост на 

родителските чувства 1.40 4.04

Недостатъчност 
изисквания-забрани 1.13 3.10

Проекция върху детето 
на собствени нежелани 
качества на родителя .71 2.03

Разширение сферата на 
родителските чувства 1.00 2.72

Оценките на родителско-ролеви модели извеждат като най-добри предиктори за позити-
вен резултат при баща - Неразвитост на родителските чувства и Хиперпротекция, при майка 
–Възпитателна неувереностна родителя и Хиперпротекция(Таблица 3b)

Статистическата проверка на диференцираната ролева предиктивност отхвърля нулевата 
хипотеза (ролева недиференцираност) за две скали – Възпитателна неувереностна родителя 
и Разширение сферата на родителските чувства (при p<.05). За p<.10 към споменатите скали 
могат да се добавят и Неразвитост на родителските чувстваи Свръхудовлетвореност. По 
тези скали могат да се правят надграждащи се интерпретации, следващи от величините на 
оценените коефициенти за двете родителски роли. 

Таблица 3b.Коефициенти и отношения на шансове по родителско-поведенчески скали (АСВ)

родителско-
поведенчески скали

(АСВ)

родителско-ролеви модел LR- тест
баща майка

= 

Хиперпротекция 1.23 3.42 1.37 3.95
(1)= .12 / p=.72

Хипопротекция 1.13 3.11 1.07 2.92
(1)= .05 / p=.83

Свръхудовлетвореност .81 2.24 .38 1.46
(1)= 2.90 / p= .09

Недостатъчност 
изисквания-забрани .97 2.63 .87 2.39 (1)= .08 / p= .78
Разширение сферата на 
родителските чувства .33 1.39 1.11 3.03 (1)= 4.81 / p= .03
Възпитателна 
неувереностна родителя .21 1.23 1.40 4.08 (1)= 12.94 / p= .00
Страх от загуба на 
детето .83 2.29 .84 2.32 (1)=.00 / p = .96
Неразвитост на 
родителските чувства 1.37 3.93 .97 2.64 (1)= 1.23 / p= .07
Проекция върху детето 
на собствени нежелани 
качества на родителя

.76 2.13 .50 1.65 (1)= .72 / p=.40
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Рамкова интерпретация на получените резултати
За интерпретацията на получените резултати ще бъдат използвани ранговите позиции на 

скалите по двата инструмента, които дефинират предиктивността за позитивен резултат. До-
колкото се търси обобщение, артикулирано в термините на родителските стилове по Баумринд, 
е необходимо предварително да се уточни отнесеността на съответните скали, към един от тези 
стилове. Тази цел е реализирана чрез контент-анализ на стиловите съдържания и описанието 
на скалите. Таблица 4а представя възможната релация на използваните скали от двата инстру-
мента към родителските стилове. На тази основа могат да бъдат направени интерпретации на 
генеричния и родителско-ролеви модели в логиката и импликациите, свързани с класификаци-
ята на Баумринд. Обобщеният индекс, оценяващ даден родителски стил, представлява усред-
нената рангова позиция5, получена от скалите по PARI и АСВ,спадащи към съответния стил. 

За генеричния модел по двата инструментародителският стил с най-добра предиктив-
ност(т.е. с най-ниска усредненарангова стойност)е авторитарния(Таблица 4b). Ролевият мо-
дел очертава три родителски стила – отхвърлящия, свръхпротективния и авторитарния като 
приблизително с еднаквависоко-рискова предиктивност. За родителската роля на майкатас-
връхпротективния и разрешаващия стилове представляват рисковите родителски модели. В 
сравнителна перспектива бихме могли да кажем, че свръхпротективният стил в най-малка сте-
пен диференцира родителските роли по отношение на предиктивността. 

Таблица 4а. Отнесеност на скали по PARIи АСВ към родителски стилове по Д. Баумринд

PARI
Авторитаренстил Разрешаващ стил Свръхпротективенстил Отхвърлящстил

Скала 3 Скала 12 Скала 16
Скала 11
Скала 14
Скала 21
Скала 23

АСВ
Авторитаренстил Разрешаващ стил Свръхпротективен стил Отхвърлящ стил

Скала 8 Скала 1 Скала2
Скала13 Скала3 Скала 15

Скала 11 Скала16
Скала 14

Таблица 4b. Усреднени ранговена скалите по PARI&АСВза родителски стилове

PARI&АСВ

Авторитаренстил Разрешаващ 
стил

Свръхпротективен 
стил

Отхвърлящ 
стил

генеричен
модел 3.8 4.25 4.75 5.3
баща 3.8 6.75 3.7 3.3
майка 5.2 3.75 3.5 5.7

5 Ранговете се определят от величината на регресионните коефициенти или отношенията на шансовете – OR, 
получени от оценяването на моделите, и представени в Таблици 2а – 3b. 

СЕМЕЙНИ РИСКОВИ ФАКТОРИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ЗАВИСИМОСТ КЪМ ОПИАТИ: ...
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Резюме: Целта на настоящото изследване е да се провери валидността и да се изведат норми на 
кратката версия на Въпросника за физическа самооценка (PSDQ-S) (Marsh, Martin, & Jackson, 2010). Ори-
гиналният тест включва широк набор от скали, които оценяват Аз-перцепцията чрез девет специфични 
(здраве, координация, активност, наднормено тегло, спортна компетентност, външен вид, сила, гъвкавост, 
издръжливост) и два общи компонента: обща физическа самооценка и обща самооценка. Обект на изслед-
ване са 290 състезатели - 124 от индивидуални спортове; 94 от колективни спортове; 72 от единоборства; 
106 жени и 184 мъже. Средната възраст на всички изследвани лица е 19,8 +/- 2,7 години. В адаптацията за 
български условия се обособиха осем специфични (отпадна спортната компетентност) и двата общи факто-
ра. Въпросникът демонстрира висока вътрешна съгласуваност.

Ключови думи: обща физическа самооценка, обща самооценка, Аз-концепция.

Summary: The aim of this study is to check the validity and to derive norms of the short version of the 
Physical Self-description Questionnaire – PSDQ-S (Marsh, Martin, Jackson, 2010). The original test involves a 
wide range of scales that assess self-perception by nine specific (health, coordination, activity, body, sports compe-
tence, appearance, strength, flexibility, endurance) and two general components - global physical self-esteem and 
global self-esteem. Subject of the study were 290 competitors – 124 from individual sports, 94 from team sports; 
72 from single combat sport; 106 women and 184 men, aged 19,8 +/- 2,7 on average. In this adaptation there is a 
set of eight specific (sports competence is removed ) and two general factors. The questionnaire demonstrates high 
internal coherence.

Keywords: global physical self-esteem, global self-esteem, self-concept.

Самооценката на индивида е един от значимите детерминанти на човешкото поведение 
и това определя изследването й в различен контекст – образователен, социологически и пси-
хологически. В психологията равнището на общата самооценка се разглежда като устойчива 
характеристика на личността. Общата самооценка се свързва с генерализираното усещане за 
собствената ценност и самоуважение, които не се изчерпват с определени ситуации, а са ва-
лидни за много области и дейности на живота. Аз-концепцията и самооценката са термини, 
които често се използват, за да се опише как човек се възприема или самооценява в контекста 
на опита си и средата, в която живее. Дълго време тя е разглеждана като едномерен конструкт. 
Сега обаче съществуват теоретични разработки, основани на работата на Shavelson, Hubner 
и Stanton (1976), както и множество изследвания в подкрепа на идеята, че Аз-концепцията е 
йерархичен многомерен конструкт. Според този модел, общата самооценка е самостоятелно 
понятие и се намира на върха на йерархията. Под нея са разположени академичната и неака-
демичната самооценка. Академичната самооценка допълнително се разделя на самооценка, 
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свързана с предмети като математика и език, а неакадемичната Аз-концепция - на социална, 
емоционална и физическа. Хората развиват все по-сложна, многостранна и диференцирана 
самооценка от детството към зрелостта, но отделните й компоненти са свързани един с друг 
(Shavelson, Hubner & Stanton, 1976).

Fox и Corbin (1989) допълват мултидименсионалния и йерархичен модел за Аз-концеп-
цията на Shavelson, Hubner и Stanton (1976). В техния модел най-високо е поставена общата 
Аз-концепция (позитивна или негативна). Средното ниво е заето от конструкта обща физиче-
ска Аз-концепция. По-ниско са представени специфични нейни компоненти като спортната 
компетентност, физическата кондиция, сила, гъвкавост, координация, външен вид. 

Физическата самооценка заема специално място в Аз-концепцията, защото чрез тялото, 
външния вид и способностите се осъществява връзката между индивида и света. Установени 
са определени взаимозависимости между различните компоненти на самооценката (академич-
на компетентност, спортна компетентност, социално одобрение, външен вид и поведение) и 
самооценката. Най-силна е корелацията между външния вид и самооценката (Harter, 1987; Fa-
mose, 2000).

В областта на спорта ранните изследвания на Аз-концепцията са насочени към общата са-
мооценка, отразявайки общотеоретичните тенденции в нейното проучване (Marsh, 1997, 2002). 
Операционализирайки този модел Marsh и колектив (1994) създават и валидизират Physical 
Self-Description Questionnaire (PSDQ). 

Скалата съдържа 70 айтема, оценяващи 9 специфични компонента: здраве, координация, 
активност, наднормено тегло, спортна компетентност, външен вид, сила, гъвкавост, издръжли-
вост и два общи - обща физическа Аз-концепция и обща самооценка. Използва се шестстепен-
на скала Ликертов тип.

Конфирматорният факторен анализ, приложен от авторите при извадка от 710 австралий-
ски юноши и младежи, подкрепя валидността и надеждността на инструмента. Субскалите 
показват висока консистентност - алфа на Кронбах се движи от 0,82 до 0,96. Установява се 
диференциация на резултатите по полов признак – при момчетата се наблюдават по-високи 
резултати по мнозинството субскали, в сравнение с момичетата. 

Въпреки че съществуват други инструменти за оценка на физическата Аз-концепция, 
PSDQ е по-изчерпателен и широко валидизиран въпросник, подходящ за лица на възраст от 
12 до 18 или по-възрастни, за елитни спортисти и неспортуващи (Marsh, Hey, Roche, & Perry, 
1997; Marsh, Perry, Horsely, & Roche, 1995).

През 2010 година авторите представят кратка форма на въпросника - PSDQ-S (Marsh, 
Martin, and Jackson, 2010). Този вариант на скалата е по-компактен, но наред с това демонстри-
ра добрите психометрични качества на първия въпросник. Надеждността на кратката форма 
на въпросника е проверена при различни групи: 349 елитни спортисти, юноши от Австралия; 
986 юноши и младежи от Испания; 395 студенти от Израел; 760 пенсионери от Австралия. Въ-
трешната консистентност е висока при всички групи - алфа на Кронбах варира от 0,84 до 0,91, 
което прави кратката версия на въпросника надежден инструмент за измерване на физическата 
Аз-концепция (Marsh et al., 2010). 

Целта на настоящото изследване е да се провери валидността и да се изведат норми за 
български условия на кратката версия на Въпросника за физическата самооценка (Physical Self 
Description Questionnaire - PSDQ-S) (Marsh, H. W., Martin, A. J. & Jackson, S., 2010).

метод: 
1. Въпросник за физическата самооценка (Physical Self-Description Questionnaire 

(PSDQ-S) (Marsh, H. W., Martin, A. J. & Jackson, S., 2010). Състои се от 40 айтема и 6 степенна 
скала Ликертов тип за оценка от 1 – изобщо не е характерно за мен, до 6 – напълно е характер-
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но за мен. Оригиналната версия на въпросника съдържа 11 скали:

1.  Здраве: (напр.: „Не боледувам често, оздравявам бързо“).
2.  Координация: (напр.: „Движенията ми са добре координирани.“).
3.  Активност: (напр.: „Спортувам, правя упражнения, танцувам почти всеки ден.“).
4.  Наднормено тегло: (напр.: „Нямам наднормено тегло, нямам много мазнини по тяло-

то си.“).
5.  Спортна компетентност: (напр.: „Имам добри двигателни умения.“).
6.  Външен вид: (напр.: „Изглеждам добре, имам хубаво лице.“).
7.  Сила: (напр.: „Тялото ми е много силно.“).
8.  Гъвкавост: (напр.: „Добър съм в извиване и усукване на тялото си.“).
9.  Издръжливост: (напр.: „Дълго време съм физически активен без да се уморявам.“).
10.  Обща физическа Аз-концепция: (напр.: „Чувствам се в добра физическа форма.“).
11.  Обща самооценка: (напр.: „Правя добре повечето неща, с които се захвана.“).
Тестът е преведен от английски на български език от трима независими експерти. Прево-

дите са съпоставени и върху тази основа са уточнени окончателните формулировки.

2. Скала на Розенберг (Rosenberg, 1978) за измерване на общата самооценка. Състои 
се от 10 въпроса. Резултатите варират от 10 до 40. По-високият резултат е показател за по-ви-
сока самооценка.

Обект на изследване са 290 състезатели - 124 от индивидуални спортове; 94 от колектив-
ни спортове; 72 от единоборства; 106 жени и 184 мъже. Средната възраст на всички изследвани 
лица е 19,8 +/- 2,7 години. До 3 години спортен стаж имат 43 от изследваните лица; 45 са с 4 - 5 
години; 120 - между 6 и 10 години; и 82 - над 10 години. По отношение на участието в състеза-
ния разпределението е следното: 39 - в световни първенства, 67 – в европейски шампионати и 
184 – на републиканско ниво.

резултати

Обработката на данните е осъществена с SPSS 19.0. За апробиране на методиката е при-
ложен набор от статистически процедури: факторен анализ, анализ на вътрешната съгласува-
ност, дескриптивна статистика, корелационен анализ.

За разкриване на факторната структура на теста е приложен експлораторен факторен ана-
лиз по метода на главните компоненти и варимакс ротация. Айтемите с факторни тегла над 
0,5 се включват в окончателния вариант. Отпада айтем № 22, който в оригиналната скала се 
включва във фактора обща самооценка, но факторното му тегло е по-ниско от 0.5. В резултат 
се обособяват 10 фактора, за разлика от оригиналната версия, която включва 11 фактора. Де-
сетте фактора обясняват 75,8% от дисперсията. В настоящата адаптация отпада петата скала, 
която се отнася до спортната компетентност, два от нейните айтеми (36 и 37) попадат в скалата 
за общата самооценка, но поради по-ниското факторно тегло и негативното им влияние върху 
вътрешната съгласуваност на субскалата са изключени от крайния вариант на теста. Айтем № 
35 („Добър съм в повечето спортове“) получава по-високо факторно тегло във фактора сила, 
докато в оригиналния вариант е част от фактора спортна компетентност, но поради отдалеча-
ване от съдържанието на скалата не е включен в адаптирания вариант на теста. 

Обособяват се следните десет скали:
1.  Координация - включват се пет въпроса, коефициент на обяснена вариация 9,6%. 
2.  Сила - три въпроса, коефициент на обяснена вариация 8,4%. 
3.  Издръжливост - три въпроса, коефициент на обяснена вариация 8,3%. 
4.  Здраве - пет въпроса, коефициент на обяснена вариация 7,8 % . 
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5.  Активност - три въпроса, коефициент на обяснена вариация 7,5%. 
6.  Гъвкавост - три въпроса, коефициент на обяснена вариация 6,9%
7.  Наднормено тегло - три въпроса, коефициент на обяснена вариация 6,4%. 
8.  Външен вид - три въпроса, коефициент на обяснена вариация 6,2%. 
9.  Обща физическа Аз-концепция - три въпроса, коефициент на обяснена вариация 

7,2%.
10.  Обща самооценка - включва четири въпроса, коефициент на обяснена вариация 

7,4% (табл. 1).

Таблица 1. Факторна структура на PSDQ-S
Айтем ФАКТОРИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13 ,869
12 ,832
15 ,794
11 ,762
14 ,568
39 ,873
40 ,861
38 ,770
35 ,500
18 ,855
16 ,845
17 ,768
32 ,871
31 ,776
30 ,767
33 ,699
34 ,596
2 ,876
3 ,815
4 ,757
1 ,594
23 -,750
20 -,680
21 ,612
19 ,554
37 ,454
22 ,440
36 ,438
27 ,838
28 ,822
29 ,719
25 ,939
26 ,924
24 ,905
9 ,896
8 ,887
10 ,830
7 ,874
5 ,844
6 ,818
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Първичният анализ на експерименталните данни показва висока вътрешна съгласува-

ност по отделните субскали. Стойностите на коефициента на вътрешна консистентност α на 
Кронбах варират от приемлива (0,70) само за скалата Обща самооценка, докато всички остана-
ли субскали показват добра и отлична вътрешна съгласуваност – от 0, 81 до 0,94 (табл. 2). Тези 
резултати са доказателство, че субскалите на PSDQ-S са хомогенни и вътрешно съгласувани. 

Таблица 2. Коефициенти на вътрешна консистентност

Субскали α на Кронбах
Здраве 0,81
Координация 0,90
Активност 0,86
Наднормено тегло 0,87
Обща физическа самооценка 0,89
Външен вид 0,86
Сила 0,92
Гъвкавост 0,94
Издръжливост 0,91
Обща самооценка 0,70

Резултатите от вариационния анализ на отделните субскали показват, че при изследвани-
те лица като цяло, най-високи стойности се наблюдават по отношение на скалата активност, 
следвана от здраве, обща физическа Аз-концепция и обща самооценка (табл. 3). Най-ниски 
резултати се установяват по скалата гъвкавост.

Таблица 3 . Средни стойности по отделните субскали при изследваните лица като цяло

Субскали М Min Max SD

Здраве 5,17 2 6 0, 95
Координация 4,89 1,4 6 0,90
Активност 5,22 1,75 6 0,91
Наднормено тегло 5,09 1 6 1,14
Външен вид 4,64 1 6 1,00
Сила 4,71 1,67 6 1,04
Гъвкавост 3,67 1 6 1,40
Издръжливост 4,59 1 6 1,14
Обща физическа самооценка 5,14 1,33 6 0,87
Обща самооценка 5,11 3 6 0,72

За проверка на конвергентната валидност на скалата PSDQ-S авторите на оригиналната 
скала използват Physical Self-Concept instrument (PSC) (Marsh et al., 1994; Richards, 1988), който 
включва 35 айтема, измерващи шест специфични компонента на физическата Аз-концепция 
и един общ фактор за физическата удовлетвореност и Physical Self-Perception Profile (Fox & 
Corbin, 1989) – включва 30 айтема, отнасящи се към четири специфични скали и един общ фак-
тор за физическото самоуважение. Ние използваме скалата на Розенберг (Rosenberg, 1978) за 
измерване на общата самооценка, поради липсата на надежден инструментариум за измерване 
на физическата самооценка в български условия. За разкриване на връзките и взаимозависи-
мостите между субскалите на въпросника за физическата самооценка и общата самооценка 
е приложен корелационен анализ (критерий на Spearman). Установяват се определени зави-
симости, които отговарят на очакванията ни. По-високите нива на глобалната самооценка се 
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свързват с по-високи нива на: здравето (r=0,222; р=0,01), координацията (r=0,333; р=0,01), об-
щата физическа самооценка (r=0,471; р=0,01), външния вид (r=0,415; р=0,01), силата (r=0,339; 
р=0,01) и общата самооценка (r=0,535; р=0,01).

За установяване на влиянието на пола и вида спорт върху резултатите по отделните скали 
на теста е приложен сравнителен анализ на експерименталните данни (критерий Ман-Уитни 
за две групи изследвани лица и критерий Крускал-Уолис за повече от две групи изследвани 
лица). Установяват се определени статистически значими различия по отношение на силата 
(u=4,31; α=0,001), издръжливостта (u=3,48; α=0,001) и общата самооценка (u=1,96; α=0,05) 
при групите, диференцирани по пол. В групата на мъжете резултатите са по-високи и по трите 
скали (табл. 4).

Таблица 4. Средни стойности по отделните субскали при изследваните лица, диференци-
рани по групи

Субскали Жени Мъже Индивидуални 
спортове

Колективни 
спортове

Единоборства

Здраве 5,04 5,24 5,18 5,31 5,13
Координация 4,85 4,92 4,89 5,13 4,60
Активност 5,25 5,20 5,15 5,41 5,14
Наднормено 
тегло

5,13 5,08 5,11 5,11 5,10

Обща физиче-
ска самооценка

5,09 5,18 5,12 5,36 4,94

Външен вид 4,58 4,68 4,64 4,77 4,53
Сила 4,34 4,93 4,61 4,91 4,84
Гъвкавост 3,86 3,56 3,69 3,60 3,83
Издръжливост 4,29 4,76 4,36 4,90 4,65

В групите, разделени по вид спорт се установяват значими различия по отношение на 
скалите координация (χ2=17,31; α=0,001) и обща физическа самооценка (χ2=12,25; α=0,002). 
Най-високи резултати се наблюдават при спортистите, практикуващи колективни спортове, 
следвани от състезателите, занимаващи се с индивидуални спортове. С най-ниски резултати са 
спортистите, практикуващи единоборства (табл. 4).

Установените статистически значими различия налагат извеждането на диференцирани 
норми за отделните извадки. Нормите са изведени върху основата на квартилното разпределе-
ние (табл. 5).

Таблица 5. Норми на Въпросника за физическа самооценка (Physical Self-description 
Questionnaire – PSDQ-S) за български спортисти

Субскали Жени Мъже Индивидуални 
спортове

К о л е к т и в н и 
спортове

Единоборства

25 50 75 25 50 75 25 50 75 25 50 75 25 50 75
Здраве 4,4 5,4 6,0 4,8 5,5 6,0 4,6 5,2 6,0 5,2 5,8 6,0 4,4 5,0 6,0
Координа-
ция

4,35 5,0 5,4 4,4 5,0 5,6 4,4 5,0 5,6 4,6 5,2 5,8 4,2 5,0 5,2

Активност 4,94 5,5 6,0 4,8 5,5 6,0 4,8 5,5 6,0 5,0 5,6 6,0 5,0 5,3 6,0
Наднорме-
но тегло

5,0 5,3 6,0 4,3 5,7 6,0 4,6 5,6 6,0 4,3 5,7 6,0 4,7 5,3 6,0

Обща физи-
ческа само-
оценка

4,7 5,0 5,7 5,0 5,0 6,0 5,0 5,0 6,0 5,0 5,7 6,0 4,7 5,0 5,7
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Външен 
вид

4,0 4,7 5,0 4,0 5,0 5,7 4,0 4,7 5,3 4,0 5,0 5,7 4,0 4,7 5,3

Сила 3,7 4,3 5,0 4,3 5,0 5,7 4,0 5,0 5,3 4,3 5,0 5,3 4,0 5,0 5,7
Гъвкавост 3,0 3,7 5,0 2,3 3,8 4,7 2,9 3,3 4,8 2,0 4,0 5,0 3,0 4,0 5,0
Издръжли-
вост

3,67 4,3 5,0 4,0 5,0 6,0 3,7 4,3 5,3 4,3 5,0 5,7 4,0 4,7 5,3

Обща само-
оценка

4,6 5 5,6 4,6 5,4 5,8 4,6 5,2 5,6 5,0 5,7 5,8 4,2 5,0 5,4

заключение:
Настоящето изследване имаше за цел да провери валидността и да се изведат норми за 

български условия апробира за български условия на кратката версия на Въпросника за самоо-
ценка на външния вид (Physical Self-Description Questionnaire - PSDQ-S) (Marsh, H. W., Martin, 
A. J. & Jackson, S., 2010). 

Чрез факторен анализ са обособени десет фактора (оригиналната версия съдържа 11 фак-
тора). Въпросникът демонстрира висока вътрешна консистентност и надеждност. Потвърди 
се конвергентната валидност на теста при съпоставяне на резултатите с данните, получени с 
теста за общата самооценка на Розенберг. Установени са значими различия по някои от основ-
ните компоненти на скалата при групите изследвани лица, диференцирани пол и вид спорт. 
Изведени са диференцирани норми по пол и вид спорт.

Получените резултати са близки до факторната структура на въпросника, установена при 
оригиналното изследване и дават възможност за по-детайлно изследване на физическата са-
мооценка. Скалата е надежден и нужен психологически инструмент за психодиагностика в 
различни сфери на психологията, а не само в областта на спорта.
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Настоящото изследване разглежда нагласите, преживяванията и различните поведенчески и 
социални модели при родителите на деца с проблеми в развитието, като представя обобщена информация 
от проведените диагностични интервюта и консултативни сесии с родителите.

Ключови думи: семейство, деца с проблеми в развитието,
Обосновка: Налице е необходимост от систематично проучване и целенасочена работа по различните 

нагласи, поведенчески и социални модели, в семействата, отглеждащи дете с проблеми в психичното 
или физическо си развитие. При провеждане на диагностични интервюта с децата, родителите заявяват 
потребността си от консултативна и терапевтична работа не само с детето, но и с цялото семейство. 
Проблемът на детето почти винаги създава проблеми за функционирането на цялата семейна система. 
Родителите се нуждаят от подкрепа при изграждането на хармонични взаимоотношения с детето, а често 
и между себе си. В областта на семейното консултиране при деца с хронични заболявания и проблеми в 
развитието, все още има недостатъчно количество на систематизирани научни изследвания, свързани раз-
криването на ресурсите на системата и влияещи върху подобряване на функционирането и.

Цел на изследването: Да се проучат нагласите, преживяванията, поведенческите и социални 
модели в семейства, отглеждащи дете с проблеми в развитието и да се очертаят възможните ресурси за 
консултативна работа.

Методи: Полу-структурирани психологични интервюта с родителите, анкета за социална изолация 
сред майки на деца с проблеми в развитието.

Резултати: Настоящата разработка предлага обобщена и систематизирана информация от проведени 
проучвания по темата. Изводите и анализите могат да послужат при търсенето на един оптимален подход 
към детето и неговото семейство, уважавайки уникалността на всеки отделен случай.

This study examines attitudes, experiences, and various behavioral and social patterns in parents with 
children with developmental problems by presenting information from diagnostic interviews and counseling 
sessions with parents.

Key words: family, children with developmental problems,
Background and object of study: There is a need for systematic research on different attitudes, behaviors and 

social patterns in families raising a child with mental or physical problems. When conducting diagnostic interviews 
with children, parents declare their need for consultative and therapeutic work not only with the child but also 
with the whole family. The child‘s problem almost always creates problems for the functioning of the whole family 
system. .

Parents need support to create a balanced relationship with the child, and often between themselves. In 
the field of family counseling in children with chronic illnesses and developmental problems, there is still not 
enough systematic researches related to the the resources of the system and to the improvement of its functioning. 
Methods: Semi-structured psychological interviews with parents, questionnaire on social exclusion among mothers 
of children with development problems.

Outcomes: This paper provides summarized and systematic information from studies conducted on the 
topic. Conclusions and analyzes can serve to find an optimal approach to the child and his family, respecting the 
uniqueness of each individual case.
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ВъВедение

Въпросите с хроничната болест при детето и неговото семейство са по-вече или 
по-малко изследвани с фокус върху болестта ( физическа или психическа) и почти неизслед-
ван с акцент върху преживяванията, ролевите модели в семействата на деца с психиче-
ски или физически хронични заболявания. Настоящето изследване се опитва да обедини 
два на пръв поглед противоречащи си подхода – единият научен, а другият феноменоло-
гичен, подход отчитащ индивидуалното и уникално преживяване на всяко дете и семейство. 
Подобна задача изисква да се открие качествен подход за изследване на емоционалните и по-
веденчески процеси в семействата с хронично болно дете. Целенасочено, нашето изследване 
няма да се спира подробно на заболяванията на децата, поради няколко причини. Първата е, че 
целта на изследователската работа е да се спре върху преживявания и социални и поведенче-
ски модели извън строгата рамка на медицинската диагноза, а втората е , че при обработване на 
протоколите от изследванията, се оказа, че няма съществена разлика между преживяванията 
на семействата, която да е пряко обусловена от заболяването и че преживяванията на семей-
ствата имат сходства, независещи от диагнозата на детето. Проверката на изследванията по 
разглежданата проблематика показват статистически значима разлика само по отноше-
ние на възрастова специфичност на детето.

Въпросите за връзката между психичната или соматична хронична болест на де-
тето и семейството се поставя на фона на усложнена икономическа и обществена среда. 
Семействата на деца със специални нужди заявяват в публичното пространство необхо-
димостта от промяна в моделите за работа и помощта оказвана им от различните инсти-
туции. Въпросите за влиянието на хроничното заболяване върху цялата система, както и 
обратния процес (на семейството върху детето) са съществени за всеки, който консултира 
деца с хронични заболявания. Проблемите на детето не могат да бъде разглеждани извън 
системата и преживяванията на родителите. Понятието „семейство” се свързва с различ-
ни интерпретации за всеки. За нуждите на изследването то се разглежда като първична 
социална група, в която се раждаме и от която сме зависими за отглеждане и социализа-
ция (Алтшулер Д. 1997). Тук идва и голямата разлика: по последни данни около 65% от 
семействата с дете с хронично заболяване са само с един родител - майка в 90% от случа-
ите. Този факт е свързан с големият брой на разводите в семейства с дете с психична или 
физическа болест. Един от основните проблеми, споделяни по време на интервютата е 
невъзможността на майката да започне работа или да се развива професионално, водещо 
след себе си редица негативни преживявания, нисък социален и икономически статус и 
социална изолация. 

Някои аспекти на емоционалната взаимозависимост между членовете на семейството 
довеждат до заключението, че семейството може да бъде мислено като емоционална единица 
(Попов, Х. 1994).

Теорията за екологичните системи разглежда човека като развиващ се в комплексна система 
от взаимоотношения, повлияни от множество нива на заобикалящата среда. Бронфенбренер 
подчертава, че за да се разбере развитието на това равнище, трябва да не се забравя, че всич-
ки взаимоотношения са двупосочни. Например, възрастните влияят върху поведението на 
детето, но биологично и социално повлияните характеристики на детето-неговите физически 
качества, изграждането на неговата личност, способности - също влияят върху поведението 
на отглеждащите детето. Отворено към контакти, внимателно в отношенията си с другите, 
дете, вероятно ще предизвиква положителни реакции от родителите, докато активното, лесно 
разсейващо се дете сигурно ще е обект на родителски ограничения и наказания (Crockenberg 
& Leerkesq 2003).

Системният подход разглежда системата (семейството) като съвкупност от членове, които 
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са взаимно свързани. При проблеми в член от системата, реагира цялата система. Следователно 
промяната на цялата система води до промяна на индивида (Beavers, W. R. & Hampson, 1992).

Другите хора включени в микросистемата могат да влияят върху качеството на всички 
двустранни взаимоотношения. Ако те са подкрепящи, взаимодействието се засилва. Например, 
когато родителите се насърчават взаимно в ролите си по отглеждането на децата, всеки се 
ангажира в по-ефективно родителство (Hetherington & Stanley-Hagen, 2002).

В процесния модел, функционирането на семейството се дефинира като постоянно про-
меняща се сложна система. Според този модел, семейството има за цел да разрешава няколко 
основни задачи, свързани с етапите на развитие и по време на кризи. За успешно разрешаване 
на всяка трудна задача, е необходимо семейството да се организира. В процеса на изпълнение 
на задачата се определя дали семейство постига или не, успешно разрешаване, свързано и с ос-
новни жизнени цели. Необходимо е в семейството да се позволи по-нататъшното развитие на 
всеки от членовете му, да му се предоставят сигурност, създавайки чувство на близост, което 
позволява ефективното функциониране в обществото. В процеса на разрешаване на проблеми 
и кризисни ситуации, е важно на първо място проблемите да могат да бъдат идентифицирани, 
а след това да се търсят и проучват алтернативни решения. След това взетото решение да бъде 
приведено в действие, и да се оценят ефектите на изпълнението (Eccleston,C. & Palermo,T., 
2012).

В този процес значима роля играят взаимоотношенията с ролевото разпределение, ко-
муникация, емоционално изразяване, участие, контрол, ценности и норми. Социалните роли 
трябва да са добре диференцирани. За процеса на диференциране и изпълнение на ролите, все-
ки член на семейството трябва да има сбор от конкретни задачи. Комуникацията е от решаващо 
значение в процеса на изпълнение на ролята. Комуникацията трябва да е достатъчна, ясна и 
директна. Емоционалната експресия е съществен аспект на комуникацията. Нейната интен-
зивност, времето което се отделя за това и съдържанието на чувства, които са изразени, може 
да влияе положително или отрицателно по отношение изпълнението на задачата. В ситуация 
провокираща стресови изживявания, може да стане по-трудно да се изразява любовта между 
членовете на семейството по открит и позитивен начин (Skinner и сътр, 2000). Емоционална-
та експресия и афективният компонент на взаимоотношенията е основен при комуникацията. 
Тези конструкти разкриват в каква степен членовете на семейството имат интерес един от друг. 

методология

За нуждите на изследването сме използвали качествени методи за оценка:
– интервю
– контент анализ
– интерпретативен феноменологичен анализ
– анализ на чувства, посредством лексикален анализ
Качественият анализ на данните е описателен метод, изследващ съдържанието на те-

кста, но освен директното съдържание, речта носи информация и за емоционалното състоя-
ния на човека, отношението към казаното ( Джонев. С, 2015).

Изследвани са 35 семейства с хронично болни деца (15 деца с различна степен на ау-
тистичен синдром, 10 деца с умствена изостаналост, 5 деца със сърдечно заболяване, 3 деца с 
белодробно заболяване, 2 деца с епилепсия). С всяко от децата е проведено клинично психо-
логично изследване, с родителите са проведени диагностични интервюта и консултативни се-
сии. Изследванията са направени в МБАЛ Св.Марина-Варна, в клиниките по детско-юношеска 
психиатрия, кардиологична, пулмологична клиника) в периода 2012-2016 година.
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етапи на изследВането и тематичния анализ

1.  Интервю 
Интервютата с родителите се маркират по време на самата консултация и се пишат 

в пълнота веднага след консултацията. 

2.  Интерпретативният феноменологичен анализ е метод, който се използва, когато 
се интересуваме от начина, по който човек преживява някакъв феномен и съот-
ветно психологическата интерпретация на това преживяване.

3.  Контен анализът е метод за емпиричен анализ на съдържанието на текст. Характер-
ното при него е отчитането на честотата на определени речеви единици или смисло-
ви категории и на тази база оценка на задстоящите психични концепти.( Джонев. С, 
2015).

Изследването ще спомогне да се проверят следните хипотези:
Хипотеза 1 Хроничната болест на детето оказва съществено влияние върху преживява-

нията, социалните модели на цялото семейство.
Хипотеза 2 В същността си, заявяваните от родителите проблеми са с психологически 

характер и изискват работа с преживяванията на семейството.

Първоначално кодиране на отделните тематични единици:
Първоначално сме резюмирали отделните тематични единици на следните сегменти:
– Изострени семейни взаимоотношения
– Ограничаване на дейности и цели на семейството
– Увеличен брой задачи и заангажирано време
– Финансови проблеми и несигурност
– Трудности при справяне с ежедневна домакинска работа
– Социална изолация
– Загриженост за медицински проблеми и особено адекватността на грижите
– Трудности при обучението и училищното образование
– Тъга и скръб
Това са първоначални данни от контент-анализа на темите, които са водещи за семейства-

та с хронично болно дете, съобщени по време на интервютата.

Категоризация на темите и групирането им с превес на споделяните преживявания:
– вина
– страх и срам
– гняв
– несигурност и уязвимост
– умора
– надежда
– приемане
– изолация
– самота
– тежест
– униние
– загуба на смисъл
На следващия етап от анализа преминаваме към анализ на съдържанието на лексикалните 

категории и представяне на резултатите от честотното разпределение в таблица 1 и таблица 2.
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Таблица 1 Честотно разпределение на съдържанието на лексикални категории- глаголи, 
съществителни и прилагателни в проведените интервюта с родители.

Глаголи Съществителни Прилагателни 
32% 20% 58%

От таблицата се вижда, че при анализът се откроява високата употреба на прилагателни, 
която свидетелства за повишено споделяне на чувства и преживявания, с които родителите 
описват състоянието на децата и ситуацията в семейството. 

Употребата на глаголи при анализа в интервютата е на второ място (32%) и е свързана с 
извършване на действия и на последно място е честотата на употреба на съществителните име-
на, което ни позволява да мислим по посока на това, че проблемите на семействата с хронично 
болни деца се определят на първо място в областта на чувствата и преживяванията. 

Анализът на чувствата посредством използване на лексикален анализ на прилагателни 
не е новост в науката. В психологически изследвания в началото на шестдесетте години на ми-
налия век, постулира, че думите могат да бъдат разположени по семантични оси, и разработва 
експерименти, които са били използвани да прогнозират позиционирането на думите по тези 
оси, като „голям-малък“, „топло- студено“ и т.н. Тези идеи обикновено се указват като „линг-
вистична скала”, определена от C., Levinson S. Pragmatics. в Cambridge University Press,. през 
далечната 1983г. като множество от контрастни изрази, които могат да бъдат разположени по 
оси, в зависимост от силата на тяхното значение по съответната ос. Друга подобна разработка 
са семантичните области, Berlin B. and Kay P и Lehrer, A. S , които съответстват на група от 
думи, обхващащи някои семантични измерения, като „цветове“.(Крайчев.Б, 2014).

На следващият етап от изследването сме категоризирали думите за чувства и преживява-
ния, най-често използвани от родителите.

Таблица 2 категоризация на чувствата

болка Тъга страх гняв  радост
предаден тъжен вцепенен бесен умилен
разбит нещастен изплашен враждебен обнадежден
депресиран унил потресен откачил окуражен
грохнал подтиснат необуздан успокоен
изоставен ревлив сърдит
безпомощен озлобен
обезкуражен обиден
безполезен борбен
8 5 3 8 4

От таблицата се вижда , че преобладават думите категоризирани в „ болка” и „ гняв”, като 
на последно място остават думите за „ страх” и „ радост”. 

интерпретация на резултатите 
Стресът, изпитван от семействата, сблъскващи се със заболяване на дете е изследван, 

като акцентът пада върху стресовите зони изведени при контент-анализа с акцент на споделя-
ните преживявания. От всички тези аспекти скърбенето, унинието и депресивното отдръпване 
на майката е най-сложно за родителите и се нуждае от най-голяма подкрепа. Родителите се 
сблъскват със скръбта и от загубата на здраве на детето и със споделянето на детската скръб, 
като същевременно трябва да запазят известен оптимизъм за бъдещото. Там, където се наблю-
дава отричане от страна на родителите, има непризнаване на различието на детето. Ако роди-
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телите отричат това вътрешно чувство на различие, способността на детето да се учи от опита 
се ограничава и се отразява в понижено самочувствие и редица произлизащи от това проблеми. 
Балансът между признаването на различието и на онова, което е нормално, е най-голямото 
предизвикателство към родителите на болното дете. В случаите, в които семейството успява 
да изгради адаптивни модели за справяне, благополучието на всички членове се увелича (Ал-
тшулер, Д. 1997).

Дискретните емоции свързани с майчината любов и грижа са засегнати при наличието на 
силно скърбене, тъга, чувство за самота и изолация при майката. Изследователи като К.Изард 
(Изард, К 2017), отграничават като съществени няколко дискретни емоции: радостта, която е 
социална по своята природа и се формира в съвместното битие и чувството за съпричастност 
към живота и развитието на детето. Друга важна емоция описвана от Изард и е интересът. 
Любящата майка, пише той, искрено се интересува от своето дете и всичко, което то прави. 
Тази заинтересованост може да се изразява разнообразно, но един от най-важните методи за 
нейното проявяване се явява играта. За съжаление именно тези аспекти на отношението между 
майка и дете: радост, интерес и игра, отсъстват при хронично скърбящата за липсата на здраве 
у детето майка. Въпросът за влиянието на емоционалното състояние на майката върху детето е 
деликатен и недостатъчно изследван. Важно да се избягват крайностите в твърденията относно 
това влияние. Сежер М. пише: „Майките започнаха да се тревожат все повече за душевното си 
състояние и за влиянието му върху детето. Това движение е също толкова крайно, колкото и 
противоположната позиция, която е не по-малко преувеличена. Дори през 70-те години на 20 
век, разбирането, че симптомите, проявявани от едно бебе са свързани с депресията на май-
ка му, предизвикваха единствено подигравателни усмивки. Днес идеята бебето да се развива 
добре, когато майка му страда, се приема за недопустима (Сежер, М.2016).

По отношение на социалната изолация, повечето семейства с деца споделят, че имат на-
товарен дневен ритъм, но често не могат да се приспособят поради наличие на специални нуж-
ди, от което се почувстват изключени и пренебрегнати и социално изолирани.

В своята книга „Изоставащото дете и неговата майка”, Манони М. пише, че за майката с 
болно дете, чувството за самота („тъй като чрез това дете не се чувстваш призната като човеш-
ко същество”), се съпровожда от противоположното чувство, че си наблюдавана и оценявана 
и с повишения интерес на специалисти и експерти и изискването, повече от всяка друга майка 
трябва да се представяш в поносим вид. Една от драмите на майките на анормалните деца-про-
дължава тя, е тяхната самота…(Манони, М.2006).

изВоди 
Главният извод от направените анализи, показва, че при работа със семейства с хронично 

болно дете е ефективен подход, насочен към преживяванията в семейството, повишаване на 
самооценката на родителите и чувството за справяне, насърчаване на изразяване на емоциите, 
за сметка на подход ориентиран към болестта на детето.

Резултатите показват, че в семействата с хронично болно дете, проблемите споделяни от 
родителите са свързани с трудност за справяне със собствените чувствата. При лексикалният 
анализ се вижда, че най-често са използвани думи са тези за болка и гняв. Чувството на радост 
според Алтшулер, изчезва обратно пропорционално на намаляване на самооценката и вярата в 
собствените способности за справяне. Важен извод, който е в подкрепа на необходимостта не 
само от професионална подкрепа за семейството, но и навременно „отдръпване” на специали-
стите, с цел повишаване на самооценката и оценката за собствените възможности за справяне 
на родителите, по принципа на „ достатъчно добрата майка”.

С напредване на анализа се наблюдава динамика на темите и тяхното конкретизиране и 
задълбочаване, от социалното към личното. При първичния анализ, темите са свързани най-об-

НАГЛАСИ, ПРЕЖИВЯВАНИЯ, ПОВЕДЕНЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ МОДЕЛИ В СЕМЕЙСТВА ...
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що с финансовата и социална среда, постепенно при задълбочаване на изследователският про-
цес се стига до ядрото на проблематиката, която се намира основно в областта на преживява-
нията и води до изводът, че родителите и семействата на деца с хронични заболявания имат 
най-висока потребност от психотерапевтична работа с преживяванията си и едва след това 
идват по важност останалите социално значими дейности. Анализът открива, че интервютата 
на родителите съдържат богатство на прилагателни за собствените чувства, което говори за 
директно или индиректно заявявани потребности от разбиране, емпатия, психологическа под-
крепа.

заключение 
Разбирането на семейните ценности и преживявания е съществено условие за изгражда-

не на сътрудничество между семейството и специалистът. Подобно сътрудничество помага да 
се избегне чувството на вина и да се създаде усещане за съвместно изследване. Това се оказва 
от решаващо значение, тъй като медицинските интервюта често се преживяват като неудовлет-
ворителни (Rolland 1994). Убежденията, водещи до преживяванията на срам или вина, огра-
ничават свободата на родителите да се почувстват компетентни и осигуряващи необходимите 
грижи за детето. При размитите граници на семейната система в семействата с болно дете е 
необходимо включващите се в системата специалисти да държат сметка за това дали техните 
действия подкрепят самостоятелността на родителите и вярата им в собствените им сили за 
справяне, което е една от основните цели на работата със семейства с хронично болни деца.
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“CONTINUOUS CREATION” –A MODEL FOR REPARATIONS OF ATTI-
TUDES IN THE INDIVIDUAL AND PUBLIC ACTIVITY INEFFECTIVE FOR 

CHILDREN’S HEALTH AND DEVELOPMENT

Petya Georgieva Cheshmedzhieva, PhD in Pedagogy, Master of Psychology
Psychologist-manager of Psychomfort Center for Psychological Services and De-

velopment - Rousse

Взаимодействието и контактът на детето със създаващите социална среда за него – родители, учите-
ли, общественост, могат да бъдат както стимулиращи за развитието му и здравословни, така и задържащи, 
разболяващи, поддържащи болестни симптоми. Предложеният тук модел е опит за индукция на ориентир 
за разрешение на проблеми, които изхождат от: основания за личен смисъл на родителите за физическото 
създаване на дете, подкрепени от несъзнавани защитни механизми; степента на включеност в родителство-
то; поставянето на детето в роля на партньор в реализацията на родителски слабости, което може да въз-
препятства активността и формирането на отговорност и самостоятелност у детето; дефицит на умения от 
страна на педагози да постигат сътрудничество с родителите, който генерира взаимни враждебни нагласи; 
погрешни необмислени в дългосрочен план реакции от страна на образователни институции за разреша-
ване на конкретен проблем; необмислено като отражение популяризиране на новини от страна на медиите 
с цел мигновено отразяване и дискутиране на проблеми с мотив за високата степен на обществен интерес, 
което често само засилва стреса и негативизма между страните, участващи в грижата за децата, и създава 
впечатление за война между тях.Моделът се базира на ролята на подкрепленията за повлияване върху на-
гласи, за формиране на качества и поведения чрез методология от теоретични източници, ползвани за усъ-
вършенстване на личната професионална консултативна ипсиходиагностичнапрактика и в преподаването 
на студенти. Гледната точка за репарации е в унисон среализма – че голяма част от слабостите на човешка-
та психика биха могли да се редуцират и преодоляват, а грешките ефективно да се поправят с повишаване 
на родителската, педагогическа и обществена зрелост и осъзнатост, за които би могла да допринесе идеята 
за „Непрекъснато създаване“ на детето.

The interaction and contact of the child with the creators of social environment for him - parents, teachers, 
the public - can be both healthy and stimulating for his development, as well as restraining, health-damaging, sup-
porting illness symptoms. The model proposed here is an attempt to induce a reference for solving problems that 
arise from: grounds of parental motivation for the physical creation of a child, supported by unconscious defense 
mechanisms; the degree of involvement in parenthood; the placement of the child in the role of a partner in the 
realization of parental weaknesses, which can hinder the activity and the formation of responsibility and autonomy 
in the child; deficiency of skills on the part of educators to establish cooperation with parents, which generates 
mutual hostile attitudes; misconceived long-term responses by educational institutions to solve a specific problem; 
ill-considered media coverage of the news meant to reflect immediately and discuss issues of high public interest 
that often only amplify the stress and negativity between the sides involved in childcare and create the impression 
of war between them. The model is based on the role of reinforcements for impacting attitudes, for shaping quali-
ties and behaviors through a methodology of theoretical sources used for the improvement of the personal profes-
sional consultative psycho-diagnostic practice and in the teaching of students. The viewpoint of reparations is in 
line with realism - that a great part of the weaknesses of the human psyche could be reduced and overcome, and 
that errors could be effectively corrected by increasing parental, pedagogical and social maturity and awareness 
whereof the idea of “Continuous creation” of the child could contribute.
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Образователна реформа, почти ежедневно новини за актове на противопоставяне на ро-
дители срещу учители, за случаи с малтретирани деца в институциална среда, министерски 
мерки за контрол на учители и персонал в детски ясли с видеонаблюдениеот страна на родите-
лите, идеи за ежегодни психологични тестове на педагозите, изоставяне на деца от родители, 
убийства на деца от деца, самоубийства на деца – симптоми на невротизирано общество в де-
фицит на възможност дадиференцира и да се справи с главни проблеми, реагиращо на услож-
ненията неефективно, защитно, и отнасяне на мерките към местата на външното им проявле-
ние. Констатациитеобаче биха ни държали на вълната на емоционалното гневно отреагиране, 
в позиция само на критични наблюдателии коментатори, ако не допринасяме ситуацията да се 
подобри. Защото през това време най-потърпевши продължават да бъдат децата, ако здравето 
и оптималнотоим развитие са в риск, а гореописаните нагласи и явления поддържат по-глобал-
ната обществена невроза.

Анализът на тази проблематика е в основата на създаващ се модел, който има потенциал 
наценностен критерий, ориентир,би подпомогнал оценката на ситуации, разрешаването на 
проблеми, на етични дилеми, касаещи деца, избора и планирането на мерки в по-ясни близка и 
далечна перспективас контролни поетапни критерии, би намалил стреса и страха на родители 
и специалисти от неизвестността на последствията, би повишил доверието между страните 
и склонността за екипни взаимодействия, би подействал оздравяващо и профилактиращона 
ниво общност и общество.

методология

Собствено изследване на проблеми, свързани с влиянието на социалната среда върху дет-
ското здраве и развитие, се базира на 11-годишен практически опит в психологическо консул-
тиране на родители, 15-годишен педагогически опит преди това (с няколко години засичане на 
двете практики), също на участия в национален и общински проекти (посредством Министер-
ство на труда и социалната политика с европейско финансиране) с провеждане на обучения на 
медицински специалисти, работещи с деца, с пряка психологическа работа с потребители, в 
т.ч. и деца с проблеми в развитието поради увреждания, и техните родители – лични асистенти, 
други обучения на педагози и на студенти.

Някои от проблемите, към чиеторазрешаване е приложимнастоящият модел, бяха анали-
зирани по-рано: чрез систематизиране на случаи от консултативната практиката, които, макар 
и различни по симптомите на проблемните отношения и поведения, отразяват общи тенденции 
на връзката родител-дете (П. Чешмеджиева, 2014); чрез споделяне на опит с методика за пси-
ходиагностика, която подпомага екипно взаимодействие на родител и специалисти – психолог, 
училищен психолог / педагогически съветник, лекар, ресурсенучител – за корекционната и 
компенсаторна работа при деца с минимални мозъчни дисфункции, чиито проблеми стават 
осезаеми във възрастта на 7-9 години (Чешмеджиева, 2013); по отношение на затрудненията, 
които множество психични защити у родителите, класифицирани по характера и ефекта, който 
предизвикват, затрудняват и дори спират консултативния процес (Чешмеджиева, 2016 б), но 
в същото време специфичното проявление на агресивността в случаи с противопоставяне и 
предизвикателство в поведението говорят не само за конфликт със средата, но и за парадокса-
лен мост – стремеж, за свързване с нея (Чешмеджиева, 2016 г). Като агресивно отреагиране 
беше разгледано и поведението на малки деца и ученици по отношение на родители и учители, 
чиито контакти са характерни за социално и емоционално незрелия възрастен (Чешмеджиева, 
2016 в). Беше направено изследване на връзката между слабости на съвременните родители на 
малки деца, затормозена от незрели защити, и капаните за такива слабости в социалните мре-
жи, сред изкушенията от продукти на индустрията, рекламата и търговията на стоки за деца, 
които ги манипулират чрез експлоатиране точно на тези известни слабости (Чешмеджиева, 
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2016 д).В още по-голяма дълбочина бяха разгледани типове връзки между родители и педа-
гози, с които те стават силенфактор за ефективно взаимодействие и по-високо качество като 
среда за развитие и възпитание на детето и се повишават възможностите за сътрудничество 
между тях и за формиране на нагласа за сътрудничество у самото дете в израстване му (Чеш-
меджиева, 2016 а).

Въпреки повишените възможности за информираност на родители и педагози чрез книги 
и електронни медии голяма част от психолозитенамират основания да изследватвръзката ро-
дител-дете, за да стандартизират за България чуждестранни диагностични инструменти на ка-
чеството на тази връзкаили по друга необходимост – интерес, отразен в множество доклади на 
предходния VII конгрес на Дружество на психолозите в България. Надя Колчева и Диана Кур-
шумова акцентират на това, че взаимоотношенията родител-дете са биологично обусловени, 
предиктор за способността на детето да създава трайни социални връзки и контакти, че „всеки 
човек има нужда да принадлежи и да се свързва – това е фундаментална човешка мотивираща 
сила“ (Колчева, Куршумова, 2014: 502, По Baumeister, Leary, 1995) и че „негативният ефект от 
родителското негативно, отхвърлящо поведение има дългосрочни последици за децата“ (Пак 
там, по Rohner, 2012). Д. Куршумова разглежда семейната среда за децата като критично ва-
жна заради съпружеските отношения в семейната двойка, които имат пряко отражение върху 
усещането за благополучие у детето и акородителите имат проблеми в личните си, интимни 
отношения, ако вече не се обичат, но се въздържат от конфликти и явно изразяване на своето 
напрежение, това е пречка за изразяване на спонтанност към децата, а те няма да знаят какво 
чувстват и мислят родителите им. В семейната атмосфера ще съществува тайнственост и неиз-
вестност, врезултат на което децата може да се затворят в себе си, което да продължи в по-къс-
на възраст. Авторката обръща внимание на участието на бащата в порастването и отглеждането 
на детето и на връзката между тях, която се измерва с качеството на бащината въвлеченост 
– как той откликва на нуждите, на въпросите на своето дете, а не колко време прекарва с него. 
Така той има влияние върху самооценката на детето, върху емоционалната му компетентност, 
когнитивни способности, вербални умения, успех в училище. Добрата връзка с бащата нама-
лява вероятността детето да се чувства тъжно и депресирано, а играта с него поощрява мотор-
ното развитие, прави децата способни да познават тялото си, да различават емоциите, които 
изпитват. Резултати от проучване разкриват, че„момчета, които са споделили за положителни, 
топли отношения със своя баща, са били много по-малко податливи на стрес“ и че при такава 
връзкана детето с бащата „много по-малко вероятно е то да попадне в антисоциални или деви-
антни групи“ (Куршумова, 2014: 512, по Barnet, Marshall, Pleck, 1992). От изследвания напоко-
ленческата приемственост на родителско приемане и отхвърляне Н. Колчева и П. Пандурова 
извличат изводите, че: възгледите на родителите за човешкия живот и личностното израстване 
направляват отношението към децата им; отношението на родителите формира същината на 
детската самооценка и изборите, които детето ще направи в живота си занапред – родителското 
поведение корелира с различни проблеми при децата, свързани с адаптацията към средата, тре-
вожност, антисоциални прояви, зависимо поведение и др. Въпреки, че много хора разпознават 
фрустриращия родителски модел на своите родители и са решени да не повтарят грешките им, 
установяват, че постъпват с децата си по същия начин, който са отричали, т.е. повторението е 
неизбежно –„От миналото се прави настояще, като се пренасят сценариите от нуклеарното се-
мейство в настоящия родителски живот. Ние не можем да живеем, без да повтаряме. От друга 
страна развитието включва да не повтаряш точно това, което е било преди. Така че човек е и не 
е това, което е бил.“(Колчева, Пандурова, 2014: 520-521, по J. Bing-Hall, 1985).

Представяйки програма за подобрение на уменията за справяне на деца в предучилищна 
и начална училищна възраст „Приятелите на Зипи“, Св. Савов отчита естественото интегри-
ране на такива модели с наложилия се в областта на психодинамичните теории на развитието 
подход, основан на ментализацията, която е „предимно предсъзнавана, основана на въображе-
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нието психична активност, интерпретираща човешкото поведение в термините на преднаме-
рени психични състояния (нужди, желания, чувства, вярвания, цел и причини)“ (Савов, 2014: 
424, по P. Fonagi, 2008). Подобно на наблюдения и резултати от множество други изследвания, 
авторът обръща внимание, че ако способността да се ментализира не се развие достатъчно в 
условията на сигурна привързаност с първичната майчинска фигура, афективната и поведен-
ческа себерегулация остават разстроени, което поражда широк диапазон от симптоматика при 
децата. „Те например биха могли да преживяват своята възбуда като сигнал, че ще бъдат изоста-
вени или наранени. Ментализацията действа като буфер: когато действията на другите са нео-
чаквани, тази функция позволява да се създават допълнителни хипотези, което предотвратява 
автоматичните заключения за злонамерени намерения.“ (Савов, 2014: 424-425). С. Савов ак-
центира на ползите от програмата „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; подпомага спо-
собностите за ментализацияи води до развиване на модели на здравословно и ненасилствено 
поведение в предучилищна и начална училищна възраст, до устойчивото им формиране и при-
лагане през тийнейджърството и зряла възраст; може 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.“ (Савов, 2014: 425)

От представянето на тази програма от С. Савовстава ясно, че създаването й е целяло да 
отговори на конкретни нужди на децата за подобряването на уменията за общуване в хори-
зонталните отношения с връстници и с това– за по-доброто качество на живота им в бъдеще. 
С използването й училището може да отговори на общественото очакване децата в него да се 
учат на това, което не са успели да научат вкъщи. Прилагането й се съпътства с разяснителна 
работа с родители за ползите от нея, но можем да отчетем факта, че родители с дефицит на 
подобни социални умения не използват аналогична програма за възрастни, за да се надгра-
дипо качество и техният социален опит и той да се синхронизира с новия опит на децата им. 
Ако подобна програма би могла да се прилага например в края на юношеска възраст, когато е 
възможно родителите да бъдат по-добре разбрани от децата си за техните дефицити на умения 
и характерови особености, то тогава надграденият чрез програмата опит при юношите не би 
предизвикал осезаемо разминаване във взаимното разбирателство. Децата от предучилищна и 
начална училищна възраст обаче не биха ли усетили по-контрастно разликата от напредването 
на техния опит и атмосферата вкъщи поради изоставащия опит на родителите? Това не е ли 
предпоставка за по-големиконфронтации ифрустрации, когато децата в пубертета навлязат във 
възрастта на бунта срещу авторитета?

Алфред Адлер разглежда възможността за грешки при дете със слаби ендокринни ор-
гани, което може да стане невротик, особено ако не бъде възпитавано правилно в полза на 
социалния контакт. „Влиянието на околната среда също е от такъв вид, че да можем предвари-
телно да кажем какво ще направи детето с него. Хиляди възможности има тук, в царството на 
свободата и грешката. Всеки ще допуска грешки, защото никой не може да се добере до абсо-
лютната истина.“ (Адлер, 1998: 115) По-добрата перспектива, в полза на нормалността, Адлер 
вижда в това „прототипът да притежава известен импулс за сътрудничество“ (пак там). Той 
счита, че цялото развитие на един човек зависи от това, доколко той е развил своето чувство за 
контакт през третата, четвъртата, петата година, когато се разкрива степента на способността 
му да се включва към съвместна дейност, и че въпросното лице е принудено „да протестира 
срещу всяка друга форма, за която не е подготвено.“ (пак там). Той апелира да бъдем толерант-
ни в преценката си за тези хора, защото те не са се научили да развият у себе си необходимата 
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степен на социален интерес. Като доразвива идеи – на Пиер Жанеза „sentiment d’incomple-
tude“ – чувство за непълноценност при невротиците, на ОйгенБлойлер за загадката „double 
vie“ – двойствен живот, с полярността и многозначността в нея, на УилямЩерн за „причинната 
финалност“, която допринася за идеята за фиктивната крайна цел в картината на неврозата, 
на Йозеф Бройер за „смисъла“ на симптомите и на основанието да се търси техният произход 
и цел от единствения, който може да отговори на тези му въпроси – пациента, Адлер (Адлер, 
2004) поставя мотивите за невроза на нова основа, която ориентира за пътища за справяне, 
перспектива за разрешаване на проблеми. Тук се опираме само на единични ориентири, които 
допринасят за началната постановка: помощни конструкции и шаблони в мисленето, дейст-
вията и желанията за преодоляване на чувството за несигурност и изграждането на „защитна 
стена“ за преодоляване на чувството за уязвимост (Адлер, 2004: 35-36) с идеята, че невротични 
характерибиха могли да бъдат конфронтирани с „неизпълнимия идеал“, към който се стремят 
и той ги прави неприспособими към действителността.

постаноВка

Тук се определят чертите на модела „Непрекъснато създаване“, който е в развитие.
Цел: създаване на ценностен критерий, ориентир, за родители, специалисти, работещи с 

деца, управленци, представители на общността, на държавни институции и частни организа-
ции, на обществени и търговски медии за адекватни действия, послания, мерки по отношение 
на дете и за преработване на неефективни нагласи, за поправка на действия, мерки, подходи, 
касаещи дете и отношенията между сътрудничещи си възрастни, които са част от неговата 
социална среда.

За обект в процеса на създаване на модела се определя процесът на положителна промя-
на в развитието на деца и възрастни в тяхното взаимодействие, а за предмет– степента на вза-
имното влияние и потенциала за промяна от прилагането на ценностен критерий и рефлексия 
чрез него от субектите на взаимодействието.

Като контингент по отношение на отражението на прилагания модел в тук представения 
прототип и в бъдещи изследвания ще се имат предвид: децата – „ненавършили 18-годишна 
възраст лица в обхвата на върховенството на държава – страна по Конвенцията, без каквато и 
да било дискриминация, в съответствие с членове 1 и 2 от Конвенцията“ (https://www.unicef.
bg/, Комитет по правата на детето, 2013: 13, точка 21)и другите участници, представляващи 
социална среда – родители, учители, работещи по проблемите на деца.

задачи за постигане на набелязаната цел:
1. Да се класифицират проблеми и противоречия, които застопоряват индивидуалното 

и средовото развитие и действат като подкрепа на възпрепятстващи здравето, разви-
тието и по-добрата перспектива както на детето, така и за преодоляване на неврозата 
в неговата микро и макро среда.

2. Да се обоснове теоретично потенциала на ценностния критерий, ефективен за ори-
ентиране в дилеми.

3. Да се създаде лесен за разбиране и приложение модел по идеята „Непрекъснато съз-
даване“ – структура и въпроси за рефлексия, които подпомагат прилагането му.

4. Да се опишат трудности, които биха могли да изпитат мотивираният и мотиваторът 
за този модел, и възможностите за преодоляване им пак чрез модела.

резултати

Съставянето на модела на стартовия си етап премина през анализ и действия, които отра-
зяват решаването на първоначално поставените задачи.
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1. Класифициране на проблеми и противоречия, които застопоряват индивидуално-
то и средовото развитие и действат като подкрепа на възпрепятстващи здравето, разви-
тието и по-добрата перспектива както на детето, така и за преодоляване на неврозата в 
неговата микро и макро среда

Проблеми, произтичащи от основания за физическото създаване на дете. Има осно-
вания да се счита, че неуспешното свързване между майка и дете и дефицитът на привърза-
ност между дете и значим възрастен може да се дължат на причини за избора да се роди дете 
и неговото зачеване, в случая – неангажирано или ангажирано (натоварено) създаване, при 
които родител е воден от целта за постигане на признаване и пълноценност, на контрол върху 
взаимоотношения, за себеутвърждаване и отхвърляне на партньор – другия родител, на липса 
или на свърхотдаденост на детето като смисъл в живота на родителя, обикновено майката.

Степента на включеност в родителството може да се разглежда в континиума между 
двете крайни проявления невключеност или свръхценност в родителството, което визира об-
раза на детето в представите на родителя като „по-съвършения собствен образ“, пренебрегване 
на детето и на адекватното му лечение при болест или придаване на свръхсмисъл на болестили 
проблем в развитието на детето за родителя, занижените и свръхзавишени критерии в изисква-
нията на родителите, проблеми в родителската двойка, които се пренасят във вид на стремеж 
за компенсация чрез партниране с детето от страна на единия или двамата родители.

Недиференцирана родителска позиция – свръхконтрол или отложен контрол.Роди-
телската позиция, останала недиференцирана от тях – свръхконтрол или отложен контрол, като 
обобщение на явленията: „неотбитородителство”, което поставяпрепятствия пред активността 
и формирането на отговорността; инфантилно родителство, в което родителят задоволява свои 
потребности в ущърб на развитието на детето.

Лошите компенсации.Вредящите компенсации като склонност на родителите да се вли-
яят на манипулацията на индустрията и проявлението им в синдрома на родителското отчуж-
дение.

Таблица 1. Проблеми от страна на нагласи на родители и други, които се грижат пряко за 
деца, възпитават, обучават

Групи проблеми
Явления, мотиви Негативно подкрепление Негативен ефект
Проблеми произтичащи от основания за физическото създаване на дете - неангажирано 
или ангажирано (натоварено) създаване
За постигане на 
признаване и чувство за 
пълноценност

Пристъпване към зачеване на 
дете като самоцел за избягване на 
стигма

Риск детето да се превърне в 
представляващо майката, а нея – 
в криеща се зад него

За постигане на контрол 
върху взаимоотношения

Стремежът да бъде контролирано / 
насочено поведението на съпруга/
та, да се постигне статус или 
материална полза пред роднини и 
др.

Риск животът на детето да бъде 
белязан от инструментална 
стойност, което да попречи на 
свързването на родителите с него

За себеутвърждаване 
– изборът на самотно 
майчинство с лишаване 
на детето от знание за 
бащата

Приемане на героична позиция от 
страна на майката, че ще отгледа 
сама детето с обезценяване на 
бащата

Риск детето дълго време да 
не знае нищо за историята 
на неговото раждане, да не 
познава баща си, да се чувства 
непълноценно

Отдаденост като смисъл 
в живота 

Родителят да се самоподкрепя 
с това, че се е отдал напълно на 
децата си, че целият му живот е 
посвещение на тях

Възпрепятстване на 
решителността на децата, 
ограничаване от риска да не 
допуснат грешки, които да 
разочароват посветения родител
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Степента на включеност в родителството – невключеност или свръхценност в родителството
Детето по-съвършеният 
модел на себе си - 
майката

Упование, че детето следва да е по-
съвършения образ на родителя

Засипване на детето с изисквания 
за очаквано поведение, на 
което то често реагира с 
противоположното

Болестта – новият 
смисъл

Намиране на ценност в 
боледуването на детето като начин 
за реализация на майката като 
значима в обществото

Детето се представя само като 
носител на болест

Отричане на изоставане 
в развитието/ болест или 
отдаденост на болестта

Първото забелязано при баща 
осиновител и при майка на дете с 
аутизъм („Баща му е бил същият 
в детството“) – рационализации 
на нетипичното за възрастта 
поведение, омаловажаване 
на сигналите на учители; 
примиряване с различието и 
отегчаване от възможностите за 
стимулиране на развитието

Детето пропуска сензитивни 
периоди за стимулиране на 
новообразувания, което още 
повече задържа развитието.

Аутизмът – от 
непостигнатият 
контакт до закрилата на 
„свръхинтелекта“

Родителите не постигат ефективен 
контакт с детето, предприемат 
несъгласувани, дори трудни за 
осигуряване мерки, общуват 
усложнено със специалисти.

Други поддържат илюзия за 
свръхнадареност на детето им.

От хаотичните мерки детето 
става дезорганизирано, прекарва 
повече време извън къщи, 
развеждано по детски центрове и 
специалисти.

Може да показва бурни реакции 
на капризничене и повтарящи се 
трудни адаптивни периоди след 
отсъствия от детска градина или 
училище

Бягство в болестта на 
детето, поддържане на 
болест и изолация на 
детето от връстници и 
училищна среда

Между занижения 
критерий

или

свръхкомпенсацията

Най-често проявление при майки: 
увереност, че детето е болно 
или че не може да се адаптира в 
училищна среда поради дефицити 
в мисленето и в разбирането на 
„лошите характери на другите 
деца“

Поставяне на цели към минимум, 
който майката счита за възможен 
за постигане от детето, или 
стимулиране и подкрепяне на 
свръх изяви на дадена способност 
с цел да бъде компенсиран даден 
физически дефицит – заекване, 
тромавост и др.

Риск детето да проявява 
симптоматика на заболяване 
на органи и системи, която в 
отсъствието на този родител 
изчезва.

Детето и майката (обикновено) 
са свързани чрез болестта, чрез 
обучителните трудности, поради 
които винаги учат заедно.

Детето развива стремеж да 
бъде признавано и одобрявано 
за изявените способности и не 
развива други умения, които са 
му нужни за живота

Проблеми в 
родителската двойка 
– наказателно 
неглижиране или 
компенсиране чрез 
бягство в изграждането 
на детето

Инвестиране на усилия и 
материални средства в някакво 
свръхпостижение на детето – 
енциклопедични знания, изкуства, 
в което родителят партнира на 
детето, за да преодолее дефицитът 
на ефективно партниране с другия 
родител

Възпрепятства активността и 
формирането на отговорност 
и самостоятелност у детето, 
създава риск за трудности в 
повишаване на емоционалното 
и социално узряване на детето 
и за успешни партньорства с 
приятели
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Недиференцирана родителска позиция – свръхконтрол или отложен контрол
Неотбитородителство 
– препятствия 
пред активността 
и формиране на 
отговорността

Майката или и двамата родители 
говорят за детето в „ние“-форма 
и са винаги „прикачени“ към 
действията му

Не може да достигне 
преживяване на самостоятелна 
отговорност за успехите и 
неуспехите

Инфантилно 
родителство

Родител (обикновено майката) спи 
с детето по някакви „рационални“ 
причини на домашната обстановка, 
но и често откровено признава, че 
не може да заспи без детето

В предучилищна възраст то не 
иска да ходи на детска градина, 
лесно се разплаква и капризничи, 
в училище е неуверено

Лошите компенсации
Манипулацията на 
индустрията в унисон с 
човешките слабости

Лесно поддаване на изкушенията 
за осигуряване на детето на 
електронни играчки и следване на 
модни тенденции в детските стоки

Не развива способности за 
ефективно манипулиране – 
изработване на триизмерни 
предмети, не развива голяма 
част от потенциала на мозъка; 
задоволено е с бързо постигане 
на желания, бива лишено от 
усилие за постижение

Синдромът на 
родителското 
отчуждение

Прибягване инструментално 
до подкрепата на детето срещу 
несправедливото или неправилно 
отношение на другия родител /
роднина

Развива склонност да бъде 
фактор в отношенията 
между родителите, които 
понякога манипулативно или 
открито дирижира, или пък е 
депресирано, невротизирано от 
конфликта на лоялност

Систематизираните в таблица 1 слабости у родителите и мотивите за някои от тях по-
казват колебания пред усилията, характерни за незрялото родителство, което често е белязано 
дори от съперничество на родителя с детето по отношение на преживяването на изгубените 
свобода и безгрижие след раждането му. В конфликта си с усилията той може да прибягва 
често до стратегиите за справяне борба или бягство от усилията, в които действат психични 
защити като рационализация на откази от ефективност и приемане на инерцията, но без актив-
но приспособяване, без разумни компромиси с жертване на свободата, без осъзнаване на необ-
ходимостта от сътрудничество с източници на същинска подкрепа. Напротив, някои родители 
често прибягват до прехвърляне на грижата на възрастни родители с абстрахиране от централ-
ната си роля в грижата и като обект на стремежите на детето. В същото време в позицията на 
дефицит на зрелост родителят изпитва трудности да повери детето на грижещите се в детската 
ясла и на педагозите в детската градина, което затруднява както адаптацията на детето, така и 
учителите в усилията им да го подпомогнат. Задържането в позиция на родителска незрелост 
може да пренесе проблема в училище, когато детето стане ученик, и детето да преживява обър-
каност във времето, когато естествено в живота му учителят следва да заеме „главното авто-
ритетно върховенство“, а от пубертета нататък то да преодолява още по-тежко изпитанията на 
отношенията с връстници и групи.

Трудните професионални ситуации при педагози с недостатъчно опит или с липса 
на педагогическа зрелост. Дефицитът на родителска зрелост, съчетан с педагогическа незре-
лост у педагог, може да се счита за предпоставка за конфликтите, които нашумяват чрез допис-
ки в пресата и в новините на обществените медии и частните популярни медии. Липсата на 
умения от страна на педагози да постигат сътрудничество с родителите, да вникват в потреб-
ностите и мотивите, в опита на другия и да го водят с уважение към по-високо ниво на общу-
ване, ас това и на развитие, което би повишило в съзнанието на родителя стойността на образа 
на учителя като авторитет, води понякога до крайно гневно отреагиране, до обезценяване на 
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учителството и училището, от което боледуват всички страни в системата.

За да се засили стремежът на учителите да развиват професионалните си умения чрез 
допълнителни квалификации, в същото време да се поддържа баланса на икономическите въз-
можности в отрасъла, са съставени критерии за атестация, които определят периоди за мини-
мум брой тематични обучения с кредитна стойност, одобрени от Министерство на образование-
то и науката (МОН). Всички водещи на такива обучения (сред които и авторката на настоящата 
публикация) си дават сметка, че за пълноценно обучение, което да доведе до трансформации 
чрез нови знания и промяна на нагласите, са необходими много повече от 16-часови участия в 
група. Но учителите не могат да възразят, те не знаят това. Приемат условието, при положение, 
че финансирането на обученията е извън личния им бюджет, без значение, че кратките, раз-
пръснати във времето с различни лектори, обучения изискват специално усилие от страна на 
педагога и откроен познавателен интерес да свързва теоретични постановки между тях, да ги 
прилага и проверява в практиката, да повишава качеството на професионалната си рефлексия.

Хаотичните мерки на управляващи. Дефицит на професионална зрелост често личи в 
управлението на системата на образованието, което реагират без обмисляне и планиране при 
скандален случай чрез форми на контрол, които могат да унижат учителя.Изказваме допуска-
нето, че:

•	 Общуването между детето/децата и учителя, често е с творчески характер, което го 
прави специален „свещен“ контакт, а знанието, че се осъществява в условия на виде-
онаблюдение, само може да намали качеството на такъв тип общуване. За част от пе-
дагозите това може би не би имало значение, но на други възможно би им повлияло 
несъзнавано с ефект на позиране или на фрустриране и изпълнение на задължения 
само в рамките на основните изисквания.

•	 Учителите биха се почувствали уважени, почетени, ако МОН би могло да предло-
жи финансиране на психологични тестове за нервно-психичното функциониране на 
работещите в образованието, от което да произлезе възможност за безплатна или 
евтина серия от пет консултации с психолог, субсидиран за това от грижещата се за 
учителите и децата държава.

Макро рамка, предполагаща трудности за специалистите за интерпретация на съ-
ображението „най-добрият интерес на детето“. На 62-ра сесия в Женева през януари–
февруари 2013 г. Комитетът по правата на детето (2013) издава към Конвенцията за правата на 
детето Общ коментар №14 (2013) –„Най-добрият интерес на детето – първостепенно съобра-
жение“, като вместо мото в този документ е определението: „Най-добрите интереси на детето 
са първостепенно съображение във всички действия, отнасящи се до децата, независимо дали 
са предприети от обществени или частни институции за социално подпомагане, от съдилища-
та, административните или законодателните органи.“ (https://www.unicef.bg/, Комитет по пра-
вата на детето, 2013: 5) В раздел „II Цели“ се пояснява, че „Най-добрите интереси на детето“ 
са динамично понятие, което обхваща различни постоянно еволюиращи елементи и че този 
общ коментар осигурява рамка за оценка и определяне на най-добрите интереси на детето, 
без да прави опит да предпише какво е най-добро за детето в каквато и да било ситуация и 
в който и да е момент.(там: 8). В раздел IV, който съдържа правен анализ и връзки с общите 
принципи на Конвенцията, се посочва обхватът и се поясняват понятията „във всички дейст-
вия, отнасящи се до децата“, което означава „гарантиране на разглежданото право във всички 
решения и действия, отнасящи се до децата“ и съдържанието е ориентирано към значението 
на първостепенното съображение за всяко действие, свързано с дете или деца, като смисълът 
на думата „действие“ не включва само решения, но и всички актове, поведение, предложения, 
услуги, производства и други мерки, а бездействието, непредприемането на действия и про-
пуските също са „действия“ – „например когато социалните служби не предприемат действия 
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за защита на децата от неполагане на грижи или малтретиране“(там: 12). В този коментар 
Конвенцията определя всички нива на грижа за децата – на държавите от обществени или 
частни институции за социално подпомагане, от съдилищата, административните или зако-
нодателните органи, както и на родителите, като най-добрите интереси на детето „са тяхна 
основна грижа“ (там: 14). Документът пояснява в т. 32, че понятието „Най-добрите интереси 
на детето“ е сложно и неговото съдържание трябва да се определя поотделно за всеки случай. 
(там: 16), а определяйки „Грижа за детето и неговата закрила и безопасност“, посочва в т. 
71, че при оценяването и определянето на най-добрите интереси на определено дете или на 
децата като цяло следва да се има предвид задължението на държавата да осигури на детето 
закрилата и грижата, необходими за неговото благосъстояние, съобразно член 3, параграф 2 от 
Конвенцията, и пояснява, че понятията „закрила и грижа“ също трябва да се тълкуват в широк 
смисъл, тъй като целта им не е посочена ограничително или отрицателно (като „за защита на 
детето от вреда“), а е свързана с комплексния идеал да се осигури „благосъстоянието“ и раз-
витието на детето. В т. 72е вписана основната потребност за децата „емоционалната грижа“ с 
предписанието, че ако родителите или други основни грижещи се за децата лица не осъщест-
вяват емоционалните нужди на детето, трябва да се предприемат действия, за да развие детето 
сигурна привързаност. „Необходимо е децата да придобият привързаност към грижещото се за 
тях лице на много ранна възраст, като тази привързаност, ако е адекватна, трябва да се запази 
във времето, за да осигури на детето стабилна среда.“ (там: 29). Точка 74 прави предупреж-
дението, че прилагането на основаващ се на най-добрите интереси подход при вземането на 
решения означава да се оцени безопасността и неприкосновеността на детето в настоящия 
момент, но принципът на предохранителност изисква също оценка на вероятността от бъдещи 
рискове и вреди, както и други последици от решението за безопасността на детето (пак там). 
В критериите за претегляне на елементите в оценката на най-добрите интереси е предвидено 
да се вземе под внимание, че способностите на детето ще се развиват, заради което вземащите 
решения лица следва да се стремят към мерки, които могат да се преразглеждат или адаптират 
според обстоятелствата, а не да вземат окончателни и необратими решения. „За тази цел те 
следва не само да оценяват физическите, емоционалните, образователните и други нужди към 
конкретния момент на вземане на решението, но и да имат предвид възможните сценарии за 
развитието на детето и да ги анализират в краткосрочен и средносрочен план. В този контекст 
при решенията следва да се оценява непрекъснатостта и стабилността на настоящото и бъде-
щото положение на детето.“ (там: 32-33) Предписанието на Конвенцията за установяване на 
фактитеи информация за конкретен случай в т. 92, е, че те трябва да се събират от добре обуче-
ни професионалисти, за да могат да се съставят всички елементи, необходими за оценката на 
най-добрите интереси с възможни източници и методи –събеседване с близки до детето лица, 
други хора, които имат ежедневен контакт с него, свидетели на определени инциденти и др., а 
събраните сведения и данни трябва да бъдат проверени и анализирани, преди да се използват в 
оценката на най-добрите интереси на детето или децата (там: 34-35). Коментарният документ 
акцентира и на възприятието за време, като в т. 93 обръща внимание, че ходът на времето не се 
възприема еднакво от децата и възрастните. „Забавянето или протакането във вземането на ре-
шения имат особено неблагоприятно въздействие върху децата в процеса на тяхното развитие. 
Ето защо е препоръчително производствата или процесите, които се отнасят до децата или им 
оказват въздействие, да се ползват с приоритет и да бъдат завършвани възможно най-бързо.“ 
(там: 35). В допълнението се предписва времето на вземане на решението по възможност да 
отговаря на възприятието на детето за това с какво то ще бъде добро за него, като взетите ре-
шения следва да се преразглеждат през подходящи интервали с хода на развитие на детето и 
разгръщане на способността му да изразява своите възгледи и че всички решения за грижите, 
лечението, настаняването и други мерки относно детето трябва да се преразглеждат периодич-
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но с оглед на неговото възприятие за време, както и неговите разгръщащи се способности и 
развитие. Необходимостта от квалифицирани професионалисти за съблюдаването на съобра-
жението документът обосновава в т. 94 с това, че „децата са разнородна група и всяко едно има 
своите собствени характерни особености и нужди, на които може да се откликне адекватно 
единствено от професионалисти с експертен опит и познания по въпросите, свързани с разви-
тието на децата и юношите“ и посочва какви условия трябва да бъдат предоставени в процеса 
на съставяне на официална оценка и съответните професионалисти, квалифицирани в области 
като детска психология, развитие на детето и други имащи отношение сфери на човешкото и 
социалното развитие, които имат опит в работата с деца и разглеждат получената информа-
ция обективно. „Доколкото е възможно, в оценката на най-добрите интереси на детето следва 
да участва мултидисциплинарен екип от професионалисти.“ (пак там). Коментарът от 2013 г. 
разглежда и необходимостта от процесуално представителство (т. 96), когато определено дете 
е насочено към административно или съдебно производство, в рамките на което се извършва 
определяне на неговите най-добри интереси – освен настойник или представител на неговите 
възгледи следва да му се осигури и процесуален представител, когато е възможен конфликт 
между страните по решението(там 36).

Считаме, че моделът „Непрекъснато създаване“ има потенциал да операционализира за 
нуждите на ежедневието и на професионалната практика на работещите с деца първостепенно-
то съображение „Най-добрият интерес на детето“ от Конвенцията за правата на детето.

Дотук бяха представени някои препятствията пред реализацията на здравето на детето 
при родителски проблеми чрез фактори, качества, функции на родителството, които го правят 
неефективно, оттам го превръщат и във фактор за разболяване или за поддържане на детето в 
болест. Различните двойки позиции в крайности не предлагат автоматично ефективно роди-
телство или ефективно учителство чрез уравновесяването си, а разрешението касае утвържда-
ването на собствените активност и продуктивност на родителите и педагозите и други, които 
са професионално свързани с деца с гледната точка, че детето „се създава“ непрекъснато в 
своята среда.

2. Теоретична обосновка на потенциала на ценностния критерий, ефективен за ори-
ентиране в дилеми

Моделът, основан на идеята „Непрекъснато създаване“, предоставя позиция и ценностно 
отношение. „Терминът „позиция“ (лат. positio – положение)се употребява в различен смисъл 
– от пространственото разположение на обектите до психичното разположение за означа-
ване на становище, отношение.“ (К. Мечков, 1995: 138, курсиви по автора К.М.) Константин 
Мечков прави задълбочен и вдъхновен свой теоретичен анализ на аксиатиката като най-висше 
равнище на психичната структура и организация. Според него в аксиативен смисъл позицията 
е мнение или убеждение, разположено сред други – съвпадащи или противоречащи – мнения 
и убеждения, изказани или неизказани гласно. От отношенията, които представя по тази тема, 
ползваме следното утвърждаване на ценностен критерий: „стабилната позиция изразява убеж-
дения“; „позициите изразяват преценка за присъствие, преценка за свързаност и преценка за 
значимост“; „всяка позиция, изказана в мнение или убеждение, се определя от преживяване“; 
„преживяването (…) възниква чрез актуализиране на ценностно отношение – интерес, идеал, 
актуализирани в желание“ (К. Меков, 1995: 138-139). От разновидностите на позициите, които 
описва К. Мечков, може категорично да разпознаем създаваща се чрез настоящия модел у тези, 
които го възприемат, жизнена позиция с манталитетно качество оптимизъм, добросъвестност, 
противоположно на предразсъдък, още – активна жизнена позиция – „действена и творческа 
ценностна позиция“ (К. Меков, 1995: 139), което недвусмислено се съдържа и в дименсиите на 
съчетаните думи в нашето наименование – „Непрекъснато създаване“.

„НЕПРЕКЪСНАТО СЪЗДАВАНЕ“ – МОДЕЛ ЗА РЕПАРАЦИИ НА НЕЕФЕКТИВНИ ЗА ДЕТСКОТО ...
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2. Съставяне на лесен за разбиране и приложение модел по идеята „Непрекъснато 
създаване“ – структура и въпроси за рефлексия, които подпомагат прилагането му

Моделът е заимстван като структура от модел на процесите на обучение, които според 
Стойко Иванов „могат да се представят образнокато един равностранен триъгълник, чиито три 
страни са с еднаква степен на значимост: 1. Съдържанието на обучението; 2. Обучението като 
процес и етапите, през които преминава; 3. Отношението към преподавания учебен материал, 
към обучителя и към другите участници в обучителния процес.“(Иванов, С. 2014: 449).Защо 
като модел на процесите на обучението? Изхождайки от същия източник (Иванов, С. 2014), 
където се систематизира теория за когнитивния подход към ученето, бихме могли да уточним, 
че настоящият модел касае всички възрастни, които участват в грижите за детето като отглеж-
дане, възпитание, образование и би следвало с това те да го подготвят за живота. Изключват се 
изменения вследствие на психичното развитие на личността или медикаментозни въздействия, 
така че моделът релевантно касае учене – „промяна в поведението, мисленето, ценностите, 
съдържанието, организацията на информацията, причинена от опита“ (пак там). Обучението 
от своя страна представлява „сложна последователна дейност на сътрудничество, която се из-
вършва от последователно подготвени експерти в дадена област, и хора, които имат желание да 
усвоят конкретни знания, умения и навици в тази сфера“.

За избора на семпъл и ефективен за по-бърза ориентация модел може да се възприеме 
подход, чийто проблем може да се използва и за разрешението му. Такъв потенциал откриваме 
в теоретичните възгледи на ДжеромБрунер и АлбъртБандура, като за краткост тук ползваме 
обобщеното им представяне от С. Иванов, а именно – според Д. Брунер „ученето, възприема-
нето и обработката на информацията е резултат от стремежа на хората да опростяват и осмис-
лят средата“, „мотивите, психичните състояния, защитите механизми, целите и ценностните 
ориентации влияят на процесите на възприятие на новата информация“, „обучаваните трябва 
да организират сами учебния материал и на базата на това да достигат до определени умо-
заключения, а ученето трябва да се осъществява чрез откривателска дейност“, „обучаваните 
могат да използват направените от тях открития, за да осмислят усвоената нова информация“ 
(С. Иванов, 2014: 452). С. Иванов отличава и твърдението на Д. Брунер, че обучаваните в нови 
ситуации в по-голяма степен използват данни, които сами са открили в сравнение с такива, 
които са им предоставени в готов вид, с което „ученето на базата на собствените открития 
е по-мотивиращо и се извършва с по-голяма степен на лична удовлетвореност.“ (С. Иванов, 
2014: 452-453), в същото време Брунер изтъква извода, че за осъществяване на учене чрез от-
критияобучителите трябва да предоставят добре структурирана учебна информация, която да 
е представена атрактивно, с много разнообразни примери от практиката. Според А. Бандура 
макар, че по-голямата част от ученето чрез наблюдение е мотивирано от очакването, че пра-
вилната мотивация на модела ще доведе до подкрепление, хората учат като наблюдават как 
другите са подкрепяни или наказвани за ангажирането в определени типове поведение, което 
е учене чрез съпреживяване. „То предполага по-голяма активност от страна на обучаваните. 
Те анализират последствията от своите действия, отразяват и запомнят кои са постигнали же-
лания резултат, кои са безполезни или вредни.“ (С. Иванов, 2014: 454 По Р. Славин, 2004) По 
отношение на възгледите на А. Бандура, акцентирани от С. Иванов, заимстваме от извода, че 
ефективността на ученето чрез наблюдение се обуславя от самоподкрепата на индивидите, 
въздействията на различните подкрепления, от информацията за взаимосвързаността на по-
ведението и последствията от него и че ученето чрез наблюдение предизвиква три ефекта:  
1. Моделираш ефект – предизвиква научаване на нови реакции. 2. Задържащо-разкрепостяващ 
ефект – девиантното поведение се потиска 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.
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За модела „Непрекъснато създаване“ се базираме на подход, който изключва директив-

ното и осъдително посочване на грешни нагласи, грешни мотиви, грешни поведения, а чрез 
множество примери и въпроси за рефлексия стимулираме самоподкрепянето на нови нагласи 
и поведения, поправки, които имат потенциал да се противопоставят и да изместят неефектив-
ните стари подкрепления на слабостите.

Структурана модела
1. Съдържание на консултирането / обучението – проблемна тема съобразно мотив, 

проявление в общуването с дете или по отношение на избор на решения или мерки 
за дете.

2. Консултирането / обучението / обсъждането като процес и етапите, през които пре-
минава.

3. Отношението към проблемната тема, към детето, към консултанта / обучителя и към 
другите участници.

Въпроси за рефлексия. Въпросите може да бъдат поставени писмено, подобно на анкета, 
може да бъдат ползвани в беседа в индивидуалното или в груповото консултиране, също може 
да бъдат заложени в автогенен тренинг – отначало от страна на водещ, но на ползвателите / 
клиентите е добре да се предостави перспективата, че те биха могли и е добре да ги ползват 
при всяка необходимост като ориентир за реакция, поведение, решение, планиране на мерки 
за деца.

Детето не се създава нито само със зачеването му, нито при раждането и излизането 
му на белия свят, нито при успешното приключване на който и да е възрастов или училищен 
или зрелостен етап. Детето се създава всеки ден. Всеки ден то е в процес на непрекъснато 
създаване. За някои деца ежедневни създатели са неговите родители, за други – хората, кои-
то ги заместват. В това ежедневно създаване детето също участва активно – допринася за 
своето създаване. Понякога създаването е светло и празнично, понякога – бурно и болезнено. 
Детето се създава и с изборите, които възрастните правят за него, и с начина, по който то 
се адаптира към тези избори на другите за него… Ако е имало време, когато спрях да мисля 
за създаването на детето, приемайки, че това беше, когато то се роди, днес знам, че мога да 
допринеса за неговото досъздаване. Какво мога да направя за него днес? Как мисля, че ще го 
приеме то? Има ли готовност според знанията, уменията, опита си?

Въпросите във втората част могат да бъдат преформулирани за използване от учители и 
други работещи пряко с деца или решаващи проблеми, свързани с деца.

4. Трудности, които биха могли да изпитат мотивираният и мотиваторът за този 
модел, и възможностите за преодоляване им пак чрез модела

Досега в консултативната практика на авторката идеята за „Непрекъснато създаване“ на 
детето е изпълнявала ролята на повишаване на качеството на сътрудничеството между консул-
тант и клиент, за мотивиране на студенти чрез този ценностен ориентир. Този опит се съчетава 
със самонаблюдения (контрапреноси), свързани понякога с негативно отношение –възмуще-
ние, гняв, към родители, които са манипулирали и унижавали децата си, с изпитание на тър-
пимостта пред преживяваното от тяхна страна наглед неоснователно безсилие, към желание 
дори да бъдат отхвърлени като клиенти, чието поведение към деца е изглеждало злонамерено, 
а наклиенти педагози – непрофесионално, инертно, с признаци за невежество. Така на помощ 
в личната практика идваше моделът в неговите варианти: С какво мога да помогна на този 
човек, без да го отхвърля, за да дам шанс на него да промени погрешните си нагласи, а на мен 
– да стана по-търпелива, по-приемаща, по-разбираща?...

Набелязваме хипотеза към разширяващото се изследване, че в ролята на консултиран, 
обучаем или на консултиращ, обучаващ, всеки участник може да използва успешно модела не 
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само в родителската и професионалната рефлексия по отношение на дете /деца, но и в саморе-
флексията за себе си, без значение възрастта, в която е –С какво днес досъздадох себе си?, кое-
то може да бъде последвано от по-конкретни въпроси съобразно ситуацията и проблемите на 
деня и периода. Такъв подход и към себе си би допринесъл за по-доброто разтваряне в нагласа 
за неосъдителност към другия, за повишаване на толерантността и към надеждата, че част от 
грешките са поправими и че всяка промяна може да стартира „тук и сега“ или „още утре на 
друго по-подходящо място“.

перспектиВи за задълбочаВане и разширяВане на изследВането

Следващ етап на изследването на този модел е изпробването му в голям брой и разноо-
бразие проблемни ситуации като класифицираните по-горе и с отчитането дали, доколко и как 
използването на ценностния критерий „Непрекъснато създаване“ подпомага не само ориенти-
ране към перспектива в полза на децата, но и за преодоляване на задържащите и разболяващи 
нагласи и поведения на възрастните, които се грижат или работят с деца, и как отговорите на 
въпросите за рефлексия изпълняват ролята на подкрепящи справянето и поправките, ефектив-
ни механизми.

За да се отчете статистическа валидност на ефективността на модела той ще бъде из-
пробван в практиката на индивидуалното и групово консултиране, в т.ч. обучения, не само на 
авторката, но и в практиката на съпричастни колеги.

заключение

Идеята за „Непрекъснато създаване“ на дете би допринесла за преработване и преодоля-
ване на вредни нагласи, които възпрепятстват възрастните в постигане на родителска, учител-
ска и обществена зрелост като предпоставка за здраве, оптимално развитие на детето и фор-
мирането му в зряла личност, за отговорност и адекватно съобразяване на реакциите, мерки и 
взаимодействията на всички страни не като констататори и разобличаващи оценители помеж-
ду си, а с грижа на отговорни съучастници в грижата за децата и за обществото като цяло.
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Множество изследвания се опитват да проследят връзката между ЕФ и ТоМ. Това не е нова тема за 
областта, но интересното е, че повечето експерименти показват наличието на корелационна връзка меж-
ду ТоМ и ЕФ, като разглеждат последните в цялост, а не като отделни процеси (S. M. Carlson et.al., 2002; 
2004; 2015). Настоящото изследване е фокусирано именно върху връзката между ТоМ и способността за 
потискане при децата и проверява хипотезата дали обучението на 4 годишни деца със задачи за потискане 
ще повиши способността им да решават задачи за погрешни вярвания. Изследвани са 40 деца със средна 
възраст 4 г. и 6 м., които са разпределени в две групи – контролна и експериментална. И двете групи пре-
минават през пред-тест и пост-тест, в които решават задачи за погрешни вярвания. Между двете тестира-
ния децата от експерименталната група участват в 7 дневно индивидуално обучение, по 25 минути всеки 
ден, с разнообразни задачи за потискане. Децата от контролната група също преминават през 7 дневно 
обучение, но със задачи за консервация. Резултатите показват значимо повишение в експерименталната 
група (F(1;17)=13.909,р=0,002) и липса на такова в контролната (F(1;16)=0.456, p=0.509), както и значима 
разлика между двете групи в пост-тестовата фаза (F(1;35)=4.16, p=0,049). Това означава, че в резултат на 
обучението, децата от експерименталната група са се справили по-добре на пост-тест със задачи за погреш-
ни вярвания в сравнение със своите резултати от пред-теста и в сравнение с постиженията на децата от 
контролната група. В допълнение е измерен и ефектът на самото обучение за потискане и задачи консер-
вация чрез провеждането на пред-тест и пост-тест в началото и края на 7 дневното обучение. Резултатите 
от последния ден на обучението показват значимо по-високи резултати в сравнение с входното ниво (F 
(1,17)=14.652, р<0.001). Подобно повишение не e измерено в контролната група относно задачите за консер-
вация (F (1,16)=0.384, p=0,684). Подобрението на екзекутивните функции кореспондира с допусканията на 
AdeleDiamond, която твърди, че ЕФ могат да се развиват сами по себе си и така да повлияват други когни-
тивни способности (A. Diamond, 2012; 2013).

Many studies are devoted to the goal of finding whether there is a relation between Theory of Mind (ToM) 
and executive functions (EF). This is not a new topic in the field of cognitive development but previous studies 
showed only a correlation between ToM and EF and did not measure the effect of a single component of the exec-
utive functions (S. M. Carlson et.al., 2002; 2004; 2015). The current study is focused on the connection between 
ToM and the inhibition and the hypothesis was that training in inhibition will improve children’s ability to solve 
false belief tasks. The participants were 40 children with a mean age of 4 years and 6 months divided into two 
groups – a control group and an experimental group. Both groups were pre- and post-tested with false belief 
tasks. Between these tests the children from the experimental group were trained for 7 days 25 minutes per day 
with different tasks for inhibition. The children from the control group also were trained in this period but with 
conservation tasks. The results showed that there is a significant improvement in the results of the experimental 
group (F(1;17)=13.909,р=0,002),lack of improvement in the control group (F(1;16)=0.456, p=0.509), and signifi-
cant difference between the post-test achievements of both groups (F(1;35)=4.16, p=0,049). This means that train-
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ing in inhibition was effective and children who were trained in this had better achievements on false belief tasks 
in comparison with their results on the pre-test and in comparison with the achievements of the children from the 
control group. In addition, we measured the training effect of inhibition and conservation at the beginning and 
at the end of the 7-day program. The results from the seventh day showed a significant difference in comparison 
with the entry level (F (1,17)=14.652, р<0.001) and no improvement in the control group and the ability to solve 
conservation tasks (F (1,16)=0.384, p=0,684). The findings are consistent with Adele Diamond’s assumptions that 
executive function could improve as a result of a training and this could influence other cognitive abilities (A. 
Diamond, 2012; 2013).

ВъВедение

Преди да се фокусираме върху изследването на връзката между теориите за менталния 
свят и екзекутивните функции, ще направим кратка дефиниция на понятията.

Теории за менталния свят (ТоМ)
Теориите за менталния свят представляват когнитивна способност, при която хората въз-

приемат останалите като агенти, които имат намерения, вярвания и желания. С други думи, 
това е способността на хората да предполагат какво другите мислят, вярват, искат и имат наме-
рение да направят (М. Мутафчиева, 2016). Може би най-трудното умение в тази способност е 
разбирането, че менталните състояния на другите могат да са различни от собствените, а също 
могат да бъдат различни и от реалността, т.е. възможно е хората да имат погрешни вярвания.

Теориите за менталния свят обхващат всички ментални състояния, но същинското раз-
биране най-често бива измервано чрез задачите за разбиране на погрешни вярвания. Една от 
причините тази задача да представлява трудност за малките деца е, че вярването на главния 
герой (обикновено наричан протагонист) се различава от вярването на детето и едновремен-
но се различава от реалността. Повечето изследвания твърдят, че тази способност се развива 
между три и пет годишна възраст. Децата започват да разбират желанията и вярванията още 
на три години, но тогава те все още базират знанието си на своите лични ментални състояния.

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 Сам ще си потърси играч-
ката: на верандата или в гаража?“ (H. M. Wellman&K. Bartsch, 1988). Децата на 3 годишна 
възраст се справят с подобни задачи, тъй като при тях липсва конфликт, но се провалят на за-
дачи за погрешни вярвания.

Задачите за погрешни вярвания са няколко основни типа, но два от тях са най-широко 
използвани – смяна на локализацията, тип „Сали – Ан“ (фиг. 1А) (S. Baron-Cohenetal., 1985) и 
за заблуждаващо съдържание, тип „Смартис“ (фиг. 1Б) (J. Perneretal., 1987). В задачата „Сали 
– Ан“ пред детето под формата на сцена се разиграва ситуация с кукли. То вижда как Сали 
(едната кукла) слага своето топче в кошницата и излиза. Докато Сали я няма, Ан (другата 
кукла) премества топчето от кошницата в кутията. Детето трябва да отговори къде Сали ще си 
потърси топчето когато се върне.

В задачата за заблуждаващо съдържание на детето му показват кутия, чието съдържание 
добре познава, например кутия от бонбони „Смартис“ и то трябва да отговори какво има в 
кутията. След това експериментаторът му показва, че в кутията има необичайно за нея съдър-
жание – моливчета. Тестовият въпрос към детето е: „Ако покажа тази кутия на твой прия-
тел, той какво ще каже, че има в нея?“. Децата до 4-5 годишна възраст обикновено допускат 
една и съща грешка като посочват алтернативата, която отговаря на реалността и на тяхното 
собствено вярване. 

КАК ОБУЧЕНИЕТО В ПОТИСКАНЕ ПОВЛИЯВА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ДЕЦАТА В ЗАДАЧИ ...
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Фигура1. Класически тестове за проверка способността за разбиране на погрешните вяр-
вания на децата: А) смяна на локализацията Сали-Ан; В) заблуждаващо съдържание.

Истинските и погрешните вярвания всъщност са две едновременно съществуващи ре-
презентации на една и съща реалност, които са в конфликт. Затова често неспособността на де-
цата да се справят с подобни задачи се интерпретира като генерално когнитивно ограничение 
в разбирането на намеренията (H. Wimmer & J. Perner, 1983).

Факторите, които улесняват децата да решават задачи за погрешни вярвания са екзеку-
тивните функции (J. Perner, 1998; L. E. Richlandetal., 2006; H. M. Wellman&K. Bartsch, 1988), 
езикът (H. M. Wellman, 1990) и семейната структура (децата, чиито майки често вербализират 
менталните си състояния се справят по-добре с тази задача, както и децата, които имат по-го-
леми братя и/или сестри) (J. Dunetal., 1991; J. Perneretal., 1994).

Екзекутивни функции (ЕФ)
Ясната класификация и дефиниция на екзекутивните функции все още е въпрос на дебат. 

Adele Diamond дефинира същината на екзекутивните функции като потискане [потискане на 
отговор (самоконтрол – устояване на изкушенията и устояване на импулсите за действие) и 
контрол на разсъжденията (селективно внимание и когнитивно потискане)], работна памет и 
когнитивна гъвкавост (включваща креативно мислене, способността да виждаш нещо от друга 
перспектива и бързо и гъвкаво да се приспособяваш към промяната на обстоятелствата) (A. 
Diamond, 2013).

Екзекутивните функции, още познати като когнитивен контрол, се дефинират като спо-
собност за контрол върху когнитивните действия. Това включва както потискането на импул-
сивни отговори на задачите, така и манипулацията и организацията на комплексна информа-
ция, която се поддържа активна в работната памет. Поради тази причина екзекутивните функ-
ции позволяват такива сложни умения като планирането, мониторинга, превключването между 
отделни задачи и контролирането на вниманието (A. Diamond, 2002; D. T. Stuss, 2007).

Най-често влиянието на екзекутивните функции върху различни когнитивни процеси се 
изследва като цялостно, а не като влияние на отделните компоненти – например потискане или 
когнитивна гъвкавост. Въпреки това могат да бъдат открити и изследвания, в които тези ком-
поненти са разделени като фактори.

Теории за менталния свят и екзекутивни функции
В литературата се срещат множество изследвания, които проверяват връзката между ТоМ 
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и ЕФ. ЕФ се променят много драматично между 3 г. и 7 г. като с това се свързват фактът, че 
обикновено на 4 годишна възраст децата придобиват експлицитно разбиране за погрешните 
вярвания, което е един от критериите, че са способни да разграничават ума и обективния свят, 
т.е. че някой може да има ментално състояние, което да се различава от реалността (J. Perner, 
1991; J. I. Carpendale & C. Lewis, 2015). Може би едни от първите данни за връзка между ТоМ и 
ЕФ идват Russell и съавт. (J. Russell et al., 1991). След което мета-анализ на 10 изследвания по-
казва, че промените в разбирането на погрешните вярвания и ЕФ изобщо не са случайни, ами 
напротив, категорично корелират (J. Perner & B. Lang, 1999). Данните от един от най-скорошни-
те мета-анализи върху 102 изследвания по темата показват, че има средно висока връзка между 
двете способности (R. T. Devine& C. Hughes, 2014). Друг основен извод е от мета-анализа е, че 
връзката е асиметрична, т.е. ранните нива на ЕФ предсказват колко добре ще се справят децата 
със задачи за погрешни вярвания на по-късна възраст, но не и обратното. По-интересното е, че 
Devine и Hughes откриват едно единствено изследване, правено през последните 20 години, в 
което е използвано обучение за ЕФ и по-конкретно обучение за потискане със задачи за сорти-
ране на карти (R. T. Devine & C. Hughes, 2014). Споменатото изследване е на Kloo и Perner, а 
резултатите от него показват, че децата в групата с обучение за потискане показват по-високи 
резултати в задачите за погрешни вярвания дори в сравнение с децата, които са били обучавани 
с други задачи за погрешни вярвания (D. Kloo & J. Perner, 2003).

Има няколко основни обяснения в рамките на различни възгледи, които обясняват как и 
защо погрешните вярвания са свързани с ЕФ:

•	 Възглед за изразяването (expression account), според който децата притежават знание 
за менталния свят, но изпитват трудности да го изразят поради екзекутивни огра-
ничения. Тези ограничения идват най-вече от задачите, които измерват погрешни-
те вярвания, за които е лесно да се досетим, че съдържат конфликтна информация, 
която детето трябва да държи в ума си (A. M. Leslie&P. Polizzi, 1998; S. M. Carlson 
et.al., 1998; R. Baillargeonet. al., 2010). Доказателства в подкрепа този възглед идват 
от изследвания, в които са използвани малки подсказки, които да помагат на децата в 
задачите за погрешни вярвания (S. M. Carlson et.al., 2002) или използват други зави-
сими променливи, като проследяване на погледа (J. Low, 2010). 

•	 Възглед за появата (еmergence account), според който ЕФ са предпоставка за появата 
на разбирането на погрешните вярвания. Основната идея в този възглед се отнася 
до това, че ЕФ са необходими като цяло за усвояването на понятията, т.е. за да раз-
познаят възможността за наличието на различни перспективи спрямо една и съща 
ситуация, децата трябва да имат определено развито ниво на ЕФ. Ако не са способни 
да оставят собствената си перспектива настрани, никога не биха могли да разберат, 
че съществуват и други (S. M. Carlson et al., 2004). Няколко лонгитюдни изследвания 
подкрепят този възглед и консистентно показват, че индивидуалните различия в ЕФ 
предсказват последващото усвояване на ТоМ (S. M. Carlson et.al., 2004; C. Hughes&R. 
Ensor, 2005, 2007; U. Muller et.al. 2012).

•	 Метарепрезентационен възглед, според който развитието на ТоМ е предпоставка за 
ЕФ. Способността да се осъществява контрол над поведението предполага да има 
известна (мета) осведоменост и компетентност за менталните репрезентации (J. 
Perner & B. Lang, 2000). 

•	 Теория за когнитивния контрол и комплексност, според която задачите за погрешни 
вярвания и ЕФ задачите споделят идентично ниво на сложност и поради тази причи-
на са тясно свързани, повече от колкото задачи, чиято сложност не е съпоставима. И 
двата типа задачи изискват относително еднакво ниво на обработка, но трудността 
тук идва именно от дефинирането на сложността (P. D. Zelazo & D. Frey, 1998; D. 
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Kloo et. al., 2010). 
Wellman (2001) също допуска, че е възможно затрудненията в изпълнението на задачи за 

погрешно вярване да се срещат при незрели ЕФ. В ранна възраст това са развитийни дефицити, 
които не позволяват менталния свят да вземе връх над реалния свят. Реалността е толкова до-
минираща за тях и в комбинация с бедни умения за преодоляване на тази доминантност е въз-
можно да има по-малък фокус върху менталните съдържания. Когато инхибиторните функции 
се подобрят, става възможно тази ориентация към реалността да отстъпи място на мисленето 
за ума. Развитието на ЕФ в тази логика на обяснение предполага концептуална промяна в об-
ластта, която позволява да се развие ориентация към ума (H. M. Wellman, 2001). 

Емпирични доказателства за връзка между ТоМ и ЕФ
Има различни подходи за изследването на връзката между ТоМ и ЕФ като поведенчески 

експерименти, лонгитюдни изследвания, сравнения между различни култури. Много данни 
идват и от изследвания на деца с атипично развитие, най-вече с аутизъм. Оказва се, че при 
аутизма еднакво страдат, както ТоМ, така и ЕФ. Подобна закономерност се открива и при деца 
с ХАДВ (B. F. Pennington&S. Ozonoff, 1996; M. Denniset. al., 2009; E. Pellicano, 2007). Други 
доказателства идват от невропсихологията, които показват, че ЕФ и ТоМ се разполагат в една 
и съща мозъчна област – челната кора. Това предполага, че може би са обединени от сходни 
когнитивни процеси и съзряването на точно определени мозъчни структури (U. Frith & C. D. 
Frith, 2003). 

Повечето изследвания правени в областта измерват корелации, което всъщност е слабост 
на данните, които показват връзка, тъй като са твърде малко установените причинно-следстве-
ни връзки. От своя страна, корелационните коефициенти между представянето на децата в 
задачи за погрешни вярвания и в задачи за ЕФ са категорични и показват връзки независимо от 
интелигентността, пола, възрастта (S. M. Carlson & L. J. Moses, 2001; D. Frye et.al., 1995; S. Hala 
et.al., 2003; J. Perner& B. Lang, 2000). Според данните, независимо от културата способността 
за потискане е важен предиктор за справянето със задачи за погрешни вярвания (F. Sabbah 
et.al., 2006; Z. Wanget. al., 2016). 

Мета-анализ, който вече бе цитиран, (R. T. Devine & C. Hughes, 2014), изследва връзката 
между ЕФ и ТоМ и е осъществен на база 102 изследвания в областта, в които са взели участие 
9994 деца между 3 г. и 6 г. от 15 страни. Основният резултат показва средна сила на корела-
ционната връзка (r=0,4), която не се променя дори след като е осъществен контрол за възраст, 
пол, вербални способности и култура.

В обобщение, данни за наличието на връзка на ТоМ с ЕФ и по-конкретно със способ-
ността за потискане съществуват, но всички те показват корелации, а не причинно-следствени 
връзки. Това е основната ни мотивация за настоящото изследване, а именно, да проверим дали 
промяната на способността за потискане може да бъде причина за подобрение на способността 
на децата да решават задачи за погрешни вярвания.

експеримент

Целта на представеното изследване е да провери дали обучение, което цели подобряване 
на способността за потискане ще подпомогне децата при решаването на задачи за теории за 
менталния свят и по-точно задачи за погрешни вярвания.

Хипотеза
Хипотезата на изследването е, че обучението със задачи за потискане (инхибиторен кон-

трол) ще повиши способността на деца на 4 годишна възраст да решават задачи за погрешни 
вярвания.

Дизайн
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Дизайнът на изследването е смесен:
•	 вътреиндивиден фактор с две нива – пред-тест и пост-тест със задачи за погрешни 

вярвания(в началото и в края на обучителната програма);
•	 междугрупов фактор с две нива – контролна група, която преминава през обучение 

със задачи за консервация и експериментална група, която преминава през обучение 
със задачи за потискане.

Участниците са разпределени на случаен принцип в контролната и експерименталната 
група. Обучителната програма и за двете групи е с продължителност седем дни, по 25 мин. в 
индивидуални сесии. Всички деца преминават пред една и съща процедура с пред-тест и пост-
тест със задачите за погрешни вярвания.

Тест за погрешни вярвания – има общо четири на брой задачи, една задача за правилни 
вярвания, която се използва като контролна задача, за да провери дали децата могат да изгра-
дят правилно вярване за идеята на протагониста и три задачи за погрешни вярвания, при които 
вярването на детето и това на протагониста се различават. Задачата за правилно вярване е кон-
тролна, всички деца, които не могат да я решат, са изключени от изследването, тъй като това 
означава, че не могат да изградят ментална репрезентация на вярването на протагониста, даже 
когато то съвпада с тяхното собствено. В нашия експеримент по тази причина е изключено 
само едно дете.

Независимата променлива е вида обучение, през което децата преминават – със задачи за 
консервация или задачи за потискане.

Зависимата променлива е броят верни отговори на пред-теста и пост-теста със задачите 
за погрешни вярвания.

Стимули
Тест за погрешни вярвания, който се използва в началото и в края на изследването
Тестът със задачи за погрешни вярвания е създаден под ръководството на доц. Милена 

Мутафчиева и ас. Кристина Българанова с участието на колеги от лабораторията по когнитив-
но развитие на НБУ. Както беше споменато, той е съставен от четири задачи – една за правилно 
вярване и три за погрешно. Всички четири задачи се представят на видеофилми, които включ-
ват разиграването на история (виж фиг. 2). Експериментаторът пуска видеофилма на детето и 
го спира, за да зададе контролните и тестовите въпроси. Идеята задачите да бъдат филмирани 
се основава на желанието ни те да бъдат представени на всички деца по един и същи начин и 
да бъдат избегнати замърсяващи фактори като влиянието на експериментатора, който разказва 
историята.

Фигура 2. Пример за видеофилми, които представят задачи за правилни и погрешни и 
правилни вярвания. В конкретния случай това е задача за погрешни вярвания, при която 
единия герой (принцеса) отсъства, когато другия герой (джудже) променя локализацията 
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на предмета.
В задачата, изобразена на фигура 2, се разказва следната история. „Това е джуджето 

и един ден на гости му дошла принцесата, която му поискала да й даде една книжка. Джу-
джето намерило един празен чувал и сложило интересна книжка в нея.“. Тук историята се 
прекъсва и се задава контролен въпрос „Какво има в чувала?“, за да се провери дали детето 
внимава и помни какво се случва в сцената. След това разказът продължава. „Принцесата 
излязла за малко навън и докато нея я нямало, джуджето извадило книжката от чувала и 
сложило вътре зарче.“ Следват контролните въпроси „Какво има в чувала сега?“ и „Какво 
имаше в чувала в началото на историята?“. В случай, че детето отново отговори погрешно, 
историята се разказва отново. В случай, че отговори вярно, продължава. „И ето, че принцеса-
та се върнала. Какво има в чувала според принцесата?“. При грешен отговор на последния 
въпрос експериментаторът пита „Принцесата видя ли, че джуджето извади книжката от 
чувала и сложи вътре зарче?“

Отговорите на децата се отбелязват на протокол.
Разликата между история за погрешни и за правилни вярвания е, че в момента на пре-

местването принцесата присъства в стаята и знае настоящата локализация на книжката. Този 
тип задача е по-лесна и служи като контролна задача, защото вярването на детето и това на 
протагониста съвпадат и няма конфликт.

Задачи за потискане
В обучителната програма със задачи за потискане са представени различни задачи за 

сортиране на карти от типа „Струп“, както и задачи за моторно изпълнение с ръце и крака. При 
задачите за сортиране на карти от детето се изисква да потисне първия отговор, който му идва 
наум и да каже друг, който е верен. Например, при задачата за сортиране на карти, експеримен-
таторът взема всички 16 карти и ги разбърква, след което показва една карта на луна и казва, 
че тази карта се казва „нощ“. След това показва карта със слънце и казва, че тя се казва „ден“. 
Последващата инструкция е следната: „Ще си играем на игра, в която на деня ще казваме 
нощ, а на нощта ден.“ (фиг. 3)

Фигура 3. Пример за задачата за потискане „Ден и нощ“, при която детето трябва да казва 
на картата с луна „ден“, а на картата със слънце „нощ“.

След това експериментаторът поставя пред детето в разбъркан ред карта като го моли да 
не бърза и да помисли преди да отговори. В случай, че детето даде грешен отговор, експери-
ментаторът припомня правилото.

Представени са множество други подобни задачи, при които трябва на кубчето да се каз-
ва топка, на кончето риба и т.н. Друга подобна задача е показана на фигура 4, където детето 
трябва да назове истинския цвят на изобразените плодове.
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Фигура 4. Пример за задача за потискане, където детето трябва да назове какъв е истин-
ския цвят на плодовете.

Обучение със задачи за консервация
В контролната група по време на обучението са представени класически задачи за кон-

сервация по образец на тези, създадени от Piaget. Целта на тези задачи е да изследва способ-
ността на децата да разбират, че определени свойства се запазват след физически трансформа-
ции като форма, размер, дължина и др. Общият брой на задачите за консервация е осем. Типове 
от задачите за консервация, използвани в изследването са представени на фигура 5.

Фигура 5. Пример от задачите за консервация, използвани в контролната група. Първо 
се представят две съвкупности от кубчета или монети, аранжирани по определен начин 
и детето трябва да каже дали двете съвкупности са еднакви на брой. След това едната 
съвкупност е „разширена“ и детето трябва да прецени дали все още двете съвкупности 
имат еднакви на брой обекти.

В задачите са използвани реални обекти и различни дименсии като брой, обем, размер, 
количество.

Процедура
Децата преминават през индивидуално тестиране на пред-тест със задачите за погреш-

ни вярвания. На следващия ден всяко дете бива случайно разпределяно в контролната или в 
експерименталната група и започва съответното обучение със задачи за консервацияили със 
задачи за потискане. Всяко от обученията трае 7 дни, работи се индивидуално с децата по 25 
минути всеки ден. Задачите във всяко от отделните обучения са с нарастваща трудност, което 
означава, че през шестия и седмия ден децата решават най-трудните айтеми. Втори критерии 
за изключване на деца е ако имат повече от два дни липсващи в съответното обучение. На-
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края, след седмия ден обучение, всяко от децата бива тестирано отново със същите задачи за 
погрешни вярвания, както в пред-теста. Експериментаторите, които тестват децата в пред- и 
пост-теста с погрешни вярвания, както и водещите на обученията за потискане и консервации 
са различни. Всички те са неосведомени за това кое дете в коя група е разпределено (това се 
извършва от трети човек, който не работи директно с децата), за да може да се ограничи тях-
ното въздействие.

Всички етични изисквания за психологически изследвания като информирано съгласие 
от родителите, конфиденциалност на резултатите, максимално спокойна и предразполагаща 
обстановка за детето и т.н. са спазени.

Участници 
В изследването взеха участие 37 деца на възраст между 49 месеца и 56 месеца, със средна 

възраст от 54 месеца, 2-ра група в масова детска градина в гр. София. Децата са разпределени 
съответно 20 в експерименталната група и 17 на брой в контролната група.

Резултати
Резултатите са обработени със статистическа програма за обработка на данни SPSS, на-

правен е дисперсионен анализ ANOVA (Repeated Measures) с повторни измервания. В таблица 
1 са представени описателните статистики на двете групи от двете измервания.

Таблица 1. Описателни статистики на резултатите на двете групи на пред-тест и пост-
тест със задачи за погрешни вярвания от максимум 3 точки (за всяка правилно решена 
задача, детето получава 1 точка). 

Описателни статистика на задачите за погрешни вярвания
Група Средна 

стойност
Стандартно 
отклонение

Брой

Пред-тест Контролна група - консервация 0,41 0,712 17
Експериментална група - потискане 0,45 0,759 20

Пост-тест Контролна група - консервация 0,65 0,996 17
Експериментална група - потискане 1,50 1,147 20

Както се вижда от таблицата, средната стойност на експерименталната група на пред-тес-
та с погрешни вярвания е 0,45 и се повишава на 1,50 на пост-теста от максимум 3 точки. Ре-
зултатите на децата от контролната група на пред-теста са 0,41 и на пост-теста се повишават 
незначимо до 0,65.

Анализът на резултатите показа, че има ефект на вътреиндивидния фактор (F(1,35)=9,486; 
p=0.004), а ефектът на междугруповия фактор е маргинален (F(1,35)=3,998; p=0.053), както ин-
теракцията между вътреиндивидния фактор и групата (F(1,35)=3,811; p=0.059)(фиг. 6).
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Фигура 6. Резултатите от пред-теста и пост-теста на двете групи, изобразени поотделно 
за всяка група. Анализите показват, че има ефект на вътреиндивидния фактор и марги-
нална значимост на междугруповия фактор и интеракцията между обучението и групата.

Според данните, след седем дневна обучителна програма децата на 4 години значимо по-
вишават резултатите си в тест със задачи за погрешни вярвания, но за съжаление значимостта 
на вида обучение (със задачи за потискане и задачи за консервация) е маргинална. За целта на-
правихме допълнителни анализи, при които сравнихме резултатите на пред-теста и пост-теста 
за всяка група поотделно и открихме, че има значимо повишение на пост-теста в експери-
менталната група (F(1;17)=13.909,р=0,002) и липса на такова в контролната (F(1;16)=0.456, 
p=0.509), както и значима разлика между двете групи в пост-тестовата фаза (F(1;35)=4.16, 
p=0,049). Това означава, че ефектът на вътреиндивидния фактор „обучение“ се дължи само 
на повишението в експерименталната група, но въпреки това до момента нямаме категорични 
доказателства за наличието на главен ефект на вида обучение, която вероятно би се променила, 
ако се съберат допълнителни данни от още деца.

Като цяло прави впечатление, че резултатите на децата със задачите за погрешни вярва-
ния са ниски. Това наложи допълнителни анализи, за да сравним техните постижения с нивото 
на шанса. Формално в задачите за погрешни вярвания съществуват много възможни отговори, 
случва се макар и рядко децата да дават за отговор съвсем различен обект, който не е част от 
историята. Wellman и Bartsch (1988) смятат обаче, че е важно отговорът „не знам” да се отчита 
при решенията от страна на децата (H. M. Wellman & K. Bartsch, 1988). В такъв случай, възмож-
ните отговори базирани на традиционните, които и ние самите сме отчитали са: а)„не знам”/
не отговаря; б) отговоря според своето вярване; в) отговоря според чуждото вярване (на про-
тагониста). Поради причината, че все пак задачата по същността си представлява решение на 
проблем с множество възможни решения, по-скоро спекулативно се счита, че нивото на шанса 
е 1 (3 задачи към 3 алтернативи за отговор). В пред-тестовата фаза изследваните лица и от две-
те групи се справят значимо под нивото на шанса (ниво на шанса=1; Т(54)=4,55, р<0,001). В 
пост-теста повишението на резултатите е значимо над нивото на шанса за експерименталната 
групи със задачи за потискане (при m=1,5, Т(19)=5,85, p<0,001), но не и в КГ, където резултатът 
остава значимо под нивото на шанса (при m=0,65, Т(16)=2,68, p=0,017). Това е още един кри-
терий, според който можем да твърдим, че децата са подобрили своите постижения в резултат 
на обучението със задачи за потискане.

В допълнение е измерен и ефектът на самото обучение за потискане и задачи консерва-
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ция чрез провеждането на пред-тест и пост-тест в началото и края на 7 дневното обучение, 
тъй като ако децата не подобряват резултатите си по тези задачи в резултат от обучението е 
безсмислено да се търси ефект от него. Данните от последния ден на обучението със задачи 
за потискане са значимо по-високи в сравнение с входното ниво (F (1,17)=14.652, р<0.001). 
Повишението измерено в контролната група относно задачите за консервация е маргинално 
значимо (F (1,16)=0.384, p=0,090). Това означава, че е много възможно, ако имаме данни от още 
няколко деца и тази разлика да се превърне в значима.

дискусия

Резултатите от настоящото изследване показват, че има ефект на обучителната програ-
ма със задачи за потискане (инхибиторен контрол), но се открива само маргинален ефект на 
междугруповия фактор. Тези резултатите подкрепят отчасти хипотезата ни, че обучителна 
програма, целяща увеличаване на способността за потискане ще подобри постиженията на 
децата в задачи за погрешни вярвания. Това е подкрепено от данните, които показват значимо 
подобрение в експерименталната група между двете тестирания с погрешни вярвания и липса 
на такова в контролната група. В допълнение децата от експерименталната група се справят 
значимо по-добре от тези в контролната. 

От една страна, нашето изследване осигурява допълнителни доказателства за връзката 
между ТоМ и ЕФ, които потвърждават данните от други изследвания (S. M. Carlson& L. J. 
Moses, 2001; D. Frye et.al., 1995; S. Hala et.al., 2003; J. Perner& B. Lang, 2000; F.Sabbah et.al., 
2006; Z. Wanget. al., 2016).). От друга, обаче, то допринася с това, че е едно от малкото изслед-
вания в областта, които успяват да намерят доказателства за наличието на причинно-следстве-
на връзка между тези способности, а не само корелационна такава. В по-общ план данните са 
добър пример за това, че можем да тренираме децата и подобрим способността им за потис-
кане. Както е известно от други изследвания, това може да доведе до подобрение на други 
конкретни когнитивни способности като разсъжденията по аналогия (Василева и съавт., под 
печат), както и до повишение на образователните им способности като цяло (A. Diamond &K. 
Lee, 2011, A. Diamond, 2012).

Но може би по-големия принос се състои в това, че чрез развитието на инхибиторния 
контрол можем да помогнем на малките деца да разбират другите хора, техните намерения и 
вярвания, даже когато те се разминават със собствените им и с реалността. Социалното позна-
ние е изключително важно в днешно време, особено ако вземем предвид агресията в нашето 
общество и все по-ограничената социална комуникация. От тази гледна точка всяка подкрепа 
е изключително важна, особено когато е основана на научни данни.
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Настоящото изследване има за цел да провери има ли ефект на обучителна програма със задачи за 
работна памет и потискане върху способността за разсъждения по аналогии. Дизайнът на изследването е 
смесен. Вътреиндивиният фактор е с две нива – две измервания на способността за разсъждения по анало-
гия за всяко дете от експерименталната и контролната група в началото и края на изследването.Междуг-
руповият фактор също е с две нива – контролна и експериментална група. Между пред- и пост-теста със 
задачи за аналогии децата и от двете групи преминават през 5 дневно индивидуално обучение със средна 
продължителност 25 минути на ден. В експерименталната група това обучение има за задача подобряване 
на обема на работната памет и потискането като е използвана паметова задача за посочване, разработена 
от Petridesи Milner (1982) (Self-ordered pointing task). Децата от контролната група преминават през обуче-
ние с различни варианти на задачи за консервация. Зависимата променлива е броят на верните отговори 
на пред- и пост-теста със задачи за аналогии. Участниците в експеримента са 35 деца на възраст 4 години. 
Резултатите показват ефект на вътреиндивидния фактор (F(1,33)=59.470; p<0.001), както и интеракция 
между групата и вътреиндивидния фактор(F(1,33)=41.868; p<0.001). С други думи, в резултат на обучител-
ната програма децата от експерименталната група показват значимо подобрение на способността си да ре-
шават задачи по аналогия, както класически, така и аналогии при решаване на проблеми. Няма ефект на 
междугруповия фактор, което най-вероятно се дължи на по-добрите резултатите на децата от контролната 
група на пред-теста с аналогии. Резултатите са консистентни с тези от други изследвания, които показват, 
че увеличаването на обема на работната памет и инхибиторния контрол може да подобри умението да се 
правят аналогии и да повиши академичния успех на децата (A. Diamond, 2012; J. A. Welsh et al., 2010; J. A. 
Waltz et al., 2000; L. E. Richland et al., 2006; 2004; L. E. Richland &M. R. Burchinal, 2012; R. Bull &G. Scerif, 
2001). 

The current study is focused on the effect of a training program for improving working memory and in-
hibition on analogical reasoning. The study has a mixed design. The within-subject factor has two levels – two 
measurements with an analogy test for each child from the experimental and the control group at the beginning 
and at the end of the study. The between-subject factor also has two levels – control group and experimental group. 
In between the pre-test and the post-test, the children participated in a five -day training program 25 minutes per 
day. In the experimental group the training aimed to improve the working memory span and the inhibition and 
the Self-ordered pointing task, developed by Petrides and Milner (1982) was used as an instrument. In the control 
group the training consisted of different types of conservation tasks. The dependent variable was the number of 
correct responses on the pre- and post-test with analogy tasks.35 four-year-old children participated in the study. 
Results show a statistically significant increase of analogical reasoning at the end of the training program on the 
within-subjects factor (p<0.001). Participants who went through a working memory training program performed 
better on analogy tasks on the post-test. There is no effect of the between-subject factor, which could be explained 
with better results of children from the control group on the pre-test. These results are consistent with other 
findings that improving working memory span and inhibition would also improve the cognitive skill to reason by 
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analogyand children‘s overall academic success (A. Diamond, 2012; J. A. Welsh et al., 2010; J. A. Waltz et al., 2000; 
L. E. Richland et al., 2006; 2004; L. E. Richland &M. R. Burchinal, 2012; R. Bull &G. Scerif, 2001). 

ВъВедение

Разсъжденията по аналогия в детството все още представляват предизвикателство за из-
следователите в областта на когнитивното развитие, независимо че са изследвани много ин-
тензивно последните 20 години. Един от по-частните въпроси е връзката на аналогиите с други 
познавателни процеси в предучилищното детство като например работната памет и способ-
ността за потискане (инхибиторен контрол) като част от компонентите на екзекутивните функ-
ции (ЕФ). Могат да бъдат открити редица изследвания, които показват, че работната памет и 
инхибиторния контрол влияят върху способността за разсъждения по аналогия, както и върху 
академичните постижения, цялостния успех в живота и по-добрата адаптация (J. A. Waltz et al., 
2000; L. E. Richland et al., 2006; 2004; L. E. Richland &M. R. Burchinal, 2012; R. Bull &G. Scerif, 
2001). 

Преди да опишем връзката между аналогиите и интересуващите ни когнитивни процеси, 
трябва да започнем с кратка дефиниция на понятията.

Аналогии
Разсъжденията по аналогия са фундаментален механизъм, който ни помага да придадем 

смисъл на нещата около нас (S. Day &D. Gentner, 2007; B. Kokinov &R. M. French, 2003; G. 
Petkov et al., 2011). Според други изследователи, мисленето по аналогия е в основата на човеш-
ките иновации (A. Markman &K. Wood, 2009), креативност (K. Dunbar, 1997; D. R. Hofstadter et 
al., 1995) и адаптивната обща интелигентност (D. Gentner, 2010). Разбирането на този процес 
може да отговори на въпроса „Какво ни прави толкова умни?” (D. Gentner, 2003). Мисленето за 
релациите е фундаментално за аналитичното и индуктивното мислене; то различава мисленето 
на хората от това на най-близките ни животински роднини и бива определяно като основния 
приносител за нашите изключителни способности за мислене като вид (D. Gentner, 2003; 2010, 
D. C. Penn et al., 2008). В най-голяма степен разпознаването на релациите се свързва с разсъж-
денията по аналогия, където хората съпоставят релациите между два проблема – база и цел (D. 
Gentner & L. Smith, 2013; K. J. Holyoak, 2005).

Разграничават се няколко вида аналогии. Класическите пропорционални аналогии 
най-често се изобразяват по следния начин A:B::C:D или с конкретен пример листо:дърво::-
цвете:букет от цветя. При аналогиите при решаване на проблеми се пренася решението 
на един проблем – база (проблем, който вече е познат, решен) към друг проблем – цел (нов 
проблем, на който се търси решение), като това пренасяне се случва след установяване на по-
добието на отношения, в които влизат обектите в двата проблема. В настоящото изследване са 
използвани както задачи за класически пропорционални аналогии, така и аналогии при реша-
ване на проблеми (виж фигури 1 и 2). В други изследвания се използват и аналогии, основани 
на сцени, където участниците трябва да съпоставят релации и обекти между една сцена (база) 
и друга сцена (цел).

Съществуват различни теоретични допускания и експериментални данни за развитието 
на аналогиите в детска възраст. Накратко можем да кажем, че класическите теории като тази 
на Piaget и Sternberg твърдят, че аналогиите са късно развита способност и трудно може да се 
говори за наличието на това умение преди 11-12 години (J. Piaget, 1971; 1968; R. J. Sternberg 
& G. Nigro, 1980; R. J. Sternberg & B. Rifkin, 1979). Противно на това съществуват и допуска-
ния, че логическата способност да се правят аналогии е налице много рано в живота на хората 
и ограниченото ú използване се дължи на липсата на кохерентно знание в областта, която е 
заложена в аналогията (A. L. Brown, 1989; A. L. Brown &M. J. Kane, 1988; U. Goswami, 1991; 
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1992; 1996). Този подход твърди, че способността да се правят аналогии се променя по-скоро 
количествено като функция на знанието, отколкото качествено като поява на логическа компе-
тентност.Някъде по средата може да се постави теорията на Gentner, която твърди, че е налице 
качествена промяна, а именно преминаване от фокус върху свойствата на обектите към фокус 
върху релациите и по природа тази промяна е епистемологична (D. Gentner, 1983; 1989; M. 
J. Rattermann &D. Gentner, 1998). Разликата между допусканията на Gentner и Piaget е, че ка-
чествената промяна не е задължително да се асоциира с възрастта. Друг тип теории свързват 
способността да се правят аналогии с ограничението на когнитивни ресурси, необходими за 
правилното решаване на задачата. Ограниченият обем на работната памет, недостатъчно раз-
витата способност за потискане, когнитивната сложност на включените в задачата релации 
могат да бъдат обявени за евентуални „виновници“ за провала на малките деца.

Едно от тези допускания разглежда влиянието на екзекутивните функции върху праве-
нето на аналогии, като нейните представители смятат, че способността на децата да потиснат 
първата, лесно появила се и очевидна хипотеза, а именно да съпоставят обектите, а не ре-
лациите, се развива с времето като резултат от съзряването на мозъка и миелинизацията на 
клетките (G. Andrews &G. S. Halford, 2002; G. S. Halford, 1993; G. S. Halford et al., 2002; L. E. 
Richland et al., 2006; P. D. Zelazo &D. Frey, 1998). Именно липсата на способност за потискане 
може да обясни затрудненията на децата в задачите за аналогия. Не е ясно, обаче, дали меха-
низмът на съпоставяне на релации съществува рано и само проблемът с потискането пречи 
на малките деца да го използват или той се развива по-късно като следствие от развитието на 
екзекутивните функции. Друго допускане разглежда връзката на аналогиите с работната памет. 
Конструирането на аналогия изисква човек да репрезентира аналогичните база и цел, и да съ-
постави елементите на базата и целта въз основа на съответствията на релациите в тях. Този 
процес зависи от работната памет (R. G. Morrison, 2005; R. G. Morrison et al., 2001; J. A. Waltz 
et al., 2000), която пък зависи от съзряването на челната кора на мозъка (A. Dimond, 2002). Из-
ползването на аналогия често предполага съпоставяне на множество релации – процес, който 
зависи от области на челната кора, асоциирани с работната памет (K. Christoff et al., 2001; J. K. 
Kroger et al., 2002; J. A. Waltz et al., 1999).

Екзекутивни функции (ЕФ)
Ясната класификация и дефиниция на екзекутивните функции все още е въпрос на дебат. 

Adele Diamond дефинира същината на екзекутивните функции като потискане [потискане на 
отговор (самоконтрол – устояване на изкушенията и устояване на импулсите за действие) и 
контрол на разсъжденията (селективно внимание и когнитивно потискане)], работна памет и 
когнитивна гъвкавост (включваща креативно мислене, способността да виждаш нещо от друга 
перспектива и бързо и гъвкаво да се приспособяваш към промяната на обстоятелствата) (A. 
Diamond, 2013).

Екзекутивните функции, още познати като когнитивен контрол, се дефинират като спо-
собност за контрол върху когнитивните действия. Това включва както потискането на импул-
сивни отговори на задачите, така и манипулацията и организацията на комплексна информа-
ция, която се поддържа активна в работната памет. Поради тази причина екзекутивните функ-
ции позволяват такива сложни умения като планирането, мониторинга, превключването между 
отделни задачи и контролирането на вниманието (A. Diamond, 2002; D. T. Stuss, 2007).

Най-често влиянието на екзекутивните функции върху различни когнитивни процеси се 
изследва като цяло, а не като влияние на отделните компоненти – например потискане или 
когнитивна гъвкавост. Въпреки това могат да бъдат открити и изследвания, в които тези ком-
поненти са разделени като фактори. Изследвания показват, че екзекутивните функции в ранна 
възраст са предиктор за постиженията в областта на математиката на 7 години (R. Bull et al., 

ВРЪЗКА МЕЖДУ ОБЕМ НА РАБОТНАТА ПАМЕТ, СПОСОБНОСТ ЗА ПОТИСКАНЕ И ...



ПСИХОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО
412
2008) и имат връзка с интелигентността (J. Duncan, 2005).

Връзка на аналогиите с екзекутивните функции
Инхибиторният контрол и работната памет, като аспекти на екзекутивните функции, се 

смятат за фактор, който влияе върху капацитета на децата и възрастните да правят аналогии 
(L. E. Richland et al., 2006; J. P. Thibaut et al., 2010a; D. C. Krawczyk et al., 2008). Richland и 
Burchinal (2012) проверяват доколко екзекутивните функции влияят върху разсъжденията по 
аналогия. Резултатите показват, че инхибиторният контрол и цялостните умения на екзекутив-
ните функции допринасят за аналитичното мислене на децата. Установена е и значима връзка 
между ранния речник и по-късните умения за мислене, което подкрепя теоретичните допус-
кания на Gentner и Goswami. Не е установено значимо влияние на краткосрочната памет и на 
вниманието.

В серия от изследвания Thibaut и съавт. (J. P. Thibaut et.al., 2010a; 2010b, 2011) изследват 
влиянието на потискането при решаване на класически задачи за аналогия в квази експери-
менти и откриват корелация между способността на децата да потискат и успеваемостта им в 
задачи за аналогия. Проблемът на този тип изследвания е, че показват наличие на връзка, но не 
е ясна посоката на връзката.

Работната памет е ключов компонент от екзекутивния контрол. Както определят Baddeley 
и Hitch (A. D. Baddeley &G. J. Hitch 1974;A. D. Baddeley, 1986) работната памет е система с 
ограничен капацитет, която позволява едновременното и навременното задържане и обработка 
на информация, необходима за решаването на една задача. 

Тъй като аналогията предполага натоварване на ресурсите, защото изисква извличане 
на релации, които не са налични и включва едновременна ментална манипулация на няколко 
релации, можем да идентифицираме няколко проблема, свързани с недостатъчния капацитет 
на работната памет – проблеми с кодирането, съхранението на релации и манипулацията с тях. 
На всеки един от тези проблеми може да се потърси решение.

Съхранението на релации може да бъде подпомогнато от фактори, които улесняват фоку-
са върху релациите като езикът (D. Gentner &M. J. Rattermann,1991, 1998; D. Gentner, 2003; D. 
Gentner &J. Loewenstein, 2002; J. Loewenstein &D. Gentner, 2005; S. Christie &D. Gentner, 2007; 
D. Gentner et al., 2009), физическите обекти, които обозначават релациите (M. Mutafchieva &B. 
Kokinov, 2007) и/или движение, което да обозначава релацията (M. Mutafchieva & B. Kokinov, 
2009).

От друга страна, когато базата остава видима за детето по време на решаването на задача 
по аналогия, това решава проблема с извличането ú и всеки един момент детето може да си 
„припомни“ какви са релациите в нея. Така може да се облекчи натоварването на работната 
памет и да „остане“ пространство за манипулация на релациите.

Манипулацията на релациите зависи от комплексността им. Комплексността може да 
бъде операционализирана като брой релации, които се обработват едновременно (G. S. Halford, 
1993; 2002; G. S. Halford et al., 2007) или като сложност на йерархичните правила, които децата 
могат да изграждат (P. D. Zelazo &D. Frey, 1998; D. Frey et al., 1998).

Тъй като Halford предполага, че съществува връзка между комплексността на релациите 
и работната памет, редуцирането на сложността на задачата води до по-добро справяне на де-
цата със задачи за аналогия, поради облекчаването на паметта (G. S. Halford et al., 2010; G. S. 
Halford et al., 2002; L. E. Richland et al., 2006).

В обобщение, съществува ясна теоретична връзка между обема на работната памет, спо-
собността за потискане и успеха на децата при решаването на задачи за аналогия. В предишни 
изследвания тази връзка е емпирично доказана, но всички те показват корелационни връзки, а 
не причинно-следствени. Поради тази причина ние решихме да проверим можем ли да откри-
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ем наличието на причинно-следствено влияние между потискането и работната памет и спо-
собността да се правят аналогии от деца като ги обучим и проверим ефекта след обучението.

експеримент

Целта на представеното изследване е да провери дали обучение, което цели увеличаване 
на обема на работната памет и повишаване способността за потискане, използващо паметови 
задачи за посочване (Self-ordered pointing task) ще подобри способността на четири годишни 
деца да правят разсъждения по аналогия.

Хипотеза
Хипотезата на изследването е, че четири годишните деца ще се справят по-успешно със 

задачи за аналогия вследствие на петдневна обучителна програма, целяща да увеличи обема на 
работната им памет и повишаване способността за потискане.

Дизайн
Дизайнът на изследването е смесен:
•	 вътреиндивиден фактор с две нива – пред-тест и пост-тест със задачи за аналогия (в 

началото и в края на обучителната програма);
•	 междугрупов фактор с две нива – контролна група, която преминава през обучение 

със задачи за консервация и експериментална група, която преминава през обучение 
със задачи за работна памет

Участниците са разпределени на случаен принцип в контролната и експерименталната 
група. Обучителната програма и за двете групи е с продължителност пет дни. Всички деца 
преминават през една и съща процедура с пред-тест и пост-тест със задачите за аналогия.

Тест аналогии – има общо десет на брой задачи. Целта е да бъде тествана способността 
на децата да правят аналогии. Те решават два типа задачи в тази сесия – класически пропор-
ционални аналогии и задачи за решаване на проблеми по аналогия.

Зависимата променлива е броят верни отговори на пред-теста и пост-теста със задачите 
за аналогия.

Стимули
Тестът със задачи за аналогия е създаден под ръководството на доц. Милена Мутафчиева 

и ас. Кристина Българанова с участието на колеги от лабораторията по когнитивно развитие 
на НБУ. Както беше споменато, той е съставен от десет айтема. Класическите задачи са седем 
на брой (цветни, ламинирани картини) с нарастваща трудност по отношение на броя на алтер-
нативите и сложността на релациите (фиг. 1). Четири от задачите са с по четири алтернативи 
(фиг. 1А), а останалите три са с пет алтернативи (фиг. 1В). За всяка от задачите дистракторите 
са подбрани по определени критерии, подобно на задачите на Goswami и Brown (U. Goswami& 
A. L. Brown, 1989). Винаги освен верния отговор, в алтернативите присъства един отговор, 
който е повърхностно сходен на С (в примера от фиг. 1В това е топката за тенис); такъв, който е 
категориално свързан (в примера от фиг. 1В това е крушата); има правилен обект с неправилна 
каузална трансформация (на фиг. 1В това е отхапаната ябълка) и неправилен обект с правилна 
каузална трансформация (на фиг. 1В това е разрязаният хляб). Примерите, представени на фи-
гура 1 са за класически пропорционални аналогии с четири и пет алтернативи за отговор, като 
втората задача е една от трудните.
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A B
Фигура 1. Пример за класически задачи от пред-теста за аналогии с четири (А) и с пет (B) 
алтернативи. При първата задача детето трябва да избере кое върви с рибката така както 
клетката за птици върви с птичката.

Задачите за решаване на проблеми по аналогия са три на брой. Базата се илюстрира с 
четири или пет на брой логически свързани картини, които се представят от експериментатора 
като история (фиг. 2). Спрямо примера на фигурата, на детето се разказва историята как един 
дух искал да се премести от стара вълшебна лампа в нова, но много държал също да премести 
всички богатства, които има. След като се чудил известно време как да стане това, той решил 
да използва вълшебното си килимче, да го направи на фуния и така да премести съкровища-
та. Аналогичната на базата задача се решава с реални предмети като спрямо примера това са 
цветен лист хартия, две купи, малки цветни топчета, молив, гума. Експериментаторът разказва 
историята за духчето на детето, след което му представя материалите от целевия проблем и 
му поставя задача. Правилното решение на целевата задача в този случай изисква от детето 
да използва цветния лист хартия и да направи на фуния, с която да прехвърли топчетата във 
втората купа. 

Фигура 2. Пример за картинките, които се използват в историята – база при задачите за 
решаване на проблеми по аналогия. Картинките се представят последователно и детето 
чува съответната история, след което трябва да реши целевия проблем.

За обучителната програма, използвана в експерименталната група и целяща увеличава-
не на обема на работната памет и способността за потискане, е използванапаметова задача за 
посочване (Self-ordered pointing task), в се представят различни абстрактни фигурии е разра-
ботена от Petrides и Milner (M. Petrides &B. Milner, 1982). В нашето изследване задачите са 
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адаптирани от Дара Василева, като част екипът на лабораторията по когнитивно развитие на 
НБУ. От изображенията са свалени от интернет, а някои са специално създадени за целите на 
изследването. Задачите включват четири игри, където фигурите се представят в конфигурации 
от четири, шест, осем или десет айтеми с нарастваща трудност. Всички фигури са черно-бели, 
изравнени по размер, тежест и не притежават специфичен начин на изобразяване. Пример за 
изображение с четири айтема е представен на фигура 3. Инструкцията към всички задачи е 
следната: „Сега ще ти покажа различни фигури. В тази игра ти трябва да посочваш различна 
фигура всеки път“. За представянето на задачите за памет се използва Power Point презента-
ция, показана на iPad.

Фигура 3. Пример от задачите за трениране на памет с четири фигури на екрана. От де-
тето се изисква всеки път да показва различна фигура.

От една страна, задачата за посочване развива паметовите способности, защото детето 
трябва да помни определен брой айтеми, които са показани на слайда, да си спомня какво е 
избрало предния път и сега да избере друг стимул. От друга страна развива и способността 
за потискане, защото се предполага, че първият избор на детето е този, който е направил при 
предния опит. Сега то трябва да го потисне и да направи нов.

В контролната група по време на обучението са представени класически задачи за кон-
сервация по образец на тези, създадени от Piaget. Целта на тези задачи е да изследва способ-
ността на децата да разбират, че определени свойства се запазват след физически трансфор-
мации като форма, размер, дължина и др. Общият брой на задачите за консервация е осем. В 
задачите за консервация са използвани истински обекти. В една от задачите за запазване на 
брой, например, са използвани топчета от пластилин с различен цвят, но един и същи размер 
(фиг. 4). Първо се представят топчетата, аранжирани както са показани на първата картинка и 
детето трябва да каже дали двете съвкупности са еднакви на брой. След това едната съвкуп-
ност е „разширена“, както е показано на втората картинка и детето трябва да прецени дали сега 
двете съвкупности имат еднакви на брой топчета. 

ВРЪЗКА МЕЖДУ ОБЕМ НА РАБОТНАТА ПАМЕТ, СПОСОБНОСТ ЗА ПОТИСКАНЕ И ...



ПСИХОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО
416

Фигура 4. Пример от задачите за консервация, използвани в контролната група, където 
детето трябва да прецени дали след промяна на подредбата обектите запазват броя си.

Процедура
Всяко дете преминава през две измерванияс теста за аналогии – пред-тест преди начало-

то на обучителната програма и пост-тест след приключването ú, които продължават около 20 
минути за всяко тестиране.

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 1, 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 
различна трудност – има задачи, както с четири, така и с пет алтернативи за отговор. 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 де-
тето 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 задачата от фигура 2: „Измисли колкото можеш повече начи-
ни, така че като си помагаш с тези предмети да успееш да пренесеш топчетата от едната 
купа в другата.“).

Обучителна програма
Между двете тестирания със задачи за аналогия, всяко дете преминава през петдневна 

обучителна програма със задачи за памет в експерименталната група или задачи за консерва-
ция в контролната група. Всекидневната сесия и за двете групи е с продължителност около 
25 минути на дете. В експерименталната група на детето първо му се показва слайд с четири 
абстрактни фигури и след като си избере една от тях, се показва друг слайд със същите четири 
фигури, но разположени в други позиции и задачата на детето, както вече беше посочено, е 
всеки път да си избира различна фигура. Във всеки следващ опит броя на фигурите нараства.
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В контролната група това обучение е със задачи за консервация като процедурата винаги 

е една и съща независимо от това дали задачите са запазване на количество, брой или др. Екс-
периментаторът показва на детето две конфигурации от материали и го пита дали са еднакви. 
След това променя една от двете конфигурации без да добавя или отнема количество или брой 
и отново пита детето дали сега двете съвкупности са еднакви.

Участници 
В изследването взеха участие 35 деца на възраст между 48 месеца и 59 месеца, със средна 

възраст от 54 месеца, 2-ра група в масова детска градина в гр. София. Всяко от децата бе вклю-
чено в изследването след подписано информирано съгласие от страна на родителите.

Резултати
Резултатите са обработени със статистическа програма за обработка на данни SPSS, на-

правен е дисперсионен анализ ANOVA с повторни измервания (Repeated Measures). В таблица 
1 са представени описателните статистики на двете групи от двете измервания.

Таблица 1. Описателни статистики на резултатите на двете групи на пред-тест и пост-
тест със задачи за аналогии от максимум 10 точки (за всяка правилно решена задача, 
детето получава 1 точка).

Група Брой Ср. стойност 
на пред-теста

Ср. стойност 
от пост-теста

Ст. 
отклонение

Ек 18 3.89 7.28 2.166
Контролна група 17 4.88 5.18 2.288

Както се вижда от таблицата, средната стойност на експерименталната група на пред-тес-
та с аналогии е 3.89 и се повишава на 7.28 на пост-теста от максимум 10 точки. Резултатите на 
децата от контролната група на пред-теста са по-високи в сравнение с тези на децата от експе-
рименталната група, а именно 4.88 и се повишават на 5.18 на пост-теста.

Анализът на резултатите показа, че има ефект на вътреиндивидния фактор (F(1,33)=59.470; 
p<0.001), както и че има интеракция между вътреиндивидния фактор и групата (F(1,33)=41.868; 
p<0.001) (фиг. 5).

Фигура 5. Резултатите от пред-теста и пост-теста на двете групи, изобразени с отделни 
линии. Ясно се вижда значимото повишение в експерименталната група между двете 
измервания.
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Резултатите показват, че след пет дневна обучителна програма децата на 4 години значи-
мо повишават резултатите си в тест със задачи за аналогия, т.е. нашата хипотеза се подкрепя. 
Друг е въпросът, че липсата на ефект на междугруповия фактор (F (1,33)=0.609; p=0.441) оз-
начава, че не можем да твърдим, че вида обучение има значение. От друга страна, се вижда, 
че резултатите на децата от контролната група не нарастват много при повторното тестиране 
с аналогии. Една възможна причина за този факт би могла да е, че резултатите на децата от 
контролната група на пред-теста са доста високи в сравнение с тези на децата от експеримен-
талната група.

За да изследваме причините за това, направихме допълнителни анализи с Т-тест. Оказва 
се, че и в двете групи има значима разлика между пред- и пост-теста – съответно за контрол-
ната група Т(16)=8.798; p<0.001 и за експерименталната група Т(17)=7=278; p<0.001, което 
означава, че и при двете групи се наблюдава подобрение на резултатите при второто тестира-
не. При сравнението на групите по двойки става ясно, че двете групи на пред-теста са на едно 
ниво на справяне (p=0.196), докато на пост-теста експерименталната група се справя значимо 
по-добре от контролната (p=0.008). Тъй като е озадачаващ фактът, че повишение от 0.30 в кон-
тролната група излиза статистически значимо, ние разгледахме суровите резултати на децата. 
Оказва се, че това повишение се дължи на по-добрите резултати на три от децата в контролната 
група при решаването на проблеми по аналогия. Контролната група като цяло не подобрява 
резултатите си при класическите задачи за аналогия, както и няма подобрение на резултатите 
при 15 деца от контролната група при решаването на проблеми. От тази гледна точка можем да 
твърдим, че тази значимост по-скоро се дължи на случайни фактори като влиянието на отделни 
деца, високия първоначален резултат, недостатъчен брой на децата в групите и т.н.

В допълнение решихме да проверим дали има специфичен ефект на обучителната про-
грама в зависимост от типа задачи за аналогия при експерименталната група. В таблица 2 
са представени описателните статистики на децата, разделени по вид задачи в пред-тест и 
пост-теста за аналогии – класически задачи и задачи за решаване на проблеми чрез аналогия.

Таблица 2. Описателни статистики на децата от експерименталната група на пред-тест и 
пост-тест в зависимост от вида задачи.

Брой Задачи Макс. 
бал

Ср. ст-ст 
на пред-
теста

Ст. 
отклонение 
на пред-
теста

Ср. ст-ст 
на пост-
теста

Ст. 
отклонение 
на пост-
теста

18 Класически 
аналогии (7 
на брой)

7 3,33 1,749 5,56 1,294

Решаване на 
проблеми (3 
на брой)

3 0,56 0,784 1,72 0,958

От таблицата се вижда, че повишение на резултатите се наблюдава и при двата вида 
задачи – средната стойност на класическите задачи се покачва от 3,33 на 5,56 от максимум 7 
точки, а на задачите за решаване на проблеми от 0,56 на 1,72 от максимум 3. Анализът показа, 
че се наблюдава значимо повишение в резултатите и при двата вида задачи – класическите за-
дачи за аналогия (F(1,17) = 39,667; p<0.001) и задачите за решаване на проблеми по аналогия 
(F(1,33)=59.470; p<0.001). Това означава, че ефектът на обучението не е специфичен за типа 
задача, а се наблюдава при всички използвани видове аналогии в пред- и пост-теста.
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дискусия

Резултатите от настоящото изследване показват, че има ефект на обучителната програма 
при решаване на задачи за аналогия, но не и ефект на междугруповия фактор, което означава, 
че не можем категорично да твърдим, че вида обучение (със задачи за работна памет и потис-
кане или за консервация) има значение. Въпреки това, смятаме, че тези резултати подкрепят 
отчасти хипотезата ни, че обучителна програма, целяща увеличаване на обема на работната 
памет и способността за потискане ще повиши резултатите на децата при решаване на задачи 
за аналогия, тъй като на пост-теста децата от експерименталната група се справят значимо по-
добре от тези от контролната, докато в началото на пред-теста разлика между двете групи не се 
наблюдава. Наличието на значимо повишение на резултатите на децата от контролната група и 
липсата на главен ефект на вида обучение сме склонни да припишем на случайни фактори, като 
отделни деца, високия резултат на пред-тест и т.н. Това означава, че независимо, че програмите 
за работна памет при възрастни нямат ефект, то тези при деца все пак могат да подобрят обема 
ú, както и способността за потискане. Това не е изненадващо, тъй като работната памет има 
определен капацитет и обучението при възрастни не може да го надхвърли. Докато при децата 
тя все още е в процес на развитие и обучението би могло да доведе до подобрението ú.

Като следствие от това изследване отново не може да се разграничи влиянието на всеки 
един от тези фактори поотделно (инхибиторен контрол и работна памет), тъй като паметова-
та задача за посочване, която е използвана в този експеримент, влияе и на двете. Но в други 
наши изследвания ние успяхме да проверим влиянието на тези фактори поотделно и да уста-
новим, че всеки един самостоятелно повлиява благоприятно разсъжденията по аналогия (К. 
Гоцева-Българанова, под печат). Тези резултати са консистентни с други подобни изследвания, 
които показват, че тренирането на екзекутивните функции повишават способността на децата 
да решават задачи за погрешни вярвания (К. Гоцева-Българанова и М. Мутафчиева, под печат), 
както и образователните способности на децата (A. Diamond & K. Lee, 2011; A.Diamond, 2012). 

Не се открива специфично влияние на обучителната програма в експерименталната гру-
па върху различните видове задачи за аналогия, т.е. обучението повлиява положително спра-
вянето на децата както с класически задачи за пропорционални аналогии, така и способността 
им да решават проблеми по аналогия.

Основното постижение на настоящия експеримент е, че има данни за наличието на при-
чинно-следствена връзка между обучението и повишаването на способността на малките деца 
да правят аналогии. В бъдещи изследвания планираме да допълним данните с повече деца и 
да проверим дали това ще доведе до наличието на влияние и на вида обучение, въпреки че и за 
момента можем смело да твърдим, че когато обучаваме децата в паметови задачи, това влияе 
върху висши когнитивни процеси, каквито са аналогиите.

В по-голям мащаб откритието, че работната памет при малки деца може да се подобри 
вследствие от обучение може да има голямо влияние върху идеята за обучителни програми 
като цяло, тъй като това е способност, която участва във всички висши когнитивни функции. 
Ако има начин, по който да я развиваме, това би означавало, че разполагаме със средства и 
стратегии за това как да оптимизиране справянето на децата в училище и в други сложни ког-
нитивни функции.
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ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ОЦЕНКА НА ЕМОЦИОНАЛНАТА 
КОМПЕТЕНТНОСТ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Радостина Ванева Стоянова-Ширяев, детски клиничен психолог,  
частна практика: РадостИ – Школа за емоционално развитие

EMPIRICAL STUDY FOR EVALUATION OF EMOTIONAL  
COMPETANCE OF PRESCHOOL CHILDREN

Radostina Vaneva Stoyanova-Shyryaeu, clinical psychologist at private practice

Настоящият доклад представя резултати част от проучване, осъществено през 2010 година в град 
Варна (България) за оценка на превенционна програма за подкрепа и развитие на емоционални и соци-
ални компетенции при деца в предучилищна възраст. Резултатите, включени и обсъдени в този доклад, 
са свързани с емоционалната грамотност на децата относно четири базови емоции (радост, тъга, страх и 
гняв). Статистическата извадка обхваща 133 валидни интервюта проведени с деца от три различни детски 
градини, разпределени в шест градински групи на възраст от 4 до 7 години. В изследването са участвали 
73 момчета и 60 момичета. Данните са събрани чрез нагледен картинен материал, създаден от немската 
страна по проекта във връзка с превенционната програма. Резултати показват, че емоциите „радост” (в 
приблизително 50% от случаите) и „тъга” (в около 60%) са разпознаваеми и децата използват съответната 
речникова форма. Лицевото изражение на емоцията „страх” обаче е изключително неясна за децата, едва 
11,3% от децата я разпознават и назовават, а 6,8 % я разпознават, но не разполагат със съответния реч-
ников еквивалент. 72,2% са казали или използвали грешно наименование и са я обяснили чрез ситуация, 
неотговаряща на лицевото изражението. Изводите направени в това проучване дават насоки да се търсят 
решения за социални проблеми, като агресивно поведение в ранна детска възраст, в липсата на емоционал-
на компетентност при децата и по специално при неразпознаването на емоционалното състояние „страх” 
в отсрещната страна. 

The current report presents the results of a research done in 2010 at Varna, Bulgaria. The results are meant 
to help illustrate the effectiveness of a preventive program supporting the emotional development and social com-
petency for kids at preschool age. Theaforementioned results are evaluated in high detail in this report, where its 
effectiveness is based upon the children’s coverage of the four base emotions – happiness, sadness, fear and anger. 
This statistical excerpt presents 133 interviews completed with children from three separate kindergartens spread 
across six groups of kids between 4 and 7 years of age. 73 boys and 60 girls have taken part in the research. The 
statistical data has been acquired using visual materials in form of pictures created by the German partners in 
this project. The results are showing that kids can recognize, express and communicate the emotion “happiness” 
in 50% cases and the emotion “sadness” in the 60% of the cases. However, the facial expression of “fear” is recog-
nizable to only 11.3% of the children, where 6.8% of them can recognize the emotion “fear”, but do not have the 
verbal skills to express it. 72.2% of the children have said or have wrongly used an emotion to describe a situation 
that does not correlate to the facial expression presented with a picture. The end result of this research suggests 
that there is a need for solution to address social problems, such as aggressive behavior in early age, lack emotional 
competency and most importantly the inability to recognize the emotion “fear” in the other party.

ВъВедение В темата „базоВи емоции и емоционална компетентност”
В последните десетилетия темата за емоционалната интелигентност и емоционалната 

компетентност е широко дискутирана в психологическите среди. Една от причините е емпи-
ричното утвърждаване на емоционалната компетентност като основен компонент в психо-со-
циалното благополучие на индивида (Chiarochi etal.,2003; Denham et al., 2003; Izard et al., 2001). 
В българските научни среди често цитирано е името на Даниъл Голман (Голман, 2011) с негова-
та теоретична постановка за емоционалната интелигентност. Популярни са и тезите на Изард 
(Изард, 2017) относно базовите емоции и емоционалното развитие от ранна детска възраст. В 
настоящия доклад ще се представи по обширно концепта за „емоционална компетентност” и 
как емоционалната компетентност се диференцира и определя в ранна детска възраст. 
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За основа на компонента „емоционална компетентност” се използва теоретичната 

постановка на Каролин Сарни (Saarni, 1999), която изгражда своята концепция чрез надграж-
дане на осем ключови умения, които децата трябва да развият с времето. Тези умения включ-
ват разпознаване и разбиране на своите и чуждите емоции, съпреживяване на чуждите емоции, 
адекватно изразяване на емоционални състояния и разграничаването им от мимическото из-
ражение, използване на съответните речникови еквиваленти и справяне с негативни емоцио-
нални настроения, така че да се достигне до умение, което Сарни нарича „self-efficacy”. Без 
претенции за лингвистична точност, а представено като лично разбиране на автора за концепта 
на Сарни, в този доклад се използва термина „себереализация”, чиято фукция е да даде име на 
способността на индивида, участвайки в социална ситуация да може да изрази своето емоцио-
нално състояние, да го представи по подходящ начин на своя събеседник, да разбере и оцени 
емоционалното състояние на своя събеседник и така да осъществи своите желания и намере-
ния, че да не окаже негативен ефект на своя събеседник. 

За да се обясни още по-подробно „емоционалната компетентност”, ще се разгледат и две-
те части на предствения компонент с цел поясняване на неговото съдържание. За въвеждане на 
„компетентност” е използвана дефиницията на Де Боер (DeBoer, 2008), авторът я представя 
като заучено поведение, чрез което се постига желан позитивен резултат, не се губи с времето 
и използвайки се в идентични ситуации води до съответния положителен резултат. Зиеланд и 
Рам (Sieland & Rahm, 2008) рафинират компетентността още едно ниво, като определят два 
нейни аспекта: личностно умение и социално умение. С оглед на представената теоретична 
обосновка на Саарни по-горе в текста и умението на индивида да осъзнава и контролира собст-
вените си емоции, но също така да може да разпознава и съпреживява чуждите емоции, може 
да твърди, че в този контекст разглеждаме „компетентността” и като личностно и като социал-
но умение. 

От тази гледна точка следва да се задълбочи разбирането за „емоциите” и да се просле-
ди тяхното представяне в научната литература. През годините емоциите са разглеждани от 
различните научни направления в посока еволюционно развитие, конструктивистки възгледи, 
поведенчески и функционални механизми. Един от авторите, често цитиран в контекста на раз-
бирането на емоциите, е Карол Изард, който е един от създателите на ”Differentional Emotions 
Theory” (Izard, 1992; Изард, 2017). В неговите публикации са поставени в основата „базовите 
емоции”, които според него са вродени умения и още от раждането си бебетата могат да изра-
зяват базови емоции, сред които са радост, гняв, тъга, страх, интерес, изненада и отвращение. 
Те могат да бъдат както когнитивно, така и некогнитивно активирани. За пример може да се 
даде неприятното усещане, което може да донесе определен тип храна на бебето и лицевото 
изражение на емоцията отвращение. Изражението може да се породи спонтанно, при опитване 
на храната, но може да се появи и целенасочено, ако малкото дете може да асоциира съответ-
ната храна с нещо вече познато. Всяка от базови емоции има уникално и универсално лицево 
изражение, които според цитираните от Изард международни проучвания не очитат културно 
обособени разлики в изразяването на съответните емоции (Izard, 1992). 

Друг основен подход към разбирането на емоциите е разгледан и във вече споменатия 
концепт на Сарни (Saarni, 1999), където емоциите в зависимост от контекста, в който инди-
вида присъства, имат основна мотивационна функция. В този модел се приема твърдението, 
че първоначално емоциите не могат да бъдат разграничени, в този смисъл бебетата изпитват 
биполярни емоционални преживявания, които според измененията на околната среда, се спе-
цифицират и модифицират спрямо разбирането на индивида за емоционалното му състояние, 
желанията му и възможния поведенчески отговор в дадената ситуацията. 

И двете теорeтични постановки са единодушни, че следва да се прави разлика между 
емоции и емоционално състояние. Емоциите са независими и отделно от емоционалното 
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състояние. Те са първосигнални и се зараждат в различни мозъчни структори в сравнение 
с емоционалните състояния, които активизират други центрове в човешкия мозък (Izard, 
1992; Adolphs, 2002). Основна мозъчна структура, която реагира моментално на емоциите е 
бадемовидното тяло в лимбичната система – амигдала, след нейното “задействане” тялото 
отговаря с набор от невро-физиологични процеси в зависимост от изпитаната емоция (Adolphs, 
2002). Емоционалното състояние и последващите изменения вече могат да бъдат регулирани от 
кортексните и неокортексните структури. Когнитивните умения на индивида за осмислянена 
емоционалното преживяване е основен момент за това, дали дадено емоционално състояние 
ще продължи или ще бъде видоизменено. В този контекс следва да се споменат най-новите 
познания в областта на екзекутивните функции, чиито основни компоненти: инхибиторен 
контрол, работна памет и планиране на действие са в основата на емоционалната регулация 
(допълнителна информация относно екзекутивните функции – Матанова, 2016). Причината, 
интензитета и продължитеността на изпитаната емоция се диференцира на база на личностни 
качества, спомени и разбиране на индивида за емоциите (Petermann & Wiedebusch, 2003). 
Връщайки се към концепта на Изард за базовите емоции, лицевото изразяване на емоциите 
започва още в кърмаческа възраст, интерес, радост, тъга и гняв могат да бъдат наблюдавани 
между втория и четвъртия месец на бебето, това е и моментът, в който се очаква и първият 
социален отговор на бебето под формата на “социална усмивка” (Ackermanetal., 1998). 
Емоцията страх присъства в емоционални изражения на малко по-късен етап между седмия 
и деветия месец от раждането на бебето, успоредно с нарастването на когнитивните познания 
(Ackermanetal., 1998; Изард, 2017). 

Основен фактор за това как кърмачето и вече порасналото дете да могат да разпознават 
лицевото изражение на емоцията и да придобият съответно знание за нейното тълкуване е 
отношението му с основния грижещ се. Значимият възрастен в живота на детето, в частност 
майката, изграждат връзка основана на интимност и реципрочност от емоционални отговори, 
които формират бъдещите представи на кърмачето за емоциите. (Izard, 1991). Тази емоционална 
реципрочност в отношенията “майка-дете” може да бъде разпозната и обяснена с тезите на 
Боубли и Ейнсуьрт за “привързаност”, които поставят в центъра на своите проучвания степента 
на сигурност и увереност във връзка в диадата “майка-дете” (Матанова, 2015). Изард определя 
емоциите като основен адаптативен модел при изграждането на привързаността (Izard, 1991). 
Други фактори, които определят възможностите на детето за разпознаването на емоции са въз-
растта, индивидуалното темпо на развитие, езиковата компетентност, темперамент и културна 
обословеност (Petermann & Wiedebusch, 2003). 

методология на предстаВеното изследВане

В настоящия доклад следва представяне на емпирично проучване за разпознаване на ба-
зовите емоции от деца в предучилищна възраст. Данните са събрани в началото на 2010 годи-
на като част от проект за оценка на ефективността на превенционна програма за подкрепа и 
развитие на социални и емоционални компетенции. Инструментите и материалите по проекта 
бяха предоставени от немската страна по проекта с цел транскултурен анализ на програмата. 
Целта и провеждането на проекта беха представени в седем детски градини в град Варна на 
педагогически съвет. В последсвие бяха избрани три детски градини на принципа на тяхната 
готовност да се включат безвъзмездно в проекта. Във всяка от трите детски градини бяха из-
брани по две възрастови групи (за целите на приложения тренинг бяха разделени на тренинг и 
контролна група), като общия брой на участниците след подписано съгласие от страна на роди-
телите е 138 деца – от общо шест възрастови групи: 2 втори (4-годишни), 2 трети (5-годишни) 
и 2 четвърти групи (6-годишни). С оглед на това, че данните са събрани през втората половина 
на учебната година, част от децата по възраст са преминали съответната възрастова граница.
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от родител и учител за съответното дете, както преди така и след провеждане на програмата 
от тренинг и от контролните групи. Заедно с това бяха проведени индивидуални интервюта 
с децата. Продължителност на интервюто е около 30 минути, с детето е разговаряно индиви-
дуално без присъствие на трето лице. Представени бяха на 4 блока от въпроси под формата 
на проективен материал: 1) лицево изражение на емоции; 2) избор на лицево изображение в 
социална ситуация; 3) агресивно възприемане на социална ситуация – „нарочно или без да 
искам”; 4) алтернативи за действие в социална ситуация. Картините, които децата разглеждат 
са съобразени с възрастта им, без допълнителни детайли, в черно-бял формат и в два варианта 
разграничени по пол (Изображение1).

Изображение 1: Лицеви изражение използвани в първия блок от въпроси в интервюто
Въпросите зададени на децата са стандартизирани по шаблон и модел на вече правената 

оценка на програмата в Германия и Люксембург, изключвайки субективно варииране при из-
бор на въпроси от страна на изследователя. Следва да се отбележи, относно субективността на 
изследователя, че събраните данни, обработените резултати и оценка им са извършени един-
ствено и само от автора на доклада, не присъства допълнителна субективност. Представяне на 
самата програма, оценка на резултатите и подробности относно международното ѝ представя-
не е публикувано през 2015 година от Стоянова-Ширяев (Стоянова-Ширяев, 2015).

В настоящия доклад са включени само въпросите от първите два блока , зададени на 
децата. Те включват четирите базови емоции: радост, гняв, тъга и страх. На детето се поставя 
въпрос: „Как се чувства детето на картинката?” (изображение 1), при назоваване на конкретна 
емоция се преминава към следващия въпрс, ако детето отговори в биполярен модел „добре/зле 
се чувства”, се задава уточняващ въпрос: „Какво според теб му се е случило, за да изглежда 
така?” В отчетените резултати към първата част въпроси, резултатите са категоризирани в че-
тири групи: „грешен отговор”, „няма отговор”, „вярно назоваване”, „вярно значение”.

Вторият блок от въпроси се изисква от детето да постави едно от четирите лицеви из-
ражения в социална ситуация, като децата вече имат на разположение контекст и телесното 
представяне на емоцията, т.е. ситуацията, в която детето се страхува ръцете са поставени в 
отбранителна позиция, а тялото видимо се отдръпва назад. От тестваното дете се очаква да 
постави „подходяща главичка” на липсващото място и да обясни, защо това изражение е под-
ходящо. Отговорите са категоризирани в „правилен/ грешен” избор на емоция и „подходящо/
неподходящо” обяснение защо е поставило точно тази картинка.

Изчисления на резултатите е използвана статистическа програма SPSS v.19, фигурите и 
графиките са генерирани с MS Office пакет.

резултати

В представената извадка са включени 133 интервюта на деца в предучилищна възраст. 
Разпределението по пол е приблизително равно съответно 70 момчета (54,9%) и 63 момичета 
(45,9%), извадката е хомогенна по пол (χ2= .368; p = .544). Възрастта на децата е между 4 и 7 
години (M = 5.08; SD =.876). Проверка за хомогеността на извадката относно възрастта показа 
сигнификантна хетерогенност (χ2= 34.368; p = .000), която е предпоставка за допълнително 
сравнение по възраст. Рзпределението по пол и възраст на децата може да се види на фигура 1 
и 2.
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Фигура 1 Фигура 2

Фигура 3 дава информация относно разпределението на детските отговори в четирите ка-
тегории. Най-лесно разпознаваеми за децата са емоциите „радост” и „гняв”, съответно 41,4% 
и 61,7%. Едва 9% не са разпознали емоцията радост или не са дали отговор и само приблизи-
телно 14% не разпознават гнева. За емоцията тъга повече от половината имат вярно значение 
58,6%, но не използват езиков еквивалент „тъжен, нещастен, разплакан” и прочие, а остават 
в биполярната категория чувстват се „зле” или „лошо”. Често използват и думата „сърдит”, 
но в различен контекст, повечето деца я използват и за „ядосан”, което не дава ясна представа 
дали и по какъв начин разграничават двете емоции. В този смисъл за вярно значение са катего-
ризирани отговори, които спрямо уточнение от страна на детето, стигат до заключение, че на 
картинката детето „плаче за мама”, „мъчно му е за мама”, „боли го нещо” и други. 

Много висок процент грешни отговори 72,2% се отчита за емоцията „страх”. Това е и 
емоцията с най-голям прецент без отговор 9,8%. При липсващ езиков еквивален на „страх” за 
вярно значение на емоцията, се приемат отговори от вида „видял е нещо страшно, нещо лошо” 
и въпреки това, процентът на децата, които са стигнали до правилното значение са едва 11,3%. 
Децата използвали думата „страх” или „уплашен” за съответната картинка са едва 6,8%. 

Фигура 3: Разпознаване на базови емоции

Допълнителна информация относно разпределението на детските отговори в първия блок 
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от въпроси за базовите емоции и тяхно разпознаване в лицево изражение дава Фигура 4, къде-
то резултатите са допълнително разбити по полова принадлежност. Допълнителни изчисления 
за корелационни връзки, използвайки коефициент на Пиърсън, показва, значими резултати за 
емоциите „гняв” и „страх” (съответно r = .175, p=.044 и r=.202, p=.02). Както следва да се оч-
аква разпознаването на базовите емоции корелира значимо и с възрастта на децата, като коре-
лация е значима и за четирите емоции, а нивото на сигнификантност варира от p=.00 и p=.019.

Фигура 4 Разпознаване на базови емоции – Сравнение спрямо пол

Във втория блок от въпроси децата трябва да поставят съответната емоция в социален 
контекст. На фигура 5 са представени в категориите „вярно” и „невярно” първо избраната емо-
ция, а след това и „вярно” или „невярно” е обоснована. Следва да се отбележи, че като вярно 
обяснение се взима в предвид спрямо поставената емоция, т.е. детето може да си тълкува си-
туацията по различен от предвидения контекст и емоцията, която поставя да отговаря на обяс-
нението. Такъв пример се наблюдава при социалния контекст на емоцията „тъга”. На детето 
е показана ситуация, в която три деца играят на карти, а едно стои в страни от тях. Въпреки 
че от детето се очаква да постави тъжно лице, защото детето не е допуснато да играе с оста-
налите, има отговори, в които деца поставят усмихнато лице, а обосновката е, че стоящото в 
страни дете сега е дошло и ще помоли да играе с останалите, затова е доволно. В този кон-
кретен случай, поставената емоция е „невярна” спрямо очакванията на тестващия, но е вярна 
спрямо обяснението. Но има и възможност детето да постави очакваната от него емоция и тя 
да бъде приета за вярна, в обясненията си обаче да не се потвърди изборът му и емоцията да не 
отговаря на ситуацията. Пример за това е емоцията „страх”, където едно дете посяга да удари 
друго, което се опитва да се предпази. В този случай се очаква да се постави уплашеното из-
ражение, и въпреки че детето е избрало правилната картика според очакванията на тестващия, 
обосновката е, че изплашеното дете иска да си играят заедно, затова изглежда така. В случая 
това обяснение се приема за грешен отговор. По тази причина могат да се наблюдават разлики 
в съответните колони на фигура 5. 
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Фигура 5 Разпознаване на емоциите в социална ситуация

Емоцията „страх” отново отчита най-много грешни отговори. 73,3% са грешно поставе-
ните емоции и 78,2% са грешно обоснованите отговори, което навежда на извода, че 4,5% от 
децата може би са поставили на случаен принип вярната емоция. Тази тенденция за поставен 
случайно верен отговор при емоцията „тъга” е най-висока 17,3, разликите в тази посока за емо-
циите „радост” и „гняв” са съответно 5,3% и 9,1%. Интерено е да се спомене, че 81,2% от де-
цата са поставили вярно емоцията „тъга”, както и 80,5% са поставили вярно емоцията „гняв”, 
което прави отговорите съпоставими с резултатите от първия блок въпроси, ако под разпоз-
наване на емоцията се вземат общия сбор на отговорите в категориите „вярно наименование” 
и „вярно значение”. Разлика се наблюдава обаче в емоцията „радост” където в първия блок 
общо 91% са разпознали емоцията – наименование и значение. Но при ситуацията, в която се 
поставя радостното изражение, едва 66,2% са я избрали за подходяща. Следва да се потърси 
отговор на въпроса дали изобразената ситуация на дете, което има сладолед не е достатъчно 
„радостна”, за да постави съответното емоционално изражение. Трябва да се има в предвид и, 
че изследването е правено през зимните месеци, което беше предпоставка и някои от децата да 
кажат, че детето е тъжно въпреки, че има сладолед, защото го боли гърлото.

Що се отнася до корелационни връзки в отговорите на децата във втория блок от въпроси 
не се отчита значима корелация спрямо пол както в избора на поставената емоция, така и в 
обяснението защо е поставена тази емоция. Спрямо корелации по възраст отново те са значи-
ми за избрана емоция и за обяснението към нея, сигнификантното ниво варира между p=.00 и 
p=.005. 

заключителна дискусия

Спрямо представените концепти на Изард (Izard, 1992) за базовите емоции от една страна 
и определянето на първите ключови умения, които детето трябва да придобие спрямо Саар-
ни (Saarni,1999) по пътя към емоционалната компетентност – разпознаването на собствените 
и чуждите емоции – може да се твърди че в предучилищна възраст децата вече притежават 
разбиране за емоциите и тяхното участие в социалните ситуации. С изключение на емоцията 
„страх”, макар и не винаги да имат езиков еквивален, разпознават емоциите „радост”, „гняв” 
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и „тъга” в повече от 70% от случаите. Големият брой на допълнително зададени въпроси в 
първия блок би могъл да се тълкува и като потвърждаване на тезата, че децата първоначално 
разпознават само биполярния аспект на емоциите: „добре/зле” се чувства детето на картин-
ката, а с течение на времето диференцират тези си познания. Основание за това твърдение е 
и значимостта на корелациите между разбирането на емоциите и възрастта на анкетираните. 
Корелация, която е очаквана още в споменатите фактори за развитие на емоционалното разби-
ране от Петерман и Виедебуш (Petermann & Wiedebusch, 2003) в началото на доклада. За тази 
цел една от задачите, която може да се постави за следващи проучвания, дали тези данни могат 
да потвърдят и корелационни връзки между привързаността в семейството и по специално със 
значимия възрастен. Друг основен момент, който следва да се проучи е има ли корелационна 
връзка между неразпознаването на емоцията „страх” и префериран избор на агресивна ал-
тернатива на действие в социална ситуация. Приемайки емоционалната компетентност като 
фактор за просоциално поведение и предикатор за благополучие на по-късен етап на развитие 
(Buckley et al.,2003; Denham et al., 2002; Dennis et al.) би могло да се очаква, че неразбирането 
и неразпознаването ѝ в отсрещната страна може да бъде предпоставка за агресивно поведение.
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Резюме. В доклада се разглеждат разнообразните смислови значения на понятието взаимодействие. 
Избраната тема предизвиква и отговор на съществени въпроси като: какви взаимодействия се наблюдават; 
какво представлява ефективността на взаимодействията; кои са факторите, от които зависи и какво може 
да се направи за повишаването ѝ в класната стая на съвременното училище. 

Ключови думи: взаимодействие, ефективност, класна стая

Abstract. The report discusses the various meanings of the concept of interaction. The selected topic answers 
to essential questions such as: what interactions are observed; what is the effectiveness of the interactions; what 
are the factors on which it depends and what can be done to increase it in the classroom of modern school.

Keywords: interaction, efficiency, classroom

Формулировката на темата предизвиква съществени въпроси, свързани с: понятието 
взаимодействие; какви взаимодействия има в класната стая; що е ефективност на взаи-
модействията; кои са факторите, от които зависи и как може да се повишава тя. За да се 
намери отговор, а и да се предложат варианти за практическото повишаване на ефективността 
на взаимодействията, е нужна теоретична яснота. Във връзка с това следва да се отбележи, че:

● Основна теза, която се обосновава в доклада, е, че факторите за повишаване ефек-
тивността на взаимодействието в класната стая произтичат от някои същностни ас-
пекти на взаимодействието като феномен. Ето защо се прави пространен анализ на разно-
образните схващания за него.

I. фактори, произтичащи от същностни аспекти на ВзаимодейстВието

1. Понятието взаимодействие
а) Речникови значения
Както е известно, формалната логика приема речниковото значение на понятието (вклю-

чително и преводното, когато е чуждица) като първа стъпка към изясняване същността на съ-
ответното явление или предмет, доколкото формата на такова познание е само една дефиниция. 
Анализът на различна по характер справочна литература относно понятието взаимодействие 
дава основание за следните изводи:

● Отсъствие на понятието взаимодействие (интеракция) в някои справочници
Ако понятието взаимодействие (интеракция) се квалифицира като общонаучно в смисъл, 

че „не принадлежи” към специфичния речник на нито една частна наука, а се използва от 
много науки, то неговото място би трябвало да бъде във всякакъв род профилирани и непро-
филирани справочници. Но то липсва например в: Българска енциклопедия на Н. Данчов и 
Ив. Данчов (1936). То отсъства и в профилирани издания, като: Педагогический словарь в двух 
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томах (1960); Речник на психоанализата (2000); Терминологичен речник по обществени и по-
литически науки (2012) и др. 

На фона на факта, че понятието взаимодействие/интеракция присъства в специализира-
ните справочници, където му се дава тълкуване в съответния научен аспект (например психо-
логически, ергономически, кибернетически и др.), отсъствието му в някои от тях, каквито са 
посочените по-горе, буди недоумение, защото води до директния извод, че взаимодействието/
интеракцията не се разглежда като собствен проблем в съответната научна област. 

● Етимология на понятието
Взаимодействие е понятие, което на български и руски език е съставно – изградено от 

понятията взаимно и действие. То буквално означава „взаимно действие между две страни; 
взаимно влияние” (Л. Андрейчин и др., 1973, с. 87; курсив мой – В. Б.). В следващо изда-
ние същите автори предлагат по-разширено тълкуване на понятието, а именно: „…2. Взаимно 
действие, въздействие един върху друг между два или повече предмета (Химическо взаимо-
действие). 3. Съгласуваност на действията между две или повече страни”. От тук – „взаимо-
действам – съгласувам действията си с някого” (Л. Андрейчин и др., 1994, с. 94). Любен Десев 
разширява обхвата на взаимодействащите си феномени, визирайки предмети, социални явле-
ния и фактори (Л. Десев, 2008, с. 71). 

В англоезичната и френскоезичната литература еквивалент на взаимодействие е със-
тавното понятие интеракция – от лат. inter- между, и actiо- действие. Негови производни са: 
interact – взаимодействаме си, взаимно си влияем; interacting – взаимодействащ, взаимосвър-
зан; interactive – взаимодействащи си хора, организации; interaction – взаимодействие, взаимно 
влияние (Сн. Боянова и др., 2002, с 581). 

● Статус на понятието в психологията
Както е известно, проблемът за интеракцията се разглежда като толкова важен, че тер-

минът е дал название на отделно направление в социалната психология – интеракционализъм 
(или интерактивна психология). За Л. Десев това е „система от количествени характеристики 
на непосредствено взаимодействие между хората и техни междуличностни отношения, раз-
глеждани механистично, автономно и независимо от съдържателната страна на общуването, 
отношенията и ценностните ориентации на участниците в съвместната дейност” (Л. Десев, 
2008, с. 182). Според Р. Корсини едно от значенията на интеракционизма е именно взаимнос-
тта на влиянията: „хората и ситуациите се разглеждат като упражняващи реципрочно влияние 
едни върху други. Не само ситуациите могат да упражняват своето влияние върху поведението 
на хората, но и хората могат да упражняват своето влияние върху ситуациите посредством зна-
чението, което им приписват, и чрез избора си на това, в кои ситуации да участват и в кои – не” 
(Р. Корсини, 1998, с. 430). 

Същевременно интерпретацията на взаимодействието човек – среда е източник на споро-
ве. К. Левин предлага уравнението:

B = ƒ(P E),
според което човешкото поведение е функция на човека и аспектите на средата, кои-

то са релевантни за него в даден момент. За социалните бихейвиористи съществуването на 
взаимодействия посочва именно идеосинкратичността на организацията на поведението при 
всеки човек, а следователно и голямата трудност на неговото прогнозиране. Теоретиците на 
чертите достигат до други заключения. Х. Айзенк и М. Айзенк посочват, че повторенията 
на теоретично базираните взаимодействия „личност х ситуация” са съвсем често срещани и 
такива повторения са доказателство срещу тезата, че поведението е идиосинкратично орга-
низирано у всеки човек. Пример за това са интерактивните ефекти на интроверсията-екстра-
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версията и трудността на задачата при ученето. Така за теоретиците на чертите повторни 
взаимодействия между личностна мярка и ситуационна променлива демонстрират колко фини 
могат да бъдат предвижданията на базата на личностни мерки. У. Мишел атакува концепция-
та и измерването на личностните черти, твърдейки, че ситуационните детерминанти обясня-
ват повече от вариацията в поведението, отколкото индивидуалните различия. В последвалия 
спор между ситуационистите и защитниците на подхода на чертите се оказва, че въпросът 
за „количеството дисперсия“ е псевдовъпрос и голяма част от противниците в дебата дости-
гат до помирително споразумение около интеракционистката позиция. Фактически самият У. 
Мишел в едно по-късно изказване омекотява по-ранната си позиция и отбелязва, че „би било 
прахостничество да се създават псевдопротиворечия, които изправят един срещу друг човека 
и ситуацията, за да се види кое е по-важно. Отговорът винаги трябва да зависи от конкретната 
ситуация и хората, които участват в нея (пак там).

б) Видове взаимодействия в класната стая
Представеният по-горе кратък анализ на речниковите тълкувания показва, че взаимо-

действието/интеракцията се разглежда като феномен, изискващ и проявяващ се при нали-
чието на две и повече страни – предмети, хора, ситуации. Това разбиране е методологическа 
основа за отговор на въпроса кои са конкретно тези „две или повече страни” в рамките на 
класната стая. т.е. какви (видове) взаимодействия се разгръщат в нея. Принципният отговор 
е, че това могат да са взаимодействия както между индивиди, така и между тях и „нещо друго”. 
В по-конкретен план това са:

● Взаимодействия между ролево неравностойни субекти. В класната стая такива са 
ежедневните взаимодействия между учителите и учениците във всеки урок;

● Взаимодействия между ролево равностойни субекти. В класната стая това са вза-
имодействията между учениците – между отделни ученици в рамките на групова дейност по 
време на урока или между групите. Взаимодействието между учителите също е между ролево 
равностойни субекти, но то по принцип става „извън” класната стая;

● Субект-обектни взаимодействия. Тук се отнасят:
○ взаимодействията на учителя с учебното съдържание или с нагледни, материали, тех-

нически устройства и др.;
○ взаимодействията на ученика с учебното съдържание или с нагледни, материали, тех-

нически устройства и др.
В контекста на темата трябва да се направи изводът, че съществуват фактори за повиша-

ване ефективността и при трите вида взаимодействия, като по-нататък се визират само първите 
два. 

II. фактори за поВишаВане ефектиВността на ВзаимодейстВията, осноВани на формал-
нологическите аспекти на понятието

Формалнологическият статус на понятието взаимодействие е променлив (относителен). 
Анализът на разнообразни публикации и литературни източници по темата показва, че той 
може да се сведе до два аспекта на тълкуване: 

○ взаимодействието е видово спрямо някакво родово; 
○ взаимодействието е родово спрямо „своите” видови понятия. 
Ще припомним, че в логиката вид и род са „категории, изразяващи отношенията между 

понятията според техния обем. Ако обемът на понятието А е част от обема на понятието Б, то 
А е видово по отношение на Б, а Б е родово по отношение на А (съответно А се нарича видово 
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понятие по отношение на Б, а Б е родово по отношение на А)”…(Философский словарь…, 
1963, с. 70 – 71).

Уточняването на този двуаспектен статус има като пряко следствие оформянето на идеи 
за конкретни фактори за повишаване ефективността на взаимодействията. 

Статус на видово понятие взаимодействието приема когато при дефиниране авторите 
го подвеждат под някакво родово. Именно родовото понятие насочва към важни същностни 
характеристики на взаимодействието. Оказва се, че като родови се посочват различни поня-
тия. Какви са констатациите в този план?

а) Едновременно подвеждане на взаимодействието под няколко родови понятия. 
Този подход се наблюдава както в справочната литература, така и в публикации, „теоретизира-
щи” по въпроса за същността на взаимодействието. Типични в това отношение са например 
следните постановки: „Взаимодействие – процес на взаимно влияние на телата едно върху 
друго, всякаква връзка и отношение между материалните обекти и явления…, свойство на 
всички тела, процеси и явления” (Философский словарь…, 1963, с. 70; курсив мой – В.Б.). По-
добна е и тезата: „Взаимодействие – 1. Философ. Взаимна връзка между явленията, процес на 
въздействие на обектите един на друг…универсална форма на движение и развитие…2. Вза-
имна поддръжка” (Толково-энциклопедический словарь…, 2006, с. 113, курсив мой – В.Б.).

Този „многородов подход” прилага и Н. Чакъров в своите три монографии, засягащи про-
блема за педагогическото взаимодействие. В тях многократно се срещат разсъждения от вида: 
Същността на учебно-възпитателната дейност е „особен род междуличностни връзки, които 
могат да бъдат наречени педагогически. В обществото тия връзки (ще ги наричаме педагоги-
чески взаимодействия) образуват много сложна мрежа, в която са включени всички хора…” 
(Н. Чакъров, 1971, с. 131);…Изходната абстракция в педагогиката е отношението, връзката, 
взаимодействието между формиращия се подрастващ и ръководителя на това развитие…” 
(пак там, с. 137; вж. също и: Н. Чакъров, 1980, с. 19; 100 – 101 и др., където се среща и поняти-
ето динамичен контакт между хората като синоним на взаимодействие; навсякъде курсив 
и подч. мое – В.Б.). 

Както се вижда, подобни разсъждения подвеждат, или по-скоро свеждат, понятието взаи-
модействие до синонимно използваните понятия връзка, процес, отношение, контакт, вза-
имна поддръжка. В такъв случай не можем да говорим за дефиниране в класическия фор-
малнологически смисъл, т. е. за действително подвеждане на понятието взаимодействие под 
едно родово. Но подходът е конструктивен, защото насочва вниманието към възможността за 
многоаспектен анализ на взаимодействието. С други думи явлението взаимодействие като 
факт може да се интерпретира многозначно – и като процес, и като (взаимо)отношение и като 
връзка и др. Подобен гносеологически феномен е типичен за научното мислене и би следвало 
да се оцени като целесъобразен. Например Д. Цветков използва квалификацията „многомерен 
характер на образованието и възпитанието”, когато аргументира тезата си, че те могат да се 
разглеждат в такива различни аспекти: като процес, като дейност и като взаимодействие (Д. 
Цветков, 1988 , с. 28 и сл.). Именно на този фон следва да се разглеждат дадените по-долу ед-
нозначни интерпретации на понятието взаимодействие.

б) Подвеждане на взаимодействието под едно родово понятие
Именно този род дефиниции дават основание да обосновем някои фактори за повиша-

ване ефективността на взаимодействията в класната стая. Затова анализът по-долу започва с 
наименованието на фактора и посочване на неговите формалнологически основания.
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● Фактор процесуалност – взаимодействието е ефективно, ако предизвиква разви-

тие/промени у учениците. 
Формалнологическата основа на този фактор е тълкуването на взаимодействието като 

процес (т. е. подвежда се под това родово понятие). Такова определение е например: „взаи-
модействие – в психологията – процес на непосредствено или опосредствано въздействие на 
обектите (субектите) един на друг, пораждащо тяхната взаимна обусловеност и връзка…” В 
същия източник като процес се определя и груповото взаимодействие (С. Головин, 2001, с. 
82 – 83; подч. мое – В. Б.). Или: взаимодействието е „понятие, използвано в психологията (и 
психиатрията) за обозначаване на процес на непосредствено или опосредствано въздействие 
между субекти (обекти) в процеса на взаимна обусловеност или връзка” (тук е допуснат „по-
рочен кръг” – „процес…в процеса на взаимна обусловеност”; Й. Стоименов, и др., 2004; подч. 
и бел. мои – В. Б.). 

Разглеждането на взаимодействието (интеракцията) като процес означава, че акцентът 
се поставя върху промените, които настъпват във взаимодействащите си страни във времето. 
Този аспект се подчертава от някои автори по следния начин: взаимодействието е „личен кон-
такт между двама или повече души, водещ до взаимни изменения в тяхното поведение, дейнос-
ти, отношения и установки” (С. Головин, 2001, с. 83; курсив мой – В.Б.). Взаимодействащите 
си страни могат да са едни и същи (например устойчива работна група от ученици в различ-
ните учебни часове), но в техните взаимодействия и личностно развитие настъпват промени. 
В някои случаи именно тези промени могат да се преследват като цели на взаимодействието в 
класната стая.

Разглеждането на взаимодействието (само) като процес поставя обаче принципните въ-
проси всяко взаимодействие ли е процес; възможно ли е взаимодействие без развитие/
промени на страните, т. е. съществуват ли с нищо и никого не впечатляващи взаимодействия, 
не оставящи никакви следи в съзнанието на взаимодействащите си индивиди и нямащи стой-
ност като фактор за развитието им. Такова впечатление прави например следният спомен на 
Ив. Вазов от неговите ученически години: „Свърших основното училище при други учители. 
Но по късото им учителстване, или по своята незначителност, те не оставиха никакви следи в 
душата ми” (Ив. Вазов, 1987, с. 83 – 84; курсив мой – В. Б.). 

Пример за роля на „неутрален фактор” в живота на учениците могат да са и „незачетени-
те ученици” в класа (констатирани чрез социометрията). Независимо от „постоянното им при-
съствие” в класната стая, в уроците и междучасията, редките взаимодействия с тях по принцип 
„не оставят следи” у съучениците им. Извън училище също има взаимодействия, които, макар 
и повторими и чести, нямат „развиваща стойност” или значимост на „фактор” в живота на хо-
рата, каквито са например взаимодействията в обслужващата сфера. Съществуват и еднократ-
ни, случайни и неповторими взаимодействия в живота на всеки човек, които поради своята 
мимолетност едва ли можем да окачествим като процеси (т.е. водещи до промени в личностно-
то развитие). Следователно, изводът е, че процесуалните характеристики на взаимодействията 
не са задължителна, а ситуативна, понякога присъща тяхна характеристика – не всички вза-
имодействия водят до промени у взаимодействащите си субекти. Вероятно това е мотивът на 
някои автори при дефинирането на понятието взаимодействие да избягват родовото процес, а 
да предпочитат, както видяхме, понятието „динамичен контакт между хората” (Н. Чакъров, 
1980, с. 19; курсив и подч. мое – В. Б.).

Така, от направените разсъждения за взаимодействието като процес, можем да изведем 
тезата, че единият фактор, от който зависи повишаването на ефективността му, е неговото ка-
чество процесуалност, т.е. взаимодействието е ефективно, ако предизвиква развитието 
на учениците (или промени у тях). 
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● Фактор наличие на адекватна реципрочност при действията на двата индивида. 
Формалнологическото основание на този фактор са дефиниции, в които родовото поня-

тие на взаимодействието е „взаимното влияние, или въздействие, или съвкупно действие на 
две страни”. Такива са например: „Взаимодействието е взаимно влияние на телата едно върху 
друго” (Философский словарь…, 1963, с. 70). Взаимодействие – характеристика на съвкупно 
действие между два или повече предмета”…„Интеракция – взаимодействие и взаимно влияние 
между хората в процеса на общуването им” (Л. Десев, 2008, с. 70; с. 182); „динамично взаи-
модействие и съотношение между две и повече променливи…” (Толково-энциклопедический 
словарь…, 2006, с. 687; курсив мой – В. Б.). 

Този вид дефиниране отговаря най-точно на етимологията на понятието взаимодействие. 
Но значението на посочените родови понятия съвкупно действие и взаимно въздействие е 
и в това, че акцентират върху причинно-следствената зависимост между действията на двете 
страни, т. е. върху това, че действията на едната страна предизвикват действията на другата. 
„Взаимодействието е такова отношение, при което причина и следствие постоянно сменят 
местата си” (Философский словарь…, 1963, с. 70; курсив мой – В.Б.). С. Головин подчертава, 
че взаимодействието е „система от взаимно обусловени индивидуални действия, свързани с 
циклична причинна зависимост, при която поведението на всеки от участниците встъпва 
едновременно и като стимул, и като реакция на поведението на останалите. Подобна трак-
товка се използва за обозначаване на начина за реализация на съвместната дейност, целта на 
която е разделянето и кооперацията на функциите, а поради това – и взаимно съгласуване и 
координация на индивидуалните действия (С. Головин, 2001, с. 83 – 84). 

Според Н. Чакъров в класната стая пример за такава причинно-следствена обусловеност 
на действията на учителя и учениците са:

Учителят разказва (прави устно изложение) – ученикът слуша;
Ученикът разказва – учителят слуша, преценява и коригира;
Ученикът задава въпрос – учителят отговаря; 
Учителят посочва – ученикът наблюдава и т.н. (Н. Чакъров, 1980, с. 219; курсив на авто-

ра).
Тази взаимна обусловеност между действията на двете страни е детерминирана от пе-

дагогическите цели, които са общи и за двете страни – овладяване на учебното съдържание 
или формиране на личностни качества у учениците. Взаимната обусловеност на подобни пе-
дагогически действия може да се илюстрира графично чрез фигура 1, в която Д е действието, 
предизвикващо съответното действие д:

Учител Д1 Д2 д3 Д4 Д5 д6 … … 
Цели на
урока
Ученик д1 д2 Д3 д4 д5 Д6 … …

Фиг. 1. Взаимодействието между учителя и учениците, разбирано като редуване на вза-
имно предизвикващи се дейности 

При този вид анализи очевидно проличава как причината и следствието „променят мес-
тата си” в смисъл, че веднъж действията на учителя предизвикват ответни действия на учени-
ка, а в други случаи – действията на ученика предизвикват действия на учителя. Тази логика, 
върху която се изгражда взаимодействието между учители и ученици в класната стая, показва, 
че друг фактор за повишаване на ефективността на взаимодействията е наличието на адек-
ватна реципрочност на действията на двете страни. Липсата на такава реципрочност оз-
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начава отсъствие на взаимодействие.

● Фактор общуване, създаващо адекватна работна атмосфера в класната стая. 
Формалнологическото основание на този фактор е разбирането, че взаимодействието е 

общуване. Например: „ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, взаимодействия. Психол. Предизвикването на 
чувства, преживявания и промени в поведението на хората в процеса на общуването” (Терми-
нологичен речник по хуманитарни науки..., 2012, с. 62-63).

Отъждествяването на взаимодействието с общуване му придава богата нюансировка. 
Това се подчертава например от Йоана Янкулова, според която „понятието за „общуване“ в 
психологията е основна категория с изключително богато съдържание, посредством което се 
разкрива сложността на човешките взаимоотношения в много по-голяма степен, отколкото с 
понятието за комуникация“ (Й. Янкулова, 2016, с. 188). На нея принадлежи и една от редките 
дефиниции за ефективност на общуването, а именно: „Ефективното общуване отразява сте-
пента на съответствие между казаното и действително разбраното от страна на непосредстве-
ните участници и сигнализира за личната им удовлетвореност от участието в комуникативния 
акт“ (Й. Янкулова, 2016, с. 201). За да се повиши ефективността на общуването според автора 
от особено значение са следните дейности: 

●  да се работи за подобряване достоверността на подателя на информацията и осигу-
ряването на своевременна обратна връзка;

●  развиването и усъвършенстването на разнообразни умения, като например: за ефек-
тивно слушане и изпращане на съобщения; да се наблюдава и разбира партньора по 
общуване; за задаване на въпроси; за изразяване на собствени чувства и отразяване-
то на емоциите на другите;

●  да се отстранят комуникативни пречки, проявяващи се на когнитивно, мотивацион-
но, личностно, поведенческо равнище (Й. Янкулова, 2016, с. 202 – 205). 

Акцентът в подобни дефиниции и становища е разнообразието от преживявания и по-
ведение на индивидите при взаимодействията между тях. Именно това обуславя тезата, че не 
всяко общуване/взаимодействие в класната стая може да бъде ефективно, а само онова, 
което създава необходимите условия за успешна работа. 

В такъв контекст може да се тълкува например моделът „философия на демокрацията” 
на Рудолф Драйкурс с неговите приложни принципи за човешко равенство и за социално-те-
леологичния подход в психологията на Алфред Адлер (Dreikurs, R. and L. Grey, 1968). Р. Драй-
курс счита, че не всяко отношение и поведение на учителите води до ефективно общуване, а 
единствено демократичното. Според него най-добрата дисциплина в час се постига, когато 
учителят и учениците заедно очертават границите на приемливото поведение. В една „демо-
кратична класна стая” учениците са предварително наясно с последствията от недисциплинар-
но поведение, защото са участвали в изработването на правилата. Според отношенията си към 
учениците Р. Драйкурс разграничава три типа учители: 

●  деспотични, изживяващи се като шефове, с остър глас, критикуват, нареждат, наказ-
ват, създават напрежение и др.; 

● позволяващи/толерантни – при тях липсват последствия от неподходящо поведение 
на учениците, държанието им е индиферентно и са склонни да омаловажават и изви-
няват неподходящото поведение на учениците;

● демократични, които умеят да следват такива черти на демократичното поведение, 
като: доброжелателство, стимулиране, окуражаване, признателност, услужливост. 
При тях климатът в класната стая се отличава с: взаимно доверие между учители 
и ученици, топла и приятелска атмосфера, коопериране, рутинност при груповите 
дискусии, окуражаване на учениците да се учат от грешките си, учителят е склонен 
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да приеме помощ от учениците и др. (по: С. Николаева, 2011, с. 50). Именно този тип 
поведение на учителите осигурява ефективност на взаимодействията.

Подобна е идеята на модела „асертивна дисциплина”, създаден от Ли и Марлене Кантър 
(Lee&M. Kanter, 1982). Авторите считат, че общуването се основава върху наличието на права 
в класната стая и на двете страни – учителя и учениците. Правата на учителя се отнасят до това 
да има условия да обучава, без да бъда обезпокояван. Правата на учениците са свързани с това 
да имат учител, който да ги подкрепя в действията им при спокойна и сигурна среда. Авторите 
предлагат и система за справяне с неподходящото поведение чрез налагане на прости позитив-
ни или негативни последствия. Затова моделът е наричан и „дисциплина на последствията”, с 
ясно изразен бихевиористичен контекст. Ефективността на взаимодействието се постига чрез 
доверие и взаимна помощ между учители и ученици и създаването на такъв климат в класната 
стая, който отговаря на нуждите на учениците (по-подр. вж. С. Николаева, 2011, с. 60 – 61).

Малко по-друга идея защитава австралийският изследовател Реймън Луис в модела „раз-
виващ поведението мениджмънт” (R. Lewis, 2008). При него ефективността на взаимоотноше-
нията между учители и ученици се постига чрез адекватно реагиране на учителя съобразно 
типа неприемливо поведение от ученика. Р. Луис очертава четири типа поведение на ученици-
те, всяко от които предполага съответни реакции на учителя, водещи до ефективни резултати:

Реакции на поведение от тип А: тя е спрямо ученици, които приемат своята роля, реаги-
рат адекватно на учебното съдържание и задачи, рядко нарушават реда и дисциплината в клас. 
Затова спрямо тях ефективната реакция се свежда до напомняне и намекване.

Реакции на поведение от тип В: тя е спрямо ученици, които демонстрират по-слаб ин-
терес и мотивация, както и способност да следват указанията на учителя. Те са по-лабилни и 
неуверени, разконцентрирани и разсеяни. Ефективност на взаимодействията с тях се постига 
чрез система от награди и наказания.

Реакции на поведение от тип С: тя е спрямо изолираните в клас ученици или спрямо 
тези, които често „се изпращат при директора” или отстранявани временно от училище. Ефек-
тивните взаимодействия с тях се свеждат до обсъждане и обяснение на случващото се с тях, 
както и договаряне и планиране на желаната промяна.

Реакции на поведение от тип Д: тя е спрямо ученици, проявяващи грубост, агресия, не-
гативизъм, антисоциални прояви и пр. Ефективност при взаимодействия с тях се постига с 
използване на радикални мерки, предизвикващи резки промени в тяхната среда; подкрепа; 
организация на времето; социални контакти и др. (по-подр. в: С. Николаева, 2011, с. 66-67). 

Изводи
Факторите за повишаване ефективността на взаимодействията в класната стая могат да 

се изведат от становищата за същността на феномена взаимодействие, включително и фор-
малнологическите. Върху такава основа, специално за междуличностните взаимодействия, се 
очертават факторите:

● Фактор процесуалност – взаимодействието е ефективно, ако предизвиква разви-
тие/промени у учениците.

● Фактор наличие на адекватна реципрочност при действията на двата индивида. 
● Фактор общуване, създаващо адекватна работна атмосфера в класната стая. 
Към тях можем да прибавим и факторът хуманни взаимоотношения между учители и 

ученици, които произтичат от разбирането, че взаимодействията са взаимоотношения (този 
фактор не е обект на анализ в доклада). Не се анализират и параметрите на субект – обектните 
взаимодействия и повишаването на тяхната ефективност. 
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Резюме: Настоящото изследване има за цел да представи ефектите от приложението на социалнопси-
хологическия тренинг в училищна среда. Акцент в проведеното изследване е проследяване на влиянието 
на метода „Философия с деца“, който е форма на социалнопсихологически тренинг, върху представата за 
себе си и формирането на социална компетентност при ученици на възраст между 11 и 13 години. Използ-
ван е личностен въпросник, който включва отделни компоненти от личностното развитие и социометрич-
на анкета, която проследява микропространството на изследваната група. Направено е анкетно проучване 
на нагласите, които учениците имат към приложения с тях тренинг и са изведени основните ползи от при-
ложението му при работа на училищния психолог и други педагогически специалисти. 

Ключови думи: социалнопсихологически тренинг, самопознание, социални умения, философия с деца 

Abstract: The present study aims to present the effects of applying the social-psychological training in 
school environment. The focus of the conducted study is on tracking the influence of the method “Philosophy for 
children”, a form of a social-psychological training, on picturing oneself and forming a social competency with 
students aged 11 to 13. Three instruments are used: a personality questionnaire which consists of separate com-
ponents of the personality development; a sociometric test which tracks the micro space of the study group; an 
inquiry of the students’attitude towards the applied training. The basic uses of applying the training to the work 
of the school psychologist and other pedagogues are pointed out.

Key words: social-psychological training, self-knowledge, social skills, philosophy for children

ВъВедение

Постъпването в училище, е важен етап от живота на всяко дете. В този период то усвоява 
много знания и умения по различни учебни дисциплини, обогатява житейския си мироглед и 
израства като личност. 

Динамично-променящата се социално-икономическа действителност в нашето общество 
поставя пред училището нови предизвикателства свързани с възпитателно-образователната 
практика. Ограмотяването на подрастващите поколения е важен момент от обучителния про-
цес. То удовлетворява потребността от научаване и придобиване на нови знания, но не е дос-
татъчно. Наред с потребността от знаене и можене на определени неща, детето има нужда от 
принадлежност към определена общност, уважение и себеусъвършенстване (Maslow, 2013). 
Тези потребности могат да се задоволят в подходяща и подкрепяща среда, в която младият 
човек успешно да се приобщи. 

Училището е основна социализираща среда за детето и като такава е необходимо то да 
осигури необходимите условия, в които младият човек да може да се развива цялостно – мо-
рално, физически, интелектуално, когнитивно, социално и емоционално. Наред с адаптиране-
то и осъвременяването на методите на преподаване, е необходимо да се потърси допълнителна 
алтернатива за подкрепа на учениците в социално-личностното им развитие съобразно въз-
растта. В тази връзка, добра алтернатива за допълнителна подкрепа, е прилагането на социал-
нопсихологически тренинги в училищна среда. 
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Социалнопсихологическите тренинги (обучения) са съвременна методика, подпомага-

ща личностната промяна и корекцията на поведението. Ето защо, те са успешно приложими 
както в образователната, така и в организационната среда (Янкулова, 2012). Един от основ-
ните принципи на социалнопсихологическите тренинги се отнася до ученето в малката гру-
па (Джонев, 1996).Тренингите обикновено са посветени на теми, свързани с подобряване на 
уменията за междуличностно общуване и за разрешаване на конфликти, съветване в трудни 
ситуации, редуциране на проявите на агресия и тормоз, ефективно управление на процесите в 
групата, намаляване на стреса и професионалното прегаряне, изграждане на добре работещи 
екипи (Янкулова, 2012). В резултат на тези тренинги, участниците имат възможност да раз-
берат по-добре своите чувства и едновременно с това чувствата на другите, което подпомага 
формирането на комуникативни умения и благоприятства процеса на социализация. Въпреки 
вниманието, което се обръща на чувствата, тази форма на обучение запазва през цялото време 
своя интелектуално-аналитичен фокус.

същност и особености на метода „философия с деца“ като форма 
на социалнопсихологическия тренинг

Методът „Философия за деца“ е разновидност на социалнопсихологическо обучение, 
приложим при деца на различна възраст.Той възниква през втората половина на миналия век 
в САЩ. Негов създател е проф. Матю Липман (1923-2010) – логик и философ, преподавател в 
колумбийския университет. Той разработва програма, която има за цел да подпомогне преодо-
ляването на образователните несъвършенства, акцентирайки върху развитието на рефлексив-
ните умения в ученическа възраст. Първоначално програмата е разработена за ученици на въз-
раст между 11 и 12 години. В последствие тя разширява своят обхват и обхваща от 4-годишни 
деца до 18-годишни юноши. За целите на програмата е създаден инструментариум, подпома-
гащ работата на учителите. Той се състои от седем романа, посветени на философски въпроси 
съобразени с възрастовата група на учениците�. Към всеки роман има включено методическо 
ръководство за учителя с предложени упражнения.

Тук е важно да се отбележи, че методът „Философия с деца“ не се ограничава до препо-
даване на философски съдържания – понятия, категории, теории, твърдения, максими и т.н., а 
тойе насочен към усвояване, упражняване и подобряване на определени когнитивни и комуни-
кативни умения чрез практическото им приложение в процеса на обсъждането, изследването и 
решаването на проблемите, интересуващи децата (Карагеоргиева, 1999). С течение на времето 
целите на метода „Философия с деца“ се обогатяват и освен към развитие на мисленето, те се 
насочват и към развитие на емоционалните и социални компетентности. 

Методиката разработена от Липман е най-широко разпространената в света. Тя е преве-
дена на над 20 езика и се прилага в повече от 50 страни (Daniel, M.-F. etSchleifer, M., 2008).В 
Европа методиката става популярна във Франция, Гремания, Австрия, Италия�и др.В България 
тя е въведена и адаптирана през 1991 (Карагеоргиева, 2008). 

Експериментирането във времето с метода „Философия с деца“ в различни страни и кон-
тиненти е дало ценен опит и богата палитра от практики, които варират според възрастта на 
участниците, целите и наличните ресурси. Например във Франция са известни няколко ме-
тода,разработени от различни автори (Жак Левин, Мишел Този и Оскар Бренифие), които се 
прилагат в училищна среда с ученици на различна възраст. 

Практиката показва, че ползите от прилагането на метода са многоспектърни и обхващат 
едновременно интелектуалното, афективното и социално развитие при децата (Brenifier, 2007). 
Наред с рефлексивните компетенции, важни за ученето, провежданите философски дискусии 
стимулират развитието на езика и подобряват комуникативните умения. Децата се научават 
да се изразяват, да се аргументират, да изслушват, да задават въпроси и да търсят отговори, да 
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уважават и да бъдат уважавани – умения подпомагащи и стимулиращи обучителния процес и 
едновременно с това успешното им реализиране като личности (Цветкова, 2015).

особености на личностното и социално разВитие на учениците 
В прогимназиален етап.
Важни аспекти на личностното и социално развитие за децата и юношите са Аз-концеп-

цията и самооценката. Научният интерес към изучаване на Аз-концепцията не датира от днес. 
Един от първите автори, които насочват изследователския си интерес към тази област е Уилям 
Джеймс (1892). Той възприема Аз-концепцията като осъзнаване на собствената значимост, с 
акцент върху интраперсоналните и интрапсихичните процеси (Jendoubi, 2002). През 1902 г., 
Чарлс Кули (CharlesH. Cooley) дава нова перспектива в разбирането на Аз-концепцията форму-
лирайки хипотезата, че чувството за собствена значимост е социална конструкция, формирана 
в процеса на взаимодействие със заобикалящата среда. Кули говори за т.нар. ефект на огле-
далото (lookingglassself) или това е начинът, по който другите възприемат един човек, което 
дава индикации за мнението, което те имат за него. В последствие това мнение се добавя към 
представата за себе си, която силно се повлиява от начина, по който лицето е възприемано или 
мисли, че е възприемано от другите. Някои автори говорят за собствена идентичност и иден-
тичност за другите (Dubar, 2002; Bretherton, Fritz, Zahn-Waxler & Ridgeway, 1986). 

Днес е постигнато съгласие, че Аз-концепцията е резултат от интрапсихични процеси, 
преплетени с когнитивната и социална активност на индивида. Това показва, че представата 
за себе си се формира постепенно (човек не се ражда с нея) и нейното развитие е динамичен и 
продължителен процес, който се надгражда през различните възрастови периоди. Тя включва 
начина, по който възприемаме силните страни, слабостите, способностите, нагласите и ценно-
стите си (Бърк, 2012; Slavin, 2003). Аз-концепцията се изгражда чрез процесите на самопозна-
ние и самооценка (Стаматов, 2012).

Самооценката изразява афективното изменение на Аз-концепцията. Тя се отнася до начи-
на, по който оценяваме уменията и способностите си (Стаматов, 2012; Slavin, 2003). За обясне-
нието на самооценката съществуват два подхода. Единият е на Уилям Джеймс, според който, 
самооценката се определя от отношението между реалния Аз и идеалния Аз, т.е. тя зависи от 
отношението между реалните достижения на индивида и неговите очаквания.Другото разби-
ране на самооценката е на Чарлс Кули (Charles Cooley) и Джордж Мийд (George Mead). Според 
тях самооценката е непосредствено свързана с това какво аз мисля, че другите мислят за мен.
Ако детето открие, че другите го отбягват, това ще бъде доказателство за него, че не е достой-
но. Ако другите искат да бъдат с него, това ще се възприеме като доказателство за достойнство 
и значимост. Т.е. отново говорим за ефекта на огледалото цитиран по-горе, където другите са 
като „огледало“ за детето. Според определението на Джеймс Мийд това са „значимите други“. 
За малкото дете тези „значими други“ са хората, които се грижат за него, за по-голямото дете 
и юношата това са родителите, учителите и връстниците (Rogers, 1980; Rosenberg, 1965; Ban-
dura, 1986). Важно е да се обърне внимание на факта, че влиянието на „значимите други“ се 
изразява не само чрез оценките, които те дават, но и с това, че другите могат да бъдат обект на 
идентифициране от страна на детето (Bandura, 1986). Идентифицирането с другите позволява 
да се интериоризират различни качества и черти.

Развитието на Аз-образа в юношеска възраст е свързано с позицията, която тийнейджъ-
рът заема и новата роля, която му се отрежда (порастването е свързано с поемането на нови 
отговорности и промяна в очаквания към него), с активното когнитивно и физическо развитие, 
с разширяването на кръга от познати и различните взаимоотношения, които той формира с тях. 
Юношеството е период, в който детето вече не е дете, но все още не е и възрастен.

Промените, които настъпват в мисловната сфера повлияват формирането на Аз-концеп-
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цията и самооценката.Новите форми на мислене създават условия за разграничаване на дейст-
вителното и възможното, на необходимото и случайното. Постепенно представата за себе си 
става по-сложна и по-добре организирана, което е добра предпоставка за формирането на ця-
лостен Аз-образ.

Когато описват себе си, юношите започват да обединяват отделни личностни черти (умен, 
талантлив) в по-абстрактни (интелигентен) (Бърк, 2012). Това се наблюдава при по-големите 
юноши. В началото на юношеския периода обаче техните обобщения не са взаимосвързани и 
често си противоречат. Например възможно е 12-14-годишни да споменават противоположни 
черти – интелигентен и глупав, срамежлив и дружелюбен. Тази амбивалентност възниква от 
разширяващия се социален свят на юношите, който оказва натиск да демонстрират различни 
Аз-образи при различните взаимоотношения – с родители, съученици, близки приятели и ин-
тимни партньори. Осъзнаването на тази противоречивост подтиква тийнейджърите все по-чес-
то да си задават въпроса „Кой наистина съм аз?“ (Harter, 1998). 

Засилената способност на юношите да разсъждават върху собствените си мисли, комби-
нирана с физическите и психологически промени, през които преминават, означава, че започ-
ват да мислят повече за себе си. Това е периодът, в който теоткриват своя вътрешен свят. Ако 
за малкото дете единственият осъзнаван свят е външният свят, върху който проектира своите 
мечти и фантазии, за юношата външният свят е само един от възможните светове, включен в 
субективния опит.Откриването на собствения вътрешен свят е едно от най-вълнуващите пре-
живявания, но и причина за много тревога, свързана с несъвпадението между външното пове-
дение и вътрешните преживявания и състояния. Осъзнаването на собствената неповторимост и 
различие от другите може да породи чувство на самота. Различието от другите засилва рефле-
ксията и предизвиква усещане за самота или страх от самотата. Освен това юношите нерядко 
се чудят дали другите виждат и мислят за света по същия начин като тях. Те започват по-дъл-
боко да осъзнават отделеността си от другите и уникалността си, и си дават сметка, че другите 
хора не могат стопроцентово да знаят какво те мислят и чувстват. 

Самооценката, оценъчната стана на Аз-концепцията, също претърпява промени през 
юношеството. Макар, че някои юноши преживяват временен спад след училищните преходи, 
самооценката се повишава у повечето млади хора (Coleetal., 2001). Тийнейджърите често твър-
дят, че са станали по-зрели, способни, представителни и привлекателни, отколкото в миналото. 
Според Саймънс и Блайт тя е най-ниска в началото на пубертета и когато учениците започват 
гимназия (Simmons & Blyth, 2008). 

През юношеството, както и в детството, авторитетното родителство, подобно на насърче-
нието от учителите, прогнозира висока самооценка (Carlson, UppaletProsser, 2000). Обратното, 
обратната връзка, която е отрицателна или не зависи от изпълнението, поражда в най-добрия 
случай несигурност в собствените способности, а в най-лошия чувството, че юношата е не-
компетентен и не е обичан. Тийнейджърите, които имат такива родители, обикновено разчитат 
само на връстниците, а не на възрастните, да потвърждават тяхната самооценка – рисков фак-
тор за трудности с приспособяването (Бърк, 2012). Несигурната привързаност към родителите 
и най-близките приятели, и липсата на добра интеграция в групата с връстници водят до понижа-
ване на самооценката, което от своя страна е рисков фактор за поява на тревожни и депресивни 
симптоми (Lee & Hankin, 2009; Orth, Robins & Roberts, 2008)и рисково поведение (Stice, 2002). 
Според най-новите изследвания, самооценката e в основата на изграждането на социалния опит 
и появата на тревожните и депресивни разстройства (Kindelbergeret Picherit, 2016). 

Активното личностно развитие през юношеския период има пряка връзка с процеса на 
социализация. Основна социализираща среда за тийнейджъра е училището и училищната 
общност. В тази връзка процесът на социализация се разглежда не толкова като нормативен 
процес, а като процес на придобиване на ментални умения и компетентности, позволяващи 
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на ученика да се ориентира в житейската ситуация и да се адаптира спрямо промените, които 
настъпват в заобикалящата го среда, т.е. да се саморегулира (Jendoubi, 2002). Социализацията е 
процес, който има за цел да развие социалните компетентности, които представляват набор от 
вербални и невербални поведения, с помощта на които индивида става социално компетентен 
и може да въздейства върху другите (Argyle, 1994). Социалните компетентности включват вер-
балната и невербална комуникация, ангажираност, емпатия, сътрудничество, предвидливост, 
както и вяра в себе си.

С навлизането в юношеството, тийнейджърите прекарват все по-малко време със семей-
ството си за сметка на времето прекарано с връстниците. Изследвания показват, че в този пе-
риод юношите се чувстват все повече подкрепени от своите приятели. Дори понякога тази 
подкрепа е възприемана като по-важна, отколкото тази от родителите (AtgeretLamas, 2009). 
Независимо от това, младите хора все по-внимателно селектират приятелския си кръг. Броят 
на „най-добрите приятели“ силно намалява и природата на приятелските взаимоотношения се 
променя. Юношите търсят психологическа близост, доверие, взаимно разбиране и лоялност 
(Бърк, 2012). С увеличаването на откритостта и верността приятелите в юношеска възраст се 
опознават по-добре като личности. Освен многото общи характеристики, които приятелите в 
детството споделят, юношите обикновено си приличат по статуса на идентичността, интелек-
туалните и образователни интереси. Именно в контекста на близките лични взаимоотношения, 
младите хора започват постепенно да приемат и изпълняват социалните правила и норми.

Приятелствата през юношеството, които са лишени от ревност, агресивност и привлича-
не към антисоциално поведение, са свързани с много аспекти на психичното здраве и компе-
тентност в ранна зряла възраст. Близките приятелства осигуряват възможност за изследване на 
себе си и за развиване на дълбоко разбиране на другите. Чрез откритото и честно общуване, 
младите хора развиват чувствителност към силните и слаби страни на другия, както и към 
неговите нужди и желания – процес, който подкрепя развитието на Аз-концепцията, иден-
тичността и приемането на чуждата перспектива. Близките приятелства осигуряват основа за 
бъдещите интимни връзки. Сексуалността и романтичните отношения са често срещана тема 
на обсъждане между приятелите в юношеска възраст. Разговорите по тези теми помагат на 
тийнейджърите да установят и да решават проблеми в романтичните приятелства (Connolly & 
Goldberg, 1999). Близките приятелства помагат на младите хора да се справят със стресовете 
на юношеството и да подобрят нагласите си към училищния живот. 

Освен близките приятели, повечето юноши ценят и групата от връстници като източник 
на идеи, ценности, както и за забавления. Те се формират т.нар. клики – групи от около пет 
до седем членове, които са добри приятели и споделят общи ценности. Често няколко клики 
с подобни ценности формират по-голяма група, наречена тайфа. Подобно на децата в начална 
училищна възраст, популярните и приемани юноши имат добри академични умения, успешно 
се справят с разрешаването на конфликтите, имат просоциално поведение и лидерски качества, 
докато отхвърлените инеприеманите са склонни да демонстрират агресивно и антисоциално 
поведение и ниски нива на академично представяне (Wentzel & Erdley, 1993). Принадлежнос-
тта към групата е свързана със силните страни на Аз-концепцията на юношите, които отразя-
ват интересите и способностите им (Prinstein & LaGreca, 2002). 

изследВане

Настоящото изследване има за цел да проследи ефектите от приложението на метода 
„Философия с деца“, с продължителност една учебна година, върху процеса на себепознание и 
по-доброто познаване на другите, ипроцеса на социализация при ученици от прогимназиален 
етап. Въз основа на посочената цел са формулирани следните хипотези:

Хипотеза 1:Допускаме, че в хода на провежданите дискусии по метода „Философия с 
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деца“ учениците изграждат по-адекватна и реалистична представа за себе си и другите.Те ста-
ват по-способни да разпознаят по-добре своите положителни качества и тези на другите, както 
и да осъзнаят своите силни и слаби страни в поведението си и това на другите. 

Хипотеза 2:Допускаме, че стимулирайки комуникативните умения, редовното участие в 
групови дискусии, провеждани по метода „Философия за деца“, подпомага развитието на со-
циалните умения; в частност се подобрят честотата и качеството на взаимоотношенията между 
учениците, което от своя страна влияе положително върху популярността и включеността 
им в класа. 

инструментариум

•	Въпросник
За целите на настоящото изследване и на базата на теоретичната рамка и налични данни, 

е създаден въпросник изследващ отделни компоненти от личностното развитие. Всеки компо-
нент формира отделна скала. Той съдържа съдържа 60 айтема, които са разпределени в 9 скали: 
скала „Отношение към семейството“ - 7 айтема, скала „Взаимоотношения с връстници“ – 7 
айтема, скала „Отношение към училището и учебната работа“ – 6 айтема, скала „Самооценка“ 
– 8 айтема, скала „Разпознаване на емоциите“ – 7 айтема, скала „Самоконтрол“ – 8 айтема, ска-
ла „Критическо мислене“ – 8 айтема, скала „Комуникативни умения“ – 8 айтема, скала „Адап-
тация“ – 8 айтема. За оценка на всяко твърдение се използва 5-степенна скала от Ликертов тип 
от 1 (напълно несъгласен/а) до 5 (напълно съгласен/а).

•	Социометрична анкета
Социометричната методика е използвана с цел да се определи микропространството или 

психологическия афинитет, който учениците от един клас имат един към друг. С помощта на 
тази методика е изчислена степента на включеност или екстравертност1 (OutDegree) за вся-
ко изследвано лице и степента на неговата популярност или лидерска позиция� (InDegree) в 
групата. Използван е непараметричен вариант, съобразно който всеки ученик трябва да избере 
тези съученици, с които иска да бъде в един клас, ако имаше възможност да избира. За обра-
ботката на данните е използвана програма UCINET 6.

•	Анкета с отворени въпроси
За целите на изследването е разработена анкета с отворени въпроси, предназначена за 

учениците от експерименталната група и класните им ръководители. Въпросите, включени в 
анкетата за учениците, се отнасят до начина, по който те оценяват заниманията по „Филосо-
фия с деца“ и ползите, които те отчитат за себе си. В нея участват следните въпроси: 1) Какво 
най-много ти хареса в срещите и дискусиите, които провеждахме през годината ?; 2)Какво 
научи за себе си?; 3) Какво научи за съучениците си?; 4) Кои бяха любимите ти теми, за които 
говорихме?

Въпросите, включени в анкетата за учители, се отнасят до влиянието, което „Филосо-
фията за деца“ оказва върху поведението и развитието на учениците, както и върху климата в 
класа. В нея са включени следните въпроси: 1) Как според вас заниманията по философия с 
деца през тази учебна година допринесоха за развитието на учениците във вашия клас (в инди-
видуален план и като група)?; 2) Какво се промени в класа след провеждане на заниманията по 
философия с деца?; 3) Забелязахте ли променив поведението на определени ученици в края на 
учебната година? Ако да, в какво се изразяват те?

изследВани лица

В настоящото изследване участват 104 ученика на възраст от 11-13 години, от столична 
гимназия. Те са разделени на две групи – експериментална и контролна. Експерименталната 
1 Тази стойност оценява броя на изборите, които индивидът е получил.
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група включва общо 49 ученика обучаващи се в пети, шести и седми клас. Контролната група 
включва 55 ученика от същите класове.

Изследването е проведено през учебната 2014/2015г. Учениците от експерименталната 
група са разпределени в три групи – цял един пети клас(VБ клас, 17 ученика), цял един шести 
клас (VIБ, 19 ученика) и сборна група от ученици от пети и седми клас (10 ученика от VА и 3 
ученика от VIIА клас). С всяка група поотделно са провеждани групови дискусии по метода 
„Философия с деца“ един път седмично с продължителност между 40-60 мин. В рамките на 
учебната година и с трите групи са проведени общо по 22 срещи.

резултати

При първия етап от обработката на резултатите са анализирани данните получени от 
въпросника. Той е проведен в началото и в края на учебната година с експерименталната и кон-
тролна група. В настоящото изследване под термина „входящ бал“ ще разбираме резултатите 
получени при провеждане на въпросника в началото на учебната година, а под термина „из-
ходящ бал“ ще разбираме резултатите получени в края. Изчислени са и са сравнени средните 
стойности на входящия и изходящ бал за всяка една от деветте скали.Тези стойности дават въз-
можност да се определи началното и изходно ниво на лицата участващи в експерименталната 
група и на тези участващи в контролната група, както и да се проследят промените, които би 
могло да настъпят след провеждане на тренинга по метода „Философия с деца“ при експери-
менталната група. Статистическата обработка на данните е извършена с програма SPSS Statis-
tics 17.00.

Сравнителният анализ на входящите и изходящи резултати е направен с Т-тест за свърза-
ни извадки (Paired-Samples T-Test). Разликите между средните стойности на входящия и изхо-
дящия бал при експерименталната и контролната група, в полза на експерименталната, са полу-
чени за повечето от скалите (табл. 1). При експерименталната група, най-голяма положителна 
разлика е отчетена за скала „Разпознаване на емоциите“ с риск за грешка Sig.=0,218,следвана 
от скала „Взаимоотношения с връстници“ с риск за грешка Sig.=0, 291. При скали „Комуни-
кативни умения“, „Самооценка“, „Отношение към училището и учебната работа“ рискът за 
грешка е с много високи стойности. 

При контролната група прави впечатление, че изходните резултати за всяка една от петте 
скаласа понижени и получените разлики са с отрицателен знак. Получените резултати за скала 
„Отношение към училището и учената работа“ са със статистическа значимостSig.=0,046, а 
при скали „Самооценка“ и „Взаимоотношения с връстниците“, равнището на значимост е с 
близка до статистически значимата стойност (табл. 1). 

Табл. 1. Разлики между входящ и изходящ бал по скали за експерименталната и контрол-
ната група от прогимназиален етап

Скали
Средни 

стойности
Равнище на 

значимост Sig.
ЕГ КГ ЕГ КГ

Взаимоотношения с връстници  ,61 -1,59 ,291 ,095
Отношение към училището и уч. работа ,16 -,93 ,794 ,046
Разпознаване на емоциите ,86 -,70 ,218 ,944
Комуникативни умения ,45 -1,14 ,544 ,345
Самооценка ,39 -1,71 ,488 ,071

* ЕГ – Експериментална група, КГ – Контролна група
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Интересни резултати са получени при сравнение на данните от експерименталната и кон-

тролна група по скали. Сравнени са разликите от входящите и изходящи балове, като за целта е 
използван Т-тест за независими извадки (Independent-SamplesT-Test). Получени са много добри 
резултати, в полза на експерименталната група, при скала „Взаимоотношения с връстници“, с 
риск за грешка Sig.=0,062, скала „Самоконтрол“, Sig.=0,071 и скала „Самооценка“, Sig.=0,088. 
Трите стойности на риска за грешка са близки до 0,05, което показва наличие на близко до 
статистическо значимо различие между резултатите на експерименталната и контролна група, 
в полза на експерименталната. Тези резултати показват, че учениците от изследваната група са 
започнали по-успешно да контролират поведението си, станали са по-уверени в себе си и са 
подобрили взаимоотношенията помежду си, което доказва частично допускането направено в 
Хипотеза 2.

Ниските резултати, получени от учениците в контролната група могат да се обяснят с осо-
беностите, съпътстващи навлизането в пубертета и трудностите, които може да настъпят през 
този период. Това е времето, в което настъпват интензивни физически (израстване на тялото и 
начало на половото съзряване) и личностни промени (поява на стремеж към самостоятелност 
и независимост, емоционално отделяне от родителите, засилена самокритичност и желание 
за принадлежност в „групата“). Началото на този период е свързан и с прехода от IV-ти към 
V-ти клас, свързан с множество промени в училищната среда (промяна на учителите, допълни-
телни учебни дисциплини, усложняване на учебния материал). Тук е важно да отбележим, че 
по-голямата част от учениците,участващи в експерименталната група,са в пети клас. Новите 
предизвикателства, пред които са изправени учениците на тази възраст, биха могли да доведат 
до по-високи нива на стрес и да окажат влияние върху учебните постижения, адаптацията и 
поведението в училищна и извънучилищна среда (Калчев, 2011). Ето защо на училищно ниво, 
е необходимо да се оказва своевременно адекватна психолого-педагогическа подкрепа от под-
готвени за целта специалисти (психолози, педагогически съветници, учители). Тя може да се 
осъществи под формата на индивидуална (разговор с учител, консултация с психолог или пе-
дагогически съветник) и/или групова работа с учениците (тренинг). 

При сравнение на резултатите между трите групи, които участват в експерименталната 
група, се наблюдават известни различия. Сравнявайки резултатите получени от VБ и VIБ клас 
с тези получени отсборната група, съставена от ученици от VA и VIIA клас с Т-тест за свързани 
извадки (Paired-SamplesT-Test), се забелязва, че учениците от VБ и VIБ клас показват по-добри 
резултати. При тях изходящият бал за всички скали е с увеличени стойности.Най-добри тен-
денции в резултатите са получени при скали „Взаимоотношения с връстници“ с риск за греш-
ка Sig.=0,126, „Комуникативни умения“ с риск за грешка Sig.=0,155, „Самооценка“ с риск за 
грешка Sig.=0,247 и „Разпознаване на емоциите“ с риск за грешка Sig.=0,052. При учениците 
от VA и VIIA клас средните стойности на баловете получени за всяка скала в края на годината 
се понижават. 

Тези резултати може да се обяснят с разликата в условията, при които се провеждат зани-
манията с всяка група. С групата на учениците от VБи VIБ клас се работи с целия клас, като за 
провеждането на срещите се използва часа на класа. Това осигурява включването в дискусии-
те на всички ученици от класа. С учениците от VA и VIIA клас, заниманията се провеждат под 
формата на извънкласна, свободноизбираема дейност, в която участват само някои ученици от 
класа. Следователно, опитът от прилагането на метода „Философия с деца“ показва, че по-до-
бър ефект при работа с ученици в прогимназия се постига, когато се работи с целия клас. 

Вторият етап от обработката на резултатите се състои в анализ на данните получени от 
социометричното проучване.Социометричната анкета е проведена в началото и в края на учеб-
ната година с учениците от експерименталната група. За целите на изследването ще използваме 
термина „входящо равнище“ и ще разбираме резултата от провеждането на социометричната 
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анкета, получен в началото на учебната година, и терминът „изходящо равнище“, под който ще 
разбираме резултата получен в края на учебната година.За обработката на данните е използва-
на програма UCINET 6 и програма SPSSStatistics 17.00.

Изчислени саи са сравнени средните стойности на входящия и изходящ бал за всеки един 
от показателите. За целта е използван Т-тест (Paired-SamplesT-Test). 

Табл. 2.Т-тест за разлика на вх.-изх. социометрични показатели 

Показатели Средни величини Рик за грешка
Включеност изх. избори 13,95 ,074

вх. избори 13,09
Популярност изх. избори 14,72 ,044

вх. избори 13,74

От таблица 2 се вижда, че и при двата показателя изходящият бал се покачва. При пока-
зател популярност това покачване е със статистическа значимост (Sig.= 0,044), а при показател 
включеност, то е с близка до статистическата значимост стойност (Sig.=0,074) (табл.2). Тези 
резултати свидетелстват за положителна промяна в статуса на учениците от експериментална-
та група. Те са станали по-харесвани и едновременно с това са започнали да харесват по-голям 
брой от съучениците си което потвърждава допускането направено в Хипотеза 2. 

Третият етап от обработката на резултатите е свързан с анализа на анкетното проучване.
Анкетите, проведени с учениците от експерименталната група и техните класни ръководители 
в края на учебната годината, дава възможност да се изследва допълнително ефекта от тренинга 
върху поведението на учениците. Отговорите, които се съдържат в тях, позволяват да се научи 
повече за протичането на срещите и оценката, която учениците и учителите дават на метода 
„Философия с деца“. За обработката на анкетите е използван контент анализ на тематично съ-
държание. Отговорите на всеки въпрос са категоризирани в няколко основни групи (табл. 3). 
За всеки въпрос учениците имат възможност да посочат повече от един отговор.

Табл.3. Категоризация на отговорите от анкетното проучване (N=49)

въпроси отговори проценти
1. Какво най-много ти 
хареса в срещите и дис-
кусиите, които провеж-
дахме през годината?

- Харесват ми темите, за които говорим. 59% (n=29)
- Харесва ми това, че изразявам свободно 
мнението си.

22% (n=11)

- Харесва ми това, че научавам нови неща. 22% (n=11)
- Всичко ми хареса. 12% (n=6)
- Харесват ми атмосферата и процеса. 14% (n=7)

2. Какво научи за себе 
си? Какви свои качества 
откри или разви?

- Развих комуникативните си умения. 27% (n=14)
-Постигнах по-задълбочено самопознание. 41% (n=21)
- Незнам. 14% (n=7)

3. Какво научи за съу-
чениците/другите учас-
тници в групата си?

- Открих техни положителни качества. 20% (n=10)
- Опознах ги по-добре като личности. 63% (n=31)
- Нищо ново не открих. 8% (n=4)

Отговорите на първи въпрос, „Какво най-много ти хареса в срещите и дискусиите, кои-
то провеждахме през годината?“, са категоризирани в 5 групи:

Повече от половината от анкетираните ученици (59%) са заявили, че това което най-мно-
го им харесва в провежданите занимания по метода „Философия с деца“ са темите, които дис-
кутират. Примерени отговори: „Хареса ми това, че говорим за различни и интересни теми.“; 
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„Хареса ми това, че обсъждаме важни и смислени теми, които могат да ни помогнат по-късно 
в живота.“;

22% от учениците са заявили, че важен момент в провежданите дискусии е възможността 
за тях да изразят свободно мнението си. Тук попадат отговори като: „Хареса ми това, че раз-
говаряме свободно и си изразяваме мнението.“; „Хареса ми това, че си говорим за каквото ни 
притеснява.“; 

Същият процент (22%) от анкетираните са заявили, че провежданите дискусии им харес-
ват, защото научават нови неща. Примерни отговори: „Най-много ми хареса, че дискутираме за 
различни теми и откривам нови неща.“; „Говорим по различни теми и можем да обменим опит, 
информация и съвети за някои неща.“;

14% от анкетираните са акцентирали върху важността за тях на атмосферата и процеса, 
съпътстващи тези срещи. Тук попадат отговори като: „Готино е и се забавлявам.“; „На мен ми 
хареса активното участие на повечето мои съученици.“; 

12% от анкетираните са заявили, че всичко им харесва.
Отговорите на втори въпрос „Какво научи за себе си? Какви свои качества откри или 

разви?“ са категоризирани 3 групи: 
27% от анкетираните ученици са заявили, че благодарение на груповите занимания по 

метода „Философия с деца“, са развили комуникативните си умения. Тук попадат отговори 
като: „Научих се да изслушвам и да се вслушвам в другите.“; „Научих се да дебатирам и да 
говоря свободно пред други хора.“; 

41% от учениците споделят, че в хода на проведените дискусии са постигнали по-задъл-
бочено самопознание. Примерни отговори:„Научих, че се интересувам от неща, за които ни-
кога не съм мислила.“; „Научих за себе си, че съм човек, който може да обсъжда умело дадени 
теми. Разбрах, че съм добър слушател.“; „Разбрах, че съм малко нахален и не чак толкова добър 
слушател.“; „Научих, че тая много неща в себе си и чрез дискусиите ги изразих.“; 

С „незнам“ са отговорили 14% от учениците.
Отговорите на трети въпрос, „Какво научи за съучениците си/другите участници в гру-

пата?“, са обединени в 4 групи:
20% от анкетираните ученици, споделят, че в хода на проведените групови дискусии са 

открили положителни качества у своите съученици, като: „Научих, че са много добри приятели 
и разказват много интересни неща.“; „Научих, че са разсъдливи деца.“;

Най-голям процент от анкетираните, 63%, са заявили, че в хода на провежданите диску-
сии са успели да опознаят по-добре своите съученици. Примерни отговори: „Научих, че всеки 
има чувства.“; „Научих, че може и да са други, а не такива каквито изглеждат.“; „Разбрах какви 
всъщност са и не са. Разбрах как разговарят и какви качества имат. Опознах ги още по-добре.“; 
„Научих, че знаят неща, различни от това, което си мислех, че знаят.“;

8% от учениците заявяват, че не са открили нищо ново в своите съученици/другите учас-
тници в групата.

Ключов момент в проведените дискусии по метода „Философия с деца“ са темите, които 
се обсъждат. Тук е важно де се отбележи, че учениците сами предлагат и избираттемите.С гру-
пата, в която участват ученици от пети и седми клас са дискутирани следните теми: „Отноше-
нията с родителите и наказанията“; „Какви са нашите мечти за бъдещето?“; „Любовта“; „Стес-
нителността“; „Страховете“; „Доброто и злото в човека“; „Нашите очаквания в отношението 
ни с другите.“; „Момичетата равни ли са на момчетата и момчетата равни ли са на момичетата? 
Ако „Да“, защо, ако „Не“, защо?“; „Семейството и взаимоотношението между родителите“; 
„Животът и смъртта“; „ Какво е пубертета?“; „Завист и комплекси“; „Любовта нуждае ли се от 
правила?“; „Сексуалност“; 

С групата, представена от VБ клас са обсъдени темите: „Какво за нас са игрите? Какво е 
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положителното и отрицателното в компютърните игри?“; „Доброто в човек“; „Доброто и злото 
в човек“; „Момичетата равни ли са на момчетата и момчетата равни ли са на момичетата? Ако 
„Да“, защо, ако „Не“, защо?“; „Любовта“; „Поведението в клас – поведението на всеки по от-
делно и на всички заедно като група“; „Как се чувствам в моя клас и какви трудности срещаме 
в него?“; „Положителните качества, които откривам в своите съученици“; „Мечтите и за какво 
мечтаем?“; „Любовта“; „Лъжата“; „Чувствата“; „Сексуалност“; „Приятелството“; 

С групата представена от VIБ клас са дискутирани темите: „Толерантност“; „Наркоти-
ците“; „Доброто и злото в човек“; „Момичетата равни ли са на момчетата и момчетата равни 
ли са на момичетата? Ако „Да“, защо, ако „Не“, защо?“; „Любовта“; „Какво е пубертета?“; 
„Мечтите“; „Общуването в социалните мрежи“; „Страховете“; „Какво ни смущава в пубер-
тета?“; „За и против легализирането на наркотиците в България?“; „Насилието“; „Бъдещето“; 
„Сексуалност“;

Тези теми са групирани в три тематични категории. Първата категория обединява теми 
свързани с човешките взаимоотношения. Тук попадат теми като: „Приятелството“; „Отноше-
нията с родителите и наказанията“; „Общуването в социалните мрежи“; „Насилието“ и др. 
Втората категория включва теми свързани с личностното развитие и себепознанието, като: 
„Доброто и злото в човек“; „Страховете“; „Стеснителността“; „Чувствата“ и др. Третата кате-
гория обединява разнородни по съдържание теми. Такива теми са „Наркотиците“; „Доброто и 
злото в живота“, „Живота и смъртта“ и др. 

Анализът на тематичното разпределение показва, че интересът на учениците основно 
е насочен към първите две категории. Там попадат най-голям брой от предложените и обсъ-
дени теми. Като най-предпочитани теми (въпрос 4 от анкетата) тийнейджърите са посочили: 
„Любовта“, „Страховете“,„Животът и смъртта“. „Приятелството“, „Наркотиците“, „Сексуал-
ността“ и „Пубертета“. 

Активният интерес към теми, свързани с човешките взаимоотношения и по-задълбочено-
то себепознание, са ясна индикация за настъпващите промени, които съпътстват израстването 
и потребността на подрастващите да говорят за това. Не случайно, възможността да говорят за 
теми, които ги вълнуват е една от основните причини учениците да оценяват положително про-
вежданите дискусии по метода „Философия с деца“. Те поставят чувствителни и много лични 
теми, като „Страховете“, „Сексуалността“, „Любовта“, „Отношенията с родителите“, които са 
трудни за обсъждане, дори и за възрастните. Дискутирането на такива теми в защитена среда, 
в която имат възможност да чуят други мнения, изразявайки и собствената гледна точка, пома-
га на учениците да открият много отговори на въпроси, които не се осмеляват да зададат при 
други обстоятелства, помага им да обогатят своя опит и да осмислят по-добре своятапозиция 
и поведение. Едновременно с това по-добре опознават и останалите участници в групата. Това 
проличава в отговорите на анкетите, които са дали. Почти половината от учениците (41%) 
споделят, че в хода на провежданите дискусии са постигнали по-задълбочено самопознание, а 
2/3 от тях (63%) заявяват, че са опознали по-добре другите участници в групата (основно съу-
чениците си).Възможността учениците да комуникират активно по теми, които ги вълнуват, им 
помага по-добре да опознаят себе и другите, което повлиява положително и върху взаимоотно-
шенията им. Те подобряват комуникативните си умения, стават по-отворени един към друг и 
по-сплотени като колектив. Този ефект е наблюдаван от учителите.

Анкетата за учители е проведена с класните ръководители на трите класа. След про-
веждане на тренинга с учениците, те наблюдават подобрение на взаимоотношенията в класа. 
Учениците са станали по-отговорни, по-отзивчиви и задружни: “Изчезна желанието да „клю-
карстват“ и недоволстват от някого, който в момента не присъства. Станаха много по-задружни 
и търсят възможности да общуват и извън училище.“ Една от класните ръководители споделя, 
че благодарение на провежданата групова работа са се оптимизирали отношенията и с класа. 
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Учителките забелязват, че учениците са подобрили комуникативните си умения след едного-
дишната работа по метода „Философия с деца“. Те са започнали по-убедително да отстояват 
мнението си, обогатили са лексиката си и са се научили на „интелигентно общуване“�. Друг 
положителен ефект, който те наблюдават е, че учениците са станали по-аналитични и с по-до-
бър самоконтрол. Започнали са да се замислят повече върху случващото се около тях и върху 
своето поведение, задават си повече въпроси и проявяват по-голяма взискателност към себе си 
и другите: „Децата започнаха да се замислят върху определени теми и случки от ежедневието 
им, да анализират и да си задават въпроси.“; „Наблюдават се по-често опити за самоконтрол, 
както по време на учебните часове, така и по време на общуването им извън училище.“; „Ста-
наха по-отзивчиви и разбиращи положителните и отрицателните постъпки на съучениците си 
и възрастните.“

Анкетното проучване показва, че в хода на провежданите дискусии учениците са започ-
нали по-успешно да комуникират по между си, което повлиява положително на взаимоотно-
шенията в клас. Този резултата свидетелства в полза на направеното допускане в Хипотеза 
2. Едновременно с това, те са започнали по-задълбочено да се самонаблюдават и изследват 
поведението си, както и това на другите. Те са започнали да опознават по-добре своите силни 
и слаби страни и тези на другите, и да формират по-адекватна представа за себе си и другите – 
резултат, който потвърждава допускането, направено в Хипотеза 1, но то е валидно за част от 
изследваните лица. 

заключение

Проведеното изследване показва ползите от приложението на метода „Философия с деца“ 
с ученици в гимназиален етап както на групово, така и на индивидуално ниво. Участието в дис-
кусиите повлиява положително върху поведениетои процеса на самопознание и социализация 
в училищна среда. Учениците стават по-критични в преценките си и формират по-адекватна 
представа за себе си и другите, подобряват комуникативните си умения, започват по-успешно 
да контролират поведението си исе научават по-добре да работят в екип.Ето защо, методът 
„Философия с деца“ е добра алтернатива за групова работа, водена от училищния психолог 
или друг подготвен специалист (педагогически съветник, учител, ресурсен учител, терапевт), 
насочена към личностното и социално развитие. Тя успешно би могла да допълни и индивиду-
алната работа с учениците, но за да се постигнат по-добри резултати, е препоръчително да се 
работи с целия клас и с по-голяма продължителност - 2 или 3 последователни учебни години. 

Получените резултати от въпросника, социометричната анкета и анкетното проучване 
доказват наличието на положителни промени, но поради по-малкият брой изследвани лица, 
статистически значими резултати са получени само за някои от изследваните компоненти свър-
зани с личностното и социално развитие. В тази връзка, те са една добра основа за планиране 
на по-задълбочени бъдещи изследвания от лонгитюденхарактер, които да обхванат по-голям 
брой изследвани лица и по-широк набор от изследователски инструменти. 
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РАЗВИТИЕТО НА ХАРАКТЕРА: НОВАТА (СТАРА) ГОЛЯМА ЦЕЛ  
НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПРЕЗ 21 ВЕК

Панайот Анастасов Рандев – Фондация „Човек Плюс“

THE CHARACTER DEVELOPMENT: NEW (OLD) BIG AIM  
OF THE EDUCATION IN 21ST CENTURY

Panayot Anastassov Randev – Foundation Human Plus

Резюме: Българското образование е центрирано изключително върху познавателното развитие на 
учениците за сметка на тяхното личностно и социално развитие, негативните последствия от което се на-
блюдават повсеместно, както в училище, така и извън него. Осъзнавайки този проблем, развитите страни 
през последните 1-2 десетилетия полагат сериозни усилия за преодоляването му, като един от важните 
пътища за това е фокусиране върху развитие на характера на учениците, нещо което е било столетия цел 
на образованието. В доклада се представя авторският поглед върху този проблем и неговото решение. Пред-
ставят се концептуалните разграничения между характер на постиженията и морален характер, разглеж-
дат се силните страни на характера и подхода на позитивната психология към тях. Представя се авторската 
програма за развитие на характера на учениците в училищен и извънучилищен контекст. Обучението тази 
наша програма е одобрено от МОН за използване за обучение на преподаватели и психолози и им носи 1 
квалификационен кредит.

Abstract: Bulgarian education is centered exclusively on cognitive development of pupils at the expense of 
their personal and social development, the negative consequences of which are observed in the umbrella, both at 
school and abroad. Recognizing this problem, developed countries over the last 1-2 decades have made serious 
efforts to overcome this, with one of the important paths for this being a focus on the development of the students’ 
character, which was the centuries-old goal of education. The report presents an author’s view of this problem and 
its solution. The conceptual distinctions between the performance character and the moral character are present-
ed, the character strengths and the approach of positive psychology to them are discussed. It presents the author’s 
program for developing the character of students in school and out-of-school contexts. The training of our program 
is approved by the Ministry of Education and Science for use in training of teachers and psychologists and brings 
them 1 qualification credit.

1. ЗА НУЖДАТА ОТ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ХАРАКТЕРА
Българското образование е центрирано изключително върху познавателното развитие на 

учениците за сметка на тяхното личностно и социално развитие, негативните последствия от 
което се наблюдават повсеместно, както в училище, така и извън него. Осъзнавайки този про-
блем, развитите страни през последните 1-2 десетилетия полагат сериозни усилия за преодо-
ляването му, като един от важните пътища за това е фокусиране върху развитие на характера на 
учениците, нещо което е било столетия цел на образованието.

Затова, ние, малък екип около фондация Човек Плюс, преди около две години решихме 
да направим програма за личностно развитие, която нарекохме «ВСЕ ПО» - Вдъхновяващо 
Социално, Емоционално и Позитивно Образование чрез която да подпомогнем интегрирането 
и осъществяването на тези три вида образование в целия възрастов диапазон от предучилищна 
до гимназиална възраст – общо 4 възрастови периода по 4 години. Тази програма има 3 раз-
дела – «Емоционална компетентност», «Социална компетентност» и «Развитие на Характера 
и Позитивността» - всеки от по 12 модула. Както се вижда, развитието на характера е ключов 
компонент на нашата програма, затова по-долу ще представим тази важна област.

2. КРАТКА ИСТОРИЯ НА ХАРАКТЕРА
Същността и развитието на „Характера” и извън, но предимно в образователната систе-

ма, е тема, която съществува не само от столетия, но дори от хилядолетия. Характерът и него-
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вото формиране и развитие е централна тема, съдържание и дори същност на образованието в 
различните му форми от древни времена в различните цивилизации и култури. Едва през по-
следните 100-150 години развитието на характера като централна задача на образованието за-
почна да се измества от даването на научни знания и различни, предимно технически, умения 
на подрастващите. По-долу даваме много кратък исторически и съдържателен обзор на тра-
дициите за разбиране и формиране на характера в обществото и в образованието, в частност.

Макар че за характер и за добродетели става дума във всяка от великите цивилизации на 
древността, включително в Китай, Индия, Япония и други източни култури, както и в тези от 
Близкия и Средния Изток, по-долу ще се спрем накратко на разбиранията основно в европей-
ски контекст, т.е. от Древна Гърция, която е люлката на европейската цивилизация към която 
принадлежим и ние, през идеите на Ренесанса и Просвещението, до днешните епохи на Мо-
дернизма и Постмодернизма.

От незапомнени времена хората са забелязали и установили, че различните хора се раз-
личават помежду си по много характеристики – външни и вътрешни, мисловни, емоционални 
и поведенчески, по своите постъпки и мотиви, по своята съобразителност и други способно-
сти. От няколко хилядолетия отделни мислители са се опитвали да открият кои са основните 
типове хора, по какво те се различават и как относително лесно да ги откриваме и различаваме, 
и на тази основа, в известна степен да прогнозираме и да влияем на тяхното поведение и ре-
зултатите от него. 

Една от първите такива системи е предложена от вавилонски жреци през 3-то хилядоле-
тие преди н.е., която се базира на 12-те зодиакални знака. По-късно, древните гърци вземат и 
опростяват тази система, свеждайки 12-те типа до 4. Така, в средата на 1-то хилядолетие преди 
новата ера в Древна Гърция възникват първите личностни типологии. 

Тук трябва да отбележим, че още тогава се наблюдава едно първо разграничение между 
това »Как?» човек реагира и действа в дадени ситуации и това «Какво?» и «Защо?» прави в тях, 
т.е. първият въпрос се отнася до начина, до стила, до формалните особености на поведението, а 
вторите два въпроса се отнасят до съдържанието, причините, изборите и последствията от това 
поведение. Формално-стилистичните особености и типологии базирани на тях са по-биопси-
хологически по своята същност, докато съдържателно-изборните са по социално-психологи-
чески, морални и културални. През по-късните векове и Новото време те се наричат съответ-
но темпераменти и характери, които в днешната психология се интегрират като страни, нива, 
аспекти на цялостната личност на човека. 

2.1. Началото на типологиите базирани на темперамента, т.е. на формалните, стили-
стични, био-психични особености на хората, се дава в учението на древногръцкия лекар Хипо-
крат (460-370 г. пр. н.е.), наречен «бащата на медицината», който разграничава хората по това 
кои от 4-те основни телесни сока (кръв, слуз, черна и жълта жлъчка) в какво съотношение и 
(дис)баланси са в даден човек, като се е смятало, че тези 4 телесни сока съответстват на 4-те 
основни елемента: въздух, вода, земя и огън. По-късно идеите на Хипократ се доразвиват и 
утвърждават от римския лекар Гален (130-210 г. от н. е.). Според Гален ако у някого преоб-
ладаващата течност е кръв, то той или тя е сангвиник, жълта жлъчка - холерик, черна жлъчка 
- меланхолик, слуз (храчка) - флегматик. През 10 век персийският лекар Авицена /Ибн Сина/ 
(980-1037 г.) доразвива тези идеи и детайлизира 4-те типа темперамент с връзката им със се-
зоните, възрастите на човека, органите, храни и лекарства и различни медицински симптоми и 
психологически характеристики. Тези идеи за 4-те темперамента достигат до наши дни и все 
още са популярни в и извън психологията (напр. модела за личността на Х.Айзенк, типологи-
ята на темперамента на Д.Кирси и др.) - виж също и в Wikipedia - тук. Важно е да подчертаем, 
обаче, че днешното психологично разбиране за темперамента е много по-различно, по-научно, 
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по-детайлно - виж напр. “Handbook of Temperament” (Zentner, 2012) даден в литературата в 
края на модула. Най-важната може би отлика е в това, че се използват не споменатите 4 ка-
тегориални типологии, а от 5 до 10 дименсионални, континуални, емпирично-статистически 
доказани характеристики на темперамента, на основата на които се изгражда индивидуален 
профил по тях на даден човек.

2.2. Типологиите базирани на Характера, т.е. на съдържателните, психо-социални и мо-
рални аспекти на същността и поведението на хората се развиват основно от философите и 
етиците в Древна Гърция, най-вече в работите на Платон и Аристотел.

Думата «характер» в старогръцкия (χαρακτήρ) е означавала буквално «знак отпечатан 
на монета», а в по-общ смисъл – специфичното, уникалното съчетание от качества за даден 
човек или вещ. По отношение на хората се акцентира основно на моралните им качества и 
наличието на добродетели. 

Тук е важно да направим едно теоретично уточнение. В етиката, науката за морала, могат 
да се разграничат две големи области – нормативна етика (какво е добро и зло) и описателна /
дескриптивна/ етика (какво реално правят хората морално или не). В рамките на нормативната 
етика обикновено се разграничават 3 големи подхода – консеквенциална етика (на последстви-
ята или отговор на въпроса „какво?»), деонтологична етика (на дълга, задълженията и прави-
лата или въпроса «спрямо какво?») и етика на добродетелите (или отговор на въпроса «кой?»). 
Последният подход бе популярен през по-голяма част от историята, с изключение на периода 
между средата на 18 в и средата на 20 в. Етиката на последствията (консеквенционализма) се 
интересува, акцентира и изхожда от това дали последствията от дадено действие са морални 
и за кого, до голяма степен безотносително от мотивите на извършителя, както и от налични-
те очаквания. Етиката на дълга, задълженията и правилата (деонтологизма) се интересува, 
акцентира и изхожда от това дали дадено поведение се осъществява в съответствие с дадени 
правила, задължения или дълга. Етиката на добродетелите се интересува и акцентира на това 
дали дадения човек е морален и добър, т.е. дали той самия и неговия характер съдържа дадени 
добродетели, които проява в своето поведение.

Древногръцкият философ Платон смята че има три отделни тенденции, които се случват 
в хората - стремеж към цел или ценност и това идва от логоса, стремеж към действие, което е от 
страна на тимоса (емоциите), и накрая са апетитите, което са желания и стремежи породени 
от тялото. За да илюстрира какво се случва в душата, Платон използва метафората на двата 
коня (черен и бял) олицетворяващи емоциите и апетитите дърпащи се в противоположни посо-
ки и кочияш на колесница, който се опитва да ги управлява. Така както кочияшът има правото 
и трябва да опъва юздите на двата коня и да направлява колесницата в правилната посока, така 
и Платон смята че по същия начин разумът (логоса) трябва да направлява в правилната посока 
апетитите на тялото и емоциите.

2.3. Както и своите предшественици Сократ и Платон, най-влиятелния философ в Древна 
Гърция – Аристотел смята, че висшата цел на всеки човек е постигането на т.н. евдемония 
(εὐδαιμονία), което може да се преведе като одухотворено щастие, а не просто като щастие из-
разяващо се в телесно удоволствие. Според него подобна евдемония могат да постигнат само 
мъдрите хора, които са с добър характер, който се проявява в добри постъпки, олицетворява-
щи наличието на всички добродетели в дадения човек, т.е. имаме пряка връзка между щастие 
(евдемония), характер, добродетели и морално поведение, защото щастието се постига чрез 
наличието на характер, чрез който постоянно практикуваме добродетелите в реалното си еже-
дневно поведение. В логиката на тази верига се вижда и защо ние в настоящето ръководство 
обединяваме в едно развитието на характера и на позитивността.
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2.4. В разбиранията на древногръцките философи характерът на човека е неотделим и се 
проявява в наличието или отсъствието на определени добродетели, затова последното поня-
тие е ключово за разбирането и конкретизирането на разбиранията ни за характера. Може би 
думата „добродетел” означаваща на български „правене на добро” не предава целият смисъл 
съдържащ се в гръцкото название за добродетел - „ἀρετή” (арете) /на латински - virtus, на ан-
глийски - virtue/, която означава по-скоро „съвършенство”, „изключително постижение”, т.е. то 
съдържа не само аспекта на правенето на добро, но и неговата степен – не всеки, не винаги и 
не във всяка ситуация може да го осъществява, защото изисква изразени качества и усилия. В 
този смисъл добродетелта означава морална изключителност, превъзходство, компетентност. 
В етиката на Аристотел към добродетелта се добавя и практическата мъдрост, чрез която нали-
чието на обща морална изключителност се конкретизира и адаптира към спецификата на кон-
кретната ситуация, обстоятелства, хора, контекст, което я прави ефективна във всеки конкретен 
случай, а не просто наличието на абстрактна морална способност.

В древността, а и в по-късните епохи са правени редица класификации на добродетелите.
Аристотел, напр., разграничава морални и интелектуални добродетели според същността 

им и начина на формирането им. Морални добродетели са напр. умереност, кураж, справедли-
вост, сила на духа, щедрост (великодушие) и др. и те се формират чрез практикуване и опит, 
докато интелектуалните добродетели като напр. интуиция, дедуктивно мислене, мъдрост - тео-
ретична и практическа, практически умения, благоразумие и др. се овладяват чрез обучение и 
разбиране на причините на нещата. 

В по-късните епохи, и в частност на християнството, се говори за т.н. 7 основни до-
бродетели – 4 класически/кардинални, предложени от Платон (справедливост, благоразумие, 
умереност и кураж) и 3 теологически (вяра, надежда, любов). В християнската етика на добро-
детелите се противопоставят греховете (т.н. „7 смъртни гряха - похот, чревоугодие, алчност /
скъперничество/, леност, гняв, горделивост /високомерие/, завист). 

Ако в християнската етика се прави полярно противопоставяне на добродетели и грехове 
и акцентът в практически план се поставя повече върху предпазване от греховете, то в етиката 
на Аристотел се прави едно по-балансирано съпоставяне на добродетели и пороци и акцентът 
е повече върху формирането и проявлението на добродетелите, като се въвежда идеята за т.н. 
„златна среда”. Ако дадена добродетел е в дефицит, недостиг, то отиваме в едната крайност, а 
ако е в излишък – отиваме в другата крайност, т.е. тези две крайни състояния са пороци, докато 
някъде около средата между тях се намира добродетелта. Напр. ако имаме добродетелта сме-
лост, то нейният дефицит би ни довел до порока страх, а нейният излишък би ни довел до по-
лярният порок безразсъдство. По същия начин, при добродетелта щедрост, нейният недостиг 
би ни довел до скъперничество, а излишъкът ú до прахосничество, при добродетелта скром-
ност, нейният дефицит би ни довел до срамежливост, а излишъкът ú до безсрамие и т.н. Тук е 
важно да се отбележи, че под „златна среда” Аристотел не разбира абсолютната математическа 
среда между двата порока, двете крайности (напр. 50 между 0 и 100), а т.н. относителна среда, 
която може да е различна в различните ситуации, хора, обстоятелства и се определя в крайна 
сметка от практическата мъдрост на дадения човек (примерно между 30 и 70).

3. КРАТКО ВЪВЕДЕНИЕ В СЪВРЕМЕННИТЕ РАЗБИРАНИЯ ЗА ХАРАКТЕРА
Представените по-горе философски древногръцки и религиозни християнски разби-ра-

ния за характера и за добродетелите, макар и важни, са част от пред-научните разбирания за 
тях. Научните подходи към характера започват от Просвещението насам и минават през 3 го-
леми периода:
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– прото-научни (основно 17-19 век) псевдонауки; 
– концептуално-типологична характерология (от края на 19 до средата на 20 в., основ-

но в немско-езичните страни) и 
– съвременни научни теоретико-емпирични подходи към характера и добродетелите 

(от началото на 21 век насам, основно в англоезичната позитивна психология).

3.1. В прото-научните разбирания за характера (и донякъде за темперамента) през 17-19 
век, водещ е стремежът за емпиричен подход към него. Поради отсъствието в този период на 
прецизни научни методи за изучаване на характера, усилията се насочват към външните, види-
мите, телесните страни на хората. Така възникват или се доразвиват идеите, че външния вид, 
структурата на тялото, конституцията му, формата на главата, на лицето, на ириса на очите, 
телесната експресия (напр. походка, почерк и др.) или пораждат или произтичат от характера 
на човека и чрез тяхното описание и анализ можем да предсказваме психичните и поведен-
ческите особености на хората. Така се появяват и популяризират такива прото-науки (а днес 
псевдо-науки) като физиогномия, френология, графология, морфопсихология, соматопсихоло-
гия, конституционална и хомеопатична типология и др. 

Макар че тези подходи бяха особено популярни през 19 век, към момента е ясно, че зад 
тях не стоят някакви ясни, точни и конкретни емпирично доказани научни факти, а по-скоро са 
любопитни, понякога реалистични догатки, допускания и дори напълно неверни импровиза-
ции за хората и техните личности, темпераменти, характери и поведения. Днес те се разглеж-
дат като някаква екзотика.

3.2. Концептуално-типологичната характерология развивана основно от немско-го-во-
рещи учени (от Германия, Австрия, Швейцария и др.) от края на 19 век до средата на 20 век е 
опит за един по теоретично базиран подход към характера.По-важните направления в нея са

•	 обща характерология – Л.Клагес;
•	 „слойнотеоретичен“ подход към изследване на личността - Е. Ротхакер, Ф. Лерш, А. 

Велек, В. Арнолд;
•	 диференциална психология - В.Щерн;
•	 философски ориентирани типологии - В.Дилтай, Е.Шпрангер и К.Ясперс;
•	 психологически типологии - Г. Пфалер и Е. Йенш; 
•	 конституционално-психологическо направление - Е. Кречмер и Г. Евалд;
•	 дълбинно психологически (психоаналитични) школи - З.Фрейд, А.Адлер и К.Г. Юнг, 

отчасти;
•	 психология на наследствеността - В. Петерс и К. Готшалд и психология на расите - В. 

Петерман и Е. Айкщед. 
В изброените по-горе направления и автори, много влиятелни в световната философия са 

Е.Шпрангер и К.Ясперс, както и психолозите В. Щерн и Е. Кречмер.
Вероятно за повечето психолози ще е известна изненада, че тук сред немско-езичните 

характеролози се появяват едни от най-известните психоаналитици като Фройд, Юнг и Адлер, 
но трябва да подчертаем, че техните модели за личността са силно повлияни именно от нем-
ската характерология от началото на 20 в., и следват именно нейните основни идеи – концеп-
туалност, умозрителност, липса на адекватна емпирично-експериментална доказател-ственост 
– особености, които в дългосрочен план, както и общите идеи на немската характе-рология, се 
оказват неадекватни на изискващата фактологична доказателственост психология от втората 
половина на 20 век.

От средата на 20 в. и особено през втората му половина, характерологичните изследва-
ния западат и отиват встрани от магистралното развитие на психологията и се заместват от 
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бурно развиващата се емпирично-експериментална англо-езична психология, и най-вече тази 
в САЩ. Така за повече от половин столетие като че ли характера изчезва от полето на изслед-
ване на психологията, за сметка на доминиращите я хиляди и дори десетки хиляди факторни 
изследвания. В резултат на последните психологията на личността към края на 20 век се раз-
падна на десетки и дори стотици локални парадигми и в търсене на идентичност се обедини 
около доста постния и концептуално беден т.н. 5-факторен модел на личността, който според 
нас, в дългосрочен, а и в културологичен план, е задънена улица в развитието на психологията 
на личността. Като към това добавим и стартиралия още от края на 60-те години на миналия 
век възход на ситуационизма, интеракционизма и контекстуа-лизма, показващи емпирично и 
концептуално, че поведението е в не по-малка степен зависи-мо от конкретните специфични 
ситуации, отколкото от многобройните черти на личността, към края на 20 век стана ясно, че 
психологията на личността разглеждаща последната като динамичен набор от 5-6 базисни лич-
ности черти е изчерпена и концептуално и емпирично. Така в края на 20 и началото на 21 век 
се появи едно ново направление в психологията реабилитиращо характера и неговото научно 
изследване и практическо използване.

3.3. Емпирико-теоретични подходи към характера и добродетелите (с акцент върху лан-
сиран от началото на 21 век насам в англоезичната позитивна психология.)

В следващият раздел посветен на позитивността ние ще се спрем по-подробно на подхода 
на позитивната психология. Тук само ще маркираме основните идеи на емпирично базираните 
подходи към характера и неговото оценяване и развитие в контекста на образо-ванието през 
21 век. Най-общо могат да се разграничат 4 емпирико-теоретични подхода: ситуационизъм, 
модела CAPS, 5-факторния модел и изследвания, позитивната психология.

1) Ситуационизма в психологията и в етиката. През 60-те и 70-те години на миналия век 
бяха проведени поредица от експерименти показващи ситуационната обусловеност на спек-
тър от човешки поведения имащи морално измерение като напр. на С.Милграм (Obedience 
experiment, 1963, 1974); на А.Айзен и П.Левън (Helping for a Dime experiment, 1972); на Дж.
Дарли и Д.Бейтсън (Princeton Theological Seminary - Good Samaritan, 1973); на Ф.Зимбардо 
(Stanford prison experiment, 1971, 2007) и др. В тях бе показана динамичността на личностните 
характеристики и значителната роля за прогнозирането и осъществяването на поведението, 
което имат характеристиките на ситуациите, контекстите и средите и динамичните интеракции 
между последните и чертите. Тук няма да се спираме на големия и продължаващ и досега т.н. 
„дебат Личност-Ситуация”, тъй като предполагаме, че четящите тези редове психолози добре 
го познават. Ще отбележим, обаче, един друг дебат, а именно започналия в самия края на 20 век 
(от 1998-1999 г. досега), провокиран от по-горния психологически дебат и изследвания, дебат 
в етиката, а именно „ситуационизъм – характерология”, в контекста на т.н. „етика на доброде-
телите”, който, макар, предполагам че е непознат на психолозите, изведе аргументи и в едната 
(напр. Дж. Дорис и Дж.Хартман) и в другата посока (напр. Кр.Милър, М.Алфано и др.), които 
могат да имат известен ефект, както върху психологическите подходи и изследвания, така и в 
контекста на изследванията и образованието на характера, върху които е нашият фокус тук. 
Тъй като последния дебат е една голяма тема, тук само го маркираме, поради липса на място. 
Все пак за информация даваме само три от посоките за концептуализиране и изследване произ-
лезли от този дебат в етиката през последните няколко години – 1) наличието на т.н. „локални 
черти” на характера, които са специфични, устойчиви във времето, но не са транс-ситуативни; 
2) въвеждането на модела „Смесени черти на характера” (Mixed Character traits), разглеждащ 
чертите на моралния характер, разбирани донякъде като виртуални и като лежащи в средата на 
континуума «добродетел-грях», и придвижващи се и проявяващи се в едната или другата по-
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сока вследствие на ситуационните въздействия; 3) въвеждането на модела «фикционни черти» 
(Fictional traits) за морални и интелектуални добродетели, чрез, които въпреки наличието на 
известната «фундаментална атрибутивна грешка», хората правят атрибуции, които са от типа 
на самопотвърждаващи се пророчества, било защото те вярват, че ги имат (независимо от това 
дали това е така или не), било защото смятат, че околните очакват, че те имат тези черти и/или 
ще ги проявят в дадена ситуация или в поведението си изобщо. Тези, а и други идеи произлез-
ли от съвременния дебат в етиката по темата, дават повод за размишления за изследвания и 
обучителни програми за характера.

2) Моделът CAPS на У.Мишел и значението му за психологията и етиката. В края на 
60-те години на 20 в. с публикуването на знаменитата книга на У.Мишел „Личност и оценя-
ване” (1968) бе поставено началото на проблематизирането и дори кризата в психологията 
на личността, и най-вече в разбирането на личностните черти, като относително неизменни 
характеристики на индивидите определящи до голяма степен тяхното поведение. Скоро след 
публикуването й нейният автор започна търсене на свой модел за преодоляване на ситуацио-
нализма в психология на личността и не след дълго го предложи - това е модела CAPS - Cog-
nitive-Affective Personality System (1973, 1995), включващ базисни когнитивно-емоционални 
блокове, които са реконцептуализация на чертите, които проявяват ситуативна вариативност. 
Спектърът от проявления на тези когнитивно-емоционални блокове в различните ситуации 
ни води до т.н. „интраиндивидуален ситуативен профил” (intraindividual behavioral signature), 
който дава възможност за едно по-динамично, интерактивно разбиране за чертите на характера 
променящи се в динамично изменящите се ситуации. 

3) 5-факторният модел и изследвания и значението им за психологията и етиката. 
5-факторният модел (Big Five) е най-популярният вече около четвърт век модел в психологи-
ята на личността. На основата на лексикално-статистически подход, той лансира идеята, че 
има 5 най-общи личностни черти (обединени в акронима OCEAN или CANOE - Openness to 
experience, Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness, Neuroticism), в който се диференци-
рат още 30 фасета (приблизително по 6 за всяка мета-черта/фактор). Въпреки популярността 
на този модел, според повечето етици и експерти по характера, той е неподхо-дящ за използ-
ване в областта на изследванията и образованието на характера поради няколко причини: 1) 
той акцентира на структурно-статичните, а не процесуални аспекти на лич-ността; 2) той не 
отчита изразената ситуативна изменчивост на поведението на хората; 3) не отчита в достатъч-
на степен нормативно-оценъчният характер на морала и човешките отноше-ния; 4) не отчита 
в достатъчна степен хилядолетният опит натрупан в рамките на основните големи култури, 
традиции и ценности в глобалната човешка цивилизация, продължаващи и до днес да са цен-
ностни ориентири и регулатори на човешките отношения между милиарди хора по света, а се 
фокусира върху едни емпирично-статистически процедури извършвани в неголеми изследва-
ния спрямо локални извадки предимно от американо-европейската кул-тура. Подобен науко-
образен, емпирицистки, статичен, локално-културален и ценностно-неу-трален модел, трудно 
може да бъде основа и ориентир за едно съвременно разбиране, изслед-ване и обучение на 
характера. И все пак, модификацията за подрастващи на 5-факторния мо-дел - т.н. Малките 
6 - Little Six (Soto, 2016), би могъл да се използва за сравнения и анализи.

В раздела, който следва, представяме последният по време и, според нас, най-подходящ 
за използване за изследвания и образование на характера – този на съвременната позитивна 
психология.
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3.4. Подходи към характера и добродетелите от началото на 21 век насам в англоезичната 

позитивна психология.)
През 2004 г. „бащата” на позитивната психология Мартин Селигман заедно с колегата 

си Крис Питърсън издадоха станалата класическа книга - „Силни страни и добродетели на 
характера: наръчник и класификация”. Тази монументална книга (815 с.) е замислена и реа-
лизирана като контратеза на съществуващите американски (DSM IV) и международни (ICD/
МКБ-10) класификации на психичните проблеми и заболявания, с идеята на класифика-цията 
на негативните, проблемните психо-поведенчески явления да се противопостави подобна кла-
сификация на положителните, силните страни на хората – в случая силните страни на харак-
тера им. В нея, на основата на анализ на предложените в различните култури и епохи, както и 
в настоящето класификации на силните черти на характера, те предлагат и обосновават една 
своя класификация, основаваща се на 6 основни добродетели, конкре-тизиращи се в 24 силни 
черти на характера. По-долу даваме тази класификация:

I. Мъдрост и Знание: (Wisdom and Knowledge)
1. Креативност (creativity)
2. Любопитство (curiosity)
3. Отвореност на съзнанието, непредубеденост (open-mindedness)
4. Желание за учене (love of learning)
5. Перспективно мислене, мъдрост (perspective)
II. Кураж: (Courage)
- Смелост (bravery)
- Упоритост (persistence)
- Честност, искреност (integrity) 
- Жизненост (vitality)
III. Човечност (Humanity)
- Любов (love)
- Доброта (kindness)
- Социалнa и емоционална интелигентност (social intelligence)
IV. Справедливост (Justice) 
- Гражданска и социална отговорност (citizenship)
- Справедливост, честност (fairness)
- Лидерство 
V. Въздържаност (Temperance)
- Прошка (forgiveness)
- Смирение, скромност (humility)
- Предпазливост (prudence)
- Самоконтрол (self-regulation)
VI. Изключителност (Transcendence) 
- Наслада от красотата (appreciation of beauty and excellence))
- Благодарност (gratitude)
- Надежда (hope)
- Хумор (humor)
- Духовност (spirituality)

Всеки човек е уникална комбинация от тези добродетели и силни страни на характера. 
Важното в подхода на позитивната психология е, че се акцентира именно на добродетелите и 
на силните страни на характера, а не както е при християнството и традиционната психология 
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на пороците, греховете, слабите страни, дефицитите и проблемите.

За оценяване на силните страни на характера паралелно с посочената по-горе книга бе 
създадена и специална методика – VIA (Values In Action – ценности в действие), която има ос-
новна версия за възрастни (120 айтема) и за юноши (96 айтема) /има и по-кратки версии/, които 
всеки желаещ може да попълни и да получи безплатно кратка информация за своите резултати 
на специален сайт - www.viacharacter.org. Над 5 млн. души от около 75 държави от целия свят 
до момента се възползваха от тази възможност, вкл. и няколко стотин българи. 

В десетките емпирични проверки на VIA методиката не бе потвърдена 6-факторната му 
структура (т.е. получаването на 6-те групи добродетели). Бяха направени от 1 до 5 факторни 
решения на въпросниците за възрастни (над 18 г.). Последните резултати валидирани върху 12 
извадки с ок. 1 млн. и.л. показаха следните фактори при различните факторни решения (Mc-
Grath, 2014-2017): 

1) 1-факторното решение би могло да се нарече „Добър характер” и в него се включват 
23 от 24-те скали. Този тип фактор се получава и в други изследвания на личността, когато се 
установява 1 общ фактор, който обикновено се нарича „Общ личностен фактор” и показва сте-
пента на включеност на индивида в общността, а понякога и социална желателност;

2) при 2-факторното решение първият фактор се разделя на два относително равни фак-
тора – 1) „Доброта” (Goodness) и 2) «Любознателност» (Inquisitiveness). Това разграничение е 
сходно с други такива в психологията – напр. между външна и вътрешна ориентация, между 
колективизъм и индивидуализъм (по Триандис), между алфа /социализация/ и бета /личностен 
растеж/ (по Дигман), между силни страни на главата /head/ и на сърцето /heart/ (по Парк и 
Питърсън) и др.

3) при 3-факторното решение първият фактор „Доброта” се разделя на два приблизител-
но равни фактора - „Грижа” (Caring) и на «Само-контрол» (Self-Control). При това 3-факторно 
решение бихме могли да говорим за насочване на силните страни на характера към три цели, 
обекта – другите, себе си и средата. 

4) при 4-факторното решение фактора „Грижа” се разделя на два фактора – „Емоцио-
нална свързаност с другите” (Connection) и „Справедливост” (Civility), като вторият фактор е 
по-абстрактен, социално-нормативен и институционален от първия.

5) при 5-факторното решение фактора „Свързаност” се разделя на два фактора – „Свър-
заност с другите” (Sociability) и „Свързаност със света» (Inspiration). Последното може да се 
каже, че придава духовно измерение на свързаността.

От 5-те факторни решения дадени по-горе, 3-факторното решение може да се смята за 
най-устойчиво и най-практически полезно, затова се предпочита напоследък, както от изследо-
вателите от VIA Института (McGrath, 2014-2017), така и от други позитивни психолози работе-
щи върху характера – напр. Анджела Дъкуорт, ръководителката на Лабораторията по характера 
към Пенсилванския университет (Duckworth, A., 2017)

Изследванията показват, че макар да има припокриване между факторните анализи на 
резултатите от изследванията на възрастни и подрастващи (10-17 г.) с методиката VIA и сход-
ни, се наблюдава и известно различие. И при възрастните и при подрастващите се получа-
ват 3-те фактора „Грижа”, „Самоконтрол” и „Любознателност”, но при юношите се до-бавя и 
4-ти фактор „Виталност” (Vitality), който описва генерализираната енергия, склонност-та към 
изява, състезателност, лидерство, мотивация и други характерни за подрастващите, ко-ято с 
възрастта намалява. Този 4-ти фактор наподобява 6-ия фактор „Activity”, който се доба-вя към 
5-факторният модел, когато става дума за личността на тийнейджърите и юношите (Soto, 2015) 
и е своеобразен мост от темперамента през личността към характера на юношите.

Обобщавайки най-новите изследвания на моделите за чертите на характера, може да се 
каже, че има относително единодушие, че чертите на характера могат да се опишат емпирично 
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и обяснят теоретично чрез 3-компонентна структура, вместо с 6-факторната оригинална кла-
сификация:

1)  черти включващи се в т.н. „Морален характер” или „Междуличностни черти”, нари-
чани още „черти на Сърцето” /heart/; 

2)  черти включващи се в т.н. „характер на Постиженията” или „Поведенчески (само) 
контрол”, “Вътрешноличностни черти”, наричани още „черти на Ръцете” /hands/;

3)  черти включващи се в т.н. „Интелектуален характер” или „Любознателност”, нари-
чани още „черти на Ума” /head/; а при подрастващите (10-17 г.) следва да се добави и 
4-ти компонент: „Витален характер”.

През последните години бяха създадени и внедрени и редица образователни програми за 
използване в училище за формиране на добродетели и силни страни на характера по даденият 
по-горе модел за тях. Те са популярни основно в англоезичните страни, но се прилагат и в це-
лия свят, за съжаление, без България, до сега. 

В заключение на този раздел, ще се спрем накратко на един глобален феномен показ-ващ 
стремежът към преосмисляне ролята на характера в днешния и утрешния свят, особено в сфе-
рата на образованието и труда. От края на 20 в. големите многонационални компании уста-
новиха, че традиционният подход за подбор и обучение на своите служители на основата на 
традиционните, т.н. „твърди”, т.е. съдържателно специфични за дадената дейност, умения, за-
почва да е недостатъчна в съвременния динамичен, мозаичен, глобален и свързан свят и все 
по-важни стават т.н. „меки”, т.е. неспецифичини, но важни за ефективната екипност и дист-
рибутивност на съвременния труд, умения. Така преди четвърт век се роди подхода наречен 
„Умения на 21 век”. В началото всяка организация изработваше и използваше свой собствен 
модел и подход за тези нови умения. Наскоро, обаче, водещите световни компании, най-го-
лемите международни организации и водещите университети успяха да постигнат глобален 
консенсус по темата в рамките на Световния икономически форум (WEF) в Давос, наречена 
„Нова визия за образованието” схема на който даваме по-долу.

Фиг. 1. Схема на Уменията на 21 век според модела на WEF (2016)
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От тази схема се вижда, че в лявата част са 6 т.н. „Базисни грамотности”, които са вклю-
чени и в българската официална държавна образователна политика и документи за реализира-
не в масовата образователна практика. Последното, обаче не може да се каже за останалите 10 
компонента на схемата – 4-те „Компетентности”, които са от областта на т.н. „социално-емо-
ционални умения”, които не са включени в официалните образователни програми у нас, и 
най-вече 6-те „Качества на характера”, които напълно липсват от нашето образование. Нещо 
повече, анализът на текстовете на официалните документи на МОН показва, че думата „харак-
тер” не се среща изобщо в тях (напр. сред 54 500 думи съдържащи се в новия образователен 
закон тази дума отсъства). Излиза, че и в буквален и в преносен смисъл, нашето образование 
е без-характерно, с всички произтичащи от това последствия. Проведени през последните го-
дини метаизследвания на ефективността показаха, ча самият факт на въвеждане на социал-
но-емоционално образование без други допълнителни усилия повишава успеха на учениците 
с 10-12% (Durlak J., 2011) и намалява рисковото и проблемното им поведение с от 5 до 20% 
(Dodge K., 2014), а други изследвания показаха, че характера и особено самоконтрола имат 2 
пъти по-силна роля и тежест за успешността в училище и след това в живота, отколкото об-
щата интелигентност и социално-икономическия статус на семейството (Duckworth A., 2005). 

Обобщавайки, оказва се, че прехваления нов закон за образованието (ЗПУО) и свърза-
ните с него около 20 стандарти и наредби, всъщност се отнасят само до около 1/3 от необхо-
димите за ефективна работа и живот през 21 век знания и умения, а останалите, ключови 2/3 
отсъстват. Излиза, че МОН официално готви децата за миналия 20 век, а не за настоящето и 
бъдещето в 21 век! Т.е. ние в България все още оставаме пленници на съществуващата от 1795 
г. образователна парадигма на т.н. „3 R-a” и нямаме идея и намерение да осъществим прехода 
към съвременната парадигма на т.н. «6 C-та». Но и това на образователните власти изглежда не 
им е достатъчно, защото от 2017/2018 учебна година започна процес на де-психологизиране на 
образованието – и средното и висшето – от тази учебна година учебният предмет „Психология” 
вече няма да се преподава като отделен самостоятелен учебен предмет (макар че в българското 
образование „Психология”, под звучното име „Душесловие” се преподава една от първите в 
Европа страни още от 1844 г.), а като част от предмета „Философия”, при това в един доста 
неактуален и философски вид, а в добавка към това, доколкото ние е известно, и обучението 
по „психология” на бъдещите учители ще бъде двойно намалено като брой часове. Имайки 
предвид факта, че психологията е фундаменталната наука за човека, която лежи в основата на 
педагогиката и образователната практика, това е все едно биологията да се премахне или рязко 
намали в образованието на медиците, или физиката и математиката да се премахнат или рязко 
намалят в образованието по инженерство и сходни технически специалности.

4. БЪЛГАРСКИЯТ ОПИТ В ОБЛАСТТА НА ХАРАКТЕРА
През последните няколко години се правят спорадични и локални опити от НПО-та и у 

нас, най-вече в областта на образованието, предимно в началното училище, да се въведат някои 
обучения за развитие на характера. За момента, имаме информация за три подобни програми и 
инициативи – „Добродетели” на фондация „Благотворител”, също „Добродетели” на „Фонда-
ция Родители Учители Деца – ФРУД”, както и една организация от Разлог и Благоевград (ФБ 
група „Характер.бг”), която организира периодично дейности свързани с характера в училища 
от Юго-Западна България. Няма публично достъпна информация за това на какви теоретични 
модели или изследвания са базирани тези обучения, както и няма публични данни за изследва-
ния и резултати на тяхната ефективност. 

Глобалният интерес, българските реалности и дефицита на дейности в областта на разви-
тие на характера и позитивността ни накара нас от фондация „Човек Плюс” преди две години 
да стартираме работа по наша инициатива за образование на характера. Тя има стратегически 
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характер и е предвидена да се реализира за примерно 10 годишен период. В нея планираме да 
има следните 3 направления:

1) обучителна програма „Развитие на Характера и Позитивността”, която е 3-та част на 
програмата ни за личностно развитие „ВСЕ ПО” (виж по-долу);

2) изследователска програма за адаптация на методики за оценяване на характера и свър-
заните с него и моралното развитие качества на личността, както и на ефективността на про-
вежданата обучителна програма;

3) иницииране на мрежа от организации и колеги, които имат интерес и активности в 
областта на развитие на характера и позитивността. 

4.1. Под-програмата „Развитие на характера“ на програмата „ВСЕ ПО”
Програмна система за личностно развитие „ВСЕ ПО” е за социално, емоционално и пози-

тивно образование на децата и юношите. Тя е нашият български отговор на нарастващото като 
мащаб и сила световно движение в образованието за формиране на социални, емоционални и 
позитивни нагласи и умения сред децата и юношите и развитие на характера и позитивността 
им, които за съжаление, са силно дефицитни сред тях. В нашата авторска обучителна програм-
на система има 3 големи раздела: 1) емоционална компетентност; 2) социална компетентност; 
3) развитие на характера и позитивността, които са възрастово обособени в 4 подпрограми: 1) 
за предучилищна степен; 2) за начална степен; 3) за прогимназиална и 4) за гимназиална учи-
лищна степен. Програмната система „ВСЕ ПО” може да се използва в десетина организацион-
ни формата според нуждите и възможностите на даденото училище, ДГ или други организации 
и НПО. „ВСЕ ПО” може да се използва, както в своята цялост (за предпочитане) така и като 
отделни модули (общо 30), и дори като отделни игри и упражнения. Към нея е предвидено 
входно-изходни и текущо оценяване на важни личностни и поведенчески характеристики на 
участниците и на общата й ефективност.

Структурата и съдържанието на подпрограмата «Развитие на Характера» включва 
следните модули и теми:

Модул 02: «Какво е Характер и защо той е важен в училище и в живота?»
Модул 03: «Силни черти на характера на Постиженията - любопитство, упоритост, грит, 
ентусиазъм, самоконтрол, постижения»
Модул 04: «Силни черти на Моралния характер – доверие, честност, доброта, скромност, 
благодарност»
Модул 05: «Други силни черти на характера – хумор, творчество, духовност, мъдрост, 
перспектива»
Модул 06: «Стадии на Моралното развитие и себеотносни емоции (срам, вина, отговор-
ност)»
Втората част на тази подпрограма включваща още 5 модула е посветена на развитие на 

позитивността.
Има още два модула – входно-въвеждащ и изходно-заключителен, в които освен въведе-

ние и съответно заключение и обобщение се прави и входно-изходно оценяване на овладяно-
стта на компетентностите свързани с обучението.

Всеки от модулите има следната структура:
– теоретично въведение за водещия
– загряващи упражнения и игри
– основни упражнения (обикновено 3)
– заключителни упражнения
– задачи за работа извън групата (в къщи, в училище, на улицата и др.)
– помощни материали
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– методики за оценяване
– литература и онлайн източници
Общият размер на всеки от модулите е от порядъка средно на ок. 10 стр.
Обучението по подпрограмата е 16-часово, одобрено е от МОН и включено в неговия ин-

формационен регистър на одобрени обучителни програми и носи 1 квалификационен кредит 
на участниците в него.

Ние планираме ок. 2-годишен тестови период на програмата, през който планираме да 
обучим няколко стотин колеги – психолози, педагогически съветници и учители, както и да 
направим оценка на ефективността на тази подпрограма, след което да я предложим за масово 
внедряване в ДГ и училищата у нас.

От октомври т.г. започваме клуб по темата с ученици от столично училище, а от ноем-ври 
т.г. – семинари с учители и психолози от образователната система в София и страната.

4.2. Изследователски методики в рамките на подпрограмата „Развитие на харак-
тера“ и за оценка на нейната ефективност, както и такива за оценяване на характера и 
свързаните с него качества на личността

Както отбелязахме в раздел 3.4. в рамките на позитивната психология е създадена специ-
ална методика – VIA (Values In Action – ценности в действие), който има основна версия за въз-
растни (120 айтема) и за юноши (96 айтема) /има и по-кратки версии с 48 и 24 айтема/, които 
ние съвместно с наши партньор планираме да адаптираме за български условия и чрез глобал-
ният сайт www.viacharacter.org те да станат достъпни за ползване от всички, които желаят у нас 
и в чужбина, както досега са го направили няколко милиона души от целия свят. Съществуват 
десетки международни изследвания за психометричните качества на VIA методиките, които 
като цяло са положителни (Niemec, R., 2013; McGrath, 2014-2016). Краткият вариант на тази 
методика ще се използва и като една от методиките за оценяване на ефективността на подпро-
грамата ни „Развитие на Характера”. Планираме адаптацията на още няколко кратки методики 
за оценяване на ключови характеристики на характера и на отделни добродетели, обучението, 
по които е включено в програмата ни като напр. надежда, доброта, упоритост, самоконтрол, 
креативност и др. 

Тук трябва да отбележим, че в рамките на характера, добродетелите и силните страни на 
характера ние разграничаваме две, до известна степен самостоятелни групи характеристики: 
черти на моралния характер и черти на характера на постиженията. Свързани с тях, като свое-
образна тяхна предпоставка са още две групи характеристики – особеностите на темперамента 
и интелектуалните черти и добродетели, а като надграждащи се над тях са „Аз”-системата и 
идентичността на личността, за оценяването на които също планираме адаптация на съответ-
ните методики.

4.3. Иницииране на мрежа от организации и колеги, които имат интерес и актив-
ности в областта на развитие на характера и позитивността

За да може да бъде успешно реализирана описаната по-горе програма, както и за да може 
тя да се внедри в българските образователни институции – ДГ, училища и извънучилищни ор-
ганизации освен нас от фондация Човек Плюс, разчитаме и на партниране с колеги – отделни 
професионалисти и организации, които проявяват интерес да работят в областта на развитие 
на характера и позитивността. Засега имаме контакти и разговори с няколко такива организа-
ции и отделни колеги.

На този начален етап планираме координацията да се осъществява чрез секцията „Пози-
тивна психология (и образование)” към Дружеството на психолозите в България (ДПБ), а ако 
има интерес и се получи по-голямо развитие би могла да се организира и виртуална и дори 
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организационна национална мрежа за развитие на характера.
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Тъмната триада е популярен термин, обединяващ оценката на три личностни черти – Макиавели-
зъм, нарцисизъм и психопатия (Paulhus & Williams, 2002). От съвременна гледна точка към тях се прибавят 
и проявите на „всекидневен“ (субклиничен) садизъм, което води до дефинирането на конструкта Тъмната 
тетрада (Buckels et al., 2013). Предмет на анализ в настоящото изследване е оценка на връзката между 
компонентите на Тъмната тетрада и екстернализираните проблеми на развитието в юношеска възраст. 
Изследването е проведено върху 972 лица, от 8-ми до 12-ти клас, на два етапа: (1) На първия за оценка на 
анализираните конструкти са използвани три самоописателни инструмента: (а) Тъмната триада–кратка 
версия (SD3, Jones & Paulhus, 2014; Колева, 2017); (б) Скала за садистични наклонности (VAST, Paulhus & 
Jones, 2015), с два компонента: директни и индиректни форми, и (в) Скала за екстернализирани пробле-
ми(Калчев, 2010), с два компонента: слаб самоконтрол и нарушаване на нормите. (2) На втория етап са 
добавени две нови мерки за садизъм: (а) Скала за садистично личностово разстройство, извлечена като 
отделен инструмент от кратката българска версия на Въпросника на Ф. Кулидж за личностови разстройства 
(CATI, Coolidge, 1993), разработена върху българска извадка от младежи (Калчев, 1997) и юноши (Калчев, 
2003) и (б) Скала за оценка на садистичната личност (ASP, Plouffe et al., 2017), като е включена и скалата 
за Емпатийна загриженост (от скалата М. Дейвис Индекс на междуличностно реагиране, IRI (Davis, 1983; 
Калчев, 2010). Отношенията между оценяваните конструкти са анализирани в рамките на корелационни 
връзки и структурни модели. Предмет на проверка са няколко хипотези: (а) очакват се по-силни корела-
ции на мерките за садизъм с психопатията (в сравнение с Макиавелизъм и нарцисизъм от SD3); (б) в сравне-
ние с индиректните, директните форми на садизъм ще корелират по-силно с екстернализирани проблеми 
на развитието; (в) в рамките на структурните модели се прогнозират както индиректни (чрез слаб само-
контрол), така и директни ефекти на мерките за садизъм върху нарушаване на нормите.

Dark Triad is a popular term, encompassing three socially aversive personal traits – Machiavellianism, nar-
cissism, and psychopathy (Paulhus & Williams, 2002). Contemporary understanding of the topic includes also an 
“everyday” (subclinical) sadism and defines the construct Dark Tetrad (Buckels et al., 2013). The aim of the present 
study is to assess the relations between the components of Dark Tetrad and externalized problems in adolescent 
sample (N=972), from 8th to 12th grade. Data are collected on two stages with different assessment instruments: (1) 
on the first stage three self-descriptive inventories are used: (a) Short Dark Triad (SD3, Jones & Paulhus, 2014; 
Koleva, 2017); (b) Variety of Sadistic Tendencies (VAST, Paulhus & Jones, 2015), consisting of direct and indirect 
forms of sadism, and (c) Externalized Problems Inventory (Kalchev, 2010), measuring low self-control and norm-vi-
olating behavior. (2) On the second stage of data collection two new instruments for sadism assessment are added: 
(a) Sadistic Personality Disorder Scale, composed as a separate tool from the Bulgarian version of Coolidge Axis 
II Inventory (CATI, Coolidge, 1993), developed on a Bulgarian youth sample (Kalchev, 1997) and adolescent sample 
(Kalchev, 2003), and (b) The Assessment of Sadistic Personality (ASP, Plouffe et al., 2017), combined with subscale 
Empathic Concern from Interpersonal Reactivity Index (IRI, Davis, 1983; Kalchev, 2010). The relations between 
the evaluated constructs are analyzed on correlational and structural modeling level. Following hypothesizes are 
examined: (a) a stronger correlation between sadistic traits and psychopathy is expected (comparing to Machiavel-
lianism and narcissism from SD3); (b) direct forms of sadism will show stronger link with externalized problems, 
compared to indirect forms; (c) in a structural modeling direct and indirect effects of sadism on norm violation are 
expected, mediated by role of low self-control.
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1. постаноВка на проблема

Тъмната триада е термин, обединяващ оценката на три личностни черти: психопатия, 
нарцисизъм и Макиавелизъм (Paulhus & Williams, 2002). В рамките на конструкта, психопати-
ята се проявява като импулсивно, безотговорно поведение, съчетано с търсене на възбуда и 
отсъствие на емпатия и тревожност. Нарцисизмът се характеризира с търсене на внимание, 
грандомански фантазии за успех и влияние, съчетани с чувство за превъзходство, изключител-
ност и претенции за права и специално отношение. Макиавелизмът се определя като измамно, 
манипулативно поведение с цел лично облагодетелстване и постигане на собствените цели 
(Paulhus & Williams, 2002). Психопатите са импулсивни, изоставят без угризения приятели 
и семейство, Макиавелистите планират внимателно поведението си, действат стратегически, 
изграждат съюзи и се стремят да поддържат положителни отношения с другите и да съхра-
нят репутацията си. Съответно импулсивността изглежда ключовия момент, разграничаващ 
психопатите от Макиавелистите (Jones & Paulhus, 2014). И трите типа личности от Тъмната 
триада се обединяват от емоционалната си отчужденост като предпоставка за коравосърдечна 
междуличностна манипулация, както и, макар и в различна степен, с лицемерие и агресивност 
(Paulhus & Williams, 2002). От гледна точка на различията обаче себеутвърждаването е проява 
преди всичко на нарцисизма, безразсъдното асоциално поведение – на психопатията, а стра-
тегическото планиране – на Макиавелизма (Jonason et al., 2009; Jones & Paulhus, 2011; 2014). 

Същевременно трябва да се отбележи, че в рамките на Тъмната триада е представе-
но едно по-тясно разбиране на психопатната личност, дори и само поради факта, че нарцис-
тичните черти са отнесени към друг конструкт. За сравнение един от влиятелните съвремен-
ни модели на психопатията (Cooke et al., 2006; Cooke et al., 2007) включва три дименсии: (а) 
междуличностна: измамен и манипулативен стил на взаимоотношения, съчетан с чувство за 
изключителност и лично превъзходство; (б) афективна: оскъдни, повърхностни емоции – нее-
моционалност, коравосърдечност и липса на угризения; (в) поведенческа: импулсивен и безот-
говорен жизнен стил, съчетан с търсене на възбуда (вж. също Калчев, 2016). От тази гледна 
точка в рамките на Тъмната триада нарцистичните черти, както и манипулативността не се 
разглеждат експлицитно като компонентите на психопатията.

Сравнително неотдавна към Тъмната триада се прибавя нов компонент – садизъм, кое-
то на свой ред води до разширяване на конструкта, означаван вече като Тъмната тетрада 
(напр. Chabrol et al., 2009; Buckels et al., 2013; Međedović & Petrović, 2015; Plouffe et. al., 2017). 
Изследванията върху тази проблематика започват с разработването на инструменти за оценка 
(Chabrol et al., 2009; O’Meara et al., 2011; Paulhus et al., 2011). От емпирична гледна точка към 
оценката на садизма са възможни поне две, относително различни, перспективи: всекидневен 
садизъм и садистично личностово разстройство1.

Садистичните наклонности представляват комбинация от различни поведенчески, ког-
нитивни и междуличностни характеристики, свързани с причиняването на физическа или емо-
ционална болка на други хора (Reidy et al., 2011), с цел тяхното контролиране или унижаване 
(Myers et al., 2006). Най-общо садизмът се свързва с удоволствие, извличано от причиняването 
на вреда/страдание на друг човек (Baumeister & Campbell, 1999), като феноменът обикнове-
но се разглежда в екстремалните си форми, в криминален или сексуален контекст (Paulhus 
& Dutton, 2016). Повечето хора изпитват дистрес, ако наранят невинен човек, за други обаче 
жестокостта поражда различен емоционален опит – удоволствие или възбуда (вж. Buckels et 
al., 2013). Фактът, че някои хора се наслаждават на жестокостта, а други ѝ се отвращават, на-
сочва към индивидуалните различия при оценката на подобна личностна черта, до голяма сте-
пен, пренебрегвана в съвременните изследвания. Удоволствието от причиняване на страдание 
или нараняването на другите присъства във всекидневието и то при немалко хора. Дори отвъд 
1 За исторически преглед на дефинициите вж. напр. Siomopoulos & Goldsmith, 1976.
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тежките престъпления, очевидно на широка популярност се радват филмите и видеоигрите, 
изпълнени с насилие и агресия, както и бруталните видове спорт (вж. напр. садистичните игри 
в http://www.torturegames.net/). Подобни всекидневни/обичайни прояви на жестокост са инди-
кация на субклиничен или всекидневен садизъм (Buckels et al., 2013). Към такива прояви може 
да се отнесе и тормозът от връстниците в училище, като форма на злонамерена, многократно 
извършвана агресия от позицията на силата (Олуеус, 1996; Калчев, 2003).

Връзките между личностните черти от Тъмната триада, и по-специално психопатията, 
и садистичните наклонности са установени в множество изследвания: липсата на емпатия и 
нежеланието и невъзможността за емоционално обвързване (Kirsch & Becker, 2007), причиня-
ването на страдание на другите, както и връзката с антисоциалното поведение (Chabrol et al., 
2009). Д. Райди и съавтори (2011) откриват, че в лабораторни условия садизмът като личностна 
черта предсказва появата на непровокирана агресия, независимо от психопатията. Деликвент-
ното поведение в горна юношеска възраст значимо се прогнозира от наличието на садистични 
наклонности, независимо от другите черти от Тъмната триада (Chabrol et al., 2009). По по-
добен начин, в изследвания с криминални извадки, садизмът, заедно с бруталните и дестру-
ктивни аморални предиспозиции, се установяват като по-добър предиктор на криминалния 
рецидивизъм, отколкото психопатните черти (Mededovic et al., 2012).

Садистичното личностово разстройство предполага използване на насилие и други ви-
дове агресия с цел доминиране, оскърбително или унижаващо поведение в присъствието на 
други хора, преживяване на удоволствие от причиняването на психично или физическо стра-
дание, лъжене и мамене с цел причиняване на вреда (а не просто за постигане на дадена цел), 
заплахи, тероризиране на другите, ограничаване на автономията на близки хора, както и възхи-
щение от всякакъв вид насилие (American Psychiatric Association, 1987, p. 369). Садистичният 
тип е хладен, жесток и безжалостен, причинява болка без никакво съчувствие, за да укрепи 
властта си и се наслаждава на причиненото страданието на хора, намиращи се във властта 
му�. Доколкото сърцевината на това разстройство е свързана с коравосърдечност, безмилостно 
отношение и липсата на емпатия и съчувствие, могат да се прогнозират значими връзки с ком-
понентите на Тъмната триада и на първо място, с психопатията.

Двата посочени подхода не трябва да се противопоставят: критериите за садистично лич-
ностово разстройство принципно не се различават от характеристиките на всекидневния сади-
зъм, ако се изключи равнището на проява – затова, от гледна точка на дименсионалната оценка 
на подобни черти, те биха могли да се проявяват и на субклинично (всекидневно) равнище.

Обобщавайки характеристиките Тъмната тетрада, Д. Полхъс (2014) представя в срав-
нителен план таксономията на 4-те типа тъмни личности по 6 параметъра: коравосърдечност, 
импулсивност, манипулативност, претенциозност/грандомания, криминално поведение и на-
слаждение от проявена жестокост. Коравосърдечността в частност е обща за 4-те типа, докато 
удоволствието от причиненото страдание е специфично за садизма (Paulhus, 2014).

Задача на настоящото изследване е да се анализират връзките между компонентите на 
Тъмната тетрада – Макиавелизъм, нарцисизъм, психопатия и садизъм с екстернализираните 
проблеми на развитието в юношеска възраст.

Предмет на проверка са следните хипотези: (1) Очакват се по-силни връзки на мерките за 
садизъм с психопатията (в сравнение с Макиавелизъм и нарцисизъм от Тъмната триада). По-
добна прогноза се базира както на съдържанието на конструктите, така и на начина, по който те 
се оценяват в рамките на използваните инструменти (вж. по-долу); (2) В сравнение с индирект-
ните, директните форми на садизъм ще корелират по-силно с екстернализираните проблеми на 
развитието; (3) В рамките на структурните модели се прогнозират както индиректни (чрез слаб 
самоконтрол), така и директни ефекти на мерките за садизъм върху нарушаване на нормите.

ТЪМНАТА ТЕТРАДА И ЕКСТЕРНАЛИЗИРАНИ ПРОБЛЕМИ НА РАЗВИТИЕТО В ЮНОШЕСКА ...
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2. метод

2.1. Изследвани лица
Данните са събрани на два етапа, върху общо 972 ученици: (1) На първия етап: 271 лица 

(121 момчета, 150 момичета) от 9.–12. клас, на възраст от 14 до 18 години (X=16,04; SD=1,11); 
(2) На втория етап: 701 лица (271 момчета, 385 момичета, 45 непосочили) от 8.–12. клас, на 
възраст от 14 до 18 години (X=15,71; SD=1,25). Броят на изследваните лица при различните 
анализи варира частично според наличните пълни протоколи.

2.2. Инструментариум
За целите на изследването са използвани няколко самоописателни скали:
1.  Тъмната триада–кратка версия (Short Dark Triad, SD3, Jones & Paulhus, 2014), с 

три субскали – Психопатия, Нарцисизъм и Макиавелизъм. Използвана е българската 
адаптация за юношеска възраст (Колева, 2017). Скалата се състои от 27 айтема, по 
9 за всяка от личностните черти, като отговорите се дават с помощта на 5-степенна 
Ликъртова скала от „изцяло невярно“ до „напълно вярно“. В Тъмната Триада–крат-
ка версия (SD3) нарцистичното поведение се характеризира със стремеж за поддър-
жане на чувството за изключителност и превъзходство, докато при психопатията 
и Макиавелизма поведението е ориентирано към постигане на инструментална или 
материална печалба. Примерни айтеми от скалата са: 
•	 Макиавелизъм: „Умно е човек да следи за информация, която може по-късно да 

се използва срещу други хора.“
•	 Нарцисизъм: „Знам, че съм специален, защото всеки ми го повтаря.“
•	 Психопатия: „Вярно си е, че мога да бъда гаден с другите.“

Както беше посочено, в рамките на SD3 е представено едно по-тясно разбиране за пси-
хопатията. В частност прегледът на айтемите за субскалата показва, че в нея не е включена 
междуличностната психопатна дименсия: измамен, манипулативен стил на взаимоотношения, 
съчетан с чувство за изключителност и превъзходство. На практика грандоманията и чувство-
то за изключителност/превъзходство са отнесени към Нарцисизъм, а манипулативността – към 
Макиавелизъм. Съответно при оценката на психопатията акцентът е поставен върху невъз-
държаното, импулсивно поведение и отчасти – върху коравосърдечността. Това обстоятелство 
трябва да се има предвид при анализа на получените корелации.

2.  Скала за садистични наклонности (VAST, Paulhus & Jones, 2015), с две субскали, за 
директни и индиректни форми на садизъм (от 9 и 7 айтема): в първия случай – полу-
чаване на удоволствие от действия, причиняващи вреда или страдание, а във втория 
– удоволствие от наблюдаването на такива действия, извършвани от други хора. На-
кратко двете субскали ще се означават по-долу VAST–Поведение и VAST–Наблюде-
ние. Българският превод на VAST е подготвен от направен от К. Ханчева, П. Калчев 
и С. Колева, три независими варианта, обсъдени до постигането на съгласие. С цел 
балансиране на броя на признаците в двете субскали, са формулирани два допълни-
телни айтема, предназначени за индиректните форми на садизъм: „Стига да са добре 
направени, филмите на ужасите са ми страст.“ и „В порното предпочитам сцените с 
насилие.“. Освен това са включени още два айтема за директни форми от предишния 
вариант на VAST – „Няма нищо приятно в това да помагаш на хора в нужда.“ и „Ако 
има опасност за човешки живот, аз съм „за“ безмилостното изтезание на заподозре-
ните в тероризъм.“ (в последния случай, за оценка т.нар. политически садизъм). По 
този начин изходният вариант за апробация на VAST с български юноши включва 
20 айтема. Примерни айтеми от скалата са представени по-долу, при обсъждане на 
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получените резултати (вж. Резултати и обсъждане).

3.  Скала за садистично личностово разстройство, извлечена като отделен инструмент 
от кратката българска версия на Въпросника на Ф. Кулидж за личностови разстрой-
ства (CATI, Coolidge, 1993), разработена само върху българска извадка от младежи 
(Калчев, 1997) и юноши (Калчев, 2003). Инструментът включва 8 айтема за оценка на 
садистичното личностово разстройство, в съответствие с диагностичните критерии 
(American Psychiatric Association, 1987), към които са добавени още два, също от 
кратката версия на CATI. Примерни айтеми:
•	 „Понякога страданията на хора и животни ме забавляват.“
•	 „Обичам разкази и филми, изпълнени със схватки, насилия и жестокости.“
•	 „Правил съм различни номера и съм „премятал“ други хора за собствена полза и 

удоволствие.“

4. Скала за оценка на садистичната личност (Assessment of Sadistic Personality, ASP, 
Plouffe et al., 2017). ASP е нов инструмент, конструиран върху студентска извадка, 
на два етапа: на първия са апробирани 20 айтема, седем от които са включени и на 
втория етап. Заедно с два допълнителни айтема, съкратената версия на ASP се фор-
мира от 9 въпроса. При формулирането на изходния айтемен пул съдържателно се 
разграничават три теми: подчиняване, търсене на удоволствие и неемпатичност. 
Аргумент за редуцирането на изходните айтеми е силната връзка с Психопатия (оце-
нена с помощта на SD3), като в рамките на експлораторния анализ психопатията и 
садизмът формират общ фактор, т.е. налице е съществено припокриване в съдържа-
нието на двата конструкта. Съответно елиминирането на част от изходните призна-
ци е резултат от желанието да са отстранят „психопатните“ признаци от скалата за 
садизъм (Plouffe et al., 2017).

 При адаптацията на скалата с български юноши е предпочетен по-различен подход: 
от една страна, данните на първия етап на оригиналното изследване са получени 
върху сравнително малка извадка (199 студенти), а от друга, интерес представлява 
анализът на равнище субскали – трите съдържателно различни области, свързани 
със садизма, послужили като изходна основа при подбора на въпросите. Поради тази 
причина са отстранени само минимален брой признаци (с потенциално „психопат-
но“ съдържание), като са добавени и нови признаци. Преводът на ASP е направен от 
К. Ханчева, П. Калчев и С. Колева, с последващо обсъждане на вариантите. Както и 
при адаптацията на VAST преводът е контекстуален, като целта е формулировките да 
се доближат и до лексиката и спецификата на юношеската популация. Два примера 
илюстрират този подход: (1) „When I mock someone, it is funny to see them get upset.“ 
е преведен като: „Купон си е да поставиш някой смотаняк в училище на мястото му 
и след това да му гледаш сеира.“ или (2) „Watching people get in to fights excites me.“ 
– като „Да гледаш як тупаник си е тръпка отвсякъде.“. Към втория айтем е добавен 
още един, съдържателно близък вариант, свързан отново с наблюдение: „Ако някъде 
стане сбиване, аз съм в първата редица, за да гледам сеира.“. При част от новите ай-
теми, целта е формулировката да не звучи като дефицит или недостатък, а по-скоро 
като „положително“ качество за хората със садистични черти2. Например „Направо 

2 Въпреки че садистичното личностово разстройство официално не се диагностицира след DSM-III-R (1987), 
вкл. и в актуалната към момента версия DSM-5 (2013), оценката му представлява значителен изследователски и 
практически интерес (за това в частност свидетелства и повишеният интерес към оценката на садистичните черти 
в последното десетилетие).
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съм талантлив, ако трябва да стъжня живота на някого.“ В окончателния си вариант 
подготвената за апробация българска версия на ASP включва общо 24 айтема.

5.  Скалата за Емпатийна загриженост (от скалата на М. Дейвис Индекс на между-
личностно реагиране, Interpersonal Reactivity Index, IRI, Davis, 1983; Калчев, 2010), 
формирана от 7 айтема.

На всички описани дотук инструменти: SD3, VAST, Садистично ЛР (CATI), ASP и Емпа-
тийна загриженост изследваните лица отговорят с помощта на 5-степенна Ликър-
това скала за съгласие.

6.  Скалата за екстернализирани проблеми на развитието (СЕПР, Калчев, 2010) е ин-
струмент, състоящ се от 26 айтема, като изследваното лице отговаря с помощта на 
5-степенна скала за честотата на даден вид поведение през текущата учебна година: 
„Колко често се е случвало през тази учебна година …“. Инструментът включва два 
емпирично конструирани компонента:
(а)  Слаб самоконтрол (10 айтема): гневни изблици, емоционална дисрегулация и 

неовладяно поведение, например: 
•	 „Да си изпускаш нервите и да избухваш.“
•	 „Да се караш и да се разправяш с някого от съучениците си.“
•	 „Да вършиш неща, за които после да съжаляваш.“
2.  Нарушаване на нормите (16 айтема):широк диапазон от по-леки простъпки до 

по-тежки прояви, например:
•	 „Да бягаш от час.“
•	 „Да мамиш по време на изпит/контролно.“
•	 „Да си имаш неприятности с полицията.“
•	 „Да си откраднеш нещо дребно (от магазин, сергия).“

Процедура. Изследването е проведено групово и анонимно в рамките на един учебен 
час в училища в град София, като в Изследване 1 са използвани Тъмната триада-кратка 
версия (SD3), Скала за садистични наклонността (VAST) и Скала за екстернализирани 
проблеми на развитието (СЕПР), а в Изследване 2 към посочените инструменти са добавени 
двете нови мерки за садизъм – за Садистично ЛР (от CATI) и Скала за оценка на садистич-
ната личност (ASD), както и скалата за Емпатийна загриженост. 

3. резуптати и обсъждане

3.1. ИЗСЛЕДВАНЕ 1
Задача на Изследване 1 е начална апробация на VAST, както и оценка на корелациите с 

компонентите на Тъмната триада и с екстернализираните проблеми.

Факторен анализ на VAST. Експлораторният факторен анализ по метода на главните оси, 
с Варимакс и Промакс ротация, свидетелства за наличието на два фактора, съответстващи 
на оригиналната структура: индиректни и директни прояви на садизъм. Айтемът „В автомо-
билните гонки най-много ме кефят катастрофите.“, предназначен за оценка на садистичната 
склонност към наблюдение на сцени с насилие, е с близки тегла и по двата фактора, но е 
предпочетен вариантът за запазване на оригиналната му принадлежност. Поради ниски тегла 
отпадат двата допълнителни айтема за директни форми. От двата нови айтема за индиректни 
форми, „Стига да са добре направени, филмите на ужасите са ми страст“ се разпределя според 
очакванията (с факторно тегло от 0,47). За сравнение вторият допълнителен айтем „В порното 
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предпочитам сцените с насилие.“, макар и с по-слабо тегло (0,40) се отнася към директните 
форми. Очевидно използваната формулировка не разграничава добре поведението от наблюде-
нието по отношение на садистичните наклонност и поради тази причина айтемът е отстранен 
от скалата. Накратко, на този първи етап двете субскали на VAST за индиректни и директни 
форми: Наблюдение и Поведение, се формират от по 8 и 9 айтема (с ɑ на Кронбах от 0,79 и 0,70; 
за общия показател: ɑ=0,81).

Корелационен анализ. Единичните корелации на Пиърсън показват по-силни връзки на 
садистичните наклонности с Психопатия (SD3): (а) корелациите на общият показател на VAST 
с Психопатия, Нарцисизъм, и Макиавелизъм са съответно: 0,65; 0,32 и 0,28; (б) за индиректни-
те форми: 0,49; 0,28 и 0,23 и (в) за директните форми: 0,65; 0,30 и 0,28.

От друга страна, директните форми на садистични наклонности корелират по-силно с об-
щия показател за екстернализирани проблеми на развитието: r= 0,50; за индиректните форми, 
корелацията е умерена: r=0,32, и за общия показател на VAST: 0,46. 

Получените резултати отговарят на предварителните очаквания, но ще бъдат коменти-
рани по-детайлно, включително в рамките на структурни модели, в Изследване 2, данните от 
което се базират на по-голям брой изследвани лица.

3.2. ИЗСЛЕДВАНЕ 2
3.2.1. Факторен анализ
На първия етап е анализирана факторната структура на двете нови скали за садизъм: 

VAST и ASP. Тъй като експлораторният анализ от Изследване 1 потвърждава двуфакторната 
структура на VAST, в Изследване 2 тя е оценена с помощта на конфирматорен анализ. По отно-
шение на ASP структурата е оценена първоначално с помощта на експлораторен анализ.

Факторен анализ на VAST. Оценката (върху 686 лица), с помощта на конфирматорен ана-
лиз по метода на максималната вероятност (чрез LISREL 8.72., Jöreskog, Sörbom, 1993) показва 
следните индекси за степен на съответствие:

(а) за еднофакторния модел: χ2
(119)=978,08; SRMR=0,066; RMSEA=0,10; GFI=0,86; 

AGFI=0,82; CFI=0,90; NNFI=0,88;
(б) за двуфакторния модел (базиран на Изследване 1): χ2

(118)=421,55; SRMR=0,051; 
RMSEA=0,0,68; GFI=0,93; AGFI=0,91; CFI=0,95; NNFI=0,95. 

Резултатите еднозначно потвърждават предимството на двуфакторния модел, с прием-
ливи индекси за степен на съответствие (корелацията между факторите на латентно равнище 
е 0,65). В рамките на конфирматорния анализ е тествана и принадлежността на двата „про-
блемни“ айтеми от Изследване 1: при освобождаване на теглата на „В автомобилните гонки 
най-много ме кефят катастрофите.“ и по двата фактора, теглото по индиректните форми на 
садизъм е по-високо, но по отношение на „В порното предпочитам сцените с насилие.“ отново 
теглото е по-високо по фактора за директни форми. Поради тази причина айтемът не е включен 
в следващите анализи.

Факторен анализ на ASP. 24-те изходни айтеми са подложени първоначално на експлора-
торен факторен анализ по метода на главните оси (на база Пиърсъновата корелационна матрица), 
както и по метода на минималните остатъци (MINRES) (на база полихорични корелации, чрез 
LISREL 8.72., Jöreskog & Sörbom, 1993). Данните по MINRES обаче имат предимство, тъй като 
в по-строг смисъл използваната 5-степенна Ликъртова скала за отговор има ординален харак-
тер. Резултатите, получени върху 668 лица, показват възможност за извличане два фактора със 
собствена стойност >1 (46,96% обяснена дисперсия).

ТЪМНАТА ТЕТРАДА И ЕКСТЕРНАЛИЗИРАНИ ПРОБЛЕМИ НА РАЗВИТИЕТО В ЮНОШЕСКА ...
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Прегледът на факторната матрица показва, че два от айтемите: „Да гледаш як тупаник си 
е тръпка отвсякъде.“, както и „Ако някъде стане сбиване, аз съм в първата редица, за да гледам 
сеира.“ са с близки тегла и слаби дискриминиращи възможности. Освен това, те са и единстве-
ните индикатори за наблюдавано поведение и поради тази причина са отстранени от скалата. 
Допълнително е елиминиран и още един от оригиналните признаци „Не бих навредил нароч-
но, дори и на човек, когото не харесвам.“, който е с най-слабо тегло по първия фактор (0,32). 
Разпределението на останалите айтеми ясно разграничава две основни теми: подчиняване/до-
миниране (постигане на контрол) и удоволствие от причинена вреда/страдание. Означените 
по този начин субскали – като ASP–Подчиняване и ASP–Търсене на удоволствие, отразяват две 
от изходните три теми при конструирането на ASP (Plouffe et al., 2017); третата тема – неемпа-
тичност не се обособява като фактор в рамките на скалата. Примерни айтеми:

1.  ASP–Подчиняване (11 айтема), например: 
•	 „Не бих се поколебал да нараня, когото трябва, за да му дам урок.“
•	 „Никога не ми омръзва да притискам другите, да ги държа в напрежение.“
•	 „Правил съм другите за смях, за да са наясно кой контролира нещата.“

2.  ASP–Търсене на удоволствие (10 айтема) например:
•	 „Кефи ме да унижавам другите.“
•	 „Да се изгавря с някого, направо ми вдига настроението.“
•	 „Купон си е да поставиш някой смотаняк в училище на мястото му и след това 

да му гледаш сеира.“
На следващия етап структурата на ASP е оценена с помощта на конфирматорен факторен 

анализ (по метода на максималната вероятност, чрез LISREL 8.72.)�. Индексите за степен на 
съответствие на еднофакторния модел (при който всички айтеми са натоварени по една латент-
на променлива) и на двуфакторния модел (от експлораторното изследване) са съответно:

(а)  еднофакторен модел: χ2
(189)=956,22; SRMR=0,047; RMSEA=0,078; GFI=0,88; 

AGFI=0,93; CFI=0,97; NNFI=0,97;
(б)  двуфакторен модел: χ2

(188)=545,76; SRMR=0,037; RMSEA=0,053; GFI=0,93; 
AGFI=0,91; CFI=0,98; NNFI=0,98.

Част от индексите на еднофакторния модел са в рамките на приемливите стойности, но 
адекватната оценка предполага сравнение с конкурентния двуфакторен модел. От тази гледна 
точка данните еднозначно потвърждават предимството на двуфакторния модел (вкл. чрез зна-
чимата редукцията в стойността χ2: χ2

(1)= 410,46; p<0,001). Стандартизираните факторни тегла 
по ASP–Подчиняване варират от 0,57 до 0,73, а по ASP–Търсене на удоволствие: от 0,54 до 0,76.

В заключение: въпреки подкрепата на двуфакторното решение на ASP при български 
юноши, резултатите поставят и някои допълнителни въпроси – разпределението, макар и на 
малка част от айтемите, не съответства на означението на двата фактора. От друга страна, меж-
ду двата фактора е налице много силна корелация: на латентно равнище, от конфирматорния 
анализ: 0,85 (на равнище суров бал, корелацията на Пиърсън е 0,76, вж. по-долу таблица 1.). 
От тази гледна точка е важно валидирането на резултатите в независима извадка, като допъл-
нителен аргумент за разграничаване на двата фактора биха били различните връзки с външни 
променливи.

3.2.2. Надеждност на скалите и корелационен анализ
Надеждността (вътрешната съгласуваност), заедно и корелациите (r на Пиърсън) между 

мерките за садизъм, са представени на таблица 1. Корелациите между трите скали за садизъм 
имат принципно значение за оценка на конструктната валидност.
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Таблица 1. Надеждност (α на Кронбах и средно равнище на интеркорелации между айте-
мите, MIC) и корелации между компонентите и общите показатели на скалите за садизъм 
(N=624)

Брой 
айтеми

ɑ 
(MIC) 1 2 3 4 5 6

1 Садистично ЛР 
(CATI) 10 0,73 (0,22)

2 ASP–Подчиняване 11 0,90 (0,45) 0,767**
3 ASP–Търсене на 

удоволствие 10 0,88 (0,42) 0,713** 0,757**

4 ASP общ показател 21 0,93 (0,40) 0,793** 0,956** 0,916**
5 VAST–Наблюдение 8 0,77(0,30) 0,544** 0,530** 0,486** 0,545**
6 VAST–Поведение 9 0,73(0,25) 0,738** 0,728** 0,673** 0,751** 0,509**
7 VAST общ показа-

тел 17 0,82
(0,23) 0,732** 0,719** 0,662** 0,740** 0,881** 0,855**

Забележки:
(а) ** ,<0,01;
(б) с получерен шрифт са означени корелациите между общите показатели на скалите за 
садизъм.

Данните за вътрешната съгласуваност (α на Кронбах) показват приемливи равнища на 
надеждност, с оглед на броя на включените в скалите признаци. Високото равнище на вътреш-
на съгласуваност на общия показател на ASP (α=0,93) обаче по-скоро навежда на мисълта за 
възможно припокриване в съдържанието на айтемите (аналогичен проблем възниква и при 
изходната версия на ASP, с α от 0,96, Plouffe et al., 2017). Подобен резултат на свой ред дава 
основание и за съкращаване на скалата.

Данните за конвергентната валидност – корелациите между скали, измерващи един и същ 
конструкт, показват стойности от 0,732, 0,740 и 0,793, свидетелстващи за висока степен на ко-
релация. Първите две могат да се определят като добри, а корелацията между Садистичното 
ЛР (CATI) и общия показател на ASP – като отлична. Данните на равнище компоненти очаква-
но показват по-слаби връзки на индиректните форми на садизъм (VAST–Наблюдение) с оста-
налите, в сравнение с директните форми (VAST–Поведение). Подобна тенденция, но по-слабо 
изразена, е налице и при компонентите на ASP: субскалата Търсене на удоволствие корелира 
по-слабо с останалите мерки за садизъм, в сравнение с Подчиняване.

Корелацията на ASP и VAST би могла да се сравни с получената в оригиналното изслед-
ване (Plouffe еt al., 2017), но с използване на отчасти различна скала за садизъм, означена като 
Comprehensive Assessment of Sadistic Tendencies (CAST, Buckels & Paulhus, 2014)�. Корела-
цията на изходната версия на ASP с CAST: с поведение (физическа и вербална форма) и с на-
блюдение е съответно: 0,85, 0,74 и 0,56; корелациите на съкратената версия, върху независима 
извадка – съответно: 0,66, 0,73 и 0,40 (Plouffe еt al, 2017). Ако се има предвид, че в настоящото 
изследване общият показател за ASP корелира с VAST–Поведение и VAST–Наблюдение съот-
ветно 0,751 и 0,545 (вж. таблица 1.) стойностите са съпоставими, но без да се достига силната 
корелация от 0,85 за физическите форми от първото изследване с ASP.

На следващия етап са анализирани връзките на мерките за садизъм с включените в из-
следването външни променливи – първоначално на равнище единични корелации. Резултати-
те са представени на таблица 2.
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Таблица 2. Корелации (rна Пиърсън) между компонентите и общите показатели на скали-
те за садизъм с компонентите на Тъмната триада-кратка версия, емпатийна загриженост 
и екстернализирани проблеми (N=624)

Макиа-
велизъм 

(SD3)

Нарциси-
зъм (SD3)

Психопа-
тия (SD3)

Емпатий-
на загри-
женост

Слаб са-
моконтрол

Наруша-
ване на 
нормите

Екстерна-
лизирани 

проблеми–
общо

Садистично ЛР 
(CATI) 0,460** 0,357** 0,656** –0,423** 0,550** 0,550** 0,597**

ASP–Подчиня-
ване 0,480** 0,454** 0,692** –0,402** 0,597** 0,561** 0,628**

ASP–Търсене на 
удоволствие 0,366** 0,298** 0,543** –0,423** 0,487** 0,564** 0,572**

ASP общ пока-
зател 0,460** 0,413** 0,670** –0,438** 0,586** 0,599** 0,644**

VAST–Наблюде-
ние 0,283** 0,166** 0,493** –0,369** 0,318** 0,379** 0,379**

VAST–Поведение 0,383** 0,381** 0,666** –0,387** 0,575** 0,582** 0,629**
VAST общ пока-
зател 0,380** 0,309** 0,662** –0,435** 0,507** 0,548** 0,573**

Забележки:
(а) ** ,<0,01;
(б) с получерен шрифт са означени корелациите с общите показатели на скалите за 
садизъм.

Данните очаквано показват по-силни връзки на мерките за садизъм с Психопатия (в срав-
нение с останалите компоненти на Тъмната триада). В съгласие с теоретичните представи, 
скалите за садизъм също така корелират значимо (отрицателно) в умерена степен с Емпатийна 
загриженост. Теоретично би могло да се допусне различна корелация на садистичните мерки 
с двата компонента на екстернализирани проблеми: ако се има предвид, че садистичният тип е 
хладен, неемоционален, би могло да се очакват по-силни връзки с Нарушаване на нормите, в 
сравнение със Слаб самоконтрол, предполагащ гневни изблици, емоционална дисрегулация и 
неовладяно поведение. Единичните корелации обаче (вж. таблица 2.) не подкрепят направено-
то предположение – връзките на садистичните мерки с двата компонента на екстернализирани 
проблеми са с близки/съпоставими стойности3.

Получените единични корелации биха могли да послужат за начално сравнение на трите 
скали за садизъм по три параметъра: (а) по-слаби връзки с психопатия (прекалено силните 
корелации предполагат обща дисперсия – припокриване в съдържанието на оценяваните кон-
структи и слаби дискриминативни възможности, Plouffe et al., 2017); (б) по-силни (отрицател-
ни) корелации с емпатийна загриженост и (в) по-силни (положителни) корелации с екстерна-
лизирани проблеми. Сравнението на трите садистични скали по посочените критерии обаче не 
дава предимство на нито една от тях: характеристиките им и по трите показателя са с близки/
съпоставими стойности.

При сравнението на трите мерки за садизъм интерес представлява и асиметрията на раз-
пределението. И при трите скали е налице значима положителна асиметрия: Садистично ЛР: 
0,546; VAST: 0,618; ASP: 0,928: Подобен резултат – натрупване по посока на ниските балове, не 

3 Допълнително са изчислени и парциалните коефициенти на корелация на мерките за садизъм с всеки от ком-
понентите на екстернализирани проблеми, при контрол на връзката с другия компонент. Резултатите отново не 
показват по-високи стойности при Нарушаване на нормите.
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е неочакван, ако се има предвид съдържанието на оценяваните конструкти. Данните за трите 
скали биха могли да се сравнят и по показателя средна стойност на айтем (суровият бал, разде-
лен на броя на айтемите, формиращи дадената скала). Резултатите съответно са: за Садистич-
но ЛР: X=2,3752; за VAST: X=2,1825 и за ASP: X=1,934. Ако се има предвид, че теоретичната 
средна стойност на използваната 5 степенна Ликъртова скала за отговори (от 1 Изцяло невярно, 
до 5 Напълно вярно) е 3, резултатите показват, че в изследваната възрастова група преоблада-
ва несъгласието с описваните нагласи и форми на поведение, което е най-силно изразено при 
айтемите от ASP.

На равнище компоненти резултатите отново показват по-слаби връзки при индиректни-
те форми: VAST–Наблюдение корелира по-слабо с всички външни променливи, в сравнение 
с директните форми (VAST–Поведение). По отношение на двата компонента на ASP има ясна 
тенденция за по-силни връзки на Подчиняване с компонентите на Тъмната триада и със Слаб 
самоконтрол (от екстернализирани проблеми), в сравнение с връзките при Търсене на удо-
волствие. Подобни различия в частност са допълнителен аргумент за разграничаването на два-
та силно корелирани компонента на ASP: Подчиняване и Търсене на удоволствие.

Получените корелационни връзки биха могли да се сравнят с данни от публикувани из-
следвания, но трябва да се има предвид, че резултатите са повлияни и от начина на операцио-
нализиране на конструктите (използваните инструменти). Например в изследване с френски 
юноши, единичните корелации на садистичните черти с компонентите на Тъмната триада, 
получени с други инструменти, са в интервала от 0,31 до 0,37 (Chabrol et al., 2009). За сравне-
ние в изследване с канадски студенти корелациите на изходната версия на ASP с психопатия, 
нарцисизъм и Макиавелизъм (от SD3) са съответно 0,66, 0,22 и 0,32, а при съкратената версия: 
0,66, 0,28 и 0,53. Корелациите на трите субскали на CAST с психопатия (от SD3) (Plouffe et al., 
2017) също са близки до получените в настоящото изследване с VAST–Поведение и VAST–На-
блюдение.

3.2.3. Регресионен анализ 
Прогностични възможности на компонентите не Тъмната триада по отношение на 

садистичните черти.
Единичните корелации на мерките за садизъм с Тъмната триада не отчитат връзките 

между психопатията, нарцисизма и Макиавелизма. Поради тази причина, на следващия етап 
отношенията са анализирани чрез серия от регресионни анализи, при които мерките за сади-
зъм регресират върху компонентите на Тъмната триада. Резултатите, получени по стъпковия 
метод, са представени на таблица 3.

Таблица 3. Ефекти на компонентите Тъмната триада върху мерките за садизъм: стандар-
тизирани регресионни коефициенти Beta и процент обяснена дисперсия (Adjusted R2) 
(N=624)

Макиавели-
зъм (SD3)

Нарцисизъм 
(SD3)

Психопатия 
(SD3)

% обяснена 
дисперсия

Садистично ЛР (CATI) 0,173 – 0,569 45,1
ASP–Подчиняване 0,136 0,138 0,561 51,4
ASP–Търсене на удо-
волствие 0,123 – 0,481 30,4

ASPобщ показател 0,135 0,099 0,557 47,4
VAST–Наблюдение – – 0,493 24,2
VAST–Поведение – 0,097 0,621 44,9
VAST общ показател – – 0,662 43,8

Забележка: с получерен шрифт са означени данните за общите показатели за садизъм.
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Данните за „прогностичните“ възможности Тъмната триада по отношение на садизма 
потвърждават доминиращата роля на психопатията: след отчитане на връзките между неза-
висимите променливи, резултатите идентифицират като основен, а в част от случаите, и като 
единствен предиктор психопатията. Моделите показват също така добри прогностични въз-
можности: за общите показатели за садизъм: в интервала от 43,8% до 47,1% обяснена диспер-
сия. Резултатите за трите общи показателя за садизъм (Садистично ЛР, ASP и VAST) отново са 
близки и не дават предимство на някой от инструментите.

На равнище субскали обяснителните възможностите на Тъмната триада са най-слаби 
по отношение на индиректните форми на садизъм (VAST–Наблюдение): 24,% обяснена диспер-
сия; ефектите върху ASP–Търсене на Удоволствие също са по-слаби (30,4%) в сравнение на 
данните за другия компонент ASP–Подчиняване (51,4%). Подобен резултат дава допълнителен 
емпиричен аргумент за разграничаване на двете субскали на ASP.

Структурни модели за прогнозиране на екстернализирани проблеми
На последния етап са тествани три структурни модела за ефектите на компонентите на 

Тъмната триада върху Нарушаване на нормите, с медиаторна роля на Слаб самоконтрол 
(в качеството на променлива, пренасяща ефектите на Тъмната триада върху нарушаване на 
нормите). Във всеки от моделите варира мярката за садизъм: Модел 1 включва Садистичното 
ЛР (CATI), Модел 2 – ASP и Модел 3 – VAST. Оценката на моделите е направена с помощта на 
LISREL 8.72 (Jöreskog & Sörbom,1993). Модел 1 е 0 степени на свобода (т.е. с перфектна степен 
на съответствие), а индексите на Модел 2 и Модел 3, след отстраняване на незначимите пътеки, 
са съответно: (а) Модел 2: χ2

(2)=2,82; p=0,24; SRMR=0,01; RMSEA=0,026; GFI=1; AGFI=0,99; 
CFI=1; NNFI=1; (б) Модел 3: χ2

(2)=2,78; p=0,25; SRMR=0,009; RMSEA=0,025; GFI=1; AGFI=0,99; 
CFI=1; NNFI=1. И двата модела са с висока степен на съответствие с емпиричната матрица, 
но в случая трябва да се има предвид и малкият брой степени на свобода. Стандартизираното 
решение на трите модела е представено във фигура 1.

% обяснена 
дисперсия    36%

Слаб 
самоконтрол

Нарушаване 
на нормите

    53%

Психопатия

0,31

0,35

0,19

0,10

0,54

Садистично 
личностово 

разстройство

% обяснена 
дисперсия

0,66

Модел 1 (със скала за Садистично личностово разстройство, CATI)
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    55%

Психопатия

0,43

0,24

0,26

0,09

0,52ASP–
Подчиняване

ASP–Търсене 
на удоволствие

% обяснена 
дисперсия

0,76

0,69

0,54

Модел 2 (със Скала за оценка на садистичната личност, ASP)

% обяснена 
дисперсия    37%

Слаб 
самоконтрол

Нарушаване 
на нормите

    54%Психопатия

0,39

0,28

0,09

0,23

0,53

VAST–
Поведение

VAST–
Наблюдение

% обяснена 
дисперсия

0,51

0,67

0,49

Модел 3 (със Скала за садистични наклонности, VAST)

Фигура 1. Ефекти на компонентите на Тъмната триада и скалите за садизъм върху Нару-
шаване на нормите, с медиаторна роля на Слаб самоконтрол (стандартизирано решение, 
N=624)

И в трите модела, след отчитане на връзките между зависимите променливи, със значими 
ефекти върху слабия самоконтрол и нарушаване на нормите са само психопатията и съответ-
ната мярка за садизъм (структурните коефициенти на нарцисизъм и Макиавелизъм в нито един 
от случаите не са със статистически значими стойности и поради тази причина са отстранени 
от модела).

Оценката на структурните модели позволява проверка на третата основна хипотеза за 
наличието както на директни, така и индиректни ефекти на садистичните черти върху наруша-
ването на нормите. Данните показват специфика на равнище компоненти: при Садистичното 
ЛР (CATI) е налице както директен, така и индиректен ефект, при ASP–Подчиняване се проя-
вява само индиректен ефект (чрез Слаб самоконтрол), докато при другия компонент на ASP-
Търсене на удоволствие – само директен ефект върху нарушаване на нормите. Аналогично, 
при VAST–Поведение е налице както директен, така и индиректен, докато при VAST–Наблюде-
ние – само директен ефект. Независимо от посочената специфика, като цяло третата хипотеза 
получава потвърждение. За сравнение данните за психопатията показват значими индиректни 
ефекти при всички модели, както и директни ефекти в Модел 1 и Модел 2, но стойностите в 
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този случай са слаби и по-близо до статистически незначимите.

Накратко: резултатите потвърждават очакването за наличие както на директни, така и ин-
директни ефекти на садистичните черти върху нарушаване на нормите, т.е. наличието на два 
пътя, по които подобни черти повишават риска от асоциално поведение. От тази гледна точ-
ка садистичните черти са предпоставка за нарушаване на нормите, без слабият самоконтрол 
(гневни изблици, емоционална дисрегулация) да е необходимо условие за това. Специален 
интерес за бъдещо проучване представлява въпросът за обяснението на посочените директни 
ефекти и потенциалната роля на допълнителни медиатори, които не присъстват в модела.

Очевидно е също така, че тестваните структурни модели описват само някои от възмож-
ните отношения на анализираните променливи, което не изключва и редица други алтернатив-
ни модели. Високата степен на съответствие с емпиричната матрица не означава, че моделите 
са верни (емпирично доказани), а че са само вариант на представяне на отношенията. Очевид-
но, в рамките на корелационния тип данни не е възможно доказването на връзки от каузален 
тип – добрата степен на съответствие на моделите с емпиричната матрица трябва да се раз-
глежда по-скоро като хипотеза, подлежаща на проверка с помощта на друг изследователски 
дизайн. Дори и на този етап обаче са налице съдържателни аргументи в полза на тестваните 
структурни отношения.

В заключение, в настоящото изследване, в съответствие със съвременните представи, 
към оценката на Тъмната триада – Макиавелизъм, нарцисизъм и психопатия, са добавени 
садистичните черти. Тествани са три независими мерки за садизъм: Садистично ЛР (CATI), 
VAST и ASP. Резултатите потвърждават добрите психометрични характеристики на трите мер-
ки за садизъм – факторна структура, надеждност и конструктна валидност. Значимите директ-
ни и индиректни ефекти свидетелстват за „обяснителните“ им възможности по отношение 
на нарушаващото нормите поведение. Същевременно положителната асиметрия и на трите 
садистични скали – натрупването по посока на ниските балове, както и показателят „средна 
стойност на айтем“ показват, че съгласието с описваните в скалите нагласи и форми на пове-
дение не е типично за юношеската извадка. Идентификацията на една определена, относител-
но малка, част от юношите с висок бал: с нагласи за доминиране, подчиняване на другите и 
причиняване на страдание/болка, заради преживяваното удоволствие от подобни действия, е 
важна практическа задачи. Проявите на „всекидневен“ садизъм, включително в отношенията 
с връстниците в училище, пораждат основателна загриженост сред родителите, учителите и 
широката общественост. Класическите форми на тормоз над връстниците – систематичното, 
злонамерено измъчване на по-слабата жертва, без съмнение могат да се отнесат към тези про-
яви. Основният инициатор и подбудител към такива действия – детето, което злонамерено и 
систематично тормози другите, се определя именно като садистичен мъчител (Twemlow et al., 
1996). Данните от настоящото изследването са предпоставка и за конструиране на специална 
скала за неговата ранна идентификация.
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Целта на изследването е да провери как различните типове вътрешна и външна мотивация за учас-
тие в хазартни дейности се свързват с избора на конкретни игри. Изследвани са 230 ученици на възраст 
между 14 и 19 години от Северозападна България. Въпреки че играят с малки суми пари, 15,4 % от из-
следваните лица попадат в рискова група, а 15,9 % са класифицирани като проблемни играчи. Най-пред-
почитаната форма на хазарт е закупуването на лотарийни билети за изтриване, следвана от участието в 
тиражи на спортния тотализатор, участието в лотарии, залагането на ези-тура, на спортни състезания и 
на карти. Проведеният логистичен регресионен анализ позволява оценката на диференциращата функция 
на мотивацията на юношите при избора на хазартни игри. Мотивите за участие, свързани с преживяване 
на стимулация, тръпка и забавление, имат значим ефект върху предпочитанията към игри на карти за 
пари, залагане на състезания с животни и онлайн хазартни игри. Мотивите за знания и участието заради 
удоволствието да разбереш колко си добър в играта се свързват обратнопропорционално с участието в 
лотарии и купуването на билети за изтриване. Идентифицираната регулация на поведението, при която 
хазартните игри са средство за социализация, разсейване и премахване на напрежението, предполага из-
бора на залагания на състезания с животни и спортове, лотарии и билети за изтриване. Играта на зарове 
се свързва със стремеж за изграждане на определени възприятия за индивида в референтната група (ин-
троецирана регулация). Външната регулация на хазартното поведение е предиктор на участието в лотарии 
и на купуване на билети за изтриване. Игрите, свързани с умения, се използват от юношите като форма 
на социализация, източник на стимулация и силни усещания, начин за премахване на напрежението и 
повишаване на личната ценност. Юношите, които предпочитат игрите, разчитащи изцяло на късмета, са 
мотивирани от надеждата да забогатеят и от премахването на напрежението, а не от любопитството и въз-
можността да научат нещо ново. 

The present research is aimed at studying how different types of intrinsic and extrinsic motivation for 
gambling are connected to game choice. The study was carried out with a sample of 230 students between ages 
14 and 19 from the North-western Bulgaria. Even though they bet with low amounts of money, at risk gamblers 
represented 15.4% of the sample, while 15.9% were classified as problematic gamblers. The most preferred form 
of gambling among adolescents was buying lottery scratch cards, participating in the sports totalizer and other 
forms of lottery, coin tossing, and placing bets on sports events and card games. Logistic regression was carried 
out in order to elaborate on the effects of adolescents’gambling motivation on games choice. Participation mo-
tives for stimulation, thrill, and fun had a significant effect on preference for card games, betting on animals, and 
online gambling. Motives for knowledge and understanding how good one is at a game were inversely associated 
with lotteries and scratch cards. Betting on animals and sports, participating in lotteries and buying scratch cards 
were associated with identified regulation of behaviour (gambling as a means for socialization, distraction, and 
releasing tension). Betting on dice was related to motivation to create a certain perception of the individual in the 
referent group (introjected regulation). External regulation of gambling behaviour was a predictor of participation 
in lotteries and buying scratch cards. In summary, skill games were used by adolescents as a form of socialization, 
a source of stimulation and high sensations, and a strategy for tension reduction and increasing personal value. 
Adolescents with preference for luck games were motivated by hopes of becoming rich and alleviating tension, and 
not by curiosity and the possibility to learn something new.



ПСИХОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО
488

ВъВедение

Целта на настоящото изследване е да проучи диференциращата функция на мотивацията 
на юношите при избора и предпочитанията към различни хазартни игри. 

Според направения обзор на научната литература за юношите и хазарта, мотивацията е 
ключова предпоставка за степента на въвлеченост в хазартните игри и е пряко свързана с риска 
от развитие на зависимост (Derevensky & Gupta, 2005; Petrov, Karabeliova, Vasilev, 2016; Petrov, 
Karabeliova, Ivanova, Vasilev, 2017).

Избраният подход е свързан с теорията за самодетерминацията. Различните типове моти-
вация са представени по континуум, който отразява степента, в която регулацията на поведе-
нието е автономна (Петров, 2013; Chantal, Vallerand, & Vallieres, 2001). При вътрешната моти-
вация и идентифицираната регулация (вътрешен локус на каузалност) дейността се поддържа 
заради удоволствието от изпълнението ѝ. Вътрешната мотивация за стимулация предполага 
участие в хазартни игри заради забавлението, тръпката и възбудата, които те предоставят. Въ-
трешната мотивация за знания е водеща при хора, които участват в хазартни игри заради 
предизвикателството да научат, опитат и разберат нещо ново. Вътрешната мотивация запос-
тижения насочва играчи, които са привлечениот възможностите за подобряване на уменията 
чрез хазартните дейности. Външната мотивация на хазартното поведение се свързва с външен 
локус на каузалност и постигането на външни за Аза цели. Външната регулация на хазарт-
ното поведение предполага участие в играта единствено заради възможността за финансова 
облага. Въпреки това, външно мотивираните поведения могат да бъдат интернализирани. Ин-
троецираната регулация на поведението ограничава този процес до корекция на поведението 
съобразно миналия опит и избягване на негативни емоции като чувство за вина. Идентифици-
раната регулация на хазартното поведение, която е донякъде самодетерминирана, е налична 
когато човек приписва лична ценност на определени дейности, които са средство за достигане 
на важна вътрешна цел например социализация с групата на връстниците. Най-малко автоном-
ните поведения са външно регулирании и се изпълняват заради външно изискване, награда и 
избягване на наказание (Chantal & Vallerand, 1995; Deci & Ryan, 2000; Петров, 2013). Юноши-
те, които докладват по-скоро за външна мотивация играят по-често и с по-големи суми, демон-
стрират по-силна въвлеченост в хазартните дейности от вътрешно мотивираните си връстни-
ци. Използването на хазарта като средство за справяне с негативните емоционални състояния, 
за социализация или печалба се свързва с по-голям риск от проблемно и патологично хазартно 
поведение, за разлика от мотивите, свързани с вътрешния интерес, стимулацията и забавление-
то (Petrov et al., 2017). 

Мотивите за участие в хазартни игри са най-различни, като най-често изтъквани са заба-
влението, възможността да спечелиш пари и да избягаш от стреса (Derevensky, Shek, & Merrick, 
2011; Petrov et al., 2016). При проучвания в зряла възраст се открива, че участието в лотарии и 
спортни залагания е мотивирано както от печалбата, така и от тръпката и предизвикателствата 
на играта. Предпочитанията към игри на карти и бинго се обясняват от изследваните лица с 
възможностите за общуване и печалба. Ротативките се избират по-често заради стимулацията 
и възможността да се откъснеш от проблемите си. Залагащите на спортни събития са мотиви-
рани от парите, предизвикателствата и социалния контакт. Печалбата не е единственият мотив 
за участие, тъй като хората играят също заради забавлението, тръпката, справяне с предизви-
кателства, социални взаимодействия и др. (Lam, 2007; Fang & Mowen, 2009; Aasved, 2003). Ха-
зартните игри, които предполагат проявата на определени умения и натрупани знания (карти, 
спортни отбори и т.н.) са предпочитани от хора със самодетерминиран тип мотивация (вътреш-
на и идентифицирана регулация) заради оптималните преживявания на предизвикателство, 
забавление и интерес. Игрите, при които се разчита изцяло на късмета (зарове, участие в лота-
рии, тото, ротативки), са широко достъпни и предпочитани от изследваните лица с външна мо-



489
тивация, ориентирани към материална печалба (Chantal, Vallerand, &Vallieres, 2001). Интерес 
представлява проверката на мотивационните аспекти на избора на хазартни игри в юношеска 
възраст в българска социокултурна среда.

методология

Описание на извадката и процедура
Проучването е проведено сред ученици от гр. Видин и гр. Враца върху извадка от 230 

участника между 14 до 19 годишна възраст. Респондентите попълниха въпросника на хартиен 
носител, доброволно и без ограничение във времето за изпълнение. Изследваните лица бяха за-
познати предварително с научноизследователския и анонимен характер на проучването. Сред-
ната възраст на учениците е 16,6 години, като най-голямата част от изследваните лица са на 
17 години.Момчетата са две трети – 60,4%, докато момичета са 31,3%. Респондентите, които 
не са дали отговор, са 8,2 %. За целите на сравнителните анализи респондентите са разпреде-
лени в две възрастови групи 89 лица(14-16 години) и 121 лица(17-19 години). Според класа 
изследваните лица са в пет групи, като най-много са изследваните лица от 10-ти клас (40%), 
следвани от тези в 11-ти (17,8%), 9-ти (15,2%) и 12- ти (12,2%) клас, най-малко са от 8-ми клас 
(5,7%). Броят на изследваните ученици от двата града е приблизително еднакъв: 120 души от 
гр. Видин и 110 – от гр. Враца. Най-голямата част от респондентите определят материалното 
състояние на семейството като нормално (70,8%), следвани от тези, които смятат състоянието 
си за много добро (15,6%). Твърде малко са тези, които споделят, че живеят трудно (3,9%) и 
„едва свързват двата края“ (1,7%).

Инструментариум
Тестовата карта включва следните въпросници и скали:
1. Ревизирана версия за юноши на скрининга Саут Оукс (South Oaks Gambling Screen-

Revised for Adolescents, SOGS-RA, Winters, Stinchfield, & Fulkerson, 1993; Petrov, 
Karabeliova, & Vasilev, 2016). Идентифицира проблемното и патологично хазартно 
поведение, както и лицата, които са в риск от развитие на подобна проблематика в 
бъдеще. Въпросникът съдържа общо 28 въпроса с различна скала за оценка, свър-
зани с честотата на участие в различни хазартни игри през последните 12 месеца, 
сумите, които се залагат, участието на родителите в различни хазартни игри и др. 
Игрите, свързани с умения в използвания въпросник са: игри на карти, залагане на 
коне, кучета и други животни, на спортове и спортни отбори. Игрите, разчитащи из-
цяло на късмета, са : игра на зарове, участие в лотарии, тото, ротативки, лотарийни 
билети за изтриване, ези-тура.

2. Скала за мотивация за участие в хазартни игри (The Gambling Motivation Scale, 
GMS, Chantal, Vallerand, & Vallieres, 1994). Тази скала има добри психометрични и 
прогностични характеристики и разкрива динамиката на основните мотиви за про-
блемно и патологично хазартно поведение. Те представляват различни варианти на 
отговор на въпроса „Защо играете хазартни игри?“. За целите на проучването скала-
та включва 24 твърдения с петстепенна Ликъртова скала, които оценяват: вътрешна 
мотивация да се изпитва стимулация, вътрешната мотивация за знания, вътреш-
на мотивация запостижения, идентифицирана, интроецирана и външна регулация.

резултати

Получените резултати от Ревизираната версия за юноши на скрининга Саут Оукс показ-
ват, че едва 2,2% от извадката не са играли хазартни игри през последната година. Въпреки 
че играят с малки суми пари, 15,4% от изследваните лица попадат в рискова група, а 15,9% са 
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класифицирани като проблемни играчи. Най-предпочитаната форма на хазарт е закупуването 
на лотарийни билети за изтриване, следвана от участието в тиражи на спортния тотализатор, 
участието в лотарии, залагането на ези-тура, на спортни състезания и на карти. По-подробно 
тези резултати са описани предишна публикация, посветена на психосоциалните детерминан-
ти на хазартното поведение (Петров и кол., 2017).

Логистичен регресионен анализ
За изследване ефектите на различните видове мотивация върху избора на хазартни игри 

са конструирани отделни логистични регресионни модели. Независимите променливи във все-
ки модел са шестте вида мотивация (знания, постижения, стимулация, идентификация, външна 
регулация, интроекция), а зависима променлива е един от типовете хазартни игри (практикува-
нето ѝ или не). Целта е да се анализира каква е водещата мотивация на юношите за участие в 
различните хазартни игри, които варират според характера и изискванията си.

Първият логистичен регресионен модел включва шестте вида мотивация за игра на ха-
зарт като независими променливи и зависима променлива игра на карти със залагане. Резул-
татите са представени в табл. 1. Моделът предлага по-голяма обяснителна сила в сравнение с 
нулевия модел, включващ само константата и е значим (cc2(6)=56,43, p<0,001). Разгледаният 
модел обяснява около 47%( Nagelkerke R2 =0,47) от вариацията в зависимата променлива.

Таблица 1. Коефициенти от модела, предвиждащ избора на игри на карти със залагане, 
според различните видове мотивация

мотивационни 
предиктори

B Критерий на 
Валд

p Exp(B) 95% ДИ за Exp(B)
ДГ ГГ

Знания -0,18 3,10 0,08 0,84 0,69 1,02
Постижения 0,11 0,61 0,44 1,11 0,85 1,46
Стимулация 0,34 10,35 0,001 1,41 1,14 1,73
идентификация 0,09 0,55 0,46 1,09 0,87 1,36
външна регулация 0,01 0,02 0,88 1,01 0,88 1,16
Интроекция 0,06 0,28 0,59 1,06 0,85 1,32
Константа -6,09 46,4 0,000 0,002

*ДИ – доверителен интервал за експонентата на регресионния коефициент; ДГ – долна 
граница на доверителния интервал; ГГ – горна граница на доверителния интервал

Мотивацията за преживяване на стимулация е единственият значим предиктор за участи-
ето в игри на карти за пари (p=0,001). Експонентата на регресионния коефициент (Exp(B)=1,41) 
показва, че увеличаването на мотивацията за стимулация с една единица, ще доведе до увели-
чаване на шанса ученикът да участва в игри на карти за пари 1,4 пъти. Вероятността за избор 
на този вид хазарт се свързва положително с мотивите за търсене на тръпка.

Вторият логистичен регресионен модел отново включва шестте вида мотивация в блока 
независими променливи, но зависимата променлива е залагане на състезания с животни (табл. 
2). Моделът е значим (cc2(6)=52,84, p<0,001) и има нарастваща обяснителна сила в сравнение 
с модела, включващ само константата. Той обяснява около 52% (Nagelkerke R2 =0,52) от вариа-
цията в избора на такъв тип залагания. Търсенето на стимулация (p<0,05) и идентифицираната 
регулация на поведението (p<0,01) са двата статистически значими предиктора на залагането 
на състезания с животни. Експонентата на регресионния коефициент показва, че увеличава-
нето на мотивацията за стимулация с една единица води до 1,3 пъти увеличаване на шанса 
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ученикът да залага на състезания с животни (Exp(B)=1,31), а увеличаването на мотивацията 
за идентифицирана регулация с една единица води до увеличаване на шанса за залагане на 
състезания с животни 1,5 пъти (Exp(B)=1,48).Стремежът за търсене на тръпка и забавления, 
както и желанието за разсейване и премахване на напрежението, са видове мотивация, които 
се свързват с повишен шанс за залагане на състезания с животни.

Таблица 2. Коефициенти от модела, предвиждащ избора на залагане на състезания с жи-
вотни, според различните видове мотивация

мотивационни 
предиктори

B Критерий 
на Валд

p Exp(B) 95% ДИ за Exp(B)
ДГ ГГ

знания -0,04 0,13 0,72 0,96 0,76 1,22
постижения -0,05 0,09 0,76 0,95 0,68 1,33

стимулация 0,27 5,04 0,03 1,31 1,04 1,66
идентификация 0,39 8,31 0,004 1,48 1,13 1,94
външна регулация 0,04 0,22 0,64 1,04 0,88 1,22
интроекция -0,13 1,21 0,27 0,88 0,7 1,10

константа -7,21 35,64 0,000 0,001

*ДИ – доверителен интервал за експонентата на регресионния коефициент; ДГ – долна 
граница на доверителния интервал; ГГ – горна граница на доверителния интервал

Третият логистичен регресионен модел е със зависима променлива залагане на спортове 
(табл. 3). Той е значим (cc2(6)=54,86, p<0,001), като предвиждащата сила на модела нараства 
от 77% (при наличие само на константа) до 81% (при включване на шестте вида мотивация). 
Моделът обяснява около 34% (Nagelkerke R2 =0,34) от вариацията в залагането на спортни със-
тезания и отбори.

Таблица 3. Коефициенти от модела, предвиждащ избора на залагане на спортове и спорт-
ни отбори, според различните видове мотивация

мотивационни 
предиктори

B Критерий 
на Валд

p Exp(B) 95% ДИ за Exp(B)
ДГ ГГ

знания -0,03 0,15 0,70 0,97 0,83 1,13

постижения 0,05 0,17 0,68 1,05 0,84 1,31

стимулация 0,12 2,81 0,09 1,13 0,98 1,31

идентификация 0,37 13,5 0,000 1,44 1,19 1,75

външна регулация 0,003 0,004 0,95 1,003 0,91 1,10

интроекция -0,19 3,46 0,06 0,83 0,67 1,01

константа -3,48 51,06 0,000 0,03

*ДИ – доверителен интервал за експонентата на регресионния коефициент; ДГ – долна 
граница на доверителния интервал; ГГ – горна граница на доверителния интервал

Идентифицираната регулация на поведението, свързана с използване хазартните игри 
като средство за социализация или разсейване, е единственият статистически значим предик-
тор (p<0,001) на залагането на спортове. Според експонентата на регресионния коефициент 
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(Exp(B)=1,44) шансът ученик, който има изявена идентифицирана регулация да залага на спор-
тове е 1,4 пъти по-голям от този някой с по-ниска идентифицирана регулация да го направи. 
Юношите, които се разсейват и социализират чрез хазартни игри е по-вероятно да залагат на 
спортове.

Четвъртият модел проверява ефектите на шестте вида мотивация за участие в хазартни 
игри върху избора на игри на зарове със залози (табл. 4).Моделът отново е значим (cc2(6)=32,26, 
p<0,001) и предвиждащата му сила нараства (99%) в сравнение с модел, при който е включена 
само константата (97%). Моделът обяснява 62% от вариацията (Nagelkerke R2 =0,62) в избора 
на игра на зарове.

Таблица 4. Коефициенти от модела, предвиждащ избора на залагане на зарове, според 
различните видове мотивация

мотивационни 
предиктори

B Критерий 
на Валд

p Exp(B) 95% ДИ за Exp(B)
ДГ ГГ

Знания -0,23 0,91 0,34 0,80 0,50 1,27
Постижения 0,38 1,56 0,21 1,46 0,81 2,63
Стимулация -0,14 0,28 0,60 0,87 0,52 1,46
идентификация -0,2 0,63 0,43 0,82 0,50 1,34
външна регулация 0,23 2,04 0,15 1,26 0,92 1,72
Интроекция 0,56 4,48 0,03 1,75 1,04 2,95
Константа -9,88 12,6 0,000 0,000

*ДИ – доверителен интервал за експонентата на регресионния коефициент; ДГ – долна 
граница на доверителния интервал; ГГ – горна граница на доверителния интервал

Статистически значим предиктор за залагане на игри със зарове е интроецираната ре-
гулация като мотивация (p<0,05). Експонентата на регресионния коефициент (Exp(B)=1,75) 
показва, че шансът юноша с високи нива на интроецирана регулация да залага на зарове е 1,8 
пъти по-висок от този юноша с по-ниски нива на интроекция да го направи. Учениците, които 
се мотивират от това да изграждат определени възприятия за себе си в референтната си група 
чрез хазартни дейности, е по-вероятно да залагат на зарове.

Петият модел разглежда ефектите на шестте типа мотивация върху друг тип хазартни 
игри – лотарии (табл. 5). И този модел е значим (cc2(6)=43,28, p<0,001) като отново се уста-
новява нарастваща предикторнасила на модела в сравнение с нулевия модел, включващ само 
константа. Моделът обяснява около 29% от вариацията (Nagelkerke R2 =0,29) в участието в 
лотарии.

Регистрират се три значими предиктора на участието в лотарии: външната регулация 
на поведението (p<0,001), идентифицираната регулация (p<0,05) и мотивацията за знания 
(p<0,05). Връзките между участието в лотарии, от една страна и външната регулация и иденти-
фикацията, от друга страна, са правопропорционални, докато връзката на участието в лотарии 
с мотивацията за знания е обратнопропорционална. Експонентите на регресионните коефици-
енти на значимите предиктори показват, че юноши с по-изразени мотиви за външна регулация 
(т.е. финансови мотиви) (Exp(B)=1,2) е 1,2 пъти по-вероятно да играят лотарийни игри, от 
тези, които не са толкова задвижвани от стремежа за спечелване на пари. Също така, ученици, 
които използват хазартните игри като средство за разсейване и социализация (идентифика-
ция) (Exp(B)=1,26) е 1,3 пъти по-вероятно да играят лотарийни игри, от тези, които не са с 
толкова изразена идентифицирана регулация. Повишаването на мотивацията за усвояване на 
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знания при игра на хазартни игри с една единица понижава шанса за участие в лотарийни игри 
(Exp(B)=0,84).

Таблица 5. Коефициенти от модела, предвиждащ избора за участие в лотарии, според 
различните видове мотивация

мотивационни 
предиктори

B Критерий 
на Валд

p Exp(B) 95% ДИ за Exp(B)
ДГ ГГ

знания -0,17 3,96 0,047 0,84 0,71 0,998
постижения 0,09 0,64 0,42 1,09 0,88 1,36
стимулация -0,03 0,14 0,71 0,97 0,84 1,12
идентификация 0,23 5,33 0,02 1,26 1,04 1,52
външна регулация 0,18 15,5 0,000 1,20 1,1 1,31
интроекция -0,01 0,01 0,94 0,99 0,82 1,20
константа -3,59 52,77 0,000 0,03

*ДИ – доверителен интервал за експонентата на регресионния коефициент; ДГ – долна 
граница на доверителния интервал; ГГ – горна граница на доверителния интервал

Моделът, проверяващ ефектите на различните видове мотивация върху избора за заку-
пуване на лотарийни билети за изтриване е значим (cc2(6)=36,52, p<0,001), въпреки че пре-
дикторната му сила, макар и нарастваща в сравнение с нулевия модел (от 57% до 68%) не е 
особено висока. Моделът обяснява около 21% от вариацията (Nagelkerke R2 =0,21) в участието 
в този тип хазартна дейност. Таблица 6 представя регресионните коефициенти, получени в 
рамките на модела.

Таблица 6. Коефициенти от модела, предвиждащ избора за купуване на лотарийни биле-
ти за изтриване, според различните видове мотивация

мотивационни 
предиктори

B Критерий 
на Валд

p Exp(B) 95% ДИ за Exp(B)
ДГ ГГ

знания -0,14 3,98 0,046 0,87 0,75 0,998
постижения 0,07 0,47 0,49 1,07 0,88 1,3
стимулация -0,03 0,27 0,61 0,97 0,85 1,1
идентификация 0,18 3,93 0,048 1,20 1,002 1,44
външна регулация 0,13 10,99 0,001 1,14 1,06 1,23
интроекция 0,08 0,61 0,44 1,08 0,88 1,33
константа -2,02 24,75 0,000 0,13

*ДИ – доверителен интервал за експонентата на регресионния коефициент; ДГ – долна 
граница на доверителния интервал; ГГ – горна граница на доверителния интервал

Подобно на лотариите, и относно билетите за изтриване, се регистрират същите три зна-
чими видове мотивация като предиктори: обратнопропорционален ефект на мотивацията за 
знания (p<0,05) и правопропорционални ефекти на идентификацията (p<0,05)и външната ре-
гулация (p<0,001). 

Моделът със зависима променлива онлайн хазарт е значим (cc2(6)=21,52, p<0,001), макар 
че не установява покачване на предикторната му сила в сравнение с нулевия модел. Процен-

МОТИВАЦИОННИ ПРЕДИКТОРИ НА ИЗБОРА НА ХАЗАРТНИ ИГРИ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ



ПСИХОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО
494
тът вариация в зависимата променлива, който той обяснява също е относително нисък – 18% 
(Nagelkerke R2 =0,18). Коефициентите от регресионния анализ са представени в таблица 7.

Единственият значим предиктор е мотивацията за стимулация (p<0,05). Нарастването на 
желанието за търсене на стимулация чрез хазартни игри се свързва с повишаване на шанса за 
онлайн форми на хазарт с 1,2 пъти(Exp(B)=1,19). Ефектът не e много голям, но въпреки това 
търсенето на тръпка и забавление в хазарта увеличава шанса за използване на интернет прос-
транството като даващо поле за преоткриване на разнообразни хазартни дейности.

Таблица 7. Коефициенти от модела, предвиждащ избора на онлайн хазарт, според различ-
ните видове мотивация

мотивационни 
предиктори

B Критерий 
на Валд

p Exp(B) 95% ДИ за Exp(B)
ДГ ГГ

знания -0,10 1,37 0,24 0,91 0,77 1,07

постижения -0,03 0,07 0,79 0,97 0,77 1,23

стимулация 0,17 4,47 0,035 1,19 1,01 1,39

идентификация 0,08 0,58 0,45 1,08 0,89 1,32

външна регулация 0,03 0,34 0,56 1,03 0,93 1,14

интроекция 0,07 0,52 0,47 1,07 0,89 1,29

константа -3,58 46,65 0,000 0,03

*ДИ – доверителен интервал за експонентата на регресионния коефициент; ДГ – долна 
граница на доверителния интервал; ГГ – горна граница на доверителния интервал

Tри модела със зависими променливи съответно игра на тото, ротативки и ези-тура,също 
се установяват значими, но въпреки това при тях не се откриват значими предикторни ефекти 
на видовете мотивация. Вероятно участват и други фактори при избора на тези игри.

Линеен регресионен анализ
Хазартните игри са групирани в нови променливи, според това дали в тях се разчита на 

използването и развиването на умения и знания или са изцяло основани на късмет. Съставени 
са два регресионни модела с цел установяване на ефектите на шестте вида мотивация върху 
всяка от двата обобщени типа хазартни игри. Проведен е множествен регресионен анализ. 

Констатира се, че моделът с независими променливи видовете мотивация и зависима 
променлива хазартни игри, разчитащи и на умения, е значим (F=32, 11, p<0,001) (фиг. 1). 

Стимулацията и идентификацията са мотивационните инструменти, задвижващи юно-
шите с афинитет към хазартните игри, включващи елементи на умения – игрите на карти, 
залагането на състезания с животни и на спортове. Търсенето на стимулация, тръпка, забавле-
ние чрез хазартни игри има ефект върху предпочитанието на игри, които изискват умения и 
представляват известно предизвикателство за индивида (β=0,37). От друга страна, идентифи-
кацията, изразяваща се в стремеж за социализация и премахване на напрежението чрез хазарт, 
е предиктор за участие в игри, изискващи умения (β=0,44). Моделът обяснява 47% от вариаци-
ята в избора на хазартни игри, разчитащи на умения.
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Фигура 1. Мотивационни предиктори на двата типа хазартни игри

Моделът със зависима променлива хазартни игри, разчитащи предимно на късмета, също 
е значим (F=28,61, p<0,001) (фиг. 1). Той обяснява 44% от вариацията в избора тези игри. Иден-
тифицираната регулация, при която хазартните игри се използват като средство за социализа-
ция и разсейване (β=0,28) и външната мотивация, под формата на финансов стимул (β=0,29), 
имат значими ефекти върху предпочитанието към игри, базирани на късмета. Освен тази външ-
на мотивация за участие в игри на късмета, се установява и обратнопропорционален ефект на 
мотивацията за знания върху този тип игри (β=-0,23). Знанието се разбира като натрупване на 
опит и удоволствие от това играча да разбере колко е добър. Закономерно е високи нива на този 
тип натрупване на познания да се свързват с понижена склонност за участие в игри на късмета, 
тъй като при тях изходът зависи от шанса, а не от уменията на играча. 

заключение

Направеното проучване на мотивационните предиктори на избора на хазартни игри при 
юношите от градовете Враца и Видин разкрива следните тенденции. Картите са предпочита-
ни заради забавлението и тръпката от играта, а залаганията на коне, кучета и други животни 
– заради тръпката и възможността за себепредставяне и социализация. Последният мотив е 
водещ и при залаганията на спортове и спортни отбори. Лотариите и билетите за изтриване са 
предпочитани както заради паричната печалба, така и заради възможността за социализацията 
с групата на връстниците. При играта на зарове основният изтъкнат мотив е външен, свързан 
с избягването на негативни емоционални състояния. Хазартните игри онлайн са предпочи-
тани заради силната стимулация, която предоставя виртуалното пространство.Аспектите на 
вътрешна мотивация, свързани със знанията и постиженията, нямат статистически значимо 
влияние над избора на игра. Може да се обобщи, че хазартните игри, изискващи умения са 
свързани както с елементи на вътрешна, така и с елементи на външна мотивация – стимулация 
и разсейване и общуване.Хазартните игри, базирани изцяло на късмета са свързани с външна 
мотивация за спечелване на пари, както и разсейване и социализация. Мотивацията за изпитва-
не на задоволство от представянето на играча и любопитство от самата игра има отрицателен 
ефект върху предпочитанията към игри, основани изцяло на късмета, вероятно поради отсла-
бената роля на играча върху изхода от играта. Обща мотивация и за двата типа хазартни игри е 
желанието за отпускане на напрежението и повод за среща с приятели, което дава основание да 
се допусне, че юношите използват хазарта като стратегия за справяне и като споделен интерес 
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с приятели. Социалното влияние и сравнение са важни аспекти на играта на хазарт за учени-
ците, които могат да задълбочат и увеличатизползването им и да допринесат за развитието на 
проблемно хазартно поведение.Получените резултати могат да послужат при изготвянето на 
превантивни програми, които отчитат мотивационните аспекти на участието в игри, които са 
забранени за непълнолетни. 

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ
Петров, Д. (2013). Теория за самодетерминацията и прогнозиране на здравното поведе-

ние. Годишник на СУ, кн. Психология, т. 103, 103-117.www.research.uni-sofia.bg/
bitstream/10506/1153/1/5_D_Petrov%20tom103.pdf

Петров, Д., Карабельова, С., Иванова, Е., Василев, Я. (2017). Психосоциални детерминанти на 
хазартното поведение в юношеска възраст. Сборник доклади от международна научна 
конференция „Предизвикателства и перспективи пред съвременната психология” (под 
печат).

Aasved, M. (2003). The sociology of gambling. Springfield: Charles C Thomas.
Chantal, Y., Vallerand, R. J., & Vallieres, E. F. (1994). On the construction and validation of the 

Gambling Motivation Scale (GMS). Society and Leisure, 17, 189-212.
Chantal, Y., Vallerand, R. J., & Vallieres, E. F. (1995). Motivation and gambling involvement. The 

Journal of Social Psychology, 135(6), 755-763.
Chantal, Y., Vallerand, R., &V allieres, E. (2001). Motivation and gambling involvement. The Journal 

of Social Psychology, 135(6), 755-763.
Deci, E., & Ryan, R. (2000). The ‘‘what’’ and ‘‘why’’ of goal pursuits: Human needs and the self-

determination of behavior. Psychological Inquiry, 11, 227–268.
Derevensky, J. & Gupta, R. (2005). Gambling Problems in Youth. Theoretical and Applied Perspectives. 

Springer Science. 
Derevensky, J., Shek, D. & Merrick, J. (2011). Youth gambling: the hidden addiction. Berlin: 

WalterdeGruyter.
Fang, X, Mowen, J. (2009). Examining the trait and functional motive antecedents of four gambling 

activities: slot machines, skilled card games, sports betting, and promotional games. Journal of 
Consumer Marketing, 26, 2, 121-131.

Lam, D. (2007). An exploratory study of gambling motivations and their impact on the purchase 
frequencies of various gambling products. Psychology and Marketing,24, 815 - 827.

Petrov, D., Karabeliova, S., Vasilev, Y. (2016). Personality, negative emotional states and self-
determination of gambling involvement. The European Health Psychologist, vol. 18, p. 996.

Winters, K. C., Stinchfield, R. D., & Fulkerson, J. (1993). Patterns and characteristics of adolescent 
gambling. Journal of Gambling Studies, 9(4), 371-386.

Проучването е част от работата по научноизследователски проект „Психосоциални 
фактори, свързани с хазартното поведение в юношеска възраст“, №1893/2017 г., ФНИ-СУ, с 
ръководителдоц. д-р Даниел Петров.



497
КИБЕРЗАВИСИМОСТИТЕ И КИБЕРТОРМОЗЪТ:  

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ, МЕТОДИ, ИЗСЛЕДВАНИЯ

Панайот Анастасов Рандев – Фондация „Човек Плюс“

THE CYBER ADDICTIONS AND THE CYBER BULLYING:  
CONCEPTUAL MODELS, METHODS, RESEARCH
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Резюме: Киберзависимостите са една относително нова (от края на 20 в.) форма на съчетаване на по-
веденчески и техно зависимости, които са на път да станат водещите видове зависимости сред подраства-
щите през 21 век. Кибертормозът от почти непознато явление преди четвърт век днес се е превърнал в една 
от водещите форми на тормоз сред учениците, която има редица специфики в сравнение с традиционния 
тормоз, което го прави по-труден за идентифициране и за ефективна работа с него. В доклада се представят 
съществуващите концептуализации на киберзависимостите и кибертормоза, дава се обща информация за 
съществуващите методиките за тяхното оценяване и се представя пакет от 10 методики, адаптирани от 
автора за използване в българските училища. Представят се накратко и резултати от използване на този 
пакет от методики в пилотно изследване в конкретно училище. Обучението по пакета за оценяване и спра-
вяне с киберзависимостите и кибертормоза е одобрено от МОН за използване за обучение на колеги и им 
носи 1 квалификационен кредит.

Abstract: Cyber-addictions are a relatively new form of combining behavioral and techno-addictions that 
are about to become the leading types of addictions among adolescents in the 21st century. The cyberbullying 
from an almost unknown phenomenon a quarter of a century ago has become one of the leading forms of bullying 
among students, which has a number of specificities compared to traditional bullying, making it more difficult to 
identify and work effectively with it. The report presents the existing conceptualizations of cyber-addictions and 
cyber-bullying, gives general information about existing methods for their evaluation and presents the package of 
10 short tests adapted by the author for use in the Bulgarian schools. The results of using this set of tests in a pilot 
study in a specific school are presented briefly. The training on assessment package and tackling cyber-addictions 
and cyber-bullying is approved by the Ministry of Education and Science for use in training colleagues and carries 
them 1 qualification credit.

У нас когато се говори за зависимости, особено в медиите и сред образователните власти, 
най-често става дума и се подразбира, че се има предвид веществените зависимости – от ал-
кохол, от тютюн, от психоактивни вещества, от лекарства, от храни, които според тях са преди 
всичко медицински проблем, с който следва да се занимават лекарите и потърпевшите да се 
лекуват предимно лекарствено в специализирани клиники за алкохолици и наркомани.

И вкаран в тази медицинска, веществено-фокусирана схема на мислене, бях доста из-
ненадан, когато преди четвърт век при професионална обиколка из Щатите в срещите ми с 
тамошни психолози те ми разказаха, какъв сериозен и масов е станал проблема с т.н. съ-за-
висимости, работата с които се осъществява предимно в групи за самопомощ. Тoзи вид за-
висимости тогава бяха практически непознати сред българските психолози и бях този, който 
в началото на 90-те години по покана на Ф.Лазаров направи първата презентация върху тях в 
Националния център по наркоманиите, както и съдействах за издаването на първата книга на 
български по темата – «Никога вече съзависим». От десетина години насам съм от малкото 
български психолози, които се интересуват и занимават с т.н. кибер-зависимости, вероятно по-
ради факта, че работя доста с деца и юноши, с техните семейства и с ДГ и училища, сред които 
те са най-масови. Прави впечатление, обаче, че почти няма изследвания и публикации върху 
методиките за оценяване на киберзависимостите (като изключим най-ранният тест за това – 
този на К.Янг, който може да се намери и попълни и в няколко сайта). Макар, че практическата 
работа с тези, които са киберзависими да е най-важната и решаваща част от дейността на пси-
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холозите, без наличието на разнообразни, качествени и кратки методики за тяхното оценяване 
(и за скрийнинг в образователните институции, и за диагностика, и за оценка на ефективността 
на превентивни програми, ако ги има) работата ще е малко субективна, не достатъчно ориен-
тирана и не дотам успешна.

От своя страна, наличието на изразена киберактивност, прерастваща в зависимост и 
пристрастяване у подрастващите в редица случаи е и предпоставка за влизане в ситуация на 
кибертормоз – било като кибержертва, било като кибернасилник. Затова проучването на ки-
берзависимостите е добро начало и предпоставка за проучване появата и осъществяването на 
кибертормоза, затова в настоящия материал ние ги обединяваме в една обща тема. В изложе-
нието ни по-долу ще се спрем накратко и на някои необходими концептуални разгра-ничения, 
на съществуващите методики за оценяване, както и ще представим кратко наше изследване по 
темата, които се надяваме да са полезни на колегите психолози.

I. ВИДОВЕ ЗАВИСИМОСТИ
До не много отдавна по света, а до скоро и у нас, се смяташе, че зависимост (depen-

dence) или пристрастяване (addiction) може да се случи само или преди всичко към вещества 
(алкохол, тютюн, различни психоактивни вещества, лекарства, храни и др.). /Забележка: тук 
и по-долу ще използваме зависимост и пристрастяване като синоними, въпреки, че мнози-
на автори ги разграничават, смятайки зависимостта за нормална био-медицинска реакция, а 
пристрастяването като компулсивно психо-поведенческо болестно нарушение, както и, че не 
всяка зависимост води до пристрастяване,/.

1.1. През последният четвърт век, обаче, стана ясно, че зависимост/пристрастяване може 
да възникне и да съществува не само към различни вещества, но и към поведения, хора, вза-
имо-отношения и идеи. Ние тук няма да се спираме на зависимости към хора и идеи, а ще се 
кон-центрираме върху т.н. „поведенчески зависимости” (behavioral addictions) (3). Послед-
ните биват поне дузина, като напр.

- към хазарт (реален или онлайн)  - към интернет (различни варианти)
- към видео/онлайн игри/играене  - към смартфони (вкл. номофобия)
- към социалните мрежи (напр. Фейсбук) - компулсивно и ексцесивно купуване
- към фитнес и физически упражнения - към ексцесивно татуиране
- хранителни поведения (различни варианти) - работохолизъм
- сексуални зависимости (порнография и др.) - любовна зависимост;  
- към ексцесивно формиране на тен (tanning) - клептомания и други

През последните 15-20 години се проведоха хиляди изследвания, публикуваха се 4-5-ци-
френ брой публикации, започна издаването на специализирани списания (напр. Journal of Be-
havioral Addictions /излиза от 2012 г., като от 2015 е с Open Access/ и някои други списания), 
както и над дузина книги специално посветени на поведенческите зависимости като цяло и 
3-цифрено число книги за по-конкретните техни видове.

1.2. Специфична под-група поведенчески зависимости са т.н. „технологични зависи-
мости”, като напр. (3, 6):

- към телевизия - към автомобили  - към смартфони
- към видео/компютърни/онлайн игри  - към използването на интернет
- към специфични технически устройства и джаджи (напр. към Google Glass) и др.
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1.3. И така, т.н. „киберзависимости” са вид технологични зависимости, които, от своя 

страна са подвид на поведенческите зависимости (8). Към киберзависимостите се отнасят на-
пример:

- интернет зависимост (като цяло), а по-конкретни нейни видове (според К.Янг) са напр: 
- киберсекс; - компулсивно търсене на информация; - кибервзаимоотношения и др.
- зависимост към онлайн/компютърни/видео игри; - зависимост към смартфони
- зависимост към социални мрежи (напр. Фейсбук) - ексцесивно браузване
- зависимост към онлайн хазарт; - зависимост към онлайн пазаруване  

    и други

1.4. Някои футурологични размишления и преупреждения
Поведенческите, технологичните и в частност киберзависимости/пристрастявания с раз-

витието на различните технологии и т.н. „джаджи”, се очертава да стават все по-мащабни, 
масови и дълбоки и нашата прогноза е, че в следващите 20-30 години те имат потенциала да се 
превърнат във водещ вид зависимости за не малка част от населението и най-вече за по-мла-
дите хора. Когато след примерно четвърт век се случи масивна и достъпна интеграция между 
виртуалната и разширена (добавена) реалност, холографията, изкуствения интелект, нано-тех-
нологиите и други, днес плашещите ни веществените зависимости от типа на нарко-маниите и 
алкохолизма ще ни се струват като невинна забава в детската градина, защото тогава стотици 
милиони младежи ще потъват и ще живеят за дни и седмици в изкуствени реалности. И причи-
ната за това е факта, че всяка зависимост се основава в крайна сметка на проблеми, дефицити 
и слабост на идентичността на отделните индивиди, и трудности с контрола на импулсите, а 
целият ход и еволюция на света през последното столетие, и особено в средно далечно бъдеще 
води именно към такива проблеми за индивидуалната идентичност, т.е. до развитие на зависи-
мостите, при това с нарастващи темпове, в нови сфери и чрез нови механизми и форми, които 
са много по-трудни за работа и от специалистите и от институциите и от обществото като цяло. 
Към това следва да се добавят и нарастващите като обем, дълбочина и ефективност агресивни 
стратегии на бизнеса и медиите за формиране на импулсивно поведение при повечето хора, 
което руши създаваните с хилядолетия външни и вътрешни механизми за контрол и самокон-
трол на импулсите ни, нещо което ни различаваше от животните (напр. шимпанзетата, с които 
имаме 98,5% сходство в гените се бият между 200 и 300 пъти повече от хората). А през втората 
половина на 21 век ситуацията се очертава да е още по-радикална, защото ще е налице тех-
нологическа възможност хиляди, милиони и дори милиарди отделни личности/идентичности 
да се сливат поне временно и частично в една обща, интегрална, глобална личност, съзнание, 
ум, спрямо които днешните социално мрежи от типа на Фейсбук са само първата, от примерно 
десетина стъпки, в тази посока, при които ще изчезнат границите между реално и виртуално, 
между индивидуално и колективно, между независимост, зависимост и взаимозависимост, а 
формите на стимулиране на импулсивност - технологични и социални значително ще се усъ-
вършенстват и разнообразят. Обобщавайки, киберзависимостите и по-общо технологичните 
зависимости трябва да се разглеждат не като някаква невинна екзотика, а като магистралната 
линия за развитие на зависимостите изобщо, в чиято еволюция ние се намираме само в начал-
ната точка и тепърва ще трябва да живеем във и да справяме с един напълно нов свят на масив-
на и дълбока интеграция на реално и изкуствено, на психично, социално и технологично, на 
индивид, група, общност, култура, човечество, за които никой от нас не е подготвен и да живее 
и да се справя.

Но нека по-долу се върнем от полето на футурологията в полето на реалностите от нача-
лото на 21 в. А в тях всички зависимости, в т.ч. и разглежданите по-горе поведенчески, техно-
логични и киберзависимости се разглеждат през призмата и моделите за веществените зависи-
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мости/пристрастености, т.е. общият подход понастоящем все още е доминиращо био-медицин-
ски, което силно затруднява ефективната работа с тях.

II. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ДИАГНОСТИЦИРАНЕ 
НА КИБЕРЗАВИСИ-МОСТИТЕ
2.1. В последната версия на американската система за класификация на психичните за-

боля-вания DSM-5 (2013) в раздел 3 (нововъзникващи модели и мерки) бе включено (наред с 
още 7 други нарушения, нуждаещи се от допълнителни изследвания преди да бъдат включе-
ни в DSM като легитимни заболявания) т.н. „Internet Gaming Disorder” (IGD), - «нарушение 
свър-зано с интернет играенето», с което за първи път в тази система бе включена (макар и 
в предварителен порядък,) наред с веществените и поведенческа зависимост, която също е и 
технологична и киберзависимост. Въпреки че от близо четвърт век има натрупан огромен брой 
изследвания и публикации по тази тема и зависимост, DSM-5 продължава да е консер-вативна, 
в смисъл, че IGD е включена в раздел 3 (нововъзникващи модели, които се нуждаят от допъл-
нително изследване и обсъждане). Още по-любопитно е, че в работната група по темата “За-
висимости” за подготовката на DSM-5 са били обсъждани за включване в DSM и редица други 
поведенчески зависимости (напр. интернет използване, работохолизъм, компулсивно пазару-
ване, пристрастяване към фитнес и упражнения, хазарт), но чрез гласу-ване в работната група е 
било взето решение в раздел 3 на DSM-5 да се включи само IGD. Тук е мястото да отбележим, 
че в дългата многовековна история на науката не е прието истината и доказателствата свързани 
с нея да се установяват с гласуване. Напротив, дори и само 1 от милиони учени да защитава да-
дена теза, ако тя се докаже, че е истина, то броят на противниците ú е без значение. Така, става 
още по-ясно и нагледно, че DSM, всъщност, не е автентична научна, професионална, базирана 
на доказателства класификационна система, а е една административна схема, чийто основен 
смисъл е да уеднаквява диагнозите с цел да се формализира и администрира разпределението 
на средствата от здравноосигурителната сис-тема, защото става дума за разходи не за мили-
они, и дори не за милиарди, а за трилиони долари ежегодно. Можем само да се надяваме, че в 
близките години ще има по-широко официално приемане на поведенческите, технологичните 
и киберзависимостите, защото това ще помогне за по-успешната работа с тях.

2.2. По отношение на критериите за оценяване, класифициране и диагностициране на 
киберзависимостите съществуват няколко модела. Исторически първи, а и най-популярен и 
използван към момента, е моделът на Р.Браун, на който се основава популярния днес 6-ком-по-
нентен модел на зависимостите (Components model of Addictions) на М.Грифитс (6, 7). 6-те 
компонента са следните (някои добавят и 7-ми компонент):

1)  Изявеност (Salience) - Това се случва, когато отделянето на време и отдаването на 
някоя от невеществените зависимости (виж по-горе списъка на поведенческите, тех-
нологич-ните и киберзависимостите) става най-важната дейност в живота на даден 
човек и доминира неговото мислене (занимания и когнитивни изкривявания), чув-
ства (емоционален глад) и поведение (влошаване на социалното поведение). Напри-
мер, дори когато човек не е ангажи-ран със съответната зависимост, той/тя постоян-
но ще мисли за нея и как ще й се отдаде след-ващия път когато ще има възможност 
да я практикува;

2)  Промяна в настроението (Mood Modification) - Това се отнася до субективните пре-
живявания, които хората имат като последица от практикуването на съответната за-
виси-мост, а тя може да се разглежда и като стратегия за справяне /копинг/ (т.е., те 
изпитват едно възбуждащо силно усещане или, парадоксално, успокояващо усещане 
за бягство или обезбо-ляване). Това измерение бе наречено в по-предишен период от 
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М.Грифитс (6) „еуфория”;

3)  Увеличаване на интензитета (Tolerance) - Това е процес, при който когато някой за-
почне да практикува дадена зависимост има нужда все повече и повече да я практи-
кува, което му/й е необходимо за да се постигне предишните ефекти свързани с про-
мяна на настроението. Това означава, че хората, ангажирани с дадената зависимост 
постепенно трябва да увеличават обема на времето, което прекарват практикувайки 
я всеки ден;

4)  Абстинентност (Withdrawal) - Това са неприятни емоционални състояния или теле-
сни усещания (напр. промяна в настроението, раздразнителност, потрепервания,), 
които се появяват, когато хората не са в състояние или нямат възможност да практи-
куват дадена зависимост поради различни причини;

5)  Конфликтност (Conflict) - Това се отнася за всички конфликти между дадения човек 
и тези наоколо (междуличностни конфликти), конфликти с други дейности (социа-
лен живот, хобита, и интереси), или вътре в себе си (вътрешнопсихични конфликти) 
или субективно усещане за загуба на контрол, които са свързани с това, че твърде 
много време се отделя за практикуване на дадена зависимост. Конфликтите могат да 
включват спорове и липса на внимание и грижи, но също и лъжи; 

6)  Рецидивиране (Relapse) - Това е тенденцията за повторно връщане назад към по-ран-
ните модели на прекомерно практикуване на дадена зависимост, за повтаряне дори 
на най-екстремни поведенчески модели за осъществяване на зависимостта, типични 
за периодите на максималното им практикуване, което се случва след периоди на 
въздържание и относителен контрол върху това поведение.

Някои включват към тези 6 и още един компонент, а именно «Проблеми»
7)  Проблеми (Problems) – Това се отнася до проблеми причинени от прекомерното 

практикуване на дадена зависимост. Основната загриженост тук е, че това пристра-
стяване към дадената зависимост отнема времето, вниманието и включването в дру-
ги важни социални дейности като напр. училище, работа, социални контакти и др. 
Проблемите освен външни могат да са и вътрешни – интрапсихичен конфликти или 
субективно усещане за загуба на контрол върху поведението си и дори хода на живо-
та си.

Изброените по-горе 6 или 7 компоненти на обсъжданите зависимости/пристрастености 
са не само теоретични модели, а се използват като основа за редица психологични методики за 
оценяване на киберзависимостите, в т.ч. и на повечето методики, които и ние ви предлагаме за 
ползване (виж раздел III по-долу). 

2.3. Наред с това, има и някои важни уточнения относно съдържателните и операци-
о-налните страни на методиките, които са важни за това, как да се прави класификация на 
изследваните с тях хора.

1. В съдържателен план
Някои автори (Charlton & Danforth, 2007), правят важното разграничение между висо-ка 

ангажираност (High Engagement) с дадено поведение и зависимост, пристрастяване (Addic-
tion) към него, и на тази основа, разделят критериите предлагани в различните класификаци-
онни системи (напр. DSM, МКБ и др.) на същностни (core) и на периферни критерии, като 
за диагноза „зависимост от...”, може да се говори само, ако са изпълнени всички същностни 
критерии, до известна степен безотносително към периферните критерии. Този подход някои 
наричат 2-факторен, защото отчита 2, а не 1 фактора при оценката.

Отчитайки това разграничение, в методиките за оценяване на киберзависимостите, в 
частност, когато те се основават и използват 6-компонентния модел на Браун-Грифитс, то след-
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ва критериите, и конкретизиращите ги айтеми, да се разделят по следния начин:

- критериите от 4-ти до 6-ти (7-ми) (абстинентност, конфликтност, рецидивиране /и про-
блеми/) се смятат за същностни (core) критерии, които изразяват автентична зависимост и 
пристрастяване, а - критериите от 1-ви до 3-ти (изявеност, промяна в настроението и увели-
чаване на интензитета) се приемат за периферни критерии, т.е. такива, които говорят за висока 
ангажираност, но не и за типична зависимост и пристрастяване. 

Наблюденията и изследванията показват, че не всяка висока ангажираност води до при-
страстяване (най-малкото защото у нас и по света работят милиони ИТ-специалисти, както и 
десетки, дори стотици милиони активно използващи интернет и свързаните с него технологии, 
без обаче те да са станали и клинично зависими от тях. Високата ангажираност е необходимо, 
но недостатъчно условие за да се наблюдава клинична форма на зависимост към видео/онлайн 
игри. Затова и изследователите, които лансират и се придържат към този 2-факторен модел за 
класификация на споменатите зависимости смятат, че когато се прави класификация, а на тази 
основа и своеобразна диагностика за наличието на зависимост от кибердейности, трябва да 
се изхожда преди всичко от дадените оценки по критериите от 4-ти до 6-ти (7-ми), които об-
разуват групата (или подскалата) „Зависимост” (Addiction), а оценките по критериите от 1-ви 
до 3-ти образуват групата (или под-скалата) „Висока Ангажираност” (High Engagement), т.е. 
ключови и водещи са резултатите по критериите от групата «Зависимости» и на тях следва да 
се основава класификацията.

Както се вижда, според 2-факторният подход са важни стойностите поотделно и съот-но-
шението между двете под-групи критерии (суб-скали), а не обобщеното, 1-факторно трети-ра-
не на критериите за зависимост.

2. В операционален план
Когато става дума как да се класифицират изследваните лица с различните методики за 

киберзависимости е важно какви критерии и процедури за това ще се използват. Най-често из-
ползван е 1-факторния подход. Той разглежда критериите, чрез които определяме наличието 
или не на зависимост или пристрастеност (addiction), като адитивни, т.е. че можем да ги броим 
и сумираме от 1 до 6(7) и според броя (от 1 до 6/7) на покритите критерии ние можем да опре-
делим степента на зависимост (колкото повече критерия са покрити от И.Л., толкова по-голяма 
е зависимостта). В рамките на този 1-факторен подход са възможни 2 основни варианта с по 2 
подварианта всеки:

1.  Моно-тетичен вариант, при който за да говорим за зависимост, трябва да са изпъл-
нени, покрити и 6(7)-те критерия, което означава, че съответното И.Л. е отговорило 
с поне 3 /”Понякога”/ на всичките 6(7) критерия на съответния тест. Изискването 
за поне 3 точки се дава от авторите на някои от тестовете и се използва от много от 
изследователите. Има, обаче, изследователи, които смятат, че по-подходяща прагова 
стойност не е 3 /”Понякога”/, а 4 /”Често”/, тъй като това изразява по-ясно и недвус-
мислено по-голяма степен на зависимост и те се използват за прагова стойност по 
теста.

2.  Поли-тетичен вариант, при който за да говорим за зависимост, трябва да са изпъл-не-
ни, покрити поне половината, т.е. 4 от 6(7)-те критерия, което означава, че съответ-
ното И.Л. е отговорило с поне 3 /”Понякога”/ на 4 (които и да са) критерия. Както и 
при моно-тетичният вариант, изискването за поне 3 точки е дадено от авторите на 
повечето методики и се използва от много от изследователите, които ги прилагат, но 
има изследователи, които смятат, че по-подходяща прагова стойност не е 3 /”Поняко-
га”/, а 4 /”Често”/, поради споменатите по-горе аргументи. Политетичният вариант е 
по-често използваният защото това е подходът, който се използва при всички класи-
фикации на психични заболявания в рамките на широко използваната американска 
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система за това DSM (IV-та /1994, TR, 2000/ или 5-та /2013/ версии), а същият поли-
тетичен подход се използва и от МКБ-10.

Проблемът при използването на моно- и поли-тетичният варианти за оценяване на зави-
симостта от различни киберповедения е в това, че монотетичният вариант, бидейки по-строг 
дава средно значително по-ниски нива на зависимост между 1% и 4-5% зависими юно-ши и 
младежи (в Европа), докато според политетичният подход резултатите са значително по-ви-
соки - между 8-10% и 15-20%, т.е. имаме разминаване в 3 до 5 пъти, което е твърде много и 
изисква уеднаквяване на критериите и на класификационните схеми, както и в изпол-званите 
методики. Освен това има и определени културални различия между Изтока и Запада

Нашата позиция е, че за да се вземе решение дали дадено И.Л. е зависимо или не от 
свързано с кибердейностите поведение трябва да се имат предвид и трите начина на класи-
фикация - 2-факторната, 1-факторната моно-тетична и 1-факторната политетична, като тях-
ната важност за класифицирането на И.Л. като „зависими”, „ангажирани” и не-зависими” е 
именно в посоченият по-горе порядък, т.е. най-важни са оценките по 2-факторния подход, след 
това по 1-факторният моно-тетичен и накрая по 1-факторния поли-тетичен. 

Има известни разминавания и за продължителността на периода, за който да се отна-
ся оценката – 6 месеца или 12 месеца. Макар, че според DSM-5 са 12 месеца, нашата пози-
ция е за 6 месеца назад.

За да подпомогнем класификацията, която колегите биха направили, за някои от мето-
диките ние в предлаганите от нас Excel-ски файлове за обработка на резултатите сме дали 
възможност да се получават автоматично резултати и по трите начина.

III. ПРЕДЛАГАНИЯТ ОТ НАС ПАКЕТ ЗА ОЦЕНКА 
НА КИБЕРЗАВИСИМОСТИТЕ
По света съществуват, по наша информация, над 100 методики за оценяване на различ-ни-

те видове киберзависимости (3, 8, 12). За съжаление, у нас този проблем е силно негли-жиран 
и на пръстите на едната ръка се броят публикациите по темата, а на нас ни е известен превод 
на само 1, при това най-старата (от 1998 г.) методика за оценяване на общата зависи-мост от 
интернет. За да се компенсира това сериозно изоставане, както и за да подпомогнем колегите, 
които работят в тази област с деца, юноши и младежи, ние предлагаме пакет засега от 4 ме-
тодики за киберзависимости, а именно:

1.  „Тест за зависимост от Интернет” - Internet Addiction Test (IAT) на Кимбърли Янг 
(K.Young). Това е най-старият тест за интернет зависимост (1998) и е нещо като 
„майка” за останалите методики. Той има 20 айтема и няколко български адаптации, 
вкл. и възможност за онлайн попълване в няколко български сайта. Тя има 5 субска-
ли и общ бал. Надеждността на последния е висока – между .85 и .90.

2.  „Скала за зависимост към Фейсбук” - Bergen Facebook Addiction Scale (BFAS), с 
основен автор норвежката психоложка Сесилия Андреасен (C. Andreassen et al). Баз-
исната версия на теста е 18-айтемна (6 скали по 3 айтема), но се използва и кратката 
6-айтемова версия на този тест, която ние предлагаме. Надеждността и на по-дългата 
и на кратката версия са високи – около .90 за 18-айтемовата и ок. .80 за 6-атемовата.

3.  „Скала за зависимост към Смартфона” - Smartphone Addiction Scale - Short Ver-
sion (SAS_SV) - Основен автор на теста е южнокорейката Мин Куон (M. Kwon et 
al). По-дългият вариант на тази скала е 33-айтемен в 6 фактора, а краткият вариант 
е с 10 айтема в 5 скали. Ние предлагаме кратката версия на теста. Надеждността и 
на по-дългата и на кратката версия са високи – ок. .90 за 33-айтемовата и ок. .80 за 
10-айтемовата.
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4.  „Скала за зависимост от (онлайн/видео) Игрите” - Game Addiction Scale (GAS-7) - 
Основен автор е холандския комуникационен експерт Йерун Леменс (Lemmens et al). 
Класическата версия на теста е с 21 айтема, но често се използва и по-кратката му, 
скрий-нингова версия от 7 айтема. Ние ви предлагаме кратката, 7-айтемова вариант 
на теста. Макар, че познаваме около 20 методики за оценяване на този вид игра/ене 
ние адаптирахме именно тази по следните причини: 1) тя покрива 7 от 9-те критерия 
за IDG на DSM-5, докато повече-то от другите методики имат по-малко покритие на 
тези критерии; 2) има добри психомет-рични характеристики (алфата е между .85 и 
.90); 3) и не на последно място, както отбеля-захме тя е кратка – само 7 айтема. На-
деждността на методиката е висока – ок. .80.

Всеки от предлаганите от нас 4 теста за киберзависимости включва бланка с теста, крат-
кото му представяне, интерпретация, норми, както и редица статии (основно на английски). 
За всеки от тестовете има Excel файл за въвеждане, обработка и визуализация на резултатите 
по съответната методика. Следва да отбележим, че предлаганите 4 кратки методики за уста-
новяване на киберзависимост (или висока ангажираност към кибердейности, като стъпка към 
последните), не са самоцелни. Те имат поне 2 възможни приложения в практиката на обра-
зованието, и по-общо в работата с подрастващите:

От една страна, това е ранна оценка, а на тази основа, и възможност за ранна пре-вен-
ция на киберзависимостите, които пораждат спектър от негативни вътрешни и външни по-
следствия за децата и за юношите. Знаейки степента на застрашеност от различните видове 
(примерно дузина) киберзависимости напр. на учениците в едно конкретно училище, обра-
зо-вателните власти, заедно със съответните специалисти и с родителите на застрашените деца 
и юноши могат да вземат своевременни и ефективни мерки за успешна превенция. Последното 
е една дълга тема, която можем да представим в друго време и място на заинтересованите.

От друга страна, използването на предлаганите методики за скрийнинг на киберзави-си-
мости е важна стъпка за идентифициране на деца и юноши, които са застрашени или реал-
но са включени в кибертормоз, било като извършители, било като жертви, защото и двете 
групи имат като минимум висока ангажираност и засилено използване на различните видове 
кибермедии и средства. Ако към тези методики се прибавят и методиките от нашия скрий-
нингов и/или диагностичен пакет за традиционния тормоз (който включва около 20 кратки и 
надеждни методики), то вероятността за ранна и точна идентификация на децата и юношите 
извършващи или страдащи от традиционен и кибертормоз ще се повиши значител-но.

И накрая, ние считаме за голямо предимство на предлагания от нас пакет от скрийнинго-
ви методики за киберзависимости и факта, че те са много кратки (т.е. могат да се съберат на 
1 лист формат А4, лице и гръб, заедно с методиките за кибертормоза), имат добри психомет-
рични качества, концептуално добре базирани са и лесно се обработват с Excel файловете.

IV. КИБЕРТОРМОЗ
4.1. Общото и различното между традиционния и кибертормоза (при подрастващи-

те). 
На табл. 1 по-долу сме дали 3 общи между традиционния и кибертормоза характе-рис-

тики /по Д.Олвеус/ (1) и 4 (2), които ги различават, чрез което подчертаваме определената спе-
цифика на кибертормоза, което изисква допълнителна информация и различни стратегии при 
оценяване, превенция и справяне с последния (което за съжаление не се отчита от образо-ва-
телните власти у нас и не е включено в регламентиращите този процес процедури и документи)
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ТРАДИЦИОНЕН тормоз КИБЕР тормоз

ОБЩОТО
 - Злонамерена проява (която има за цел да нарани или унижи)
 - Извършва се от позиция на силата (като едната страна използва доминиращата си позиция за да 
нарани другата физически или психически, да я унизи или изолира от социалния живот)
 - Повтаря се многократно във времето (не е еднократен и изолиран акт на насилие)

РАЗЛИЧНОТО
 - Продължава секунди, минути  - Непрекъснато действие (24/7), може и години
 - Почти винаги се знае насилника  - Анонимност (често не се знае кой е насилника)
 - Силно ограничена видимост  - Достъпност (всеки, всякъде, всякога има достъп)
 - Става известен на възрастните  - Почти неизвестен за възрастните

Табл. 1. Общото и различното между традиционния и кибер-тормоза

4.2. Пакет от методики за оценяване на кибертормоза предлаган от нас
По света съществуват, по наша информация, около 50 методики за оценяване на ки-

бер-тормоза (4,5,9,10,11). У нас за съжаление, поне доколкото знаем, са познати само 2-3, при 
това от по-ранните. За да се компенсира това сериозно изоставане, както и за да подпомогнем 
колегите, които работят с деца, юноши и младежи, ние предлагаме засега пакет от 4 мето-ди-
ки за кибертормоз (повечето от които са от последните години), а именно:

1.  „Инструмент за оценяване на кибертормоза” - Cyberbullying Assessment Instrument 
(CAI) /2009-2011/ на С.Хиндуя и Дж.Петчин (S.Hinduja, JPatchin), които са от 
най-ранните и плодовити изследователи на това явление. Методиката има 18 айтема 
обединени в две скали – за кибервиктимизация и кибертормоз, всяка включваща по 
9 канала за случването им, като оценяването се прави в два времеви диапазона – за 
последния месец и за целия живот досега. Надеждността на скалите е много висока 
– .97 и съответно .94.

2.  „Флорентински скали за кибертормоз и виктимизация - Florence Cyberbullying & 
Victimization Scales (FCBVS) /2015/ на Б.Паладино (B.Palladino) и екип. Въпросникът 
има 16 айтема обединени в 5 скали - 1) скала „Словесно-текстови поведения” (Writ-
ten-Verbal - WV); 2) скала «Визуални поведения» (Visual-V); 3) скала «Изключващи 
поведения» (Exclusion- E); 4) скала «Обезличаване» (Impersonation - I); 5) скала „Он-
лайн слухове” (Rumors – R). Надеж-дността на скалите е между средна и висока – от 
.63 до .78, а на въпросникът като цяло - .79 за индекса за кибервиктимизация и .85 за 
индекса за кибертормоз. 

3.  „Въпросник за справяне с кибертормоза” - Coping with Cyberbullying Questionnaire 
(CWCBQ) на Ф.Сика (F.Sicca) и екип /2015/. Въпросникът има 36 айтема групирани 
в 7 скали: 1) скала “Дистанционен Съвет” (Distal Advice-DA); 2) скала “Близка Под-
крепа” (Close Support-CS); 3) скала “Отмъстяване” (Retaliation-RE); 4) скала “От-
стоява-не” (Assertiveness-AS); 5) скала “Активно Игнориране” (Active Ignoring-AI); 
6) скала “Без-помощност/Самообвиняване” (Helplessness/Self-blame-HS); 7) скала 
“Техническо Справяне” (Technical Coping-TC). Надеждността на отделните скали е 
около средната – между .60 и .78, а на въпросникът като цяло - .90.

4.  „Възприятие от учителите на кибертормоза” - Teachers’ Perception of Cyber-
Bullying (TPCB) /2008/ на канадско-американската изследователка Куинг Ли (Qing 
Li). Въпросникът има няколко версии - в оригиналната канадска версия има 26 твър-
дения, в тур-ската адаптация - 22, в израелската -15 и др. В нашата адаптация на 
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този тест ние сме вклю-чили 17 твърдения, които смятаме за адекватни на ситуа-
цията у нас, които са групирани в 5 скали: 1) скала “Осъзнаване и Загриженост” 
(Concern); 2) скала “Увереност в Справянето” (Confidence); 3) Скала “Осъществява-
не” (Implementation); 4) Скала “Подкрепа и Ресурси” (Support); 5) скала “Подготов-
ка” (Training). Надеждността на инструмента като цяло е висока - .88, а на отделните 
скали е над .80, като изключение прави само 2-та скала - .52. 

Както се вижда от описанието по-горе пакетът от четири методики за оценяване на 
ки-бертормоза дава доста богато (19 скали с 87 айтема) описание на наличието и проявленията 
на това явление, както и, което е много важно за практическата работа в училище – начините за 
справяне с него, които използват учениците и отношението и действията на техните учители.

Всеки от предлаганите от нас 4 теста за кибертормоз включва бланка с теста, краткото 
му представяне, интерпретация, норми, както и редица статии (основно на английски). За 
всеки от тестовете има Excel файл за въвеждане, обработка и визуализация на резултатите по 
съответната методика, вкл. автоматично получаване на локални норми, както и възможност за 
сравняване с международни норми по съответната методика, а при желание и с норми получе-
ни за други български извадки от същото или от други училища в града или страната.

V. ПСИХОМЕТРИЧНИ ДАННИ ЗА МЕТОДИКИТЕ
В табл. 2 по-долу ви представяме данни за психометричните характеристики на мето-

ди-ките, които бяха включени в пилотното изследване. В последното бяха включени около 
поло-вината от променливите на общия ни концептуален модел представен в следващия раздел 
VI.

No МЕТОДИКА Айтеми Средна Ст.Откл. Надеждност

1  Индекс за киберактивност (IU) 16 4,05 0,65 .75
2  BFAS 6 10,55 4,18 .76
3  SASsv 10 25,04 9,66 .86

 CGA7 (all=1-7 items) 7 1,75 0.88 .89
4  CGA7 (core=1-3 items) 3 1,92 1,06 .82
5  CGA7 (peripheric=4-7 items) 4 1,62 0,89 .86
6  CAI18_Mo_Vic_av 9 0,03 0,10 .79
7  CAI18_Mo_Bul_av 9 0,01 0,07 .93
8  CAI18_Lf_Vic_av 9 0,10 0,24 .93
9  CAI18_Lf_Bul_av 9 0,11 0,329 .98
10  Flor_Vict_av 16 0,55 0,63 .98
11  Flor_Bul_av 16 0,46 0,56 .99
12  Flor_Vic_WVerb 4 0,54 0,62 .96
13  Flor_Vic_Viz 3 0,49 0,56 .99
14  Flor_Vic_Excl 3 0,72 0,94 .93
15  Flor_Vic_Impers 4 0,51 0,57 .98
16  Flor_Vic_Rum 2 0,50 0,57 .98
17  Flor_Bul_WVerb 4 0,45 0,55 .98
18  Flor_Bul_Viz 3 0,43 0,55 .99
19  Flor_Bul_Excl 3 0,59 0,80 .89
20  Flor_Bul_Impers 4 0,45 0,53 .98
21  Flor_Bul_Rum 2 0,43 0,51 .99
22  CopB_DA 5 2,24 0,96 .77
23  CopB_CS 5 2,83 1,01 .81
24  CopB_RE 5 2,36 1,10 .85
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25  CopB_AS 5 2,50 1,04 .83
26  CopB_AI 5 3,02 0,93 .73
27  CopB_HS 5 2,27 1,06 .80
28  CopB_TC 6 2,90 0,86 .77

Табл. 2. Някои психометрични характеристики на скалите в пилотното изследване

Както се вижда от таблицата по-горе, всичките 28 скали имат надеждност над препоръ-
чителната (.70), 21 имат висока (над .80), и 14 имат много висока (над .90) въпреки малката пи-
лотна извадка. Дадените в таблицата средни и стандартни отклонения са валидни за извадката 
на пилотното ни изследване и поради това имат ориентировъчен характер. 

V. ОБЩ МОДЕЛ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА КИБЕРАЗВИСИМОСТИТЕ 
И КИБЕР-ТОРМОЗА
За да може да се създаде и внедри ефективен механизъм за превенция и справяне с на-

растващите сред учениците киберзависимости и кибертормоз е необходимо да имаме един 
достатъчно обхватен и съдържателен общ модел за структурата и динамиката на тези две вза-
имно-свързани явления. Това изисква използването не на 1-2 конструкта, и съответно ме-то-
дики, а на поне дузина конструкта (дименсии) и пакет от методики за оценяването им. От 
практическа гледна точка допълнително е необходимо този пакет да е достатъчно кратък и да 
позволява комбиниране на методиките според нуждите и възможностите на ползвателите им.

В дадената по-долу схема ние сме представили нашето виждане за подобен модел. Засега 
неговата емпирична верификация и валидизация е в своята начална форма, но се надяваме в 
недалечно бъдеще, със съдействието на колеги училищни психолози от София и страната да 
имаме по-голям и по-подробен емпиричен масив от данни, на чиято основа не само да прове-
рим адекватността на този модел, но и да препоръчаме каква комбинация от методики в какви 
контексти, нужди, цели и възможности на даденото училище и колега могат да се използват.

В нашия модел има 5 големи блока от конструкти съдържащи около 60 променливи:

1) Входни характеристики (Блок I):
I-А. Социодемографски - пол, възраст, населено място (по местоучене), вид училище;
I-Б. Личностни характеристики – импулсивност, агресивност (вкл. гняв и враждебност);
I-В. Кибер-активност – достъп, интензитет, структура

2) Склонност към зависимости (Блок II):
II-А. към/от Киберзависимости (от поне 4 групи такива)
II-Б. към/от Традиционните веществени зависимости (5 вида такива) без съзависимости

3) Включеност в различни форми на тормоз и виктимизация (Блок III):
III-А. Кибер-тормоз и кибер-виктимизация (от поне 6 групи такива)
III-Б. Традиционен тормоз и виктимизация (от поне 6 групи)

4) Справяне с кибер-тормоза/виктимизацията (Блок IV): 
IV-А. Самостоятелно (поне 7 вида копинг)
IV-Б. с Чужда помощ (поне 7 групи помощ)

5) Ефекти от кибер-зависимостите и тормоза (Блок V):
V-А. Поведенчески (поне 3 вида)
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V-Б. Личностни (поне 4 вида)
V-В. Учебни (поне 3 вида)
V-Г. Здравни (поне 3 вида)

Поради обхватността и многомерността на модела, в настоящия материал представяме 
емпи-рични данни от пилотно изследване само на част от него - киберкомпонентите на блокове 
I, II, III и IV от модела (те са оцветени в по-тъмен цвят) – виж Фиг. 1 по-долу. Но дори и само те, 
надяваме се да дадат известна полезна представа и информация за нашия подход, и в частност, 
за психометричните характеристики на пакета от използвани методики.

VI. ПИЛОТНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КИБЕРЗАВИСИМОСТИТЕ 
И КИБЕР-ТОРМОЗА
През последните няколко години ние сме тествали поотделно предлаганите от нас ме-

тодики, но напоследък за първи път използвахме едновременно повечето от тях върху една и 
съща популация. Тук трябва да отбележим, че провеждането на изследвания в училище през 
последните години е съпроводено с редица ограничения и затруднения от правен, админи-
стративен, организационен и технически характер – напр. получаване на писмено съгласие от 
родителите на всеки изследван ученик, провеждане на изследванията в извън-учебно време, 
изискване за анонимност на попълващите, недостатъчна мотивираност на участващите учени-
ци и други, които силно затрудняват събирането на по-голям обем извадка, както и осигуряване 
на качествени данни. 

В пилотното ни изследване бяха получени данни от 74 ученици от 4 паралелки от 8-10 
клас от столична романо-езична езикова гимназия, като поради спецификата на последната 
78,6% от учениците са момичета. Средната възраст на участниците е 15,68 г. (ст.откл. 0,69).

Фиг. 1. Концептуален модел за оценяване на киберзависимостите и кибертормоза при учениците
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Участниците попълниха следните методики:
1. Въпросник за киберактивност (26 айтема)
2. BFAS_6 (6 айтема) 
3. SAS_sv (10 айтема)
4. CGA_7 (7 айтема)
5. CAI_18 (18 айтема оценявани в 2 времеви интервала)
6. FCBVS (16 айтема оценявани 2 пъти – като кибертормоз и кибервиктимизация)
7. CWCBQ_36 (32 айтема

Методика 1 оценява достъпа, интензитета и структурата на киберактивността на съответ-
ния ученик. Методиките 2,3,4 оценяват различни страни на киберзависимостите. Ме-тодиките 
5,6,7 оценяват различни аспекти, с нарастваща диференциация на кибертормоза. От социо-де-
мографските данни имаме информация за пола, възрастта, класа и училището на попълващите. 
В рамките на настоящето пилотно изследване, с цел да не се претоварят учени-ците, не бе съ-
бирана информация за личностните им характеристики, за склонността им към веществените 
зависимости, за наличието на традиционен тормоз, както и за възможните ефекти от кибер-
зависимостите и кибертотмоза. Подобни данни планираме да съберем в близ-ко бъдеще. На 
Табл. 3 по-долу сме дали корелационните връзки и значимостта им между компонентите 
от модела ни, за които имаме събрана информация в рамките на пилотното изследване.

Табл. 3. Извлечение от корелационната матрица на променливи от пилотното изследване

КИБЕРЗАВИСИМОСТИТЕ И КИБЕРТОРМОЗА:КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ, МЕТОДИ, ИЗСЛЕДВАНИЯ



ПСИХОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО
510

От табл. 3, за пример даваме някои от значимите корелационни връзки между променли-
вите:

– Колкото по-малки (8-ми спрямо 9-ти и 10 клас) са учениците, толкова по-често из-
ползват смартфоните се, и в частност, посещават Фейсбук;

– Момчетата имат значимо по-малка киберактивност от момичетата, имат значимо по- 
високо използване на киберигрите, но момичетата го правят значимо по-зависимо, 
което е малко нетрадиционен резултат, който следва да се провери в бъдещи изслед-
вания;

-  Повишената зависимост от ползване на Фейсбук е положително значимо свързана 
с по-висока обща киберактивност, с интензивно използване на смартфона (което е 
логично) и със значимо по-активно използване на първите 4 стратегии за справяне с 
кибертормоза;

-  Има интересна, и донякъде странна, значима обратна връзка между завишената за-
ви-симост от ползване на смартфони и Фейсбук и наличие на кибертормоз. Тази 
връзка следва да бъде верифицирана в други изследвания с други популации;

-  Има интересни зависимости между интензитета на ползване на онлайн игри и, от 
една страна положителна връзка със зависимост от Фейсбук, но само за тези играчи, 
които са зависими от киберигрите, докато тези, които играят по-умерено имат отри-
цателна, на грани-цата на значимост, връзка с ползването на Фейсбук;

-  Ексцесивното онлай играене има положителна и значима връзка с осъществяването 
на кибертормоз през последния месец, но не и в по-дълготраен период (целожизне-
но);

-  Между двата използвани в пилотното изследване въпросници за кибертормоз (CAI 
и FCBVS) има значима положителна връзка (в диапазона .28 ÷ .35) между техните 
скали за кибервиктимизация и кибертормоз, като при скалите за кибервиктимизация 
е по-силна; 

-  Интерес представлява значимата положителна връзка между по-високата зависи-
мост от смартфони, от Фейсбук и от киберигри и ползването на копинг стратегията 
„Отмъстяване”, като тази стратегия е практически чисто момчешка и рядко се ползва 
от момичетата;

-  Друга интересна връзка е значимата обратна връзка между по-интензивните кибер- 
дейности и използването на отстояваща (асертивна) копинг стратегия;

-  Интересни и донякъде неочаквани са връзките на използване на копинг стратегията 
„Техническо справяне” и наблюдаваната отрицателната връзка с по-слабата интен-
зивност на кибердейностите и със значимо по-високите нива на кибервиктимизация 
и кибертормоз; 

Както се вижда и от корелационната таблица и от нашият кратък преглед на някои от 
наблюдаваните връзки между изследваните променливи получават се интересни и донякъде 
неочаквани резултати, което изисква по-нататъшното им проучване върху по-големи и раз-
но-образни извадки от ученици. Бихме се радвали, ако и други колеги проявят интерес към 
обща работа.

VII. ОСНОВНИ ИЗВОДИ
7.1. Относно пилотното изследване. Според нас, могат да се направят два извода от 

него:
1) Включените в нашия пакет кратки методики за оценяване на киберзависимостите и ки-

бертормоза показват добри психометрични характеристики и могат да се използват от колегите 
в училищата, а и извън тях от работещите с подрастващи;
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2) Както отбелязахме и по-горе, в рамките на пилотното изследване се получиха инте-рес-

ни резултати, някои от които изискват по-нататъшно проучване в по-широки изследвания.

7.2. Относно концептуалния модела за изследване на киберактивностите, киберза-
виси-мостите и кибертормоза.

1) Въпреки че в пилотното изследване се изследваха около половината от променливи- те 
включени в концептуалния модел, той представлява една възможна и удобна схема за пос-лед-
ващи изследвания в тази област.

2) Всъщност, пилотното ни изследване не бе замислено като верификация на концеп- 
туалния ни модел, а по-скоро чрез настоящия материал ние ползваме случая да го лансираме 
публично и да приканим интересуващи се колеги съвместно да го изследваме.

7.3. Значимост на концептуалния модел, пакета от методики и пилотното изследва-
не за масовата образователна и психологична практика 

1) Както отбелязахме и по-горе в материала, образователната и психологичната прак-ти-
ка у нас е дефицитна откъм модели, методики и донякъде изследвания на тази важна об-ласт 
– киберзависимости и кибертормоз. Предлаганите в настоящия материал модел, методи- ки и 
пилотно изследване са една, не лоша според нас, стъпка към обогатяването на професио-нал-
но-психологическия инструментариум в тази област. Пакетът позволява изработването и срав-
няването на киберпрофили на ниво ученик, клас, випуск, училище, което е информатив-но 
само по себе си, и съдейства за успешността на интервенциите в тази важна област.

2) За нас най-важният извод и резултат би бил, колегите да са информирани, че има на-
личен пакет от 10 кратки, но надеждни и полезни методики за оценяване на киберактив-ността 
на подрастващите и евентуалните негативни ефекти от това - зависимости и тормоз. Важно е 
да отбележим, че обучението по тези методики е одобрено от МОН, то е 16-часово и носи 1 
квалификационен кредит на участниците в него, повече детайли за което желаещите могат да 
намерят в нашия сайт: www.chovek-plus.alle.bg или да ни пишат на prandev@abv.bg.
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по-горе сме дали само най-концептуалните и нови от тях.
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Резюме: Мотивите за учене и тяхното формиране и подкрепа са ключов проблем от гледна точка на 
академичните постижения на учениците. Според учителите, съгласно наше предходно изследване, воде-
щите мотиви за учене са интересът към предмета, постиганата крайна оценка и възможността за лично 
участие и изява в часовете (Божинова и колектив, 2015). Един от въпросите, който директно следва от 
този резултат, е какви подходи на работа в учебния процес (преподаване в час и извънкласна работа) учи-
телите приемат за приоритетни във връзка с подкрепата на конкретните мотиви за учене, което е и цел 
на настоящето изследване. То е проведено с 2535 учители от страната (които са определили водещите за 
учениците мотиви за учене), от тях 381 (15%) са мъже и 2154 (85%) са жени, учителите в прогимназиален 
етап са 1245 (49,1%), а учителите в гимназиален етап - 1290 (50,9%). Приложен е специално разработен 
за случая метод с помоща, на който се проучват оценките, които дават учителите за значимостта на при-
лаганите в учебния процес подходи в контекста на мотивацията за учене.Резултатите от настоящето из-
следване показват, че учителите отдават приоритет на конкретни подходи за работа в учебния процес в 
зависимост от неговата насоченост – работа в час или извънкласна работа. Във връзка с това те постигат 
различна съгласуваност с водещите за учениците мотиви за учене.Учителите, чрез своята оценка, отдават 
предпочитание на мултимедийното презентиране на учебния материал при работа в час, като разчитат то 
да повиши неговата привлекателност /на материала/, съответно интереса на учениците, както и да повиши 
активността на учениците и да подобри резултатите от учебния процес. Тази тенденция е в съответствие 
с актуални концепции за учебния процес и е подкрепена от обективните материални условия (техническо 
оборудване на училищата в страната). Тя е категорично противопоставена на традиционното устно изло-
жение на учебния материал.Учителите като цяло подценяват интерактивните методи на работа, с което 
ограничават възможността за по-целенасочено мотивиране на учениците за учене, чрез подкрепа на ин-
тереса към предмета и на постиганите резултати, в аспекта на усвоявани знания и академични оценки. 
Учителите са склонни да отдават приоритет на допълнителната (извънкласна) работа, която предполага 
подобряване на постиженията (успеха) на слабите и на изявените учениците. Това отговаря на изисква-
нията, пред които те директно са поставени и въз основа, на които е оценявана тяхната работа. Учителите 
са минимално ориентиран към извънкласната работа за стимулиране и задълбочаване на интереса към 
предмета у всички ученици, което индиректно също предполага повишаване на академичните резултати, 
но изисква специална подготовка, за осъществяването, на която те вероятно нямат нагласа.В заключение, 
настоящото изследване дава основание да се пренасочи вниманието на специалистите към търсене и попу-
ляризиране на подходи и форми на работа с учениците, които по-конкретно ще съдействат за формиране, 
поддържане и задълбочаване на интереса към изучаваните предмети, което е предпоставка както за пости-
гане на по-висок академичен резултат, така и на по-трайни знания и креативни способности. В тази връзка 
се препоръчва по-широко прилагане на интерактивните методи на работа, включително в комбинация с 
мултимедийното презентиране на учебното съдържание. 
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Abstract:The motives for learning and their formation and support are a key problem in terms of academic 
achievement of the students. According to teachers, and to our previous study, the leading motives for learning are 
the interest in the subject, the final grade of the student and the possibility of personal participation and expres-
sion in the classes (Bozhinova et al., 2015). One of the issues that directly arise from this outcome is what learning 
approaches in the classroom (teaching in class and extra-curricular work) teachers accept as priority in relation to 
the support of specific motives for learning, which is also the aim of this study. The study was conducted with 2535 
teachers in the country (381 (15%) were male and 2154 (85%) were female), 1245 (49.1%), were secondary school 
teachers, and the high school teachers were 1290 (50.9%). We applied a method specifically developed for this case, 
which examines the rating of teachers to the importance of the approaches used in the learning process, in the 
context of learning motivation.The results of the present study show that teachers prioritize specific approaches 
to work in the learning process, depending on their direction - work in class or extracurricular activities. In this 
respect, they achieve a different consistency with the motives for learning.Teachers, through their rating, prefer 
the multimedia presentation of the material in the classroom, in order to increase the attractiveness of the material, 
respectively the interest of the students, as well as to increase the activity of the students and to improve the learn-
ing outcomes. This trend is in line with current concepts of the learning process and is supported by the objective 
material conditions (technical equipment of the schools in the country). It is strongly opposed to the traditional 
oral presentation of the study material.The teachers generally underestimate the interactive methods of work, and 
limit that way the possibility of more motivated approaches to learning, by supporting the interest in the subject 
and the achieved results, in terms of learning outcomes and academic assessments.The teachers tend to prioritize 
extra (out-of-class) work, which implies the improvement of the achievements (success) of weak and outstanding 
students. This meets the requirements that they are directly placed on, and on which their work is assessed on. 
The teachers are minimally focused on extracurricular work to stimulate and deepen the interest in the subject in 
all students, which also indirectly implies on incensement of academic achievement, but requires special prepara-
tion for the realization of which they probably have no attitude.In conclusion, the present study gives reason for 
redirection of the attention of the specialists towards new searches and popularization of approaches and forms of 
work with the students, which in particular will contribute for forming, maintaining and deepening the interest in 
the studied subjects. This is a prerequisite for achievement of a higher academic achievements, and more lasting 
knowledge and creative abilities. In this connection, we recommend the use of interactive methods more widely, 
with combination of multimedia presentation of the curriculum.

Мотивите за учене и тяхното формиране и подкрепа са един от ключовите проблеми 
за академичните постижения на учениците, съответно успешното завършване на училище и 
продължаването на образованието в по-горна степен на обучение.Те оказват сериозно влия-
ние върху обема и качеството на усвояваната информация. Учениците, които са мотивирани 
да научат нещо, използват висши познавателни процеси в ученето и абсорбират и съхраняват 
по-голям обем информация, като са способни да я използват рационално (R. Slavin, 2003).

Предходно наше изследване доказа, че според учителите мотивът, който е от първосте-
пенно значение за ученето е „интереса към предмета”(Р. Божинова и колектив, 2015). Повече 
от 50% от участващите в изследването 2535 учители го ранжират на първо и второ място от 
възможни седем позиции. На второ място като съществен мотив за учене учителите оценяват 
„постиганата крайна оценка” и на трето място „възможността за лично участие и изява в часо-
вете”. Един от въпросите, който директно следва от посочените тенденции е какви подходи на 
работа в учебния процес прилагат учителите и доколко те са насочени към формиране и под-
крепа на посочените от тях водещи за ученето мотиви. Специално трябва да се подчертае, че 
интереса към предмета предполага подчертана привлекателност на предметното съдържание, 
съпроводено от готовност и желание на децата да го овладеят и да разширят познанието си в 
конкретната област. 

Утвърдени са различни подходи на преподаване и работа с учениците,отличаващи се с 
различен ефект в коментираната насока(J. Biggs, 1999). За традиционен се приема устното 
изложение на учебния материал от учителя. Според съвременните концепции, този подход 
поставяучителитев ролята на специалистипосъдържанието, коитопренасят (предават) знание-
точрезлекции, като фокусът е върху конвенционалното дидактично обучение. Като цяло, при 
този подход, фокусът е върху ученето, а не върху предаването на знания и умения, а учениците 
са поставени в пасивната роля на слушатели. Това е съществено ограничение на този подход 
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на преподаване (Р. Славин, 2004).

Eто защо с подчертана актуалност се отличават интерактивните методи на обучение, при 
които целта на обучението е не само да се предаде информация, но също да се преобразуват 
учениците от пасивни получатели на чужди мнения в активни конструктори на собственото 
и чуждо знание.Същественото е, че ученето се разбира като непрeкъснат процес, основан на 
опита. Разглежда се като динамичен и интерактивен процес, при който обучавания активно 
съучаства в процеса преподаване-учене. Подчертава се, че една от положителните страни на 
интерактивното обучение е засилването на настойчивостта и ентусиазма в ученето, зад което 
по идея стои провокираната мотивация за учене. Утвърдени подходите на учене чрез собствен 
опит и преживяване са решаване на казуси, ролеви игри и симулации, работа по групи и разра-
ботването на проекти(И. Иванов, 2005). 

Съществено внимание се отделя и на мултимедийното презентиране на учебния матери-
ал. Приема се, че то повишава мотивацията, стимулира когнитивните процеси, успешно акти-
визира и поддържа вниманието на ученика, съдейства за разбиране на специфични явления. 
Ключова характеристика на мултимедийното презентиране е неговата интерактивност и спо-
собност за визуализиране на учебния материал. Интерактивносттадававъзможностнаученика-
дасепридвижва в информационниямасивспоредсвоитецели,индивидуалнивъзможности и по-
требности. Безспорнотоваподпомагаученето и правипроцесанаобучениепо-ефективен (W. Ng, 
2015)..В същото време обаче, то в много случаи поставя отново ученика в пасивна позиция, 
както и при традиционното устно изложение на урока, т.е интерактивността при мултимедий-
ното презентиране не може да гарантира значима образователна стойност и смисъл.

Изложените виждания и емпирични резултати насочват изследователския интерес към 
проучване на отношението на учителите в страната към подходите на работа в учебния процес 
в контекста намотивацията за учене.

цел, задачи и хипотези на изследВането

Целта на изследването е да се проучи оценката на учителите зазначимостта на различни-
те подходи за работа в учебния процес във връзка с мотивиране на учениците за учене.

Задачите на изследването съответно са:
1) Проучване на оценките на учителите за подходите за работа в час - преписваната 

им значимост от гледна точка на мотивацията за учене; 
2) Проследяване на преписваната от учителите значимост на насоките за извънкласна 

(допълнителна) работа с учениците във връзка с мотивирането им за учене.

хипотеза

Предполагаме, че приписваната от учителите значимост на отделните подходи за работа 
в учебния процес (в час и извънкласна работа) е в синхрон с оценката им за водещите за учени-
ка мотиви за учене – интерес към предмета, постиганата крайна оценка и възможност за лична 
изява в часовете.

Водещите за учениците мотиви за учене(според учителите) са изведени като резултат от 
предходен етап на изследване върху включената и в настоящата работа учителска извадка (виж 
Р. Божинова и колектив, 2015).

методология на изследВането

Изследвани лица. В изследването участват 2535 учители от всички области на страна-
та, от които 381 (15%) мъже и 2154 (85%) жени. Учителите в прогимназиален курс са 1245 
(49,1%), а 1290 са учители в гимназиален курс на преподаване (50,9%). Учителите от ОУ са 
860, от СОУ – 883, от професионални гимназии – 581, от езикови гимназии – 118 и от приро-
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до-математически гимназии – 93. Изследването е проведено в периода март - май 2015 г. 

Метод на изследването. За целите на изследването е разработен метод, базиращ се на 
теоретичните концепции в областта на мотивацията, психология на развитието, педагогическа 
психология и психология на личността. С помощта на конкретния метод1 се проучват вижда-
нията на учителите за: подходи на преподаване в час и за допълнителна (извънкласна) работа.

При интерпретацията на резултатите трябва да се има предвид, че са сравнявани ранго-
ве, като ранг 1 отразява най-високото оценяване на характеристика и всички след него 2, 3 и 
т.н. показват по-ниското ѝ оценяване. Голяма част от представените резултати се основават на 
средни рангове и съответно, по-големите числа показват наличието на по-ниско равнище на 
оценяване на характеристиката в сравнение с числата, които са по-малки и близки до 1.

резултати и обсъждане

Съответно на задачите на изследването, на първо място са представени резултатите, от-
разяващи оценката на учителите за значимостта на различните подходи за работа в часза 
мотивиране на учениците за учене. От Табл. 1се вижда, че най-високо е оценявано прилага-
нето на мултимедийно презентиране на учебния материал от учителя, като приблизително 
половината учители го поставят на първо място(48,96%), а в рамките на първите три места го 
поставят 74,99%, На второ място, по значимост е дискусията като метод на работа в час, спо-
ред мнението на 28,93% от учителите, а общо 58,46 % я класират в границите на първите три 
места. Средна по значимост е оценката за решаване на казуси(25,05%). ”Ролевите игри”ка-
то подходне са еднозначно оценени.По-голямата част от учителите (50,14%) се разпределят в 
оценката си върху първите три места. Най-ниско се оценява традиционното устно изложение 
на учебния материал от учителя, като приблизително половината (45,61%) от тях го поставят 
на последно място. Подобно е отношението и към „разработването на проекти” – приблизи-
телно половината учители поставят този метод на последните две места (49,79% общо).

Таблица 1. Значимост на подходите за работа в час за мотивиране на учениците за учене, 
според учителите – ранжиране

Отговори
Ранг 

1 2 3 4 5 6 7

Мултимедийно 
презентиране на учебния 
материал от учителя

1300  
48.96%

411  
15.48%

280  
10.55%

216  
8.14%

176  
6.63%

205  
7.72%

67  
2.52%

Дискусии 290  
10.92%

768  
28.93%

494  
18.61%

463  
17.44%

341  
12.84%

242  
9.11%

57  
2.15%

Решаване на казуси 200  
7.53%

343  
12.92%

478  
18.00%

665  
25.05%

459  
17.29%

376  
14.16%

134  
5.05%

Ролеви игри и симулации 441  
16.61%

473  
17.82%

417  
15.71%

371  
13.97%

505  
19.02%

315  
11.86%

133  
5.01%

Работа по групи 139  
5.24%

323  
12.17%

382  
14.39%

423  
15.93%

472  
17.78%

694  
26.14%

222  
8.36%

Разработване на проекти 165  
6.21%

240  
9.04%

274  
10.32%

296  
11.15%

358  
13.48%

491  
18.49%

831  
31.30%

Традиционно устно 
изложение на учебния 
материал от учителя

120  
4.52%

97  
3.65%

330  
12.43%

221  
8.32%

344  
12.96%

332  
12.50%

1211  
45.61%

1 В настоящата работа е представен част от метода, отнасящ се само до конкретния доклад.
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Проследените резултати очертават две категорични тенденции. Първата свидетелства за 

подчертано високата оценка и предпочитание към мултимедийното презентиране на учебния 
материал. Втората, обратно, отразява подчертано ниската оценка, почти пълно отхвърляне 
на традиционното устно изложение на учебния материал. Очертава се и трета тенденция на 
колебливо отношение към интерактивните форми на работа в час. От части тази тенденция 
най-слабо се отнася за „дискусията”, която изглежда ефективна за значителна част от учите-
лите. В същото време тя (конкретната тенденция) е ясно изразена по отношение подходите 
„решаване на казуси” и „ролеви игри и симулации”.

Отбелязаните тенденции могат да бъдат обяснени от една страна с доминиращите в мо-
мента концепции, предполагащи ограничаване на подходите на работа в час, които поставят 
ученика в пасивна позиция и утвърждаване на подходи насочени към стимулиране активността 
на ученика в процеса на възприемане и усвояване на нови знания. Възниква обаче и въпроса за 
ниската популярност на подходите, които в значителна степен предполагат подобна активност 
на ученика, което може да бъде свързано с необходимостта от по-специална организация и 
подготовка от страна на учителя, както и с дългосрочно формираната у него система на работа.

Приемането на мултимедийното презентиране като най-значим подход в процеса на ра-
бота в час във връзка с мотивиране на учениците за учене, провокира изследване (съпровожда-
що основното изследване), насочено към ефектите, които учителите конкретно му преписват. 
От представените на Фиг. 1 резултати се вижда, че мнозинството от учителите (90%) смятат, 
че този тип презентиране преди всичко прави учебния материал по-атрактивен. В същото вре-
ме повече от 60 % декларират съдействието му за по-висока активност в час и извън него, а 
приблизително половината отбелязват, че той подобрява резултатите от учебния процес. Ин-
тересен е фактът, че около 30% споделят мнението, че този подход намалява задълбоченото 
осмисляне на знанията. 

Фигура 1. Възможни ефекти от употребата на ИКТ в училище

Проведеното от нас второ съпровождащо изследване доказа също, че пристрастността 
на учителите към този подход е подкрепено и от обективно създадените условия в училища-
та в страната. На Фиг. 2 е отразена актуалната картина за технологичните средства, до които 
имат достъп изследваните учители. Както може да се види значителна част от тях (77-81%) 
разполагат с достъп до компютри и мултимедийна техника (процентът надвишава 100, поради 
възможността да се посочват повече от един отговор). Едва 5% нямат възможност да използват 
технологични средства. 
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Фигура 2. Технологичните средства, които учителите имат на разположение и могат да 
използват в работата си

Последните, графично показани резултати дават основание да се приеме, че предимство-
то, което учителите дават на мултимедийния подход при работа в час е свързано основно с 
атрактивността, която той придава на учебния материал и която вероятно съдейства за про-
вокиране и задържане на интереса на учениците в час, т.е. активизира тяхното внимание и 
мислене, което от своя страна може да доведе и до подобрение на резултатите от учебния про-
цес. Популярността на този подход вероятно се дължи и на обективно създадените условия за 
неговото прилагане, т.е. подкрепа от управляващите институции. В същото време трябва да се 
подчертае, че неговата значимост за мотивиране на учениците за учене е ограничена в сравне-
ние с интерактивните методи на обучени, които предполагат много по-сериозно, задълбочено 
осмисляне на предметното съдържание, провокиране на траен интерес към него и както беше 
посочено по-горе стимулиране ентусиазма и настойчивостта в ученето(И. Иванов, 2005). Спо-
ред конкретното изследванеефективността на тези методи за мотивиране на учениците за уче-
не в значителна степен е подценена от учителите, известно изключение е направено основно 
за дискусията.

Втората задача на докладваното проучване е насочена към допълнителната, т.е. извън-
класна работа с учениците (имат се предвид консултации, работа по проекти и програми, 
клубове по интереси и др.) също като възможна форма на мотивиране на учениците за учене. 
На Табл. 2 са представени резултатите за преписваната от учителите значимост на съдържа-
телния фокус на допълнителната работа с учениците. От тях се вижда, че учителите отдават 
приоритет на допълнителната работа за повишаване успеха на изоставащите и напредналите 
ученици. И двата варианта са ранжирани общо на първо и второ място по значимост от около 
половината от участващите в изследването учители (съответно от 54,05% и от 58,34%). 

В същото време, най-голям процент от изследваните учители (41%) поставят на послед-
но място необходимостта от допълнителна работаза задълбочаване на знанията по предмета 
на всички ученици.Средна значимост е преписана на допълнителната работа за разширяване 
представата на учениците за практическото приложение на предмета и връзката му с оп-
ределени професии (34,95).
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Таблица 2. Оценките на учителите за значимостта на ориентация на допълнителната ра-
бота от гледна точка на мотивирането на учениците за учене 

Отговори
Ранг 

1 2 3 4 5
Допълнителна работа за повишаване 
успеха и интереса на изоставащите 
ученици

835  
31.45%

600  
22.60%

412  
15.52%

405  
15.25%

403  
15.18%

Допълнителна работа за развиване 
на способностите италантана 
напредналите ученицив конкретната 
област

770  
29.00%

779  
29.34%

424  
15.97%

422  
15.89%

260  
9.79%

Допълнителна работа за разширяване 
представата на учениците за 
практическото приложение на 
предмета и връзката му с определена 
професия

449  
16.91%

465  
17.51%

927  
34.92%

536  
20.19%

278  
10.47%

Допълнителна работа с всички 
ученици за по-непосредствена и 
позитивна връзка между учителя и 
ученика

264  
9.94%

405  
15.25%

431  
16.23%

934  
35.18%

621  
23.39%

Допълнителна работа за задълбочаване 
на знанията по предмета на всички 
ученици

337  
12.69%

406  
15.29%

461  
17.36%

358  
13.48%

1093  
41.17%

Според очертаните от резултатите тенденции допълнителната работа е ориентирана пре-
имуществено към подкрепа на постиганата крайна оценка като мотив за учене и неглижиране 
на интереса към предмета като първостепенен мотив. Това може да бъде предпоставено на 
първо място от обективно съществуващите изисквания за постигане преди всичко на опре-
делени резултати в учебния процес и второ от трудностите, които учителят трябва да прео-
долее (усилията, които трябва да положи), за да формира и поддържа специален интерес към 
преподавания предмет, независимо, че този интерес индиректно кореспондира с академичния 
резултат.

изВоди и заключение

Според резултатите от настоящето изследване учителите отдават приоритет на конкрет-
ни подходи на работа в учебния процес в зависимост от неговата насоченост – работа в час 
или извънкласна работа. Във връзка с това те постигат различна съгласуваност с водещите за 
учениците мотиви за учене – интереса към предмета и постиганата крайна оценка, възможност 
за лично участие и изява в час.

Учителите, със своята оценка,отдават предпочитание на мултимедийното презентиране 
на учебния материал при работа в час, като разчитат то да повиши неговата привлекателност(-
на материала), съответно интереса на учениците, да повиши активността на учениците и да 
подобри резултатите от учебния процес. Тази тенденция е в съответствие с актуални виждания 
за учебния процес и е подкрепена от обективните материални условия (техническо оборудване 
на училищата в страната). Тя е категорично противопоставена на традиционното устно изло-
жение на учебния материал.

Учителите като цяло подценяват интерактивните методи на работа, с което ограничават 
възможността за по-целенасочено мотивиране на учениците за учене, чрез подкрепа на инте-
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реса към предмета и на постиганите резултати, в аспекта на усвоявани знания и академични 
оценки. 

Учителите са склонни да дават приоритет на допълнителната (извънкласна) работа, която 
предполага подобряване на постиженията (успеха) на слабите и изявените учениците, което 
отговаря на изискванията, пред които те директно са поставени и въз основа, на които е оценя-
вана тяхната работа(J. Eccles, 2003; A.F. Farb,&J. L. Matjasko, 2012). Учителите минимално са 
ориентиран към извънкласна работа за стимулиране и задълбочаване на интереса към предме-
та у всички ученици, индиректно предполагащо също повишаване на академичните резултати, 
но изискващо специална подготовка, за осъществяването, на която те вероятно нямат нагласа.

В заключение, настоящото изследване дава основание да се насочи вниманието на спе-
циалистите към търсене и популяризиране на подходи на работа с учениците, които по-оп-
ределено ще съдействат за формиране, поддържане и задълбочаване на интереса към изуча-
ваните предмети, предпоставка както за постигане на по-висок академичен резултат, така и 
на по-трайни знания и креативни способности. В тази връзка е препоръчително по-широко 
прилагане на интерактивните методи на работа, включително в комбинация с мултимедийното 
презентиране на учебното съдържание. 
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Резюме: В настоящия доклад са представени резултатите от две емпирични изследвания, проведени 
в различни периоди (2012-2013 и 2014-2015 г.) в академичния контекст на няколко български университе-
ти. Основната цел на изследванията е ориентирана към разкриването на особеностите и промените, които 
настъпват в емоционалните преживявания и отношението на студентите към ученето по време на акаде-
мичното обучение и самоподготовката. От интерес са и вариациите в изследваните феномени съобразно 
влиянието на независими фактори като пол, образователна степен, специалност, университет. Приложени 
са два инструмента - Въпросник за отношението към ученето в академична среда (Course perceptions Ques-
tionnaire) (Entwistle & Ramsden, 1983) и Скала за позитивен и негативен афект (The Positive and Negative 
Affect Schedule/ PANAS) (Watson & Clark, 1988), като са посочени резултатите от проверката на факторните 
им структури в български условия. Получените резултати свидетелстват за промени в отношението на сту-
дентите към ученето като интересът им към особеностите на социалния климат и учебната натовареност 
се запазва и е най-голям, а най-слаб към организацията на учебната работа.

Abstract: This report presents the results of two empirical studies conducted in different periods (2012-2013 
and 2014-2015) in the academic context of some Bulgarian universities. The main objective of the research is to 
reveal the peculiarities and dynamics of the approaches to learning that students apply in the course of academic 
education and self-training, as well as to the variations in research phenomenon according to the influence of 
independent factors such as gender, educational degree, specialty, university. They are used Course perceptions 
Questionnaire (Entwistle & Ramsden, 1983) and The Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) (Watson & 
Clark, 1988) that outline the results of the verification of their factor structures in Bulgarian conditions. The results 
obtained indicate changes in students‘ course perceptions as their interest in the peculiarities of the climate and the 
workload is maintained and is greatest and the weakest in the organization of the work in the universities.

В центъра на разработваната проблематика са промените, които настъпват в отношението 
към ученето и емоциите на студентите в процеса на обучение и професионална подготовка в 
академична среда. За целите на научноизследователската работа приемаме, че отношението 
към ученето е в основата на водещата жизнена позиция и личните възприятия на студенти-
те относно такива важни структуроопределящи компоненти на обучението в академична сре-
да като професионален смисъл и учебна натовареност, цели и стандарти на професионалната 
подготовка и организация на учебната работа, начини на преподаване на научното знание и 
прилагането му в практиката, гъвкави възможности за създаване и развитие на социално-про-
фесионални кантакти в съответния образователен контекст.

По отношение на емоциите трябва да се отбележи, че те са особен клас психически про-
цеси и състояния, които отразяват значимостта на предметите, явленията и ситуациите за жиз-
нената дейност на индивида на основата на направена оценка и във вид на конкретни прежи-
вявания. Емоциите са един от главните механизми за вътрешна регулация на психическата и 
когнитивната дейност, на поведението и учебното изпълнение. Те съдържат в себе си и въз-
можност за генерализиране, като това тяхно свойство позволява да се променят индивидуални-
те възприятия относно причинно-следствените връзки между външната стимулация, личните 
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мисли и конкретното поведение. В резултат на многобройните изследвания на емоциите кон-
систентно се появяват две основни дименсии като позитивен и негативен афект. Позитивният 
афект се свързва преди всичко със засилена учебна и социална активност, както и с удовлетво-
реност от постигнатите резултати, докато негативният афект по-скоро се асоциира с възпри-
емания стрес и с опитите за своевременното му преодоляване.

Основната цел на проведените в два различни времеви периода емпирични психологи-
чески изследвания е насочена към изясняването на особеностите, вариациите и промените 
в емоциите и отношението на студентите към ученето в академична среда. В тази връзка се 
допуска, че студентите предпочитат да се обучават в академична среда, в която има адекватна 
учебна натовареност, подходящ социално-психичен климат, яснота относно перспективите на 
обучението и професионалната подготовка, съчетани с модерни методи на преподаване, както 
и с положително емоционално отношение към академичното обучение и професионалната 
подготовка. Очаква се, че такива независими фактори като пол, специалност, образователна 
степен и университет, ще влияят в различна степен върху отношението към ученето и емоци-
ите на студентите.

По отношение на демографските особености на изследваните лица може да се посочи 
следното. В изследването, проведено през 2012-2013 г. са включени 663 студенти, като мъжете 
(366) са повече от жените (289). 592 студенти се обучават в бакалавърски, а 63 – в магистърски 
програми. Изучаваните специалности са обособени в отделни групи. Най-голяма е групата 
на Педагогически науки (217 души), следвана от Икономически науки (163), Компютърни на-
уки (122), Социални науки (62), Инженерни науки (53) и Филологии (46). Най-много са из-
следваните студенти от Националния военен университет „Васил Левски” (Велико Търново) 
(228), следвани от Софийския университет „Свети Климент Охридски” (193), Национална-
та спортна академия „Васил Левски” (София) (104), Техническия университет (София) (50 
души), Шуменския университет (28) и Университета за архитектура, строителство и гео-
дезия (София) (23).

Във второто изследване, проведено през 2014-2015 г. участват 475 студенти, като сред тях 
преобладават жените, които са 324, а мъжете са 151. 381 от изследваните лица са бакалаври, 
а останалите 98 са магистри. Изследваните лица изучават различни специалности, обедине-
ни в няколко групи. В група Психология има 158 души; в група Педагогически специалности 
(ПМХК, НУПЧЕ, ПНУП, Социални дейности) влизат 32 студенти; в група Медицински спе-
циалности (Медицина, Фармация, Молекулярна биология, Медицинска сестра, Медицинска 
рехабилитация и ерготерапия, АИУТ) са обхванати 127 души; в група Филологии (Българска 
филология, Английска филология) изследваните студенти са 57; в група Други хуманитарни 
специалности (Социология, Право, Връзки с обществеността, Европеистика с френски език, 
История и география, Археология, Архивистика и документалистика, История, История и фи-
лософия) има 61 души; в група Технически специалности (Компютърни науки, Софтуерно ин-
женерство, Геология, Телекомуникации) попадат 44 студенти. От Техническия университет 
(ТУ), гр. София са изследвани 53 души, от Софийския университет „Свети Климент Охрид-
ски” (СУ) – 326, от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ (ВСУ) – 70, от 
Нов български университет (НБУ) – 30.

В рамките на проведените изследвания са използвани Въпросник за отношението към 
ученето в академична среда (Course perceptions Questionnaire) (Entwistle & Ramsden, 1983) и 
Скала за позитивен и негативен афект (The Positive and Negative Affect Schedule/ PANAS) (Wat-
son & Clark, 1988).

След прилагането на Въпросника за отношението към ученето в академична среда в 
български условия в периода 2012-2013 г. и въз основа на изчисления коефициент на Кронбах 
се регистрира висока надеждност на инструмента (α=0,87), като коефициентите на отделните 
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подскали варират от α=0,52 до α=0,85. Обособена е 6-факторна структура, съдържаща фактори 
като Професионален смисъл на обучението, Формални методи на преподаване, Учебна натова-
реност, Социален климат, Ясни цели и стандарти, Организация на учебната работа.

През 2014-2015 г. е проведено изследване със същия въпросник и отново се потвърждава 
високата надеждност на инструмента - α =0,874. Коефициентите на отделните подскали са в 
диапазона от α=0,378 до α=0,866. Потвърждава се също така и 6-факторната структура на въ-
просника в български условия, като обособените фактори включват Професионален смисъл на 
обучението, Учебна натовареност, Социален климат, Ясни цели и стандарти, Организация на 
учебната работа. В изследването от 2014-2015 г. няма Формални методи на преподаване, а се 
образува нов фактор – Отвореност на преподавателите към студентите.

Освен факторен анализ, на получените данни са изчислени средни стойности и е на-
правен дисперсионен анализ, а крайните резултати са психологически интерпретирани. След 
изчисляването на средните стойности на резултатите от изследването от 2012-2013 г. се ока-
зва, че най-голямо значение за изследваните студенти има Социален климат (Х=3,58), следван 
от Учебна натовареност (Х=3,52), Професионален смисъл на обучението (Х=3,4), Ясни цели 
и стандарти (Х=3,19), Формални методи на преподаване (Х=3), Организация на учебната 
работа (Х=2,62) (фиг. 1). Това показва, че най-важни за студентите са социално-психичният 
климат, учебната натовареност в хода на учебния процес и професионалната релевантност на 
обучението в академична среда. По този начин напълно се потвърждава първоначалното ни 
допускане.

Фиг. 1. Разпределение на компонентите на отношението към ученето в академична среда1 
през 2012-2013 г. (в средни стойности)

След провеждането на изследването през 2014-2015 г. и изчисляването на средните стой-
ности на получените резултати се регистрира промяна в подреждането на отделните дименсии 
на отношението на студентите към ученето в сравнение с предходния период (2012-2013 г.). За 
пореден път най-голямо значение за студентите има Социален климат (Х=3,48), а най-мало-
важна е Организация на учебната работа (Х=2,25) (фиг. 2). Останалите фактори са подредени 
в следния ред - Ясни цели и стандарти (Х=3,43), Учебна натовареност (Х=3,34), Профе-
сионален смисъл на обучението (Х=3,33). На мястото на Формални методи на преподаване 
1 ПС (професионален смисъл на обучението); ФМП (формални методи на преподаване); УН (учебна натовареност); 
СК (социален климат); ЯЦС (ясни цели и стандарти); ОУР (организация на учебната работа в университета)
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от изследването през 2012-2013 г. се появява нов фактор – Отвореност на преподавателите 
към студентите (Х=2,97), който е предпоследен по важност в подреждането. Тези резултати 
илюстрират желанието на студентите да се обучават в благоприятна учебна среда, в която има 
добронамерени междуличностни взаимоотношения, взаимопомощ и подкрепа между самите 
студенти, както и между тях и преподавателите. Студентите искат да бъдат включени и в добре 
организирано обучение, отличаващо се с професионална релевантност и пределна яснота от-
носно важните образователни цели и основните стандарти на изучаваните професии, за които 
се подготвят.

Фиг. 2. Разпределение на отделните дименсии на отношението към ученето в академич-
на среда2 през 2014-2015 г. (в средни стойности)

За да се установи дали независими фактори като пол, курс на обучение, образователна 
степен, специалност и университет имат статистически значимо влияние върху отношението 
към ученето в академична среда, е направен дисперсионен анализ. Получените резултатит по-
казват, че полът на изследваните студенти (F=9,405; p=0,002) влияе върху „Учебна натоваре-
ност”, която е по-важна за жените (х=21,66; N=288), отколкото за мъжете (х=20,59; N=365). 
Полът (F=4,317; p=0,038) оказва статистически значимо влияние и върху „Социален климат”, 
като жените му придават по-голямо значение (х=18,19; N=288) за разлика от мъжете (х=17,85; 
N=365). Полът (F=10,88; p=0,001) влияе статистически значимо и върху „Организация на учеб-
ната работа”, като мъжете демонстрират по-високи стойности (х=13,31; N=365), отколкото 
жените (х=12,65; N=288). Това означава, че полът на изследваните лица влияе значимо върху 
възприятията им за учебна натовареност, социално-психичен климат в учебната среда, както и 
по отношение на организацията на учебната работа. Оказва се, че жените са по-чувствителни 
към степента на учебната натовареност и социалния климат по време на академичното обуче-
ние, отколкото мъжете. За последните организацията на учебната работа изглежда по-важна, 
отколкото за жените.

Данните от проведения анализ показват, че образователната степен (F=11,074; p=0,001) 
влияе статистически значимо само върху «Организация на учебната работа». В тази връзка 
се установява, че бакалаврите имат по-високи стойности (х=13,13; N=590) в сравнение с ма-
гистрите (х=12,02; N=63). Това показва, че за бакалаврите организацията на учебната работа е 

2 ОУР – организация на учебната работа; СК – социален климат; УН – учебна натовареност; ПС – професионален 
смисъл; ОтС – отвореност към студентите; ЯЦС – ясни цели и стандарти
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много по-важна в сравнение с магистрите.

Получените данни от направения регресионен анализ свидетелстват, че специалност-
та (F=5,030; p=0,000) влияе статистически значимо върху „Формални методи на преподава-
не”, като най-високи стойности имат студентите, изучаващи Педагогически науки (х=28,03; 
N=216), следвани от Икономика (х=27,62; N=156), Социални науки (х=26,65; N=62), Филоло-
гии (х=26,59; N=46), Инженерни науки (х=26,19; N=53), Компютри (х=24,78; N=122). Специ-
алността (F=12,231; p=0,000) оказва статистически значимо влияние върху „Професионален 
смисъл на обучението”, като най-високи стойности отново имат студентите от Педагогически 
науки (х=36,11; N=216), следвани от Инженерни науки (х=36,09; N=53), Филологии (х=34,07; 
N=46), Икономика (х=32,67; N=156), Социални науки (х=32; N=62) и Компютри (х=31,43; 
N=122). Специалността (F=6,177; p=0,000) има влияние и върху „Учебна натовареност”, като 
най-високи стойности имат студентите от Филологии (х=23,38; N=45), следвани от Инженерни 
науки (х=22,49; N=53), Компютри (х=21,10; N=122), Педагогически науки (х=21,03; N=217), 
Икономика (х=20,63; N=156) и Социални науки (х=19,21; N=61). Специалността (F=4,72; 
p=0,000) влияе статистически значимо и върху „Социален климат”, като най-високи стойности 
имат студентите, изучаващи Инженерни науки (х=18,83; N=53), следвани от Педагогически 
науки (х=18,57; N=216), Социални науки (х=17,79; N=62), Филологии (х=17,63; N=46), Ком-
пютри (х=17,55; N=122), Икономика (х=16,86; N=156). Специалността (F=10,094; p=0,000) е 
със статистически значимо влияние и върху „Ясни цели и стандарти”, като най-високи стой-
ности имат студентите от Педагогически науки (х=16,97; N=217), следвани от Инженерни 
науки (х=16,25; N=53), Икономика (х=15,79; N=155), Филологии (х=15,36; N=45), Компютри 
(х=15,03; N=122), Социални науки (х=14,03;N=61). Специалността (F=10,457; p=0,000) оказва 
статистически значимо влияние и на „Организация на учебната работа”, като най-високи 
стойности имат студентите от Икономика (х=13,92; N=156), следвани от Компютри (х=13,31; 
N=122), Педагогически науки (х=12,94; N=217), Социални науки (х=12,36; N=61), Филологии 
(х=11,87; N=45) и Инженерни науки (х=11,74; N=53). Всички данни свидетелстват за различно 
отношение на студентите към изучаването на отделните специалности. По-конкретно формал-
ните методи на преподаване и професионалният смисъл на обучението са най-важни за сту-
дентите от педагогическите науки. За студентите, изучаващи филологии, най-важна е учебната 
натовареност. Междуличностните и професионалните взаимоотношения в академична среда 
са от голямо значение за студентите от инженерните и педагогическите специалности. Ясните 
цели и стандарти са от най-голямо значение за студентите от педагогическите и инженерните 
науки. Организацията на учебната работа е най-важна за студентите, изучаващи икономически 
и компютърни науки.

Университетът (F=6,227; p=0,000) влияе статистически значимо върху „Формални ме-
тоди на преподаване”, които са най-важни за студентите от ШУ (х=30,82; N=28), следвани 
от студентите в НСА (х=28,72; N=103), от НВУ (х=26,81; N=228), от СУ (х=26,47; N=193), от 
УАСГ (х=26,19; N=53) и ТУ (х=24,38; N=50). Университетът (F=14,165; p=0,000) има статис-
тически значимо влияние и върху „Професионален смисъл на обучението”, който е най-важен 
за студентите от ШУ (х=37,75; N=28), следвани от студентите в НСА (х=37,01; N=103), УАСГ 
(х=36,09; N=53), СУ (х=33,58; N=193), НВУ (х=32,62; N=228) и ТУ (х=29,88; N=50). Универси-
тетът (F=5,056; p=0,000) оказва статистически значимо влияние върху „Учебна натовареност” 
(F=5,056; р=.000), която е най-важна за студентите от ШУ (х=37,75; N=28), следвани от сту-
дентите в НСА (х=37,01; N=103), УАСГ (х=36,09; N=53), СУ (х=33,58; N=193), НВУ (х=32,62; 
N=228) и ТУ (х=29,88; N=50). Университетът (F=3,759; p=0,002) е със статистически значимо 
влияние върху „Социален климат”, който е най-важен за студентите от ШУ (х=19; N=28), след-
вани от студентите в УАСГ (х=18,83; N=53), СУ (х=18,31; N=193), НСА (х=18,06; N=103), ТУ 
(х=17,2; N=50) и НВУ (х=32,62; N=228). Университетът (F=12,627; p=0,000) влияе върху „Ясни 
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цели и стандарти”, които са най-важни за студентите от НСА (х=17,86; N=104), следвани 
от студентите от ШУ (х=17,15; N=26), УАСГ (х=16,25; N=53), от НВУ (х=15,74; N=227), СУ 
(х=15,16; N=193) и ТУ (х=14,18; N=50). Университетът (F=8,841; p=0,000) има статистически 
значимо влияние върху „Организация на учебната работа”, като тя е най-важна за студенти-
те от НВУ (х=13,78; N=227), следвани от студентите от ТУ (х=13,08; N=50), НСА (х=12,76; 
N=104), СУ (х=12,72; N=193), ШУ (х=12,08; N=26) и УАСГ (х=11,74; N=53). Получените резул-
тати свидетелстват, че особеностите на академичното обучение в съответната университетска 
среда влияят значимо върху отношението на студентите към ученето. По-конкретно формални-
те методи на преподаване, професионалният смисъл на обучението, учебната натовареност са 
най-важни за студентите в ШУ и НСА. Социално-психичният климат е от голямо значение за 
студентите от ШУ и УАСГ, докато ясните цели и стандарти са най-важни за студентите от НСА 
и ШУ. Организацията на учебната работа е приоритетна за студентите от НВУ и ТУ.

По отношение на необходимостта да се изследват емоционалните преживявания може да 
се посочи, че от миналото до днес теоретиците и изследователите се опитват да описват този 
феномен с помощта на различни и много често противоположни или взаимоизключващи се 
дефиниции. Това води до сериозно объркване и до ограничен напредък в разбирането на емо-
циите и на свързаните с тях синонимни явления. Например до момента е известно, че афектът 
е силен, не много продължителен, но бурно протичащ емоционален процес с взривен характер, 
който не подлежи на съзнателен волеви контрол и може да се съпровожда от ярко изразени 
външни движения. Афектът се отличава със ситуативност, обобщеност, голяма интензивност 
и с малка продължителност. Той може да има положителен или отрицателен ефект за хората 
(положителен/ негативен афект) (Грановска, 1989; Десев, 2010; Корсини, 2008). В контекста на 
обучението позитивният афект е израз на степента, до която индивидът се чувства социално 
активен, ентусиазиран, силно концентриран, приятно ангажиран и удовлетворен от участието 
си в различни познавателни активности. Негативният афект отразява равнището на субектив-
ния дистрес и се свързва с преживяването на гняв, недоволство, вина, страх, нервност, които 
са резултат от неблагоприятно влияние на различни стимули от средата.

За разлика от афектите, емоциите са по-продължителни състояния. Те представляват ре-
акция не само на извършващите се в момента, но и на припомнените от миналото и вероятните 
събития в бъдеще време. Ако афектите възникват в края на действието и отразяват сумарната 
оценка за ситуацията, емоциите се изместват към началото на действието и имат потенциал да 
предсказват резултата. Това означава, че те имат изпреварващ характер и отразяват събитията 
под формата на обобщена субективна оценка.

Емоциите в хода на обучението се обуславят от прякото участие в учебния процес и са 
свързани с постиженията (удоволствие от ученето, гордост от успехите, тревожност при из-
питване), успехите, трудностите. В изследвания, проведени в образователна среда (Pekrun, 
Goetz & Perry, 2002) се установява, че много често се преживява тревожност (15-20% от всич-
ки емоции) по повод на изпитите, цялостното обучение и самоподготовката. Ннатискът на 
постиженията и очакванията за неуспех могат допълнително да допринесат за повишаването 
на емоционалната възбуда. Изследваните лица споменават и за други емоции като удоволствие 
от ученето, надежда, гордост, облекчение, гняв, скука, срам. Цитират се и рядко споменавани 
емоции като благодарност, възхищение, презрение, завист. Безнадеждността се появява рядко 
и се асоциира най-вече със суицидни опити по причина на академични или други неблагопо-
лучия. В обобщение може да се посочи, че емоциите са по-общото понятие и съдържат в себе 
си поредица от вътрешно свързани психични процеси като афекти, когниции, мотивация и 
физиологични изменения.

Резултатите от изучаването на емоциите на студентите в процеса на обучение само през 
2014-2015 г. с помощта на Въпросника за позитивен/ негативен афект показват наличието на 



527
две самостоятелни подскали, които са съответно Позитивен и Негативен афект. Полученият 
в български условия коефициент на Кронбах за целия инструмент се отличава с висока на-
деждност (a=0.784), а изчислените коефициенти на отделните подскали варират от a=0,700 
до a=0,760. За да се разбере повече за емоциите, които преживяват изследваните студенти, и 
по-конкретно дали позитивният или негативният афект доминират, са изчислени средни стой-
ности. Получените резултати свидетелстват, че Позитивен афект преобладава сред изследва-
ните лица (Х=3,55) за разлика от Негативен афект (Х=2,08) (фиг. 3), което показва, че пози-
тивните емоции преобладават в процеса на обучение и професионална подготовка в отделните 
специалности и университети.

Фиг. 3. Разпределение на отделните дименсии на позитивен/ негативен афект в изследването 
от 2014-2015 г. (в средни стойности)

За да се установи дали различни независими фактори оказват влияние върху позитивен/ 
негативен афект, е направен дисперсионен анализ. Получените резултати показват, че полът 
и образователната степен на изследваните лица не оказват статистически значимо влия-
ние върху емоциите в процеса на обучение, но специалността влияе статистически значимо 
само върху Позитивен афект (F=4,069; р=,001). Студентите от специалност Психология имат 
най-високи показатели (Х=35,98; N=142), следвани от Медицински специалности (Х=35,51; 
N=115), от Други хуманитарни специалности (Х=33,06; N=54), Филологии (Х=32,85; N=54), 
Педагогически специалности (Х=32,77; N=30) и Технически специалности (Х=32,47; N=36). 
Следователно студентите от специалност Психология преживяват позитивни афекти в най-го-
ляма степен, а тези от Технически специалности – в най-малка степен. Освен това най-го-
лямото различие по специалности е регистрирано именно между специалност Психология и 
Филологии. Регистрирано е също така, че университетът има статистически значимо влияние 
върху Позитивен афект (F=4,933; p=0,002), като най-високите стойности са на студентите от 
ВСУ (Х=37,18; N=61), следвани от НБУ (Х=35,97; N=29), СУ (Х=34,20; N=295) и ТУ (Х=32,67; 
N=46). Университетът влияе и върху Негативен афект (F=6,167; p=0,000), като най-високи 
стойности имат студентите от ТУ (Х=22,10; N=48), следвани от СУ (Х=21,37; N=292), НБУ 
(Х=21,34; N=29) и ВСУ (Х=16,82; N=61). Следователно позитивният афект преобладава сред 
студентите от ВСУ, а основното различие по този фактор е между ТУ от една страна и ВСУ – 
от друга. Най-високи стойности по Негативен афект имат студентите от ТУ, като най-голямото 
различие по този фактор е от една страна между ВСУ и от друга – НБУ, СУ и ТУ.
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В обобщение на основата на всички получени данни от двете мащабни изследвания, 
проведени съответно през 2012-2013 и 2014-2015 г. могат да се очертаят следните закономер-
ности. Допуснахме, че студентите предпочитат да се обучават в академична среда, в която 
има адекватна учебна натовареност, подходящ социално-психичен климат, яснота относно 
перспективите на обучението и професионалната подготовка, съчетани с модерни методи на 
преподаване, както и с положително емоционално отношение към академичното обучение и 
професионалната подготовка.

По отношение на отношението към ученето получените резултати от изследването 2012-
2013 г. показват, че най-важен за студентите е Социален климат и Учебна натовареност, а от 
най-малко значение е Организация на учебната работа. Това означава, че първоначалното ни 
допускане се потвърждава частично. Другото ни допускане, че различни независими фактори 
могат да оказват статистически значимо влияние върху отношението към ученето, също се 
потвърждава. По-конкретно се установява, че във връзка с пола жените демонстрират по-го-
ляма чувствителност към степента на Учебна натовареност и отдават по-голямо значение на 
Социален климат за разлика от мъжете, за които Организация на учебната работа е по-важ-
на. Образователната степен влияе статистически значимо единствено върху Организация на 
учебната работа, която е по-важна за бакалаврите, отколкото за магистрите. Специалността 
също влияе статистически значимо върху отделните дименсии на отношението към ученето в 
академична среда. По-конкретно се установява, че Формални методи на преподаване, както и 
Професионален смисъл са най-важни за студентите от Педагогически науки и по-маловажни 
за тези, които изучават Компютри. Подобни резултати са очаквани дотолкова, доколкото в об-
ластта 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 взаи-
модействия с различни партньори в социално-образователната среда. В сферата на компютър-
ните науки методите на преподаване също са важни, но вероятно за студентите там по-скоро е 
водещо разбирането, че постигането на висока професионализация е въпрос преди всичко на 
лични усилия, упорита работа и системна самоподготовка.

Професионален смисъл на обучението е по-важен за студентите от Педагогически науки 
в сравнение със студентите, изучаващи Компютри. Учебна натовареност е най-важна за сту-
дентите, изучаващи Филологии и по-маловажна за студентите от Социални науки. Социален 
климат е по-важен за студентите от Инженерни специалности за разлика от студентите, изуча-
ващи Икономика. Ясни цели и стандарти са по-важни за студентите от Педагогически и Инже-
нерни науки за разлика от студентите, изучаващи Социални науки. Организация на учебната 
работа е по-важна за студентите, изучаващи Икономически и Компютърни науки за разлика 
от студентите от областта на Инженерните науки. Опирайки се на отговорите на изследвани-
те студенти, може да се предположи, че в педагогическите и в инженерните науки важните 
образователни цели на академичното обучение и основните стандарти на професионалната 
подготовка са много по-добре представени и изяснени в сравнение с другите специалности. 
Всички регистрирани различия вероятно се дължат на специфичните особености в начините 
на организиране и провеждане на учебния процес и професионалната подготовка в отделните 
специалности и университети.

При изследването на различията по университети се регистрира, че Формални методи 
на преподаване, Професионален смисъл и Учебна натовареност са най-важни за студентите от 
Шуменския университет и Националната спортна академия, а най-маловажни за студентите от 
Техническия университет и Националния военен университет. Социален климат, Ясни цели и 
стандарти са много по-важни за студентите от Шуменския университет и Националната спорт-
на академия, отколкото за студентите от Техническия университет. Организация на учебната 
работа е много по-важна за студентите от Техническия университет и Националния военен 
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университет и не толкова важна за студентите от Шуменския университет и Университета за 
строителство, архитектура и геодезия. Обясненията на тези различия биха могли да се търсят 
единствено в начина, по който е структурирана, организирана и функционира учебната среда 
в съответния университет.

През 2014-2015 г. изследваните студенти подреждат отделните компоненти на отноше-
нието към ученето в академична среда по малко по-различен начин в сравнение с периода 
2012-2013 г. Най-голямо значение за тях има Социален климат, следван от Ясни цели и стан-
дарти, Учебна натовареност, Професионален смисъл на обучението, Отвореност на препода-
вателите към студентите, Организация на учебната работа. Както вече посочихме факторът 
Формални методи на преподаване не се обособява самостоятелно и се появява нов фактор – 
Отвореност на преподавателите към студентите. Установихме статистически значими влияния 
на различни независими фактори (пол, специалност, образователна степен, университет) върху 
отношението към ученето в академична среда. Например полът на изследваните лица оказва 
статистически значимо влияние върху Организация на учебната работа, която е по-важна за 
мъжете, отколкото за жените. Специалността статистически значимо влияе върху Отвореност 
на преподавателите към студентите. По-конкретно студентите от специалност Психология и 
Технически специалности са много по-чувствителни към отношението на преподавателите 
към тях за разлика от студентите от Педагогически специалности. Специалността влияе върху 
Ясни цели и стандарти и върху Професионален смисъл, като студентите от специалност Психо-
логия имат най-високи показатели, следвани от студентите от Медицински специалности. Това 
показва, че за студентите от Психология и Медицински специалности е много важно водещите 
образователни цели и стандарти да са реално действащи в хода на академичното обучение и 
то да се отличава с ясен професионален смисъл и отворени професионални взаимоотношения.

Специалността влияе върху Учебна натовареност, като студентите от Филологии имат 
най-високи показатели, следвани от студентите от Медицински специалности. Специалността 
има статистически значимо влияние върху Организация на учебната работа, като студенти-
те от Педагогически специалности имат най-високи показатели. Следователно специалност-
та влияе статистически значимо върху отделните дименсии на отношението към ученето в 
съответната академична среда. По-конкретно студентите от специалност Психология показват 
по-високи резултати във връзка с възприемането на отвореността на преподавателите, яснота-
та в образователните цели и стандарти и професионалния смисъл на обучението. Оказва се, че 
най-чувствителни спрямо учебната натовареност са студентите, изучаващи Филологии, докато 
от Технически специалности имат най-слаби показатели. Това донякъде е изненадващо, защо-
то очаквахме студентите от Медицински специалности да демонстрират най-високи стойности 
по Учебна натовареност, изхождайки от спецификата и тежестта на учебните им занятия. Ор-
ганизацията на учебната работа е най-важна за студентите от Педагогически специалности и 
най-маловажна за Медицински специалности. Предполагаме, че за студентите от Медицински 
специалности е важно не само да участват в редовните учебни занятия, но и активно да управ-
ляват самоподготовката си и вероятно точно поради това организацията на учебния процес не 
е от първостепенно значение за тях.

Образователната степен влияе статистически значимо върху няколко дименсии на отно-
шението към ученето в академична среда. По-конкретно образователната степен влияе върху 
Професионален смисъл, Учебна натовареност, Социален климат, като магистрите имат по-ви-
соки показатели от бакалаврите. Само Организация на учебната работа е по-важна за бакалав-
рите. Следователно учебната натовареност, професионалната релевантност на предлаганото 
обучение, социално-психичният климат в съответната академична среда са по-важни за ма-
гистрите, отколкото за бакалаврите, за които е най-важна организацията на учебната работа. 
Това е очаквано дотолкова, доколкото за бакалаврите е важно да има ясна и стройна организа-
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ция на учебния процес. Магистрите обаче искат изучаваната специалност да е професионално 
релевантна на стандартите на желаната от тях професия. Те са по-чувствителни към учебната 
натовареност в обучението, тъй като повечето от тях учат и работят едновременно. Освен това 
те държат в много по-голяма степен на добрите междуличностни взаимоотношения в хода на 
обучението и професионалната подготовка.

Университетът влияе статистически значимо върху някои от дименсиите на отношението 
към ученето. По-конкретно университетът влияе върху Ясни цели и стандарти и Учебна нато-
вареност, които са с най-високи показатели сред студентите от СУ. Университетът влияе върху 
Отвореност на преподавателите към студентите и върху Професионален смисъл, като най-ви-
соки стойности демонстрират студентите от ВСУ. Това означава, че едно от големите различия 
по университети във връзка с отношението на студентите към ученето е между СУ и ВСУ.

При изследването на позитивните/ негативните афекти се оказва, че най-важен за сту-
дентите е Позитивен афект, следван от Негативен афект. При проучването на това дали отдел-
ни независими фактори оказват влияние се регистрира, че полът и образователната степен на 
изследваните лица не оказват каквото и да било статистически значимо влияние върху пози-
тивен/ негативен афект. Специалността статистически значимо влияе само върху Позитивен 
афект, като студентите от специалност Психология имат най-високи показатели, следвани от 
Медицински и от Други хуманитарни специалности, а студентите от Технически специалности 
са с най-ниски резултати. Този резултат е обнадеждаващ, тъй като показва, че за студентите, 
изучаващи специалности от категорията „емоционален труд“ (Психология, Медицински спе-
циалности), е важно да преобладават позитивните афекти в грижата за другите, а това улеснява 
междуличностните контакти и значително облекчава професионалната работа.

Университетът влияе статистически значимо върху Позитивен афект, като най-високи 
стойности имат студентите от ВСУ. Университетът влияе статистически значимо върху Не-
гативен афект, като най-високи стойности имат студентите от ТУ. Следователно позитивният 
афект преобладава сред студентите от ВСУ, а основното различие по този фактор е между ТУ 
от една страна и ВСУ – от друга. Най-високи стойности по Негативен афект имат студентите 
от ТУ, а най-голямото различие по този фактор е между ВСУ от една страна и от друга – НБУ, 
СУ и ТУ. Тези резултати показват, че специфичната академична атмосфера и учебна работа в 
съответния университет е от значение за това дали ще преобладават позитивните или негатив-
ните афекти сред обучаваните студенти.

В заключение може да се посочи, че целите на проведените две мащабни изследвания 
(2012-2013 г.; 2014-2015 г.) са успешно реализирани. Формулираните хипотези са емпирично 
проверени, а на получените резултати е направена психологическа интерпретация. Установява 
се, че психометричните характеристики на използваните научноизследователски инструменти 
се отличават с висока надеждност. Факторните структури на приложените въпросници и скали 
се повтарят и в двете изследвания с леки различия. Независимите фактори – пол, образовател-
на степен, специалност, университет оказват различно статистически значимо влияние върху 
изследваните феномени, а данните свидетелстват за промени в отношението към ученето на 
студентите. И накрая считаме, че получените резултати значително дообогатяват обяснител-
ните възможности на доминиращите в психологията концепции за ученето и емоциите, като 
разширяват натрупания до момента опит. Изведените закономерности могат да бъдат от непо-
средствена полза за всички изследователи и специалисти в сферата на висшето образование 
с оглед по-доброто разбиране, по-успешното структуриране, организиране и провеждане на 
учебния процес в академичен контекст.
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В УНИВЕРСИТЕТИТЕ?

Проф. дпсн Йоана Димитрова Янкулова,  
СУ „Свети Климент Охридски“

RESILIENCE OR DYNAMICS IN APPROACHES TO LEARNING 
STUDENTS IN THEIR PROFESSIONAL TRAINING AT UNIVERSITIES?

Prof. Yoana Dimitrova Yankulova, DSc,  
Sofia University “St. Kliment Ohridski“

Резюме: В настоящия доклад са представени резултатите от две емпирични изследвания, проведени 
в различни периоди (2012-2013 и 2014-2015 г.) в академичния контекст на няколко български универси-
тети. Основната цел на изследванията е ориентирана към разкриването на особеностите и динамиката в 
подходите към ученето, които студентите прилагат в хода на академичното обучение и самоподготовката 
и към вариациите в изследвания феномен съобразно влиянието на независими фактори като пол, образо-
вателна степен, специалност, университет. Използван е Ревизиран въпросник за подходите към ученето 
(Revised Approaches to Studying Inventory – RASI) (Duff, 1997), като са посочени резултатите от проверката на 
факторната му структура в български условия. Получените резултати свидетелстват за трайна тенденция 
при студентите да извършват самореклексия и самоподготовка и да се стремят към задълбочено учене по 
време на обучението им в университета.

Abstract: This report presents the results of two empirical studies conducted in different periods (2012-2013 
and 2014-2015) in the academic context of different Bulgarian universities. The main objective of the research is to 
reveal the peculiarities and dynamics of the approaches to learning that students apply in the course of academic 
education and self-training, as well as to the variations in research phenomenon according to the influence of 
independent factors such as gender, educational degree, specialty, university. It is used Revised Approaches to 
Studying Inventory (RASI) (Duff, 1997) that outlines the results of the verification of their factor structures in 
Bulgarian conditions. The results obtained indicate a lasting tendency for students to self- reflection and self-
preparation and to strive for in-depth learning during their studies at the university.

Днес ученето се проучва от перспективата на обучаваните индивиди и техните индиви-
дуално-личностни и когнитивно-мотивационни характеристики, способностите им за бърза 
ориентация, както и уменията им за ефективно самонасочване и саморъководство. Разбира се, 
при анализа на ученето задължително трябва да се отчитат и особеностите на образователния 
контекст, в който се осъществява съответната познавателна и учебна дейност, позволяваща 
пълноценна реализация на личността, както и обогатяване на знанията, уменията, компетен-
циите. По време на учебната дейност ученето протича на няколко равнища (Десев, 1996). На 
най-ниското равнище има рефлекторно учене с първосигнални условни реакции, които са в 
основата на процеси като генерализация, диференциация и систематизация на сетивно-възпри-
еманите сигнали. Тогава ученето е автоматично и безсъзнателно и се реализира чрез проби и 
грешки. На следващия етап се формират сложни понятия на основата на фактически знания, 
практически операции и конкретни действия, прилагани при решаването на поставените зада-
чи. По-късно се изграждат системи от понятия, които позволяват да се манипулира с идеи и 
твърдения, с нови логически отношения и функционални зависимости, отделени от непосред-
ствено извършваните действия.

В друга таксономия за равнищата на учене (Bloom, 1964) в основата са поставени лич-
ните възможности и знания, необходими за успешно опериране с информация. Не по-малко 
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важни обаче са и способностите за откриване, осмисляне, обяснение и интерпретация на връз-
ките между изучаваните феномени, защото позволяват да се постигне по-задълбочено разби-
ране. След това усвоеният материал се изпробва в нова ситуация като се използват уменията за 
информационен подбор, селектиране и решаване на задачи. Получените резултати се подлагат 
на анализ, в хода на който отделните части се обособяват самостоятелно и внимателно се про-
учват детайлите. На следващ етап се извършва синтез и тогава разделените части се обединя-
ват в едно цяло и се изграждат нови връзки и когнитивни структури. Накрая следва оценяване 
на постигнатите резултати и проверка на това доколко те имат психологическа ценност, лич-
ностна значимост и практическа полза. Това показва, че е възможно когнитивно, афективно и 
психомоторно учене. Когнитивното учене се основава на мисленето, оценяването и синтези-
рането на информация, афективното учене обхваща предпочитанията, ценностите, чувствата и 
мечтите, а психомоторното учене предполага умело съчетаване на познавателни активности с 
подходящи умения за успешно решаване на поставените задачи.

В други таксономии (Biggs & Collis, 1982) се посочва, че обучаваният индивид първона-
чално нищо не знае във връзка с поставената задача (предструктурно равнище). После той по-
лучава информация само за един аспект на задачата, по който внимателно работи (еднострук-
турно равнище). След това постепенно се разкриват и другите аспекти на задачата (мултиструк-
турно равнище) и всички заедно се обединяват в цялостна структура (релационно равнище). 
Това позволява успешно да се обобщи, структурира и интегрира натрупаното познание и да 
стане част от нова проблемна област (разширено абстрактно равнище). С помощта на тази так-
сономия значително се улеснява обективното оценяване на качеството на усвоените знания и 
по-адекватно се измерват постигнатите резултати. Всичко това показва, че пълноценното уче-
не е постижимо при активно и съзнателно ангажиране с целенасочена познавателна активност, 
с постоянни усилия за разширяване на разбирането, за надграждане на наученото и за успешно 
саморегулиране и социално справяне. Освен това ученето чрез действие (Пожарлиев, 2013) се 
постига при критическо осмисляне на постъпващата отвън информация и задълбочена само-
рефлексия, когато се променят убеждения, идеи, ценности и се трансформира поведението. 
Възможно е и учене „как да се учи”, което стимулира развитието на специализирани знания, 
метакогнитивни умения и компетенции (знания, умения и качества от по-висш порядък, кои-
то се изграждат на основата на основните способности за учене, адаптиране, прозорливост, 
критичност, творчество). Този вид учене позволява да се преминава от правене на правилните 
неща към специализирано обучение как нещата да се извършват правилно (овладяване на под-
ходящи методи и подходи за справяне; висока специализация и успешна саморегулация чрез 
продължаващо обучение). Има и учене чрез опита (Д. Колб), когато се формират нови понятия, 
съставят се и се изпробват различни теории, преживяват се разнообразни емоции и всичко това 
се случва в рамките на един познавателен цикъл, който се повтаря многократно. Това превръ-
ща ученето чрез опита в динамично протичаща транзакция между индивида и средата.

В съвременните социално-образователни реалности се приема, че ученето се обуславя от 
различията във възприятията, стремежите и потребностите от знания и от спецификата в струк-
турата на Аз-а. Счита се, че ученето преминава през такива сложни процеси като овладяване 
(Аз-ът е недиференцирано потопен в света), специализиране (Аз-ът е активно взаимодействащ 
със света) и интегриране (Аз-ът е конкретно действащ). Ако през детството се формират и 
развиват основните познавателни способности и когнитивни структури, във времето на фор-
малното образование се постига интеграция на Аз-а и се развива личната идентичност. Това 
означава, че ученето е един изключително сложен и продължително действащ интегративен 
и саморегулативен процес, в хода на който настъпват значителни промени както в личността, 
така и в поведенческия модел в опит да се постигтигне добър баланс със заобикалящата среда. 
Това важи и за процеса на учене в академична среда. Обикновено студентите влизат в систе-
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мата на висшето образование с различни основания да учат, а това е ядрото на техните учебни 
ориентации. Ако някои от тях са преди всичко професионално ориентирани, други – академич-
но насочени, трети се интересуват от личностно развитие, а за четвърти - най-важни са социал-
ните контакти и професионалните взаимодействия. За част от студентите ученето е също така 
запомняне най-вече на новото знание и усвояване на подходящите начини за пренасянето му 
в практиката. За други ученето е съвкупност от абстракции на усвоените понятия и значения, 
които могат да се прилагат директно при възприемането, интерпретирането и разбирането на 
заобикалящата действителност. За трети са важни подходите към ученето, които могат да се 
използват при решаването на учебните задачи и в хода на самоподготовката. В тази връзка е 
възможен повърхностен подход към ученето, който предполага минимални усилия с желанието 
да се постигнат максимум успешни резултати в обучението. Задълбочен подход към ученето 
се прилага, когато индивидуалните усилия са насочени към откриването и разбирането на 
основните закономерности с цел успешното решаване на задачата. Следователно подходите 
към ученето действат като важен когнитивно-личностен конструкт, който в голяма степен 
опоредства учебните намерения, мотивацията за учене, както и качеството на крайните 
резултати. Същевременно с това обаче дихотомията повърхностен-задълбочен подход не 
може да се третира като стабилна характеристика на личността, тъй като лесно се променя 
под влиянието на разнообразни фактори от личностно и социално естество. Това означава, че 
подходите към ученето са по-скоро метапонятие, което определя съдържанието на мотивите 
за учене и начините за организация на когнитивно-мотивационната сфера на личността. 
Активизирането на различни личностни опосредствания като очаквания, атрибуции, мотиви 
за учене може да стимулира когнитивно-познавателната дейност и да детерминира крайните 
резултати и промените в личността и поведението. Следователно обучението в университетите 
трябва да бъде насочено към развитието на конкретни когнитивно-личностни, мотивационни 
и социални качества и умения, които имат непосредствена връзка с изучаваната професия. Ус-
пешната професионална реализация изисква развитие на способностите за бързо адаптиране 
на усвоените знания и умения, за гъвкаво справяне с непрекъснатите социално-организацион-
ни преобразувания, както и постоянна готовност за промяна на собствената личност и поведе-
ние в светлината на водещите цели. Това означава, когато индивидът ясно осъзнава своята роля 
на активен и креативен участник в обучението, професионалната подготовка и кариерата, тога-
ва той е готов в много по-голяма степен да влага системни усилия и да носи лична отговорност 
за собственото развитие, за саморегулацията на поведението и учебното изпълнение. По този 
начин повишаването на способностите за учене може да се превърне в основна цел на всяка 
образователна и управленска програма за развитие. Системното адресиране на този въпрос 
изисква да се продължи с изследванията на особеностите в когнитивно-личностното, афектив-
но-мотивационното и поведенческото функциониране в социално-образователната среда и в 
организационна практика, като се търсят пресечните точки и най-благоприятните решения за 
всички заинтересовани страни.

За изходна теоретична основа на двете мащабни изследвания, проведени в два времеви 
периода - 2012-2013 и 2014-2015 г., послужи разбирането, че темата за ученето е постоянна и 
от изключителна важност за студентите, устремени към отлично учебно изпълнение и успеш-
на кариера. По-конкретно приемаме, че студентите са готови да влагат системни усилия за 
усвояване на разнообразни знания от различни научни области. От тук водещата научноизсле-
дователска цел е ориентирана към изучаването на особеностите, вариациите и динамиката в 
избора на подходи към ученето в академична среда. В тази връзка считаме, че студентите веро-
ятно ще влагат много повече усилия в задълбоченото разбиране и учене на учебния материал, 
като за целта по-често ще прилагат задълбочен подход към ученето. Очакваме, че определени 
независими фактори (пол, специалност, образователна степен, университет) ще влияят стати-
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стически значимо върху подходите към ученето, които студентите прилагат в хода на акаде-
мичното обучение и професионалната подготовка.

По отношение на профила на изследваните лица в рамките на проведените изследвания 
могат да се очертаят следните специфични особености. В изследването през 2012-2013 г. са 
включени 663 студенти, като сред тях преобладават мъжете, които са 366, а останалите са 
жени - 289. 592 от тях са бакалаври, а другите 63 са магистри. Изследваните лица изучават 
специалности, разделени в няколко групи. Група „Социални науки” (Психология, Философия, 
Социални дейности, ПМХК) наброява 62 студенти. Група „Педагогически науки” (Педагоги-
ка, Неформално образование, НУПЧЕ, ПНУП, Педагогика на изобразителното изкуство, Учи-
телски и Треньорски факултети) включва 217 души. Група „Филологически науки” (Българ-
ска филология, Италианска филология, Класическа филология, Руска филология, Български 
и руски език) включва 46 души. Група „Компютърни науки” (Телекомуникации, Електроника, 
Авиация) наброява 122 студента. Група „Икономически науки” (Икономика, Макроикономика, 
Прогнозиране и планиране, Логистика) има 163 души. Група „Инженерни науки” (ХМС, ВИК, 
ХТС) включва 53 студенти. От Техническия университет (ТУ), гр. София са изследвани 50 
души, от Националната спортна академия „Васил Левски” (НСА), гр. София – 104, от Шумен-
ския университет „Епископ Константин Преславски” (ШУ) – 28, от Софийския университет 
„Свети Климент Охридски” (СУ) – 193, от Националния военен университет „Васил Левски” 
(НВУ), гр. Велико Търново – 228, от Университета за архитектура, строителство и геодезия 
(УАСГ), гр. София – 23.

В изследването, проведено през 2014-2015 г., са обхванати 475 студенти, като сред тях 
преобладават жените, които са 324, а останалите са мъже - 151. 381 са бакалаври, а останали-
те 98 са магистри. Изучаваните от студентите специалности са обособени в следните групи. 
Група „Психология“ има 158 души. Група „Педагогически специалности“ (ПМХК, НУПЧЕ, 
ПНУП, Социални дейности) има 32 студенти. Група „Медицински специалности“ (Медицина, 
Фармация, Молекулярна биология, Медицинска сестра, Медицинска рехабилитация и ерготе-
рапия, АИУТ) обхваща 127 души. Група „Филологии“ (Българска филология, Английска фило-
логия) изследваните студенти са 57. Група „Други хуманитарни специалности“ (Социология, 
Право, Връзки с обществеността, Европеистика с френски език, История и география, Архео-
логия, Архивистика и документалистика, История, История и философия) има 61 души. Група 
„Технически специалности“ (Компютърни науки, Софтуерно инженерство, Геология, Телеко-
муникации) включва 44 студенти. От Техническия университет (ТУ), гр. София са изследвани 
53 души, от Софийския университет „Свети Климент Охридски” (СУ) – 326, от Варненския 
свободен университет „Черноризец Храбър“ (ВСУ) – 70 души, от Нов български университет 
(НБУ) – 30 души.

С оглед целите на изследването е приложен Ревизиран въпросник за подходите към уче-
нето (Revised Approaches to Studying Inventory – RASI) (Duff, 1997). При прилагането му през 
2012-2013 г. в българска академична среда се регистрира, че има висока надеждност - α=0,72, а 
изчислените коефициенти на вътрешна съгласуваност на отделните подскали са между α=0,52 
и α=0,81. Обособени са четири подходи към ученето, които са съответно повърхностен, стра-
тегически, задълбочен, както саморефлексия и самоподготовка. При проведеното през 2014-
2015 г. изследване отново е потвърдена високата надеждност на целия инструмент (α=0,773), 
както и на отделните му подскали (изчислените коефициенти на Кронбах варират от α=0,709 
до α=0,798). Запазват се факторите Задълбочен подход към ученето, Стратегически подход 
към ученето, Саморефлексия и самоподготовка. Не се обособява самостоятелно Повърхностен 
подход към ученето и се появява нов фактор, който на базата на съдържащите се в него твър-
дения, определихме като Тревожност.

За успешното постигане на основната цел и за адекватната проверка на формулираните 
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хипотези е извършен не само факторен анализ, но са изчислени и средни стойности и е напра-
вен дисперсионен/ ANOVA анализ, Т-тест, а крайните резултати са адекватно интерпретирани 
в психологически план.

След изчисляването на средните стойности на подходите към ученето в рамките на из-
следването, проведено през 2012-2013 г. се установява, че най-високи стойности имат Само-
рефлексия и самоподготовка (Х=3,71), следвани от Задълбочен подход към ученето (Х=3,56), 
Стратегически подход към ученето (Х=3,38) и Повърхностен подход към ученето (Х=2,93) 
(фиг. 1). Тези резултати подчертават стремежите на студентите да извършват саморефлексия 
и самоподготовка, както и да учат задълбочено и системно, защото ясно осъзнават, че това е 
много важно не само за успешното полагане на изпитите, но и с оглед бъдещата професионал-
на реализация.

Фиг. 1. Разпределение на подходите към ученето1, проучвани през 2012-2013 г. (в средни 
стойности)

В рамките на изследването от периода 2014-2015 г. се регистрира, че най-голямо зна-
чение за студентите имат Саморефлексия и самоподготовка (Х=4,05), следвани от Задълбо-
чен подход към ученето (Х=3,7), Стратегически подход към ученето (Х=3,44) и Тревожност 
(Х=3,25) (фиг. 2).

По този начин получените резултати категорично подчертават трайното и устойчиво же-
лание на студентите да осмислят внимателно учебната работа и получените резултати, да уча-
стват активно и задълбочено не само в процеса на обучение, но и по време на самоподготовка-
та, да планират ефективно учебното и личното време с цел успешно академично представяне 
и по-добра професионална реализация.

След извършен дисперсионен анализ се констатира, че всички независими фактори – пол, 
образователната степен, специалност, университет имат статистически значимо влияние 
върху подходите към ученето. Например полът на изследваните лица влияе върху всички 
подходи към ученето. По-конкретно се оказва, че Саморефлексия и самоподготовка влия-
ние (F=85,206; р=0,000) има статистически значимо върху жените, за които те са по-важни 
(х=19,68; N=289) в сравнение с мъжете (х=17,53; N=366). Жените предпочитат Стратегиче-
ски подход към ученето (F=4,822; р=0,028) (х=20,66; N=289) в по-голяма степен от мъжете 
1 СС – саморефлексия и самоподготовка; ЗПУ – задълбочен подход към ученето; СПУ – стратегически подход към 
ученето; ПП – повърхностен подход към ученето
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(х=19,93; N=366). Жените (х=40,46; N=289) по-често прилагат Задълбочен подход към уче-
нето (F=27,278; р=0,000), отколкото мъжете (х=37,90; N=366). Същевременно с това жени-
те (х=24,73; N=289) използват и Повърхностен подход към ученето (F=26,409; р=0,000) в 
по-голяма степен, отколкото мъжете (х=22,34; N=366). Събраните данни показват, че жените 
са по-склонни да извършват самоподготовка успоредно с участието в учебния процес, като 
често разсъждават за вложените усилия, за получените резултати и за взаимовръзките меж-
ду тях. Жените имат много по-голямо желание внимателно да планират, да организират и да 
извършват самоподготовка и успоредно на това ефективно да управляват личното и учебното 
време. Жените се отличават и с по-силен стремеж към задълбочена учебна работа в сравнение 
с мъжете. Но освен стремеж към задълбочено учене, понякога жените могат да демонстрират и 
повърхностно отношение към ученето, което вероятно се дължи на прекалената ангажираност.

Образователната степен влияе статистически значимо върху три от подходите към 
ученето. По Саморефлексия и самоподготовка (F=5,767; р=0,017) магистрите имат по-високи 
стойности (х=19,38; N=63) в сравнение с бакалаврите (х=18,38; N=592). По Задълбочен подход 
към ученето (F=5,940; р=0,015) магистрите отново са с по-високи стойности (х=40,87; N=63) 
от бакалаврите (х=38,83; N=592). По Повърхностен подход към ученето (F=9,488; р=0,002) 
магистрите пак демонстрират по-високи стойности (х=25,60; N=63) в сравнение с бакалаврите 
(х=23,16; N=592). Получените резултати категорично свидетелстват, че с напредването в обуче-
нието и професионалната подготовка, както и при преминаването на следващата образователна 
степен, нараства желанието на студентите за задълбочена самоподготовка и за допълнител-
на саморефлексия относно постигнатите резултати и личния напредък. Студентите-магистри 
осъзнават в много по-голяма степен смисъла и значението на задълбоченото учене, с чиято 
помощ може не само успешно да се усвои системното знание, но и да се формират адекватни 
професионални умения. Студентите-магистри се придържат и към повърхностния подход към 
ученето, което вероятно може да се обясни с факта, че по-голямата част от тях работят и е доста 
трудно успешно да се съвместява задълбочената учебна работа с други ангажименти.

Данните от направения дисперсионен анализ показват, че специалността влияе стати-

Фиг. 2. Разпределение на отделните дименсии на подходите към ученетo2, проучвани през 
2014-2015 г. (в средни стойности)

<?> СС – саморефлексия и самоподготовка; ЗПУ – задълбочен подход към ученето; СПУ – 
стратегически подход към ученето; Тр - тревожност
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стически значимо върху всички подходи към ученето. По Саморефлексия и самоподготовка 
(F=25,533; р=0,000) най-високи стойности имат студентите, изучаващи Филологии (х=20,70; 
N=46), следвани от Инженерни науки (х=19,55; N=53), Педагогически науки (х=19,23; N=217), 
Социални науки (х=19,19; N=62), Компютри (х=17,97; N=122), Икономика (х=16,53; N=156). 
По Стратегическия подход към ученето (F=3,551; р=0,004) с най-високи стойности са студен-
тите от Филологии (х=21,70; N=46), следвани от Инженерни науки (х=21,21; N=53), Икономи-
ка (х=20,68; N=156), Социални науки (х=20,06; N=62), Педагогически науки (х=20,03; N=217), 
Компютри (х=19,21; N=122). По Задълбочен подход към ученето (F=14,323; р=0,000) с най-ви-
соки стойности са студентите от Социални науки (х=41,76; N=62), следвани от Филологии 
(х=41,15; N=46), Инженерни науки (х=41,06; N=53), Педагогически науки (х=40,10; N=217), 
Компютри (х=37,74; N=122), Икономика (х=36,17; N=156). По Повърхностен подход към уче-
нето (F=12,460; р=0,000) с най-високи стойности са студентите, изучаващи Инженерни нау-
ки (х=26,38; N=53), следвани от Педагогически науки (х=24,67; N=217), Филологии (х=24,52; 
N=46), Социални науки (х=23,60; N=62), Компютри (х=22,62; N=122), Икономика (х=20,69; 
N=156). Всичко това показва, че начините на организиране на учебния процес в съответната 
специалност вероятно предопределят избора на студентите на подходи към ученето не само 
във връзка с представянето на изпитите, но и с оглед осмислянето на научното знание и фор-
мирането на подходящи умения за реализиране в света на избраната професия.

Университетът също оказва статистически значимо влияние върху подходите към уче-
нето. Получените данни показват, че Саморефлексия и самоподготовка (F=24,534; р=0,000) 
са най-важни за студентите от ШУ (х=20,18; N=28), следвани от СУ (х=19,81; N=193), УАСГ 
(х=19,55; N=53), НСА (х=18,51; N=104), ТУ (х=18,16; N=50) и НВУ (х=16,94; N=228). Стра-
тегически подход към ученето (F=8,226; р=0,000) е най-важен за студентите от ШУ (х=21,79; 
N=28), следвани от студентите от УАСГ (х=21,21; N=53), НВУ (х=20,67; N=228), СУ (х=20,50; 
N=193), НСА (х=19,45; N=104), ТУ (х=17,16; N=50). Задълбочен подход към ученето (F=16,670; 
р=0,000) е най-важен за студентите от СУ (х=41,66; N=193), следвани от студентите от УАСГ 
(х=41,06; N=53), ШУ (х=40,64; N=28), НСА (х=38,50; N=104), ТУ (х=37,46; N=50), НВУ 
(х=36,73; N=228). Най-високи стойности по Повърхностен подход към ученето (F=10,958; 
р=0,000) имат студентите от УАСГ (х=26,38; N=53), после са от ШУ (х=25,75; N=28), НСА 
(х=24,60; N=104), СУ (х=24,18; N=193), ТУ (х=22,02; N=50) и НВУ (х=21,43; N=228). Всички 
тези данни свидетелстват, че специфичните особености на обучението във всеки един универ-
ситет детерминира изборите на студентите на подходи към ученето. Ако саморефлексията и са-
моподготовката са най-важни за студентите от ШУ и СУ, стратегическият подход към ученето 
е от най-голям интерес за студентите от ШУ, УАСГ и НВУ. Задълбоченото учене се предпочита 
от студентите в СУ, УАСГ и ШУ, а повърхностният подход е с най-голяма значимост за студен-
тите от УАСГ, ШУ и НСА.

В рамките на проведеното през 2014-2015 г. изследване се установява, че полът на из-
следваните лица е със статистически значимо влияние върху три от подходите към ученето. 
По-конкретно полът влияе върху Тревожност (F=0,103; р=0,002), като жените показват по-ви-
соки стойности (Х=29,93; N=307), отколкото мъжете (Х=27,83; N=148). По Стратегически 
подход към ученето (F=0,765; р=0,006) жените (Х=24,51; N=315) се отличават с по-високи 
стойности в сравнение с мъжете (Х=23,09; N=144). По Саморефлексия и самоподготовка 
(F=2,579; р=0,000) жените (Х=37; N=318) отново имат по-високи стойности, отколкото мъ-
жете (Х=35,30; N=146). Следователно независимият фактор пол оказва статистически зна-
чимо влияние върху равнището на тревожност, при прилагането на стратегически подход към 
ученето, както и във връзка с извършената саморефлексия и самоподготовка от студентите. 
Потвърждават се общоприетите очаквания, че в хода на обучението и професионалната под-
готовка, жените се тревожат в по-голяма степен, като същевременно обаче демонстрират и 
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по-добри умения за осмисляне на постигнатите резултати и за по-внимателно планиране на 
самоподготовката, личните, учебни и времеви ресурси.

Специалността влияе статистически значимо върху три от подходите към ученето. 
По-конкретно специалността влияе върху Тревожност (F=3,287; р=0,006), като тя е с най-ви-
соки равнища сред студентите от Други хуманитарни специалности (Х=30,67; N=60), следвани 
от Педагогически специалности (Х=30,65; N=31), Филологии (Х=30,44; N=54), Медицински 
специалности (Х=30,01; N=122), Технически специалности (Х=28,55; N=42) и Психология 
(Х=27,64; N=150). Специалността влияе статистически значимо върху Саморефлексия и са-
моподготовка (F=6,774; р=,000), като най-високи стойности имат студентите от специалност 
Психология (Х=37,35; N=153), следвани от Медицински специалности (Х=37,24; N=125), Пе-
дагогически специалности (Х=36,69; N=32), Филологии (Х=35,73; N=56), Други хуманитар-
ни специалности (Х=34,47; N=60) и Технически специалности (Х=34,26; N=42). Специално-
стта влияе статистически значимо върху Задълбочен подход към ученето (F=4,761; р=,000), 
като най-високи показатели демонстрират студентите от специалност Психология (Х=19,24; 
N=155), следвани от Педагогически специалности (Х=18,87; N=31), Медицински специално-
сти (Х=18,46; N=127), Технически специалности (Х=17,91; N=43), Други хуманитарни специ-
алности (Х=17,50; N=60) и Филологии (Х=17,44; N=54). Следователно специалността оказва 
статистически значимо влияние върху равнището на тревожност на студентите, върху желани-
ето им за саморефлексия и самоподготовка, както и върху склонността им да учат задълбочено.

Образователната степен не оказва статистически значимо влияние върху нито един 
от подходите към ученето. Университетът обаче има статистически значимо влияние вър-
ху подходите към ученето. По-конкретно университетът влияе върху Тревожност (F=0,971; 
р=0,000), като най-високи показатели имат студентите в СУ (Х=30,29; N=313), следвани от ТУ 
(Х=28,36; N=53), НБУ (Х=28,14; N=29) и ВСУ (Х=25,61; N=64). Университетът влияе върху 
Стратегически подход към ученето (F=7,305; р=0,000), като най-високи резултати имат сту-
дентите от ВСУ (Х=26,56; N=64), следвани от НБУ (Х=23,87; N=30), СУ (Х=23,86; N=316) и 
ТУ (Х=22,44; N=52). Университетът влияе върху Саморефлексия и самоподготовка (F=9,895; 
р=0,000), които са най-важни за студентите от ВСУ (Х=38,58; N=65), следвани от СУ (Х=36,41; 
N=322), НБУ (Х=36,03; N=30) и ТУ (Х=34,08; N=51). Университетът влияе върху Задълбочен 
подход към ученето (F=9,699; р=0,000), като най-високи показатели имат студентите от ВСУ 
(Х=20,25; N=67), следвани от НБУ (Х=18,73; N=30), СУ (Х=18,15; N=32) и ТУ (Х=17,83; N=52). 
Следователно има регистрирано статистически значимо различие по Задълбочен подход към 
ученето между ТУ, СУ, НБУ от една страна и от друга – ВСУ, където се приписват най-високи 
стойности на задълбоченото учене.

В резултат на направената статистико-математическа обработка на данните и тяхната пси-
хологическа интерпретация са очертани конкретни закономерности. Например по отношение 
на подходите към ученето не се потвърждава напълно хипотезата, че студентите основно ще 
влагат усилия по посока на задълбочено разбиране и трайно овладяване на учебния материал. 
Установява се, че на първо място по значимост за тях е Саморефлексия и самоподготовка, след-
вани от Задълбочен подход към ученето. По този начин изследваните студенти предпочитат 
саморефлексията и самоподготовката, съчетани с усилията им за задълбочена учебна работа.

Хипотезата, че независими фактори като пол на изследваните лица, специалност, курс на 
обучение, образователна степен и университет ще влияят статистически значимо върху всички 
подходи към ученето, напълно се потвърждава. По-конкретно при изследването на влиянието 
на пола се регистрира, че жените са по-склонни да извършват Саморефлексия и самоподготов-
ка, 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 по-високи стойности по Стратегически подход към 
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ученето, което подчертава по-силното им желание за самостоятелно планиране, организира-
не 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 могат да проявяват и повърхностно отношение към ученето, което вероятно може да се 
обясни с прекалената им заетост.

По отношение на специалността получените резултати свидетелстват, че най-високи 
стойности по Саморефлексия и самоподготовка, както и по Стратегически подход към ученето 
имат студентите, изучаващи Филологии. Най-ниските резултати по Саморефлексия и самопод-
готовка са на студентите от Икономически науки, а по Стратегически подход към ученето –от 
Компютърни 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 стратегиче-
ско мислене, самоорганизиране и за извършване на успешни самостоятелни действия. Специ-
алността влияе статистически значимо върху Задълбочен подход към ученето, като най-високи 
стойности имат студентите, изучаващи Социални науки, после са Филологии, Инженерни на-
уки, Педагогически науки, Компютри, а най-ниски показатели имат студентите по Икономика. 
Специалността влияе статистически значимо и върху Повърхностен подход към ученето, като 
най-високи стойности имат студентите, изучаващи Инженерни науки, а най-ниски балове - 
студентите, изучаващи Икономика. Тези резултати показват склонността на студентите от ин-
женерните науки да проявяват повърхностно отношение към учебния процес, което вероятно 
се дължи на спецификата на учебния материал, на методите на преподаване, на евентуални 
разминавания между личните възприятия и конкретната академична реалност, на индивидуал-
ния стил на учене и на справяне с учебните трудности. Получените резултати показват, че пред 
различните групи студенти се поставят много специфични образователни и професионални 
изисквания, съобразени с особеностите на изучаваната специалност. Възможното обяснение 
на посочените различия вероятно се крие в конкретните особености при планирането, органи-
зирането и протичането на учебния процес в съответната специалност.

Образователната степен 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 ползата от задълбо-
ченото учене, което помага за успешно усвояване на системното знание и за формиране на 
адекватни професионални умения. Високите стойности на магистрите по Повърхностен под-
ход към ученето могат вероятно да се обяснят с публично известния факт, че по-голямата част 
от тях съвместяват учебните ангажименти в университета с изпълнението на трудови задачи 
в работна среда. Оказва се също така, че с напредване в обучението и при преминаване към 
следващата образователна степен, студентите полагат много повече усилия за саморефлексия 
и самоподготовка, отколкото в началото на академичното обучение.

Най-голямата разлика между включените в изследването университети е по субскала 
Саморефлексия и самоподготовка, а най-малката – по Стратегически подход към ученето. Ока-
зва се, че академичната среда в Шуменския университет насърчава студентите да извършват 
саморефлексия и самоподготовка в по-голяма степен в сравнение с другите университети, до-
като при обучението в Софийския университет се прилага Задълбочен подход към ученето. В 
академичната среда на Университета за архитектура, строителство и геодезия (София) пре-
обладава повърхностното отношение към учебния процес. Студентите от Националния вое-
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нен университет (В. Търново) са с най-ниски стойности по Саморефлексия и самоподготовка, 
Задълбочен подход към ученето и Повърхностен подход към ученето. Този резултат може да 
се дължи или на формални отговори от страна на изследваните лица, или на реалните особе-
ности на обучението в съответната академична среда. Получените резултати свидетелстват, че 
всеки университет има своите специфични особености, свързани с вътрешната му структура, 
академични традиции, конкретна организация на учебния процес, учебно съдържание на из-
учаваните дисциплини, академичен натиск и други фактори на учебната среда, които оказват 
значимо влияние върху избора на подходите към ученето в хода на обучението и професионал-
ната подготовка.

В заключение може да се посочи, че комплексният дизайн на проведените мащабни из-
следвания включва оригинално проучване на особеностите на подходите към ученето в акаде-
мичния контекст на няколко български университети. Представените резултати нямат претен-
цията за научна всеобхватност и общовалидност, а са по-скоро опит да се отиде отвъд извест-
ното до момента и теоретично да се осветлят и емпирично да се верифицират важни въпроси, 
свързани с изследвания феномен. В резултат на това са събрани достатъчно данни относно 
актуалната ситуация на академичното обучение и професионалната подготовка, които могат 
да послужат като допълнителни стъпки за подобряване на качеството на учебната работа в 
университетите.
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Предмет на настоящия доклад са особеностите в проявите на емоционалната интелигентност при 
студенти, упражняващи доброволчески труд. На основата на научните възгледи за емоционалната инте-
лигентност са представени данни от проведено в периода март-април 2016 г. емпирично психологическо 
изследване (N=90), при което е апробиран инструментът „Въпросник за емоционалната интелигентност“ 
(R.Wood; H.Tolley). Разгледани са психометричните характеристики на въпросника и обособената 4-фак-
торна структура, която до голяма степен се припокрива с предложената в оригиналния вариант. След 
анализ на данните с помощта на компютърната програма SPSS се потвърждава хипотезата, че по-голямата 
част от изследваните лица демонстрират високо равнище по всички компоненти на емоционалната инте-
лигентност (самоконтрол; самооценка; самомотивиране; емпатия и управление на взаимоотношенията). 
Успоредно с това се установява, че независимите фактори пол, специалност и натрупан доброволчески опит 
оказват статистически значимо влияние върху изследвания феномен. Направените изводи свидетелстват 
за необходимостта от разширяване на психологическите изследвания върху емоционалната интелигент-
ност, както и за значимата роля, която доброволчеството има за развиването на важни за професионалната 
реализация на младите хора умения.

The aim of this report is to examine the specifics in the manifestations of emotional intelligence among 
university students, engaged in volunteer work. After providing a quick review of the theoretical concepts on 
emotional intelligence, this paper presents the results from an empirical psychological study (N=90), as well as an 
evaluation of the psychometric properties and the factor structure of the research instrument “Emotional Intelli-
gence Questionnaire” (R. Wood; H. Tolley), used for collecting the data. The analysis of the data (SPSS) confirms 
the hypothesis that the majority of the participants have high levels of emotional intelligence, as far as all compo-
nents (self-control; self-esteem; self-motivation; empathy and relationship management) are concerned. Findings 
also imply that the independent variables gender, educational specialization and volunteer experience influence 
the studied phenomenon in a statistically significant way. The conclusions derived from the analysis are indicative 
of the need for expansion of psychological research on emotional intelligence and demonstrate the important role 
of volunteer work as a valuable tool for developing skills crucial for the professional realization of young people.

ВЪВЕДЕНИЕ
През последните десетилетия се наблюдават бързи и непредсказуеми процеси, бележещи 

прехода от индустриално към информационно общество. В резултат на това вече не се приема, 
че интелектът има водеща роля в психичния живот на човека и че най-важно е придобиването 
на фактологически знания. Нараства осъзнатостта за неподозираното влияние на емоциите и т.
нар. емоционална интелигентност върху индивидуалното субективно благополучие и реализа-
цията на индивида, успоредно с което все повече се ценят качества, свързани с креативността, 
лидерските умения, способността за вземане на решения в условия на риск и неопределеност 
и др. Същевременно съвременният човек е изправен пред необходимостта да участва в процес 
на непрекъснато учене през целия живот, което надхвърля границите на образователните ин-
ституции и обхваща широк набор от платформи за неформално образование, като каквато все 
повече се утвърждава упражняването на доброволчески труд. 
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Предмет на настоящия доклад е изключително популярният в момента конструкт „емо-

ционална интелигентност”, както и неговите особености при студенти, упражняващи добро-
волчески труд. За целта в разработката са представени и анализирани резултати от авторско 
емпирично изследване, което е вдъхновено от отсъствието на изчерпателни и еднозначни 
емпирични данни за потенциала, обусловеността и специфичните проявления на феномена 
в образователен контекст; както и от нарастващото признание, което доброволческият опит 
получава от бизнес-средите като ефективно средство за увеличаване на заетостта посредством 
развитие на критично важни от организационна гледна точка умения у бъдещите служители.

ТЕОРЕТИЧНА РАМКА
Емоционалната интелигентност е сравнително нов и изключително популярен психоло-

гически конструкт, за разбирането на чиято същност е важно да бъдат разгледани съставящите 
го понятия: „емоция” и „интелигентност”. В литературата не е налице единна дефиниция на 
термина „интелигентност”. За някои учени като Алексей Леонтиев (Alexei Leontiev) интели-
гентността може да бъде приравнена с натрупаните знания. Други изследователи, сред които 
Вадим Крутецкий (Vadim Krutetsky), приемат, че под интелигентност следва да се разбират 
единствено тези знания, които индивидът е в състояние да приложи на практика в ежедневния 
си живот. Срещат се и автори, които свързват понятието със способността за приспособяване 
към нови условия и обучение, гъвкавостта на мисленето, степента на обобщеност на мислов-
ната дейност и на осъзнатост на мисловните операции и др. (Д.Петрова, 2016; С.Джонев & 
Пл.Димитров, 2014). 

По отношение на емоциите (от „emoveo”- лат. ез. вълнувам), по своята същност те пред-
ставляват клас психически процеси и състояния, които отразяват значимостта на дадено явле-
ние за отделния човек посредством непосредствено преживяване (Й.Янкулова, 2012). Важно 
е да се подчертае, че става въпрос за неочаквано възникващо и високо интензивно състояние 
на възбуда, което е съпътствано от експресивни, субективни и физиологични прояви (И.Коста-
динова, 2013; М.Гитуни, 2003). Значимостта на емоциите се състои в това, че те присъстват 
при всяка проява на активност и служат като индикатор кога потребностите не са оптимално 
удовлетворени (Л.Десев, 2003). Също така е установено, че при твърде голяма интензивност, 
сетивните сигнали на тялото биват преведени през таламуса (структура от междинния мозък) 
не до неокортекса, който отговаря за рационалното мислене; а направо до емоционалния цен-
тър в мозъка, наречен амигдала. Това означава, че преди случващото се да бъде подложено на 
рационална преработка, вече ще се е задействал емоционален отклик като реакция от типа 
бягство/борба, който ще бъде придружен от отделянето на стресови хормони като адреналин 
и кортизол (Д.Петрова, 2016).

До началото на 20. век доминира разбирането, че е невъзможно обвързването на емоция 
и интелект под формата на обща парадигма. Но с увеличаването на изследователския интерес 
към емоционалния заряд в човешката психика, както и към изследването на интелигентността 
като показател за индивидуалните различия при хората, започват да се появяват свидетелства 
за това, че важно значение за интелигентността имат не само когнитивни, но и некогнитив-
ни фактори като напр. адаптацията, общуването, мотивационните и афективните способности 
(А.Кардашева, 2012; R.J.Sternberg, 1985; R.J.Sternberg & A.P.Detterman, 1986; D.Wechsler, 1981). 
В психологията се приема, че възникването на концепцията за емоционалната интелигентност 
може да се свърже от една страна с теорията за социалната интелигентност на Едуард Тор-
ндайк (Edward Thorndike) (E.Thorndike, 1920), а от друга страна с теорията за множествена-
та интелигентност на Хауърд Гарднър (Howard Gardner) (H.Gardner, 1983). По отношение на 
термина „емоционална интелигентност”, той е предложен от Питър Саловей (Peter Salovey) 
и Джон Майер (John Mayer) като начин да бъдат назовани способностите, свързани с разпоз-
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наването, разбирането, изразяването и управлението на мотивиращите определени поведения 
емоции (собствени и чужди) (Й.Янкулова, 2012). Проблем от особена научна значимост са раз-
ногласията сред изследователите по отношение на научната обоснованост на понятието, както 
и в какво точно се изразява неговото съдържание. Поради тази причина са налице три основни 
типа модели, различаващи се един от друг на база различните изходни позиции на техните 
създатели. Първият тип модели разглеждат емоционалната интелигентност като вид специална 
когнитивна способност (модел на способностите на П.Саловей и Дж.Майер). Според втория 
тип модели феноменът принадлежи към таксономията на личностната сфера (модел на Е.Фър-
нам (E.Furnham) и К.Петридес (K.Petrides) за емоционалната интелигентност като личностна 
черта). А по отношение на т.нар. трети тип „смесени” модели за емоционалната интелигент-
ност, в тях явлението се интерпретира като комбинация от личностни детерминанти, когни-
тивни способности и социални компетентности (модели на Д. Голман (D.Goleman) и Р.Бар-Он 
(R.Bar-On)) (А.Кардашева, 2012). 

С оглед на нарастващата популярност на доброволчеството като своеобразна платформа 
за формиране и развитие на ключови за реализацията на младите хора компетенции, навици и 
умения; както и на свидетелствата за наличието на връзка между личностните характеристи-
ки на индивида и склонността му да се включва в доброволчески дейности (R.Atkins, D.Hart 
& T.Donnelly, 2005); в настоящото изследване емоционалната интелигентност се разглежда 
като сложен феномен, състоящ се от множество аспекти, свързани както с личността, така и 
с нейните способности и социални компетентности. Моделът, който е използван (С.Джонев 
& Пл.Димитров, 2014), е разработен от Робърт Ууд (Robert Wood) и Хари Толи (Harry Tolley) 
и съдържа пет отделни компонента: (1) самоконтрол (управление и контрол на собствените 
емоционални състояния); (2) самопознание (познаване на собствената личност и разпознаване 
на посланията, съдържани в емоциите); (3) мотивация (използване на емоциите като помощно 
средство за постигане на желаните цели); (4) емпатия (ефективно разпознаване на чуждите 
емоции); и (5) социална компетентност (развитие и поддържане на взаимоотношенията). По 
отношение на емпиричното измерване на емоционалната интелигентност, то е осъществено 
посредством количествен въпросник, създаден от същите автори, повече детайли за който са 
представени в следващата част на доклада. 

МЕТОДИЧЕСКА РАМКА
Хипотези, извадка, процедура
Научноизследователската цел на проведеното психологическо изследване (Д. Петрова, 

2016) е по-задълбоченото изучаване на спецификите в проявленията на емоционалната ин-
телигентност при студенти от български университети, инвестиращи свободното си време в 
упражняването на доброволчески труд. С оглед емпиричната проверка на тази цел са фор-
мулирани две конкретни хипотези. В първата от тях се допуска, че преобладаващата част от 
изследваните лица проявяват високо равнище на емоционална интелигентност (особено на 
емпатия и социални умения), тъй като доброволческата дейност предполага наличието на въ-
трешна мотивация и лична инициатива за влагането на време и енергия без получаването на 
финансово възнаграждение или диплома; както и готовност и способност за служене в името 
на една по-голяма цел посредством обединяването на колективни усилия. От друга страна, 
втората хипотеза гласи, че е вероятно независими фактори като пол, специалност, натрупан 
доброволчески опит и др. да оказват статистически значимо влияние върху особеностите в 
емоционалната интелигентност.

Емпиричното изследване е проведено в периода март-април 2016 г., като е използван ко-
релационен дизайн, характеризиращ се с липсата на контрол върху фактора и върху подбора 
на изследваните лица в отделните групи. Обхванати са студенти от София, Пловдив, Варна, 
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Велико Търново, Русе и Благоевград (N=90); които успоредно със следването си членуват в 
доброволческа организация. Изследваните лица са на възраст между 18 и 30г., като преобла-
даващата част- 46 души (51,7%) - са между 21 и 25 г.; а в останалите групи (между 18 и 20 
г.; между 26 и 30 г.) попадат съответно 22 (25%) и 21 участници (23,3%). По отношение на 
разпределението по пол жените (59 души, 66%) преобладават над мъжете (31 души, 34%). 
Заради голямото разнообразие от специалности, изучавани от студентите, те са обединени в 
три големи групи: (1) икономически и управленски науки (Икономика; Маркетинг; Финанси; 
Счетоводство и контрол; Администрация и управление; Туризъм и др.); (2) хуманитарни науки 
(Филология; Философия; Психология; Социални дейности; Социология; Науки за културата; 
Политически науки; Журналистика; Педагогика; Медицина; Право; Международни отноше-
ния и др.); и (3) природо-математически и инженерни науки (Математика; Компютърни науки; 
Информатика; Физически науки; Биологически науки; Химически науки и всички инженерни 
науки). В първата група попадат 45 от изследваните лица (50%); във втората – 35 (38,9%), а в 
третата- 10 (11,1%). 

Събирането на емпиричните данни е осъществено с помощта на анонимен самооценъчен 
електронен въпросник, включващ твърденията, съдържащи се в инструмента за измерване на 
емоционалната интелигентност на Р. Ууд и Х. Толи; както и въпроси, свързани със социо-демо-
графски фактори, които предишни емпирични изследвания сочат, че могат да имат отношение 
към предмета на изследването. Получените резултати са въведени в компютърната програма 
SPSS-19, където посредством множество анализи (описателна статистика; факторен анализ; 
дисперсионен анализ – ANOVA; Т-тест за независими извадки; пост-хок тест и др.) е извърше-
на съответната статистико-математическа обработка. 

Инструментариум
За целите на психологическото изследване е приложен самооценъчният въпросник за 

емоционалната интелигентност, разработен от Х. Ууд и Р.Толи (С. Джонев & П. Димитров; 
2014). Инструментът се състои от 40 въпроса от затворен тип, описващи типични ежедневни 
ситуации. За да отговорят на всеки въпрос, изследваните лица следва да изберат един от три 
възможни отговора, всеки от които отразява различна реакция, отнасяща се до поведението, 
което би предприел човек с ниско, средно или високо равнище на емоционална интелигент-
ност. Важно е да се подчертае, че участниците не разполагат с информация за значението на 
отделните отговори, а са помолени да посочат подхода, който е най-близък до поведението, 
което реално биха предприели или са предприемали при подобен казус. 

При първоначалното изчисляване на коефициента на Кронбах се регистрира допустима 
за практически цели надеждност на целия инструмент и незадоволителна такава по отношение 
на отделните скали. От провеждането на основните процедури става ясно, че са налице средни 
условия за осъществяването на факторен анализ. Първо, нивото на значимост, установено при 
теста за сферичност (Bartlett’s test), е под 0,05; което означава, че облакът с данни е сферичен. 
Второ, КМО-коефициентът за извадкова адекватност (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy) е на границата на допустимост (0,567). Трето, оказва се, че 12 айтема са с твър-
де ниски индивидуални коефициенти за адекватност. След тяхното отстраняване цялостният 
КМО-коефициент се повишава на 0,68 (с равнище на значимост 0,000); което позволява адек-
ватното интерпретиране на формираната факторната структура на въпросника.

На база на направения Scree Plot анализ може да се заключи, че са налице три или чети-
ри значими фактора, а не пет, както е предложено в оригиналния инструмент. Наличието на 
четири фактора се потвърждава и при проверка посредством Метода на главните компоненти 
(Principal Component Analysis) и прилагане на Варимакс ротация (Varimax rotation) за ясно раз-
деление на променливите. Теглата на твърденията, включени във финалната версия на въпрос-
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ника, варират между 0,550 и 0,819; а обособените фактори обясняват заедно 47,9% от разли-
чията в равнището на емоционална интелигентност (съответно 13,5%; 11,6%; 11,5%; 11,4%).

Първият фактор е наречен „Самоконтрол” и съдържа твърдения 5, 6, 8, 18, 20 и 26 от 
оригиналния въпросник; които се отнасят до способността за предприемане на адекватни асер-
тивни действия и запазване на самообладание при емоционално наситени ситуации. Вторият 
фактор е преименуван на „Самооценка”, тъй като спадащите към него въпроси 10, 24 и 33 
засягат само отношението към себе си при изправяне пред ситуации, възприети от индиви-
да като личен провал; както и самоувереността при създаването на контакт с другите. Ком-
понентите „емпатия” и „социална компетентност” са обединени в третия фактор „Емпатия и 
управление на взаимоотношенията”, твърденията към който (25, 29, 30, 36, 39) са свързани с 
взаимодействието с другите и разпознаването на чуждите емоции. А по отношение на послед-
ния четвърти фактор „Самомотивиране”, съдържащите се в него айтеми 3, 9, 19 и 38 измерват 
степента, в която изследваните лица демонстрират стремеж към високи постижения, както и 
начина, по който те се справят с фрустрацията, породена от бариери по пътя към техните цели.

След направения експлораторен факторен анализ финалната версия на въпросника се 
състои от 18 твърдения; общият коефициент α на Кронбах е равен на 0,736; а коефициентите 
на надеждност на отделните субскали варират между 0,566 и 0,697. Следователно, въпреки че 
получените резултати не са отлични, те позволяват провеждането на конкретното изследване.

РЕЗУЛТАТИ
В синхрон с изводите, направени при изследвания върху взаимовръзката между емоцио-

налната интелигентност и участието в дейности, насочени към благото на другите (К.B.Mwathi, 
2010); статистико-математическата обработка на данните потвърждава първата хипотеза; спо-
ред която за упражняващите доброволчески труд студенти следва да е характерно високо ниво 
на емоционална интелигентност. От данните в Табл. 1. става ясно, че при абсолютно всички 
скали най-често срещаните отговори, както и резултатите на преобладаващата част от учас-
тниците в проучването, са свързани със стойности по-високи от средните. Същевременно, за 
струпвания при високите стойности говори и наличието на отрицателен коефициент на асиме-
трия.

Табл. 1. Описателна статистика на компонентите на емоционалната интелигентност

Ср. ст. 
(Х)

Станд. 
откл. 

(σ)
Мин Макс Медиана Мода Коеф. на 

асиметрия

Самоконтрол 16,11 1,91 6,00 18,00 16,50 18,00 -1,981
Самооценка 7,44 1,43 3,00 9,00 7,50 9,00 -0,662

Емпатия и упр. на 
взаимоотношенията 13,42 1,93 6,00 15,00 14,00 15,00 -1,703

Самомотивиране 10,51 1,73 5,00 12,00 11,00 12,00 -1,443
ОБЩО: 47,489 4,523 27,00 54,00 49,00 49,00 -1,592

Аналогични резултати се получават и при анализ на индивидуално ниво след приравня-
ване на стойностите за всеки участник към 100 (Фиг. 1.). При нито едно от изследваните лица 
не са регистрирани ниски равнища на емоционална интелигентност (сумарно или по отделни-
те скали). Успоредно с това, високи стойности по всички скали са отчетени при минимум 80 
участници (89%).
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Фиг. 1. Разпределение на изследваните лица според равнище  
на емоционална интелигентност (90 души)

С цел по-детайлно изучаване на особеностите в емоционалната интелигентност при сту-
денти, упражняващи доброволчески труд, нека разгледаме как се съотнасят резултатите по 
скали. В синхрон с първоначалното допускане, по отношение на компонента „емпатия и упра-
вление на взаимоотношенията” са регистрирани високи стойности при изключително висок 
процент от изследваните лица. Същевременно, обаче, прави впечатление, че съгласно емпи-
ричните данни цялостно е налице дори по-високо равнище на самоконтрол. На първо мяс-
то, получените резултати може да се обяснят с факта, че доброволческите организации често 
са изправени пред множество ежедневни предизвикателства, свързани с недостиг на ресурси 
(човешки, времеви, финансови). На второ място, отсъствието на механизми за регулиране на 
контрапродуктивни поведения в този тип организации превръща наличието на самоконтрол от 
страна на отделните доброволци в необходимост. Също така, за да може един студент ефектив-
но да съчетава следването в университета с упражняването на доброволчески труд, а понякога 
и с работа, се изискват умения за лична ефективност, приоретизиране и управление на време-
то, в основата на които отново до известна степен стои самоконтролът.

Друг извод, който може да бъде направен на база на стойностите по компоненти, е, че 
най-много са лицата със средно равнище по отношение на скалата „самооценка”. От една стра-
на, това може да се обясни с насочеността на доброволческата дейност, която предполага да 
се оставят на заден план личните интереси и да се вложат усилия за принос към обществено 
значима кауза. От друга страна, обаче, не бива да се забравя, че доброволчеството набира по-
пулярност като своеобразна платформа за неформално образование и развиване на ключови 
компетенции. В тази връзка не е изключено студенти да проявяват интерес към членство в ор-
ганизации с нестопанска цел именно като начин за подобряване на самооценката и на умения, 
които в последствие ще бъдат важни за професионалната им реализация след завършването на 
университета (Г.Петрова, 2013). 

Проверката на втората хипотеза показва, че фактори със статистически значимо влияние 
върху компонентите на емоционалната интелигентност, са полът, специалността и натрупани-
ят доброволчески опит. След прилагане на Т-тест за независими извадки (t=-2,184; p=0,032) 
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става ясно, че равнището на емпатия и интерперсонални умения при жените (Х=13,61; σ=1,76) 
е по-високо от това при мъжете (Х=13,06; σ=2,21), като на фактора пол се дължат 5,1% от уста-
новените вариации. При провеждането на предишни емпирични проучвания (R.Bar-On, 2000) 
са получавани подобни резултати относно този компонент на емоционалната интелигентност. 
Въпреки това при настоящето изследване не са регистрирани статистически значими различия 
в равнището на самоконтрол, каквито са установявани по-рано от някои изследователи (R.Bar-
On, 2000). Резултатите обаче са напълно логични с оглед численото превъзходство на жените 
в извадката, както и високите равнища на самоконтрол при всички участници с изключение на 
един (Фиг.1.).

Втората независима променлива, определяща различията в емоционалната интелигент-
ност на участниците, е специалността, която изучават в университета. От една страна, полу-
чените резултати противоречат на допускането, че поради преобладаващата центрираност на 
образованието около интелектуалните способности не би било логично да се очаква наличието 
на значима взаимовръзка (G.N.Elizabeth & S.Chirayat, 2013). От друга страна, съществуват до-
казателства за влиянието на индивидуалните различия (вкл. емоционалната интелигентност, 
разбирана като личностна черта) върху избора на специалност и професионална насоченост 
(А.Кардашева, 2012). В настоящия случай направените дисперсионен анализ (F=7,59; p=0,001) 
и пост-хок тест (p=0,008) разкриват, че студентите с икономическо-управленска насоченост 
проявяват по-високо равнище на самооценка (Х=7,93; σ=1,01) от тези с хуманитарен профил 
(Х=7,11; σ=1,45). Както стана ясно по-горе, твърденията към скалата „самооценка” измерват 
до колко проактивни и самоуверени са изследваните лица при установяването на контакт с не-
познати, както и какво отношение имат към себе си, когато се сблъскат с неуспех. Студентите 
с икономическо-управленска насоченост се обучават за реализация в сфера, която предполага 
развиването на предприемачески начин на мислене, учене чрез проба и грешка, самоувереност, 
по-голям фокус върху резултатите, адаптация към променящите се условия, ефективно снабдя-
ване с и управление на ресурси и т.н. В тази връзка не е изненадващо, че тяхната самооценка 
е по-висока от тази на обучаващите се в хуманитарни специалности, при които наличието на 
по-голяма чувствителност, задълбоченост, вглъбеност и фокус върху процеса, могат да доведат 
до по-голяма критичност към себе си, срамежливост и избягване на неопределеността и риска.

Третият фактор, който влияе значимо върху особеностите в емоционалната интелигент-
ност, е натрупаният доброволчески опит. Това става ясно при сравнението на стойностите, от-
четени при студенти, които тепърва започват своя опит като доброволци, и такива, които вече 
са участвали активно в няколко различни роли или проекти, а в момента по-скоро помагат като 
съветници и обучители на по-неопитните студенти. По-конкретно, този фактор определя 4,7% 
от различията в способността за самомотивиране (F=-2,071; p=0,041). Въпреки че по-високо-
то равнище, отчетено при опитните доброволци, може да е обусловено от придобиването на 
по-голям практически опит в и извън организацията (работа; университет и т.н.), резултатите 
подкрепят тезата, че не е изключено доброволческият труд да се окаже обещаващо средство 
за формиране на важни за професионалната реализация умения, особено когато е свързан с 
работа в международна среда (J.Crossman & M.Clarke, 2010). Съществено е обаче да уточним, 
че натрупаният доброволчески опит не се измерва единствено с продължителността на учас-
тието в програми и инициативи, а с ученето посредством преживяване, което се потвърждава 
от липсата на значими различия на база периода на присъединяване.

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ
На база на данните, получени при провеждането на настоящото психологическо изслед-

ване, можем да заключим, че има достатъчно основания и двете първоначално формулирани 
хипотези да се приемат за потвърдени. Както описателната статистика, така и индивидуалното 
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разпределение на изследваните лица категорично ясно говорят за наличието на преобладаващо 
високо равнище на емоционална интелигентност, както цялостно, така и по компоненти. А по 
отношение на независимите променливи, се доказва, че фактори със статистически значимо 
влияние върху особеностите на феномена са полът, специалността и натрупаният доброволче-
ски опит. 

Сред ограниченията на проведеното изследване следва да бъдат посочени размерът на 
извадката; измерването на емоционалната интелигентност, разбирана като набор от способ-
ности, личностни черти и компетентности, единствено посредством количествен самооценъ-
чен въпросник; както и отсъствието на данни от други изследвания, проведени с помощта на 
използвания инструментариум. Същевременно, без да има претенция за общовалидност и на-
учна всеобхватност; предоставената информация за апробирането на въпросника на Р. Ууд и Х. 
Толи в български условия и данните за особеностите в компонентите на феномена при студен-
ти, упражняващи доброволчески труд; биха могли да послужат за допълнителното изучаване 
на актуална и значима, но недостатъчно изследвана проблематика, каквато е емоционалната 
интелигентност; както и за справянето с част от предизвикателствата, пред които е изправено 
съвременното образование.

За разлика от квалификационните курсове, доброволческите организации привличат 
младите хора не с възможността за придобиване на дадена диплома, а посредством наличието 
на инициативи и проекти, при които те могат да опознаят себе си, да се почувстват част от 
постигането на нещо по-голямо, както и да развият полезни умения, навици и компетентности. 
А с оглед на свидетелствата за връзката между упражняването на доброволчески труд и емо-
ционалната интелигентност; все по-значим изглежда въпросът за начините, по които придо-
биването на подобен опит би могло да допринесе за целите на формалното образование. Към 
тези цели вече спадат не само за натрупването на фактологически познания у младите хора, но 
и тяхното социоемоционално и личностно развитие. От друга страна изследвания в образова-
телна среда (A.Aritzeta et al., 2016) сочат, че при по-високо индивидуално равнище на възпри-
ета емоционална интелигентност се наблюдават по-добра приспособимост и по-добри учебни 
резултати. Следователно може да се окаже, че доброволческият труд е в състояние да окаже 
благотворно въздействие и върху способността на подрастващите да участват по-ефективно в 
самия учебен процес.

В заключение си струва да се подчертае още веднъж нарастващата популярност на до-
броволчеството като инструмент за развиване на умения, ключови за личната и професионална 
реализация на индивида; както и важната роля на проекциите на емоционалната интелигент-
ност в широк набор от области; сред които и областта на образованието. За да може обаче на-
личният потенциал да бъде оползотворен, са нужни единна визия и системни усилия от страна 
на специалистите в сферата на формалното и неформалното образование; както и допълнител-
ни научни изследвания върху спецификите на феномена. 
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Настоящата емпирична разработка изследва нагласите на студентите в бакалавърската степен по 
специалност „Психология“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Методът, чрез който се разглеждат нагласите, се 
базира на понятието за очакване на Гюнтер Крампен и е разделено на четири части: „ситуация-действие” 
(С-Д), „действие-резултат“ (Д-Р), „ситуация-резултат“ (С-Р), „резултат-последствие“ (Р-П). В изследването 
взеха участие 95 души (29 мъже, 66 жени), като всеки курс от бакалавърската програма е представен (от 
1-ви до 4-ти). Разглеждат се установените различия между курсовете и промяната в нагласите на студентите. 
Резултатите от това изследване са сравнени с тези на студенти по психология (1 курс) от 2014-та година, 
измерващи нагласите със същата скала.

The current study examines the attitudes of Psychology students from the undergraduate level of Sofia 
University “St. Kliment Ohridski”. The method used for the purpose is based on a differentiated expectancy-value 
model, formulated by Günter Krampen. Four separate components are distinguished in the model: situation-
action (S-A), action-outcome (A-O), situation-outcome (S-O), outcome-consequence (O-C). 95 people took part in 
the research (29 males, 66 females). Established differences between the various years of study, as well as observed 
shifts in the attitude trajectories are presented here. The results obtained from our study are, in turn, compared 
with the ones from a previous study, conducted by psychology students from the first year of the undergraduate 
level in 2014, who used the same attitude measurement approach.

ВъВедение. теоретични осноВи на изследВането.
Периодично в българското медийно пространство се публикуват статистически данни 

върху изборите и предпочитанията, изявени от кандидат-студентския сегмент в страната по 
отношение на един или друг набор от университетски специалности. При все това проучвания, 
обхващащи начините по които се изменят посоките на очакванията и нагласите на студентите 
в хода на обучение, са сравнителна рядкост в литературата. Поради тази причина решихме да 
проверим очакванията и нагласите на студентите от бакалавърската степен по „Психология“ в 
Софийския университет „Св. Климент Охридски“, и по-конкретно, хипотезата за постепенни 
спадове в техните стойности в различните години на обучение. За целите на нашата работа, 
използвахме въпросник от предишно проучване по темата, проведено през 2013 г. от студенти 
по специалността, който бе предоставен от доц. Иван Бардов.

Отделните подскали от въпросника се базират върху променливи, формулирани в рамките 
на личностния основан на действието модел от Крампен (action-theoretical model of personality; 
AMP) (Krampen, 1988)..

В AMP се разграничават четири специфични спрямо ситуацията и действието на субекта 
променливи, които се обобщават и групират в хода на времето към по-широк набор от ситу-
ации според йерархична форма на организация с четири равнища. Обобщението е функция 
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на преживяванията в (сходни) ситуации и води до личностни променливи с относителна ста-
билност във времето и ситуациите. Следва да се отбележи, че макар и названията на част от 
формулираните от Крампен по-общи променливи (равнищата в йерархичния модел след това 
на конкретната ситуация) да съответстват на тези на други конструкти с добра популярност в 
психологическата литература, в рамките на AMP те притежават специфични за модела опреде-
ления (Krampen, 1988).

Ситуация-резултат се отнася към очакването за появата на определени резултати или 
събития без действена намеса от лицето в конкретната ситуация. Този вид очаквания се обоб-
щава в хода на времето в ориентация към настъпването на събития с положителна или негатив-
на валентност без лична намеса, т.е. индивидуално разпределение по оста доверие-недоверие.

Ситуация-действие/компетентност се отнася към очакването за възможност от страна 
на лицето за свободен избор между два или повече алтернативни пътища на действие в кон-
кретната ситуация, или че е налична поне една възможност за действие. Този вид очаквания се 
обобщава в аз-образ за компетентност, т.е. субективна преценка за равнището на собствената 
компетентност в различни ситуации.

Действие-резултат/случайност се отнася към субективното равнище на управляемост 
на резултатите от ситуацията и се обобщава в контролни ориентации. Управляемостта на свой 
ред се определя като способност за контрол, съществува ли такъв над ситуацията.

Резултат-последици/съдействие се обобщава в субективното познание на индивида за 
динамиката на ситуациите и субективната компетентност за предсказване на (набор от) после-
дици от резултатите на извършените действия или събития, или равнище на концептуализация.

На свой ред валентностите (желателно-нежелателно, добро-лошо и т.н.) на резултатите 
и техните последици, които са свързани с определени ситуации или специфични за конкретни 
ситуации действия, се обобщават в ценностни ориентации (Krampen, 1988).

Моделът AMP е използван успешно в изследванията за политическа въвлеченост в Гер-
мания (гласуване, политическа информираност, участие в политически партии и други). Бла-
годарение на междинната си роля между личностни конструкти, стабилни във времето и си-
туационни нагласи, променящи се с времето, той подхожда интеракционалистки и извежда 
точни предиктори на политическите прояви. Така например популярните форми на политиче-
ска въвлеченост (гласуване и информираност) и явните форми (участие в политическа партия, 
участие на протести) се обясняват със ситуационни и специфични за действието променливи, 
докато политическата неактивност се обяснява с по-дифузна и неясна политическа позиция и 
по-малка информираност, както и възприета компетентност на самия себе си в политическата 
сфера (Krampen, 1991).

Това показва възможността на модела да действа върху оста ситуация-действие-резул-
тат-последици в различни полета. 

цели и хипотези на изследВането.
Изхождайки от тази теоретична рамка, изследването има за цел да измери и разбере на-

гласите на студентите спрямо специалността и по какъв начин те се изменят с времето.
В първото изследване, проведено през 2013-та година от първокурсници под наставни-

чеството на доц И. Бардов, резултатите показват завишени очаквания сред студентите в тога-
вашния първи курс и по-ниски в останалите курсове. Но тези резултати са основани на срав-
няване на средните стойности, събрани по отговори на скалите и подскалите, което не показва 
статистически значим ефект. Друга слабост е и сравнително неравно представените извадки от 
различните курсове. 

В този смисъл настоящото изследване разглежда възможността този ефект на по-високи 
средни стойности в първи курс да се прояви отново, като извадката също е по-представителна.
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Хипотезата на изследването е, че ще се открие и потвърди тенденцията първи курс да 

имат по-високи средни стойности по отговори на скалата и подскалите, сравнени със студен-
тите по-горен курс.

метод и изВадка на изследВането.
В изследването ни взеха участие 95 студенти от специалността “Психология” в СУ „Св. 

Климент Охридски“ (29 мъже, 65 жени). Половото разпределение може да се счита за предста-
вително, тъй като специалността във всеки курс се състои предимно от жени. 

35 от участниците бяха по време на събирането на данните в първи курс, 26 във втори 
курс, 21 в трети и 13 в четвърти курс (изследвани месец преди държавния им изпит). За целите 
на изследването и по-точна статистическа обработка студентите в трети и четвърти курс бяха 
кодирани заедно в обща група, която наброява 34 изследвани лица. С тази прекодирана група 
бяха извършени и статистическите операции впоследствие. 

Данни се събираха от студентите в удобно за тях време преди или след лекции в универ-
ситета. Не е съществувал определен критерий за избирането на изследваните лица, избирани 
са на случаен принцип. 

Скалата е разработена от доц. И. Бардов, чието позволение получихме, за да я използваме 
в настоящото изследване. Самата скала се състои от 30 айтеми и от четири подскали, съответ-
стващи на модела на Крампен: ситуация-действие, действие-резултати, ситуация-резултати, 
резултати-последствия. 

Към първата подскала (С-Д) спадат айтеми като 17-ти („Чета допълнителна литература 
и следя новостите в науката.“) и 9-ти („Мисля, че комуникацията между преподаватели и сту-
денти е добра.“). 

В състава на втората подскала (Д-Р) влизат айтеми като „Станах студент по психология, 
за да мога по-късно да помагам на хората.“ и „Смятам, че обучението по психология в СУ раз-
вива моите теоретични познания.“.

В третата скала (С-Р) влязоха айтеми като „Смятам, че съдържанието на изборните дис-
циплини достатъчно удовлетворява моите познавателни интереси.“, „Според мен притежавам 
всички необходими качества за един добър психолог.“.

Към четвъртата скала (Р-П) спадат айтеми като „Психологическите услуги са търсени 
в България.“, „Специалността „Психология“ ми дава добри възмножности за професионална 
реализация и финансова стабилност в България.“.

Всички айтеми позволяват отговор с „Да/Не“ на всеки от тях и обработката на данни се 
извършва със сборовете по резултатите на всяка подскала поотделно, както и на сбора на ця-
лата скала. 

резултати. 
Таблица 1: Описателни статистики на средната стойност на скалата

Брой 
участници:

Средна 
стойност:

Стандартно 
отклонение:

Медиана:

Първи курс 35 3.32 0.439 3.67
Втори курс 26 3.05 0.418 3.00
Трети и четвърти курс 34 2.98 0.394 3.00

Дисперсионен анализ между усреднените стойности на групите, разделени по курс на 
обучение, демонстрира статистически значими резултати между тях (F(2,92)=6.401, p=0.002). 
Допълнителен анализ с post hoc теста на Тъки показва, че съществува статистически значи-
ми по-ниски стойности на трети и четвърти курс (М=2.98, p=0.003) и втори курс на обучение 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАГЛАСИТЕ НА СТУДЕНТИТЕ СПРЯМО СПЕЦИАЛНОСТ „ПСИХОЛОГИЯ“
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(М=3.05, p=0.032) в сравнение с първи курс на обучение (М=3.22). 

Върху резултатите за всяка от подскалите също беше извършен дисперсионен анализ на 
база на курсовете на обучение. Статистически значими резултати от дисперсионния анализ 
се наблюдават при подскалата действие-резултат (F(2,92)=5.27, p=0.007). Post hoc тест на Тъки 
показа статистически значима разлика между по-високите средни стойности на първи курс 
(М=3.30, p=0.05), сравнени с тези на трети и четвърти курс (М=2.94). 

Аналогичен ефект се наблюдава и при скалата за резултат-последствия. Проведеният 
ANOVA тест показва статистически значим ефект (F(2,92)=7,536, p=0.001). Статистически зна-
чими резултати по post hoc теста на Тъки показват по-високи средни стойности на първи кур-
с(М=3.33, p=0.03), сравнен с втори курс (M=2.97). Статистически значими стойности се на-
блюдават и между първи курс (M=3.33, p=0.001) и трети и четвърти курс на обучение (M=2.85). 
Между втори и трети, както и при останалите подскали и цялата скала, не се наблюдават ста-
тистически значими резултати. 

Въпреки че не съществуват статистически значими резултати между средните стойности 
по цялата скала и подскалите между втори и трети и четвърти курс на обучение, то се наблю-
дава следният ефект: най-големи са средните стойности на първи курс, след тях по големина 
са средните стойности на втори курс, а най-ниски са измерените нагласи на кодираните заедно 
трети и четвърти курс. Изключение от този ефект прави подскалата ситуация-резултат, която 
показва по-висока средна стойност на трети и четвърти курс (M=3.07) с сравнение с втори курс 
(M=2.89). Макар и да не е статистически значима, тази разлика е редно да се спомене.

По признака пол не се откриха статистически значими разлики в средните стойности 
нито по цялата скала, нито по която и да е подскала поотделно.

обсъждане на резултатите.
Основният извод от тези резултати е, че хипотезата на авторите се потвърди. Действи-

телно тенденцията е във втори и по-горните курсове резултатите по скалата и подскалите да са 
по-ниски от студентите в първи курс.

За да интерпретираме тези данни, е нужно да разгледаме подобни конструкти и изслед-
вания. Самоефикасността е един от основните компоненти на справянето с външната среда и 
академичен успех. Освен това е и предиктор на действителната ефикасност. Както видяхме, в 
отношението ситуация-действие е наличен подобен на самоефикасността елемент на избиране 
от различни алтернативи за действие, както и убедеността, че се разполага с такива (Greeve & 
Krampen, 2001). Друго изследване пък показва взаимовръзка между самоефикасност и вътре-
шен локус на контрол и позитивното им влияние върху здравните поведения. Нещо повече, 
академичната самоефикасност е свързана положително с академични очаквания, оптимизъм и 
оценка на представянето (Chemers & Garcia, 2001), което показва взаимосвързаността между 
усещане за справяне с външната ситуация, компетентност и удовлетворение.

Друг близък конструкт на AMP модела и по-точно компонента действие-резултат е ло-
кусът на контрол. В немалко изследвания той се свързва с ниски нива на стрес и високи на 
удовлетворение (Abouserie, 1994). Така че резултатите от настоящото изследване ни насочват и 
към възможни тълкувания, свързани с този конструкт. 

В контекста на тези изследвания интерпретацията на настоящите данни през теорията на 
Крампен би следвало да покаже, че студентите завършват първи курс с по-голяма ангажира-
ност, проактивност и оптимизъм, отколкото завършват следващите три курса. Лесно интерпре-
тацията може да се обясни само с негативна среда, която действа демобилизиращо на студен-
тите и техните бъдещи интереси и насоки. От друга страна обаче, по-възможно е да се търси 
определен възрастов ефект или ефект на жизнен преход. От данните изглежда така, сякаш на-
маляването на средните стойности спира след първи курс или е намаляването е незначително 



555
след първи курс. Допълнително събиране на данни може да провери и подобна хипотеза: дали 
ефектът е натрупващ се, или се наблюдава само от първи към втори курс. 

Възможна причина за резултатите е и самата външна среда също да има отражение вър-
ху резултатите в по тази скала. Факторите, които могат да намалят нагласите на студентите 
спрямо специалността и възприетата ѝ полезност, са следните: демобилизираща академична 
среда (от страна на отношение на преподавателите и администрацията), малко възможности 
за практическа реализация след завършването на степента (липса на стаж по специалността, 
липса на чувство за подготвеност на студентите), неудовлетвореност от процеса на обучение 
(фрустрация вследствие на учебния материал, неудовлетвореност от поставените задачи). 

Настоящото изследване страда от известни ограничения. Тъй като това е новосъздадена 
скала, връзката и отношенията с друг вид измервателни методики тепърва трябва да бъде уста-
новена (методики като локус на контрола, самоефикасност). Остава отворен въпросът доколко 
тази скала е предиктивна и за полето на специализация и реализацията. Подобни данни биха 
могли да се изведат в бъдещи изследвания със същата скала. Друг неизмерван до момента ас-
пект на скалата е и нейната факторна структура. Насока за бъдещо изследване може да бъде 
именно да се установи какво стои като структура зад изследваните айтеми. 

Друга поведенческа проява, която може да се свърже с тази скала, е да се измери дали 
тя има отношение към отпадането от специалността. Все пак моделът AMP е ориентиран към 
разбиране на действието, свързващо го с определени личностни оценки. По този начин измер-
ването на студенти през различни години би дало представа дали тази скала измерва добре 
ангажираността на студентите. 

В заключение може да се каже, че към момента данните от употребата на скалата са ка-
тегорични в съществуващия ефект между курсовете.Насоки за бъдещи изследвания включват 
употреба на скалата, включване на други измервателни инструменти и по-детайлни изводи на 
данните.
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Приложение 1: Въпросник
1.  Смятам, че обучението по психология в СУ развива моите теоретични познания. 
2.  Силно мотивиран съм да продължа обучението си в сферата на психологията. 
3.  Смятам, че съдържанието на изборните дисциплини достатъчно удовлетворява мои-

те познавателни интереси. 
4.  Чета допълнителна литература и следя новостите в науката. 
5.  Базовите знания, които представят задължителните дисциплини, са наистина необ-

ходими за моята бъдеща професионална реализация. 
6.  Смятам, че стажът по специалността е важен за моята реализация като психолог. 
7.  Според мен повечето преподаватели показват необходимата степен на ерудиция и 

компетентност. 
8.  Възнамерявам да открия своя частна практика. 
9.  Станах студент по психология, за да мога по-късно да помагам на хората. 
10.  Имам намерение да градя научна кариера в областта на психологията. 
11.  Изучавам психология, за да мога да убеждавам хората да постъпват така, както аз 

искам. 
12.  След като завърша, ще съм по-способен да се справям с житейските проблеми. 
13.  Обучението ми по психология в университета наистина ми дава възможност да съз-

давам свои бъдещи професионални контакти. 
14.  Специалността „Психология“ ми дава добри възмножности за професионална реа-

лизация и финансова стабилност в България. 
15.  Насочил съм се към конкретна магистърска програма. 
16.  Обучението засили интереса ми към психологията. 
17.  Мисля, че комуникацията между преподаватели и студенти е добра. 
18.  Искам да имам кариера като преподавател по психология в университета. 
19.  Искам да преподавам „Психология“ в училище. 
20.  Ориентирал съм се към конкретна психологическа парадигма/ метод/ течение/ шко-

ла. 
21.  Уча психология, защото имам близък роднина, който се нуждае от адекватна психо-

логическа помощ. 
22.  Открих много хора със сходно мислене и сходни интереси. 
23.  Има достатъчно програми и проекти, които да развият практическите ми умения. 
24.  Учебният материал в повечето случаи се представя по разбираем и интересен начин. 
25.  Специалността Психология ми дава добри възмножности за професионална реали-

зация и финансова стабилност в чужбина. 
26.  Обучението по психология наистина развива мисленето ми. 
27.  Психологическите услуги са търсени в България. 
28.  Обучението по психология в университета отговаря напълно на съвременните тен-

денции в психологическата наука. 
29.  Оценките, които получавам, обективно отразяват моите знания и умения. 
30.  Според мен притежавам всички необходими качества за един добър психолог.
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ИЗМЕРЕНИЯ НА МАРГИНАЛНОСТТА  
ПРИ РОМСКОТО МАЛЦИНСТВО В БЪЛГАРИЯ

Николай Георгиев Димитров, гл. ас. д-р, Софийски университет „Св. 
Климент Охридски“

DIMENSIONS OF MARGINALITY OF ROMA MINORITY IN BULGARIA

Nikolay Dimitrov, PhD, Chief Asst. Prof., Sofia University “St. Kliment 
Ohridski”

Резюме: Ромското малцинство на практика до голяма степен само избира маргиналната си позиция 
– живот в покрайнините не само на физическото, но и на социалното пространство, само съдейства за окон-
чателното си конституиране като група в социално неравнопоставено положение. Като резултат – ромски-
ят етнос, бидейки изтласкан (и самоизтласкал се) встрани от обществения живот и съвместната дейност с 
другите етноси в българското общество – бива и системно недопускан до упражняването на различни свои 
права, възможности или възползване от ресурси, които иначе са достъпни за членовете на другите групи и 
които са от ключово значение за интеграцията, като например заетост, здравеопазване, образование. Пред-
ставеното изследване добавя нови, автентични данни, даващи яснота за мотивите и причините ромското 
малцинство да проявява тенденция към струпване и хомогенизиране на пространствата в жилищните аре-
али, които населява, както и за мотивите да не участва равнопоставено в обществения живот.

Abstract: Roma minority ‘de facto’ and to a great extent itself alone chooses its marginal position of ‘life 
in the periphery’ not only of the physical but of the social space, it self-determines its eventual constitution as a 
group that stands in socially unequal position. As a result the Roma ethnic group –while being forcedaside (and 
‘self-withdrawn’) from the social life and social interactions with other ethnic groups in Bulgarian society –is 
being systematically prevented from exercising different rights, benefiting from different opportunities or taking 
advantage of the resources that are otherwise accessible to members of the other societal groups and that are 
essential for the integration such as employment, healthcare, education. The research presented in this article 
adds new and authentic data that clarify the motives and reasons for Roma people to tend to concentrate and 
homogenize the residential areas they live in as well as the motives for this minority to not participate in the social 
life in the extent the other groups do.

За много социални групи може да се каже, че в тях протича „доброволна сегрегация“, 
обусловена от стремеж към обособяване, отказ от постигане на статус и успех, според прави-
лата на „голямото общество“, и при благоприятно стечение на обстоятелствата, подобни групи 
би могло да се обособят окончателно. Обикновено членовете им биват обединени от обща дей-
ност, близък мироглед, общи цели. 

Доброволната сегрегация, като особен феномен, е почти толкова често срещана, колкото 
и принудителната. Автосегрегацията, самоотделянето (или самоотлъчването), на определена 
група, най-често религиозна или етническа, от останалата част от обществото в държавата, 
може да доведе до невъзможност за нормална социална интеракция и да формира социално 
изключване. Често автосегрегационните процеси изглеждат като обща работа над колективен 
проект, интензивно общуване, изработване на собствен, алтернативен език и история. На този 
фон съвместното преживяване става крайно и окончателно условие за формирането на „добро-
волната сегрегация“, но самият процес започва по-рано – като групов експеримент за създаване 
на друга икономика, друг морал, друга култура и друг език. Естествено, и при автосегрегацията 
има запазени формални обменни отношения с останалата част от обществото. Основната чер-
та на доброволната сегрегация, обаче, е в интересите и вътрегруповите връзки, които стават 
по-силни и по-важни, отколкото връзките с външното общество и интересите на външния свят.

Социалната идентификация на индивида с различните общности може да става чрез сис-
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тема от стратификационни показатели, като условията на дейността, политически, икономи-
чески или социални специфики, общи интереси и ценности у взаимодействащите си субекти, 
общата им принадлежност. Но трябва да се отбележи, че вътре в обществото, като динамич-
но развиваща се система, постоянно се разгръщат сложни процеси на социална интеграция и 
диференциация. От равнището на социално-икономическо развитие на конкретната държава, 
зависят включително характерът и състоянието на междугруповите и междуетническите от-
ношения вътре в нея. Блага, като богатство, престиж, власт, често се разпределят, според ет-
ническата принадлежност. Разликите в условията на живот на отделните етноси също влияят 
на взаимната им перцепция и междуетническите отношения. В последните години в България 
те значително се усложняват, особено във връзка с икономическите и политическите рефор-
ми, приватизацията. В същото време нееднаквите стартови условия, различната динамика на 
реформите, отдалечеността от центъра, значителните разлики в условията на живот и нивата 
на развитие в регионите, обострят и междуетническите отношения. Допълнително нещата се 
усложняват от характера на разпределянето на политическата власт и използването на ико-
номическите ресурси, в интерес на отделни етнически групи, за сметка на останалата част 
от населението. Подобна ситуация поражда допълнително напрежение в междуетническите 
отношения на местно ниво.

Характерът и ефективността на междуетническите отношения се определя от честотата 
и задълбочеността на контактите, степента на равноправие, численото съотношение между 
общностите, степента на езикови, психологически и религиозни различия. От гледна точка на 
мащаб и задълбоченост на проникването, междуетническите отношения се разделят на два 
основни типа: асимилация и интеграция. Но освен обединение между две култури (именно 
асимилация или интеграция), взаимодействието между етническите групи може да доведе и 
до задълбочаване на разделението им през процеси като дискриминация, апартейд, геноцид, 
сегрегация, автосегрегация.

Вписването на ромите в българското общество традиционно е свързано етносоциалната 
специфика на ромското население. Според изследователите му, тя би могло накратко да бъде 
представена така (Смирнова-Сеславинская, Цветков, 2011):

1.  Ромските общности съществуват в две измерения: като самостоятелни, обособени 
етнически общности, и като интегрална част от обществото във всяка държава.

2.  При това, като единна общност, те съществуват само в представата на мнозинство-
то, а на практика са редица по-малки общности, имащи общ произход, но различни 
етнокултурни характеристики, а идентичността им до голяма степен е свързана с 
историческите условия на формирането на общността в определен регион.

3.  Ромското население съхранява в различни форми особеностите на доиндустриалния 
битово-културен модел, със съответстващите му особености в комуникацията, мен-
талността и социалните връзки.Основна зона на междукултурния контакт на ромите 
с обкръжението им в продължение на столетия са били търговията и услугите, при 
взаимно ограничаване на междукултурната комуникация в други области, което до 
ден-днешен възпира пълноценната интеграция на ромите в съвременното общество.

4.  На това съответства и рязкото разделение на свои и чужди при ромите – най-важни-
ят концепт на ромската култура – и системата на „двоен стандарт“ в прилагането на 
нормите на обичайното право към своите и чуждите.

Един от малкото оригинални и задълбочени изследователски източници, посветени на 
„ромския въпрос“в България, който прави опит да класифицира ромските общности у нас, и 
някои основни разделения между тях, е книгата на Илона Томова „Циганите в преходния пери-
од“ (Томова, 1995). На базата на предварителна оценка за броя на лицата, идентифицирани от 
околното население като цигани, броят им в България, според този източник, към 1995 година 

ИЗМЕРЕНИЯ НА МАРГИНАЛНОСТТА ПРИ РОМСКОТО МАЛЦИНСТВО В БЪЛГАРИЯ



СОЦИАЛНА, КРОСКУЛТУРНА И ПОЛИТИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ
560
възлиза на около 577 000–600 000 души. При това представително изследване 22% от респон-
дентите са демонстрирали преферирано турско самосъзнание, 10% – преферирано българско 
самосъзнание, 5% са се представили като власи (румънци), около две трети (63%) са деклари-
рали без притеснения принадлежността си към общността на ромите. Много от респонденти-
те, представили се като цигани (роми), са доверили, че по време на тогавашното преброяване 
са се записали като българи или като турци. Книгата уточнява, че ромите в България, най-об-
що, се делят на йерлии, кардараши и рудари. Най-многобройна и разнообразна е групата на т. 
нар. „уседнали цигани”, именнойерлиите. Това са потомците на първите цигани, които усядат 
(престават да бъдат чергари) на Балканите, още в периода на Османската империя. Те се делят 
на две основни подгрупи:

– „Хорохане (Хорахане) Рома” (турски цигани) – 46,2 % от респондентите с ромско 
самосъзнание (около 176 000). Предимно мюсюлмани, но сред тях има и християни, 
основно протестанти. Две трети от тях (около 117 000) не посочват друга специфич-
на подгрупа. Останалите (около 60 000) се разпределят в 18 подгрупи, на основата 
на традиционния занаят в подгрупата: калайджии, тенекеджии, печкаджии, ковачи и 
т. н.

– български цигани (самоназовават се главно по този начин) – 47,3% (около 180 000) 
от самоопределилите се като роми (цигани). Те са предимно православни християни. 
Три четвърти (около 135 000) не посочват друга специфична подгрупа. Останалите 
(около 45 000), главно по названието на традиционния или съвременен занаят, се 
разпределят в 21 подгрупи: бургуджии (железари – б.м.), калайджии, кошничари, 
джамбази (търговци на добитък – б.м.) и т. н. 

– В рамките на групата на йерлиите е относително голямото подразделение на влахич-
китецигани (названието се използва в Западна България и София). В миналото са 
водили чергарски начин на живот и са се делили на различни подгрупи: ситари, гре-
бенари, кошничари и пр. През 20-те и 30-те години на ХХ век са започнали да усядат 
и да се вливат в съществуващите групи на българските или на турските цигани.

Кардарашите, като втора основна подгрупа, са малко (1,6% от респондентите, самоопре-
делили се като роми в изследването на Томова, или около 6 000) и се възприемат като „ромска 
аристокрация“, както от самите себе си, така и от останалите групи. Те са ендогамни, рязко 
се отграничават от останалите групи, православни християни са. До средата на ХХ век са 
чергари, когато през 1958 г. са заставени от властите насилствено да уседнат. Съхранили са в 
най-голяма степен традиционната ромска култура и език, в същото време владеят много добре 
и български. Съхранено при тях е и мешерето. 

Доста по-специфична е третата разпространена в България общност – тази на рудари-
те, които околното население нарича често власи или влашкицигани. Според изследването на 
Томова те са 5,1% от респондентите (около 30 000). Част от тях имат преферирано румънско 
(влашко) самосъзнание. Говорят старинен диалект на румънския език. Изповядват православ-
ното християнство. Делят се на две основни подразделения: лингурари (лъжичкари, наричани 
още и копанари) и урсари (мечкари), като част от мечкарите са и маймунари. Традиционно 
също са ендогамни.

В оригинално изследване, което бива представяно тук, се съгласиха да участват 115 души, 
от които 38 (33% от всички) от София, кв. „Факултета“, 59 респонденти са от Пловдив, като 
от тях 26 (22,6%) са от ЖР „Тракия“, а 33 (28,7 на сто) – от ЖР „Изгрев“, кв. „Столипиново“. 
Други 18 души (15,7% от извадката) са жители на с. Якимово, обл. Монтана. Тези от участни-
ците, които заявили, че „са се преместили“, са 27,8% (32 души), останалите 72,2 на сто (83 
човека) заявяват, че не са се местили и живеят в квартала или населеното място (конкретно с. 
Якимово), в което са и родени. От тези, които са се преместили, по-голямата част заявяват, че 
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е заради женитба (18 души, или 56,25% от групата на преместилите се), а другите – по финан-
сови съображения, без да се уточнява какви (14 души или 43,75%).

Анкетата съдържа две части – в едната се събира демографска информация: пол, възраст, 
образование, етническо самоопределение, изповядвана религия и местоживеене на респонден-
тите. Към тази група айтеми са и два въпроса, свързани с преместването – дали участникът се 
е преместил да живее там, където живее в момента, от някое друго място (без да се уточнява) 
и каква е била причината за това. Възрастта е интервално скалирана: до 21 г., 21-25, 26-30, 31-
35, 36-40 и над 40 години. Възможните отговори за образование съвпадат с образователните 
степени в българската система, предложени са и вариантите: „никога не ходил на училище“ 
и „без завършено начално“. Въпросът за етническото самосъзнание дава възможностите за 
отговор: „ром (циганин)“, „турчин“, „българин“, „друго“, а този за религиозното самоопреде-
ление: „християнин“, „мюсюлманин“, „атеист“, „друго“. И двата въпроса дават възможност за 
уточняване при избора „друго“. Всички айтеми (включително и във втората част), без тези, с 
видими характеристики на личността (пол) и населеното място, съдържат възможността „Не 
желае да отговори“. Втората част съдържа 6 въпроса с възможни отговори, ранжирани в Ли-
кертови скали „Напълно съгласен-Съгласен-Неутрално мнение-Несъгласен-Напълно несъгла-
сен“. Айтемите включват съждения, целящи да разкрият дали ромите в България „сами искат 
да живеят в ромски махали“, дали този избор е с цел „да си запазят културата и традициите“, 
„да са по-силни заедно“, „да им е по-весело заедно“, „за да не плащат ток и вода“, освен това: 
дали жилищното обособяване е „по принуда“, както и – в свободен отговор – какво е естест-
вото на възможната принуда.

Два айтема касаят съседството, като са с един и същи текст: „Ако можех да избирам, бих 
искал съседите ми да бъдат…“. В двете условия респондентите следва да уточнят етническия 
произход на съседите си, както и тяхната религиозна принадлежност. Други два въпроса ка-
саят причините ромите да нямат работа и децата да не посещават училище. С цел улеснение, 
на респондентите са предлагани възможности за избор, предложени от анкетиращия, както и 
опцията „друго“, при условие да посочат причина, ако не припознават някоя от предварително 
предложените опции. Вариантите са избрани, с оглед данните от чужди изследвания.

Айтемите са интенционално формулирани на максимално достъпен и близък до разго-
ворния език, с цел по-доброто възприемане и разбиране от респондентите, например този, 
свързан с липсата на работа, дава алтернатива „Защото са роми“, а не „Защото биват дискри-
минирани при наемане“. Допускането е, че „дискриминация“ за мнозина би била по-сложна за 
разбиране дума.

Демографията на извадката е следната: 58 от респондентите са мъже (50,4%), а 57 са 
жени (49,6%), от всички тях до 21 годишна възраст са 29 души (25,2%), 18 човека (15,7%) са 
между 21 и 25 години, други 12 (10,4%) са във възрастовия диапазон 26-30 г., 31-35-годишни 
са 19 човека (16,5%), 11 души (9,6%) са на възраст между 36 и 40 години, а над 40-годишни са 
26 от участвалите в анкетата (22,6%). По отношение образованието – никога не са посещавали 
училище 6 души от участниците (5,2%), не са завършили начално образование 10 души (8,7%), 
завършили само начално са 17 човека (14,8%), с основно образование са една четвърт от рес-
пондентите или 29 души (25,2%), а декларирали завършено средно образование са 53 човека 
(46,1%), сред анкетираните няма висшисти.

Болшинството от участвалите в проучването се самоопределят като роми (45,2% или 52 
души), а останалите 63 човека (69,6%) са се самоопределили или като българи (30,4%), или 
като турци (24,3). Любопитно е разпределението по местоживеене на различните групи, но 
трябва да се направи уговорката, че няма основания да се изведе статистически коректна зави-
симост между двете (Табл. 1).
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Табл. 1. Разпределение на участниците според етнос и местоживеене

Място

Общо
София, 

„Факултета“
Пловдив, 

„Столипиново“
Пловдив, 
„Тракия“ Якимово

Етнос Ром 29 12 5 6 52
Турчин 2 16 10 0 28
Българин 7 5 11 12 35

Общо 38 33 26 18 115

Болшинството от респондентите от кв. „Факултета“ в София се самоопределят като роми, 
много малко от тях се самоопределят като турци, има и няколко души, които декларират бъл-
гарска етническа принадлежност. Обратно – в ЖР „Тракия“ в Пловдив много малко се самооп-
ределят като роми, за сметка на почти еднаквия брой респонденти, определили се като турци и 
като българи, две трети от анкетираните в монтанското с. Якимово се самоопределят като бъл-
гари, една трета – като роми и нито един от тях не е заявил турска етническа принадлежност. 
Преобладаваща турска принадлежност пък заявяват респондентите от „Столипиново“, където 
едва 15% се самоопределят като българи, а 36% – като роми.

Религията си са посочили само 112 от респондентите, 3 души не са пожелали да марки-
рат някоя от възможностите в айтема. Като християни са се самоопределили 61 души (53% от 
участниците и 54,5% от маркиралите възможност по айтема), като мюсюлмани са се заявили 
40 души (34,8% от всички и 35,7% от обявилите религиозната си принадлежност), а възмож-
ността „Атеист“ са посочили 11 души (които са 9,6 от участвалите и 9,8% от дали отговор на 
въпроса, касаещ религията).

Що се касае до разпределението религиозна-етническа принадлежност, то от тези, които 
са се обявили за християни, 38 души са се заявили като роми, а 23-а – като българи, никой не се 
е определил като турчин. От мюсюлманите 9 души са се обявили като роми, болшинството са 
се заявили като турци – 24 души, а едва 7 човека са се декларирали като българи; сред атеисти-
те двама са роми, четирима са турци, а петима са се самоопределили като българи (табл. 2). 

Табл. 2. Разпределение на респондентите по етнос и религия

Етническа принадлежност
ОбщоРом Турчин Българин

Религиозна 
принадлежност

Християнин 38 0 23 61
Мюсюлманин 9 24 7 40
Атеист 2 4 5 11

Общо 49 28 35 112

В настоящата ситуация би било нецелесъобразно да се търсят зависимости, основно за-
ради влиянието на няколко фактора. На първо място –проявяването на т.нар. „преферирано 
етническо самосъзнание“, който затруднява още повече преценката, дали изборът на деклари-
раната етническа принадлежност се влияе от религията, или възприемането и – от тук – изпо-
вядването на конкретната религия е въпрос на етническо самосъзнание. Отделно от това – в 
годините на прехода ромите се оказаха привлекателна група за мисионери, както на някои от 
християнските църкви, така и на ислямски проповедници. С други думи: феноменът е много 
по-сложен и многоаспектен и изисква конкретно задълбочено изследване. Но – все пак – ако 
изходим от приемането, че всички респонденти са от един етнос, от данните се виждат оп-
ределени зависимости: християните да се определят като роми или като българи, а очевидно 
мюсюлманите се декларират като турци, както и – като цяло – повечето от заявилите се като 
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роми – да се определят като християни.

Практически – без настоящото изследване да е имало за цел да събира такава информа-
ция, по данни на други автори (Славкова, 2007) – голямата част от ромите в София са факти-
чески евангелисти. Според авторката, в първите години след политическите промени в Бълга-
рия, се наблюдават две основни тенденции: „първата силно влияе на евангелското кръщение 
сред социално неустойчиви и маргинализирани общности и индивиди“ и е „пряко свързана с 
тежката социално-икономическа ситуация. Успоредно с това се разпространява и евангелизмът 
сред българските цигани, като част от световната тенденция за покръстването на циганите по 
света в името на Исус Христос“. След стабилизирането на процесите през втората половина 
на 90-е години на миналия век и – както го определя Славкова (пак там) – „установяването на 
постоянен брой вярващи“, вече може да се говори за „непосредствена връзка между процесите 
на маргинализация и евангелизация“. 

Що се отнася до представяното изследване, видимо болшинството от самоопределилите 
се като турци живеят в двата пловдивски квартала, за сметка на преобладаваща част християни 
в кв. „Факултета“, както и само християни в с. Якимово (Табл. 3). Трима души не са пожелали 
да дадат данни за религиозната си принадлежност.

Табл. 3. Разпределение на участниците по местоживеене и вероизповедание

Място

Общо
София, 

„Факултета“
Пловдив, 

„Столипиново“
Пловдив, 
„Тракия“ Якимово

Християнство 29 8 9 15 61
Ислям 5 22 13 0 40
Атеизъм 2 2 4 3 11
Общо 36 32 26 18 112

Стойностите на корелационните коефициенти показват средни по сила зависимости меж-
ду двете променливи: при коефициента Phi стойността е ,594, докато стойността на коефици-
ента Lambda за допускането, че зависимата променлива е религията, е ,353. С други думи: има 
известни основания да се смята, че има пространствено разпределение и – съответно – струп-
ване на носители на определена религия в определени пространства (квартали, населени мес-
та), но – отново – няма стабилна основа твърдение в едната или другата посока: че местополо-
жението предопределя религиозната принадлежност на обитателите си, или че струпването е 
предизвикано от желание носителите на съответната религия да се отделят пространствено с 
хора от своята религия. По-скоро може да се говори само за тенденции. Особено ако се вземат 
предвид цитираните вече данни от книгата на Славкова (2007) за масовото покръстване на 
роми, конкретно във „Факултета“, например. Но, все пак, дори и в случай, че допълнително се 
трансформират данните и местоположението се сведе до три случая: София, Пловдив (общо) 
и Якимово, то очаквано това обобщение дава дори малко по-слаби основания, на база корела-
ционните коефициенти да се правят безспорни твърдения: коефициентът Phi спада слабо до 
,572, а коефициентът Lambda остава със стойност ,353.

Силна желателност се отчита в отговорите на въпроса за съседите – масово се изброяват 
всички, предварително предложени възможности. Това е вероятно продиктувано от желание на 
респондентите да подсилят контраста между собствената си готовност за живот с другите и ли-
шаването им от такава възможност, от страна на мнозинството. Любопитно е, че възможност-
ите „арменци“ и „евреи“ присъстват само при изброяване наведнъж на всички възможности, 
което е още един повод да се мисли в подобна посока. 

Трябва да се отчете също и, че ромите в Северозападна България обикновено не живеят в 
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отделни части на населените места, особено в селата, изключение правят по-големите градове 
– Видин, Враца, Монтана, Лом, Берковица. Едва в последните години започва да се наблюдават 
известни наченки на струпване – в няколко къщи, една до друга, или разположени наблизо, да 
се заселват роми. Подобно нещо може да се види в близкото до Якимово село Долно Церовене, 
но в самото Якимово, което е по-голямо и с по-голямо население (889 срещу 1787 души, по 
данни на ГРАО, 2016) подобно ясно струпване все още липсва. Което пък може да бъде повод 
за хипотеза, че е необходима някаква „критична маса“от даден етнос и респективно процентно 
съотношение между него и мнозинството, за да може да се появят някакви сили на гравитация 
около общо пространство, в което да се струпа малцинство и да се (авто-)сегрегира в даден 
географски ареал (махала, квартал). Още повече, че според данни от последното преброяване 
в България (НСИ, 2012), в с. Якимово самоопределилите се като роми са 237 души (но в про-
центно съотношение съставляват само 14,43%), докато в Долно Церовене бройката е 173 души 
(но процентът им от общото население на селото е 21,82 на сто).

Отговорите на въпроса, свързан с религията на съседите – прави впечатление – са основ-
но да бъдат „християни“, тъй като мюсюлмани в с. Якимово няма. Нововъведените в общност-
та роми от известния отец Иван, който преди няколко години започна да изкупува изоставени 
къщи и да заселва хора от етноса там, също биват смятани за изповядващи християнството, и 
затова реалия „ром-мюсюлманин“ липсва в живота и бита на тези конкретно роми, ето защо те 
не я и включват като актуална такава. Тя, дори и да е в потенция, не е сред първите в редицата 
възможности, които респондентите допускат. 

Изразена желателност в отговорите по отделните въпроси се вижда и при респондентите 
от кв. „Столипиново“, които – на пръв поглед – правят впечатление на неконсистентни помеж-
ду си, като например – наблюдава се несъгласуваност между отговорите на въпроса, свързан с 
желанието за живот в етнически хомогенна среда и мотивите за живот в нея – участниците хем 
отговарят, че не желаят да живеят в такава, хем заявяват, че се чувстват по-добре в нея.

Има разминаване и в отговорите на въпросите за личната „принуда“ и „принудата по 
принцип“, която отново маркира нежелание да се отговаря коректно на въпросите, свързани с 
мотивите за живеене в етнически еднородна среда.

На пръв поглед може да се отчете, че с повишаване на образованието, „крайните“ от-
говори намаляват и хората стават повече склонни да търсят алтернативата на „неутралното 
мнение“.

Въпросът за плащането на битовите сметки (конкретно – за електроенергия) е силно про-
вокативен и респондентите, особено в „Столипиново“, масово отказват да му отговорят.

Анкетираните от с. Якимово често оставят без отговор отделните твърдения с оправ-
данието „Не зная“ (при тези от пловдивския квартал „Столипиново“ липсата на отговори е 
най-често заради нежелание да бъдат дадени). Причината е, че те не живеят изолирано, ин-
тегрирани са във всички сфери на социалния и икономическия живот, доколкото за такива би 
могло да се говори в някакви сериозни мащаби в Северозападна България. В този смисъл – 
вероятно им е и по-трудно да дадат отговор или не желаят да отговарят на въпроси и по теми, 
които не познават и не са били потърпевши или преки участници или свидетели на проявления 
на определени социалнопсихологически феномени: стереотипизация, стигматизация, дискри-
минация, сегрегационни актове. Трябва да се отчете, обаче, че за пълна липса на стереотипно 
отношение е лекомислено да се говори, но е важно да се отбележи, че тя – във вида и степента, 
в която съществува и е проявявана към ромите в останалата част на страната – не е проявява-
на, и дори и да е някаква степен налична там, е много добре прикривана от страна и на самото 
мнозинство, което приема и интегрира представителите на малцинството в селото доста по-ус-
пешно.

Що се касае до въпроса „Ромите в България сами искат да живеят в ромски махали“ – 
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мненията са разнопосочни, с превес към опцията да се изразява несъгласие. Така „Напълно 
несъгласен“ са дали отговор 22,6% от респондентите, други 19,1% са заявили умерено несъг-
ласие (общият процент на несъгласните е 41,7 на сто), докато съгласни са 23,4% (от тях „На-
пълно съгласни“ са 19,1%, а възможността „Съгласен“ са маркирали 4,3%). Неутрално мнение 
изразяват 15,7% от участниците, а почти една пета – 19,1% – са отказали да отговорят на въ-
проса. Тук стойностите на корелационния коефициент на зависимост между местоживеенето 
и избора са достатъчно силни: ако се допусне, че мнението се повлиява от местоживеенето, 
коефициентът Eta е със стойност 0,623, малко по-висока е стойността му, обаче (Eta=0,627) 
при хипотезата, че изборът на местоживеене е предопределен от съгласието по въпроса, че 
ромите доброволно избират да живеят в ромски махали. Така или иначе – явно двете неща са 
взаимно повлияващи се. От данните се вижда, че повечето респонденти, които са несъгласни 
и крайно несъгласни със становището, че самоотделянето е доброволно, живеят в кварталите 
„Факултета“ и „Столипиново“, докато тези, които в една или друга степен се съгласяват с по-
добно твърдение, живеят в район „Тракия“ в Пловдив и в село Якимово. Трябва да се направи 
и уточнението, обаче, че респондентите от Якимово масово отказват да дадат отговор на този 
въпрос – от 18 души само 6 отговарят с „Напълно съгласен“, един е „неутрален“, а 11 души 
не желаят да изразят мнение. Тук допускането е, че се проявяват два фактора: от една страна 
желанието на някои роми да търсят вина за обстоятелствата, извън себе си; от друга – жителите 
на Якимово по-скоро да не могат да дадат точен отговор, предвид факта, че не са сегрегирани 
и не са в състояние да припознаят възможни причини. 

По айтема „Ромите в България живеят в ромски махали, за да си запазят културата и тра-
дициите“ малко над една четвърт от респондентите (26,1%) не желаят да отговорят на въпро-
са, а останалите се разпределят така: „Напълно съгласен“ отговарят 18,3% от тях, „Съгласен“ 
– 28,7%, неутрално мнение изразяват 22,6 на сто, а „Несъгласен“ е маркираният отговор от 
4,3% от респондентите. Крайни отговори „Напълно несъгласен“ липсват. Излиза, че за почти 
половината (47 на сто) запазването на културата и традициите е възможна причина за самоот-
делянето и живота, сред представителите на ромския етнос.Корелациите с местоживеенето са 
средни по сила, като малко по-голяма е стойността на коефициента Eta (0,493) при допускане-
то, че зависимата променлива е местоживеенето (че отделянето е предизвикано от желание за 
запазване на културата, а не – че отделянето е породило тенденции към културна автономия, 
което, между другото, е и по-логично). Допълнителни анализи биха били спекулативни, пред-
вид високото ниво на нежелание за отговаряне и неутралните отговори.

Маркираните възможности по предложението „Ромите в България живеят в ромски маха-
ли, за да са по-силни заедно“ отново показват липса на желание за сътрудничество у 24,3% от 
респондентите, както и отново липсват отговори в крайността „Напълно несъгласен“. Ако бъде 
отчетено и неутралното мнение, изразено от 22,6% от участниците, то 41,7% от всички попъл-
вания са изразяващи съгласие (19,1% „Напълно съгласен“ и 22,6% – „Съгласен“). Стойностите 
на корелационния коефициент са еднакви и при двата случая – желанието за обединение, с цел 
придобиване на автономия (каквато и да било) и като детерминанта, и като ефекторна промен-
лива (Eta=0,412).

Малко по-малко уклончиви данни се получават по айтема: „Ромите в България живеят 
в ромски махали, за да им е по-весело заедно“. В този случай отново малко повече от една 
пета отказват да дадат отговор, двама души (1,7%) заявяват, че са напълно несъгласни, а други 
петима (4,3 на сто) са като цяло несъгласни. Неутрални остават 20,9%, но малко повече от по-
ловината (59 души или 51,3%) изразяват някаква степен на съгласие: „Съгласен“маркират 30 
души (26,1% от респондентите), а с един по-малко – 29 човека (25,2 на сто) маркират „Напълно 
съгласен“.

Корелационният коефициент изразява по-силна зависимост за случая, когато желанието 
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за по-весел живот събира ромите заедно в ромски махали (Eta=0,397), в другия случай зависи-
мостта е нищожна. За тенденции е трудно да се говори, предвид многото участници, които не 
са дали отговор по айтема и предвид неструктурираните в едната или другата посока мнения 
на респондентите от другите локации, още повече, че от жителите на с. Якимово само един е 
дал конкретен отговор „Съгласен“, а останалите изразяват неутрално мнение (9 души) или не 
са маркирали възможност (8 души).

Още тук може да се направи допускането, че (като се имат предвид разликите в про-
центите съгласни с предното твърдение – че ромите се събират за съвместен живот, за да са 
по-силни заедно) малко по-значими мотиви за самоотделянето са удоволствените, а не защит-
ните, насочените навътре(в общността), а не насочените навън (към другите етноси) съвмест-
ни усилия и дейности.

По отношение положението „Ромите в България живеят в ромски махали, за да не плащат 
ток и вода“, разпределението на отговорите е в някаква степен очаквано. Отново голяма част от 
респондентите отказват да отговорят (28,7%), а съгласни са само общо 17,4 на сто („Напълно 
съгласни“ са 11,3%, а „Съгласни“ са 6,1%). Сравнено с другите айтеми – тук много по-малко 
хора предпочитат да дадат уклончив отговор – като „Нито съгласен, нито несъгласен“ са се 
обявили едва 13,9%. Останалите 40 на сто, с различна степен на твърдост, заявяват несъгласи-
ето си с подобно твърдение („Напълно несъгласен“ – 24,3%, „Несъгласен“ – 15,7%). Все пак, 
не трябва да се пренебрегва фактът, че болшинството на практика не отричат (включително не 
желаят да отговорят) на този, иначе достатъчно ясно зададен айтем.

По този въпрос има малко по-ясна корелация между възможността отиването в ромска 
махала да е последица от нежеланието да се плаща ток (ако се приеме локацията като зависима 
променлива), но коментарите биха били спекулативни, отново заради големия брой респонден-
ти, които отказват да дадат конкретен или какъвто и да било отговор.

Разпределение на данните по отговорите на предложението „Ромите в България са при-
нудени да живеят в ромски махали“ е следното: без отговор на въпроса са анкетните карти на 
20,9% от респондентите, напълно несъгласни са само 8,7%, малко повече – 11,3% са несъглас-
ни, неутрално мнение изразяват 15,7%, съгласни с твърдението са 13 на сто, а напълно съглас-
ни са 30,4%. Така, макар отново една пета да отказват да отговорят,съгласие, споделят над 43 
на сто от респондентите, почти 16% изразяват неутралното си мнение, а несъгласни са само 
друга една пета – 20% от участниците. Видимо за ромите отговорността да живеят отделно, 
в концентрирани, кондензирани, според етническата принадлежност общности, не е тяхна, а 
по-скоро са склонни да я отдават на обстоятелства отвън. 

Малко повече яснота дават свободните отговори на следващия айтем: „Ако мислите, че 
ромите в България са принудени да живеят в ромски махали, моля, уточнете какво ги принуж-
дава…“. Повече от половината респонденти (50,4%) отказват да дадат отговор. Останалите 
дават по една или по няколко алтернативни възможни причини, като честотата е следната: 30 
пъти като мотив се среща „бедността“ („липсата на средства“, „недостигът на пари“); свързана 
с нея е и втората най-често срещата причина – „липсата на работа“, която се среща 13 пъти; 
следват като причини „българите“ („не ги искат“, „не ги допускат“) с 10 пъти; обобщеното 
„другите не ги искат“ – 8 пъти. Така, все пак, може да се допусне, че зад „другите“ отново се 
маскират отново българите. Освен това: 7 пъти се среща отговор, съдържащ твърдения, сходни 
на обобщаващото „не са принудени, просто нямат друго жилище“, два пъти се среща „да са 
близо до родители/роднини“, по веднъж са давани трудно определимите отговори „Някои не 
могат да излязат, други не искат“ и „Нямат възможност да се интегрират“. 

Що се касае до възможността ромите да избират с представители на кой етнос или кои 
етноси да живеят, на респондентите е предоставена възможността да посочват и повече от един 
отговор на въпроса „Ако можех да избирам, бих искал съседите ми да бъдат…“, като предло-
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жените варианти са: „Роми“, „Българи“, „Турци“, „Арменци“, „Евреи“, „Други“ и „Не искам 
да отговоря“. Тук всички респонденти са дали отговор, но и нито един не се е възползвал от 
възможността да посочи и „Други“.От участниците най-много (100 души, 87%) маркират въз-
можността „Българи“, с един по-малко (99 човека, 86,1%) маркират „Роми“, с турци избират да 
живеят 82 души (71,3%), доста по-малко– по 55 човека (47,8%) отговарят, че при възможност, 
биха избрали съседите им да бъдат арменци и/или евреи.

Възможни са и някои допълнителни обработки на тези данни, като например: да се види 
именно дали заявената етническа принадлежност или религията влияят на избора на съседите. 
Данните не показват подобно влияние, което може да се разглежда като допълнителен повод 
за допускането, че отговорите изразяват по-скоро желателност и са въпрос на „демонстратив-
ност“. Няма зависимости между избора на съответния „съсед“ и местоживеенето на респон-
дентите, има известна зависимост по отношение етноса на респондента и етноса на желания 
от него съсед и тя е само при анкетираните, които се определят като турци, да предпочитат да 
живеят с други турци.

Що се касае до религията на съседите – резултатите изразяват отново желателност и 
стремеж за изграждане на определен образ за респондента у интервюиращия. С уточнението, 
че петима души (4,3%) не са дали отговор на този въпрос, останалите отново много често от-
говарят с всички възможности („Християни“, „Мюсюлмани“, „Атеисти“ и „Друго“). Така 102 
човека (88,7%) заявяват, че „Ако можеха да избират, биха искали съседите им да бъдат…“ 
християни, 20 души по-малко (82 човека, 71,3% от извадката) маркират отговор „Мюсюлма-
ни“, под половината (48,7 на сто – 56 души) отговарят с „Атеисти“, а един човек допуска и 
варианта съседите му да изповядват и друга религия, различна от предварително изброените. 
Подобно състояние на данните по-скоро говори за стремеж у отделния респондент да се по-
каже етнически толерантен и индивид, който не би дискриминирал съседите си на етнически 
или религиозен признак.

На следващия въпрос „Ромите нямат работа, защото…“ на респондентите са дадени 
предварителни възможности, от които да избират, както и да дадат свободен отговор. Въпреки 
това, само малко над една пета от тях се възползват (22,6%). Съгласие с конкретните отговори 
дават: 21,7% смятат, че е заради липсата на образование (78,3% отхвърлят подобна възмож-
ност); недоброто владеене на български език смятат, че е причина 23,5% (76,5% не смятат 
така); липсата на умения разпознават като причина за липсата на работа само 20,9% (79,1% не 
са съгласни); болшинството респонденти обаче смятат, че именно етническата им принадлеж-
ност е пречка да си намерят работа (35,7% не смятат така). Що се касае до свободните отговори 
– по-голямата част дават такива, които са свързани с кризисното положение на икономиката 
в страната: 23 пъти се срещат отговори като „Има голяма безработица“, „Няма къде“, „Криза 
е“, „Няма вече заводи“; само два пъти се среща отговор „Не ги искат на работа“, а по веднъж 
отговорите „Мързи ги“ и „Нямат средства, за да ходят на работа“ (в смисъла, че респондентът 
не може да си позволи да плаща за транспорт до работното си място; което – между другото – е 
странно, тъй като точно този респондент живее в кв. „Факултета“ в София, който предоставя 
достатъчно добри възможности за транспорт на жителите си). Което – вероятно – е по-скоро 
предизвикано от установяваната от много други изследвания склонност на ромите да оправда-
ват всичко с липсата на средства и доходи.

Цялостен коментар на горните данни би бил, че респондентите демонстрират търсене на 
причини за липсата на работа извън себе си – в средата, в икономическата ситуация в държа-
вата и най-вече – в дискриминационното отношение към тях.

По отношение образованието – за улеснение на респондентите – отново са предложени 
някои възможни отговори на въпроса „Ромите не ходят на училище, защото…“. И тук е пре-
доставена възможността те сами да дадат свободен отговор. Един човек е отказал изобщо да 
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отговаря. Останалите дават следните данни: 20% са съгласни, че непосещаването на училище 
е заради лошото владеене на български език (80 на сто отхвърлят това като причина); два пъти 
повече хора, обаче, (почти 41%) извеждат като причина това, че „не им е интересно“ (59% не 
смятат това за причина); почти толкова хора мислят, че образованието „не им е полезно за ра-
бота“ (38%, спрямо 62%, които не са съгласни); за сметка на това – мнозинството респонденти 
заявяват, че отпадането от училище е, понеже „Трябва да помагат вкъщи“ (71 на сто, срещу 
само 29% отхвърлящи подобна теза).

Що се касае до свободните отговори – такива дават 23,5% от респондентите. Огромното 
мнозинство от тях отговарят, че отпадането на ромските деца от училище е заради липса на 
средства – подобен отговор се среща 15 пъти, три пъти се среща отговор, че в училище другите 
не ги искат или тормозят, а по веднъж се срещат „Не им се учи“ и „Женитба“. 

Трябва да се отчете, че свободни отговори и на двата въпроса, които дават такава въз-
можност – този и за причините за липсата на работа – дават преимуществено жителите на с. 
Якимово. Всички от тях, конкретно, дават отговор по айтема, свързан с липсата на работа, а 
участниците от другите три локации отказват – едва 7 души от „Факултета“ и един от „Столи-
пиново“ (нито един от „Тракия“) се възползват от възможността да дадат друг отговор, освен 
предварително предложените. На въпроса, свързан с мотивацията за посещаване на училище 
отново масово не споделят предоставените „готови“ възможности жителите на Якимово, до-
като при другите участници и този път се отчита масово придържане към тях. Което, естестве-
но, извежда и много високи зависимости по отношение на локацията и даването на свободен 
отговор. Още по-любопитното е, че именно отговорите на жителите на Якимово са такива, 
че изразяват почти винаги вероятност, например: „Не зная, вероятно нямат пари за дрехи и 
учебници“, „Ходят. Ако някой не ходи, сигурно е заради липса на средства“ или петима души 
директно заявяват, че ромските (техните) деца ходят на училище. Което още веднъж показва, 
че има различия в нагласите на представителите на тоя етнос, които има основания да бъдат 
разпознавани като резултати от съвместното съжителство и взаимодействията с другите групи 
(включително представителите на мнозинството, както е в случая).

Данните за ходенето на училище, също както и касаещите заетостта, обаче, като цяло 
ясно показват отново насоченост у ромите към търсене на причините навън – в икономиче-
ската ситуация и необходимостта да останат вкъщи, за да помагат (основно за осигуряване на 
доходи). 

Допълнително е възможно да се проследи наличието на някои зависимости между об-
разованието, религиозната принадлежност, заявената етническа принадлежност и местополо-
жението от една страна, и отговорите на въпросите, касаещи причините за самоотделянето на 
ромите.

Зависимостта между образованието и мнението по айтема „Ромите сами искат да живеят 
в ромски махали“ е нищожна – то се споделя еднакво от хора с всякаква степен на образование, 
както и болшинството (несъгласните) са всякакво образование. Религията също не влияе на 
отговорите. Има известна зависимост (Eta=0,375) между заявения етнос и мнението по въпро-
са, като тези, които се определят като роми, са несъгласни или напълно несъгласни с подобно 
мнение, „турчеещите се“ също проявяват склонност по-скоро да отричат подобно твърдение, 
докато „българеещите се“ са по-склонни да споделят обратната позиция – че ромите сами из-
бират да живеят в отделени общности. Ясна зависимост има между местоживеенето и мнение-
то по този въпрос (Eta=0,623), като живеещите в ЖР „Тракия“ и в с. Якимово се разпределят 
основно около възможностите „Съгласен“ и „Напълно съгласен“, докато жителите на кв. „Сто-
липиново“ в Пловдив и софийския квартал „Факултета“, се групират преимуществено около 
отговорите „Несъгласен“ и „Напълно несъгласен“. Тази разлика в мненията би могло да бъде 
отдадена на условията на живот на четирите места, на които е проведена анкетата – докато в с. 
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Якимово ромите не са групирани и живеят относително дисперсно на територията на цялото 
село и при еднакви урбанистични и битови условия с останалото население, относително дис-
персни са и живеещите в ЖР „Тракия“ и също в добре устроен район. Обратно – „Факултета“ 
и „Столипиново“ са обособени, отделени и хомогенни от етническа гледна точка райони, носе-
щи белезите на класически гета и с лоша инфраструктура и комунални условия.

„Ромите в България живеят в ромски махали, за да си запазят културата и традициите“ 
– при отговорите на този въпрос зависимостите между разпределението по скалата „Напълно 
съгласен“-„Напълно несъгласен“ с образованието, религиозната принадлежност и заявената 
етническа принадлежност са нищожни, слаба е корелацията с местоживеенето (Eta=0,391), 
като има известна тенденция да са съгласни с подобно твърдение живеещите в „Столипиново“ 
и във „Факултета“. Така получените данни не позволяват стабилни и обосновани коментари.

При отговорите по айтема „Ромите в България живеят в ромски махали, за да са по-сил-
ни заедно“ зависимост между образованието и религиозната и етническата принадлежност 
са слаби, средна е корелацията (Eta=0,412) с местоживеенето, като съгласие изразяват масово 
жителите на „Факултета“ и „Столипиново“, докато при другите локации – ЖР „Тракия“ и с. 
Якимово – няма ясно изразени (или изобщо изразени, както е в Якимово, където 14 от 18-е 
респондента оказват да отговорят на този въпрос) мнения. От гледна точка на това, че двата 
ромски квартала са по същността си гета – подобни мотиви за струпването са очаквани.

Средна към слаба по сила корелация (коефициент на Pearson=0,353) резултатите по айте-
ма „Ромите в България живеят в ромски махали, за да им е по-весело заедно“ показват само с 
образованието. С останалите параметри зависимостите са нищожни. Коментарът може да бъде 
само, че това е мнение на респонденти с всякакво образование. Още повече, че голямата част 
от анкетираните го споделят в по-малка или в по-голяма степен (Табл. 4). Интересно е, обаче, 
че сред тези, които са отказали да дадат отговор, видимо най-голямата група е от тези със сред-
но образование (най-високата степен, сред обхванатите в анкетата).

Табл. 4. Разпределение по брой на респондентите, споделящи мнението, че ромите живе-
ят в ромски махали, за да им е по-весело заедно.

Образование

ОбщоБез
Незав. 

начално
Зав. 

начално Основно Средно
Без отговор 5 2 3 5 10 25
Напълно съгласен 1 3 8 8 9 29
Съгласен 0 5 4 9 12 30
Неутрално мнение 0 0 2 7 15 24
Несъгласен 0 0 0 0 5 5
Напълно несъгласен 0 0 0 0 2 2
Общо 6 10 17 29 53 115

На отговорите по айтема „Ромите в България живеят в ромски махали, за да не плащат 
ток и вода“ не оказват влияние нито местоживеенето, нито образованието, нито етническата 
или религиозната принадлежност.

Що касае данните по предложението „Ромите в България са принудени да живеят в ром-
ски махали“ – зависимост се наблюдава между отговорите и образованието (коефициент на 
Pearson=0,426): с повишаването му има тенденция респондентите да изразяват несъгласие. С 
други думи: хората с по-ниско образование са по-склонни да търсят причини за положението 
си, извън себе си – да държат обстоятелствата и другите „отговорни“. С религиозната и етни-
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ческата принадлежност зависимост няма, но коефициентът на корелация (Eta=0,670) е много 
висок и показва зависимост в отговорите, основана на местоживеенето – в едната крайност 
(„Напълно съгласен“ и „Съгласен“) са респондентите от кварталите „Факултета“ и „Столипи-
ново“, докато в другата („Напълно несъгласен“ и „Несъгласен“) са живеещите в ЖР „Тракия“ 
и с. Якимово. Последното отново може да се разглежда като проява на гетоизацията на двата 
квартала.

По отношение пола: зависимост между него и отговорите по въпросите, касаещи самоот-
делянето няма, както няма и с възрастта. Иначе казано: мненията се споделят в еднаква степен 
и от двата пола, както и от представителите на всички възрастови групи.

В крайна сметка – това изследване потвърждава данни, получавани и от други, предишни 
проучвания на ситуацията в ромските жилищни ареали. В същото време – добавя нови, автен-
тични данни, даващи допълнителна яснота за мотивите и причините ромското малцинство да 
проявява тенденция към струпване и хомогенизиране на пространствата, които населява. Така 
– става ясно – този етнос практически до голяма степен сам избира живот в покрайнините не 
само на физическото, но и на социалното пространство, сам се поставя в маргинализирано и 
– в някаква степен – сам съдейства за окончателното си конституиране като група в социално 
неравнопоставено положение. Като резултат – представителите на ромския етнос, бидейки 
изтласкан (и самоизтласкал се) встрани от обществения живот и съвместната дейност в бъл-
гарското общество – биват и системно недопускани (или фактически с блокиран достъп) до 
упражняването на различни свои права, възможности или възползване от ресурси, които иначе 
са достъпни за членовете на другите групи и които са от ключово значение за интеграцията на 
изключените групи по принцип, като например заетост, здравеопазване, образование.

В годините на прехода в България маргинализацията придоби масов характер и някои 
специфични форми. Кризата в обществените отношения подпомага процеса на маргинализа-
ция на цялото население, формира се „социално дъно“, включващо представители на етниче-
ските малцинства, но и бедни, просещи, безимотни и безпризорни членове на мнозинството. 
Особеност на маргинализацията в България е, че – веднъж оказали се „на дъното“ – подобни 
хора има малка вероятност да се върнат към нормален живот и да се впишат отново в общност-
та. Подобни аутсайдери са основно хора в неконкурентна на трудовия пазар възраст, здраво-
словно състояние, липса на умения.

Маргиналността, като явление, свойствено за обществата в преход, се определя от гра-
ничното състояние на обществото, намиращо се между две системи и в условията на сътресе-
ния в икономиката, социално-политическите отношения, образованието. За някои маргинални 
слоеве е характерно постепенното изработване на специфична ценностна система, на която са 
присъщи враждебност към съществуващите обществени институти, крайни форми на социал-
на дезадаптивност и неприемане на статуквото. Маргиналите, често без постоянен доход и с 
изменена ценностна система, са готови на престъпления, основно икономически, обусловени 
от положението им.Маргиналната самоидентификация се базира на чувството за собствено 
несъответствие на „нормата“. Но независимо дали маргинализацията е вътрешна или външна, 
маргиналната личност е подложена на определени изпитания. В маргиналното си състояние 
и стремяща се или принудена да се адаптира към нови условия, тя продължително време из-
питва напрежение, предопределяно от успеха или неуспеха на адаптацията и промяната на 
идентичността. Противоречията в маргиналното състояние често се изразяват през девиантно 
поведение, аномия, отчужденост, изолация.

Атрибути на маргиналността и социалното изключване са социални фактори, като бед-
ността, безработицата, икономическата и социалната нестабилност. В съвременните общества 
трудът е не само основен източник на доход, с който се плаща за услуги, но е и основният 
източник за формиране на самочувствието и себевъзприятието на индивида. Голямата част 
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от социалната мрежа и чувството на принадлежност и на приобщеност също се въртят около 
работата. Много от индикаторите за крайна форма на социално изключване, като бедност и 
бездомничество, зависят от дохода, който обикновено се получава от трудова заетост. Социал-
ното изключване може да бъде резултат от продължителна безработица, особено в държави със 
слаба социална система (Furlong, 2013). 

Като цяло, проблемът със социалното изключване обикновено се свежда до липсата на 
равни възможности и неравнопоставеността, тъй като някои хора са по-често обект на изключ-
ване, отколкото други. Социално изключените индивиди предпочитат нелегални начини за 
постигане на целите си, тъй като и не виждат начин да паснат на общество, което не би ги при-
ело (или не ги и приема) и без друго. Но така се влиза в порочен кръг – обществото не приема и 
изключва хора, които не му пасват. По-опасното е, че младите хора се сблъскват с намаляващи 
възможности за намиране на работа и осигуряване на добър начин на живот. Което, от своя 
страна, може да ги подтикне към незаконни начини за постигане на желания стил на живот. 
Нещо, с което лесно би могло да се обясни и нивото на ромската престъпност в България. 
Въпреки това, само и единствено припознаването на социалното изключване, като мотив за 
извършване на престъпление от дадена група, е фриволно, тъй като дори изключването, само 
по себе си, не е еднозначен, още по-малко – едностранен феномен. 

Изключващи форми на дискриминация може да бъдат проявени не само към етническите 
общности, но и към хората с увреждания, сексуално различните, младите хора, изобщо: всеки, 
различен от мнозинството, или всеки, който се „отклонява“ от възприетата норма, може да се 
превърне в обект на социално изключване. В крайна сметка, резултатът от него е, че дадени ин-
дивиди или общности са с ограничен или блокиран достъп до пълноценно участие в икономи-
ческия, социалния и политическия живот на обществото и държавата, към която принадлежат. 
Социалната маргинализация на индивидуално ниво резултира в изключването на индивида от 
смислено участие в обществото

Светът предлага безброй възможности за индивида и възприемането на социалната иден-
тичност осигурява усещане за увереност и стабилност, което води до загуба на алтернативни-
те възможности, след направата на идентичностния избор (или идентичностните избори). В 
същото време хората се стремят да преодолеят неопределеността и страха, като придобият и 
установят стабилна социална идентичност. Така в реалността свободата на избора се превръща 
в ограничение на възможностите.

В глобализирания свят „локалните“ идентичности, каквито са регионалните и етниче-
ските, не възникват и не съществуват на база на определени групи, пространства или терито-
рии. Глобализацията трансформира тези идентичности по начин, по който стават в по-голяма 
степен взаимозависими, инклузивни, но и отворени към света. В същото време, като елимини-
ра разграниченията и разликите между различните култури и региони, глобализацията прово-
кира силна съпротива от малките групи и така води до открояването им – въпреки рухването 
на преградите, хората все още упорито отстояват културните си различия и дори под натиск 
да променят идентичността си, групите все още проявяват устойчива склонност да развиват и 
затвърждават дори символични граници и различия помежду си. 

Противно на социалното изключване, социалното включване е целенасочено действие за 
промяна на обстоятелствата или навиците, които водят (или са довели) до социалното изключ-
ване. Но интеграцията няма как да е само едностранен процес и само желание на едната стра-
на, в случая – на малцинството. Своя дял в този процес трябва да даде и по-голямата структура, 
мнозинството. В крайна сметка: различието е факт. И ако българското общество не намери 
начини да приеме различието, ще продължава да се фрагментираи анклавизира.
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ATTITUDES AND PREJUDICES TOWARDS MIXED MARRIAGES 
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Българският и ромският етнос съжителстват на една и съща територия от векове 
(Томова, 2008). Границите им обаче, както е обичайно при контакт между големи гру-
пи, не са напълно непропускливи и през годините са се създавали двойки и семейства 
от смесен тип. От особен интерес за социалната и етно-психологията е да описва как-
то спецификата на такива връзки, така и отношението на околните, по-конкретно на 
представителите на двата включени етноса, към тях. Целта на настоящото изследване е 
именно тази – да разкрие елементи от нагласите на хора от български и ромски етниче-
ски произход към смесените бракове между представители на двата етноса. Участниците 
са 203 души от български и ромски етнически произход, като вторите са разделени на 
две подгрупи – интегрирани и неинтегрирани. Изследването е проведено със специално 
създаден за целта въпросник, чието конструиране е представено в статия в Българско 
списание по психология.Първоначалната хипотеза е (преди ромите да бъдат разделени 
условно на интегрирани и неинтегрирани), че ромите ще са по-дискриминативно и пре-
дубедено настроени от българите. Тя не се потвърди. Преформулираната и прецизирана 
хипотеза, довела до втората част на изследването, е, че неинтегрираните роми ще са с 
по-негативни нагласи към смесените бракове от българите и интегрираните роми. Така 
формулираната хипотеза частично се потвърди. Резултатите като цяло показват, че не-
гативните нагласи и предразсъдъци продължават да са водещи при възприемането на 
смесените бракове и от двете страни, но и че има „лъч светлина“ в лицето на групата 
на интегрираните роми, които приемат еднакво позитивно браковете както в рамките 
на единия етнос, така и междуетническите, стремят се към равни условия на живот с 
представителите на българския етнос, към равни възможности и същевременно полагат 
усилия да допринасят за обществото със своите способности и таланти.

The Bulgarian and Roma ethnicities coexist on the same territory for centuries (Tomova, 
2008). However, their boundaries, as is common in contact between large groups, are not 
completely impenetrable and over the years couples and families of mixed type have been 
created. It is of particular interest for social and ethno-psychology to describe both the specifics 
of such relationships and the attitudes of others, in particular the representatives of the two 
included ethnic groups, to them. The purpose of this study is precisely this - to reveal elements 
of the attitudes of people of Bulgarian and Roma ethnic origin to mixed marriages between 
representatives of the two ethnic groups. The participants are 203 people of Bulgarian and 
Roma ethnic origin, the latter being divided into two subgroups - integrated and non-integrated. 
The study was conducted with a specially designed questionnaire, the construction of which is 
presented in an article in the Bulgarian Journal of Psychology. The initial hypothesis is that 
Roma should be more discriminatory and biased by the Bulgarians (before the Roma are divided 
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into conditionally integrated and non-integrated). It has not been confirmed. The reformulated 
and refined hypothesis that led to the second part of the study is that non-integrated Roma will 
have more negative attitudes towards mixed marriages of Bulgarians and integrated Roma. 
The hypothesis thus formulated is partially confirmed. Overall, the results show that negative 
attitudes and prejudices continue to prevail in the perception of mixed marriages on both sides, 
but that there is a „beam of light“ in the face of the group of integrated Roma who accept 
equally positive marriages both within one both ethnic and inter-ethnic, strive for equal living 
conditions with the representatives of the Bulgarian ethnic group, equal opportunities and at 
the same time make efforts to contribute to society with their abilities and talents.

уВод

Сблъсъкът на различни човешки култури е едно от най-интересните явления, които се 
изучават от психологията и различни нейни клонове (социална, кроскултурна, етническа, по-
литическа и т.н.). Под влиянието на външната среда и историята на семейството, племето или 
държавата, хората изграждат модели на поведение и отношение към света около себе си, които 
често водят до големи трудности или дори пълна невъзможност да установят контакти на раз-
бирателство и ефективно взаимодействие с представители на друга култура. Разминаванията 
могат да се отнасят както до обичаи, свързани със специални събития от изключително зна-
чение за отделния индивид или цялото общество (раждане, смърт, сключване на брак и т.н.), 
през пъстра палитра от религиозни ритуали, носещи най-разнообразни послания и символика, 
до ежедневни и дори неосъзнавани действия като прилагане на хигиенни процедури или упо-
требата на невербални сигнали, които съпътстват, допълват, а понякога изцяло променят сми-
съла, носен от вербалната комуникация. Когато към тези разлики се добави и действието на 
убеждения, предразсъдъци и стереотипи, вероятността за успешно общуване между културите 
започва да изглежда изключително малка.

В съвременния свят сблъсъкът на култури е по-актуална тема от когато и да било. Лес-
ният пренос на информация (телевизия, Интернет) и бързите и лесни пътувания (самолети и 
коли) правят някогашните бавни връзки от далечно разстояние мигновени и в реално време. 
Не е нужно да ходим далеч, за да открием сблъсъка на култури. Трайното съвместно съществу-
ване, нерядко в продължение на векове, е особено типично за граничните райони, там, където 
географски една или друга държава се е оказвала на мястото на сблъсъка между култури и 
цивилизации. Както е случаят и с нашата страна – България.

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

Всъщност ромите далеч не са една монолитна група с единен културен и социален облик. 
Въпреки че за българите всички те са просто „цигани“ или „роми“ (стандартен социално-пси-
хологически механизъм за приемане на всички от другата група като едни и същи), тази група 
хора под един общ етикет всъщност е смесица от много различни субгрупи и субкултури. Те 
се отличават по религия, бит, обичаи, ценности и поведение.Названието „роми“ не е нещо ед-
нозначно, а е име на една от четирите основни групи, разселени из цяла Европа – Рома, Рома-
ничели, Синти и Кало. Някои изследователи дори посочват, че етнонимът „цигани“ трябва да 
се запази като по-общ, докато „роми“ е по-тясно понятие (Марушиакова, Попов, 1993), макар 
че живеещите в България са именно от тази голяма група на Рома. Тези основни групи, от своя 
страна, се разделят на по-малки, като например йерлии, кардараши, рудари, Хорахане Рома и 
т.н. (Томова, 2008) Не са малко и хората, които произхождат етнически от ромския етнос, но 
не са формирали или са предпочели да изградят / заместят етническата си идентичност, като 
например Хорохане Рома, които имат преимуществено турско самосъзнание. При официал-
ните преброявания у нас, голяма група предпочитат да не си навличат стигмата „цигани“ и се 
вписват директно като българи.

Особен интерес представлява за изследването ни една специална група, чиито членове 
могат да произхождат от всяка от ромските подобщности. Това са хора от ромски етнически 
произход, които са добре интегрирани, имат стандарт на живот, сходен с този на мнозинство-
то или дори по-висок, висше образование, високи доходи, постоянна работа и т.н. Те са хора, 
които внасят нови нюанси в добре познатата, да не кажем до болка омръзналата ни картина на 
отхвърляне и омраза на етническа основа. На тях е обърнато специално внимание при описа-
ние на резултатите от настоящото изследване.

Стандартно положение е представителите на две различни в културно отношение гру-
пи да спазват дистанция, да не се смесват извън абсолютно необходимото и дори да се кап-
сулират. И все пак, колкото и да се държат настрани едни от други, неминуемо е да протича 
взаимодействие и да се случват контакти и извън неофициално „предписаните“. Колкото и да 
не се харесват две общности помежду си, в резултат на специфично лично взаимодействие 
или разнообразни обстоятелства, е естествено, някои дори биха казали статистически не-
избежно, да се формират близки познанства, приятелства, отделни индивиди да преживеят 
еротично привличане, да се формират (тайни) връзки, а, в крайна сметка, да се стигне и до 
създаване на смесени бракове. Тези близки отношения всъщност не са нещо неправилно, 
нередно и осъдително, точно обратното, от гледната точка на едно мултикултурално обще-
ство, базирано на принципите на приемането и уважаването на всяка човешка личност, тези 
смесени познанства, приятелства и семейства са носители на надежда за обществото като 
цяло, че е възможно контактът между културите да носи не само напрежение и различни 
форми на разрушителност, но и близост, взаимопомощ, уважение. Какво обаче се случва на 
нивото на отделните замесени личности? На нивото на техния тесен социален кръг – семей-
ство, приятели, съседи? Готови ли са хората да приемат избора на техен познат или роднина 
да създаде семейство с представител на друг етнос? Как ще бъде прието това – като над-
скачане на предразсъдъците и стереотипите или като „ненормално“ и предателство спрямо 
„своите“? Имат ли представителите на различните етноси психическата зрялост да приемат 
един смесен брак като нещо потенциално позитивно или биха заклеймили осмелилите се да 
се изправят срещу общоприетото и утвърденото като „правилно“? За да отговорим на тези 
въпроси е необходимо не просто да разсъждаваме за същината на човешката природа или да 
цитираме едни и други примери. Необходимо е да провеждаме изследвания. Резултатите от 
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точно такова изследване са представени в настоящата статия.

цел

Целта на настоящото изследване е да се установи какви са нагласите на хора с български 
и ромски етнически произход към смесени бракове между хора от същите етнически групи. 
Сравнението, което искаме да направим, не е на съдържателно ниво, а на ключовото при на-
гласите оценъчно равнище, свеждащо се до положително-отрицателно отношение към обекта 
на нагласата.

хипотези

Основната хипотеза е, че ромите ще са по-негативно настроени към смесените бракове 
от етническите българи. Основанието за тази хипотеза се корени най-вече в традиционния и 
консервативен морал, изповядван в ромските общности, включващ и редица ограничения и 
специфики що се отнася до семейния живот и встъпването в брак, високата степен на капсули-
ране, общите негативни нагласи към мнозинството от българи (които са не по-малко негативно 
настроени към малцинството от роми).

Както се установи при провеждането на изследването, така зададена, хипотезата се ока-
за недостатъчно прецизно формулирана. Затова реално проведените изследвания са 2, а не 1, 
като в първото групата на ромите се разглежда като едно монолитно цяло, докато във второто 
ромите са разделени според това дали се придържат строго към традиционния начин на живот, 
капсулирането и старите ценности на етническата си група (условно наречени „неинтегрира-
ни“) или живеят според правилата и стандартите на „малкото мнозинство“ (българите) и дори 
на „голямото мнозинство“ (европейските народи), като те са условно наречени „интегрирани“. 
Целта на двете е една и съща, но хипотезата, броя ИЛ и други формалности са различни, така 
че те ще бъдат описани отделно.

Хипотеза за изследване 1: ромите ще са по-негативно настроени към смесените бракове 
от етническите българи. Тази хипотеза вече беше представена по-горе като основно предполо-
жение, залегнало при планиране на изследването.

Хипотеза за изследване 2: неинтегрираните роми ще са по-негативно настроени към 
смесените бракове, както от етническите българи, така и от интегрираните роми. Тази хипотеза 
представлява прецизиране на хипотеза 1, което беше направено като следствие от получените в 
изследване 1 резултати и тази хипотеза е основната за представеното тук цялостно изследване.

инструментариум

За измерване на нагласите на представителите на двата етноса към смесените бракове, 
беше използван „Въпросник за измерване на нагласите към смесените бракове между роми 
и българи“с автори М. Коралов и Д. Асенов.Данни за разработването и психометричните ка-
чества на въпросника са публикувани в Българско списание по психология от 2017 г. в статията 
„Разработване на въпросник за измерване на нагласите към смесените бракове между роми и 
българи“.

Въпросникът съдържа 3 скали, като техните имена, брой айтеми и коефициенти на въ-
трешна консистентност (α на Кронбах) са представени в таблица 1.
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Таблица 1. Трите скàли от „Въпросник за измерване на нагласите към смесените бракове 
между роми и българи“, с брой айтеми и коефициенти на вътрешната консистентност

Име на скàлата Брой 
айтеми

Алфа на 
Кронбах (α)

1. Нагласи спрямо брак с човек от ромски произход 10 0,929
2. Нагласи спрямо брак с човек от български произход 9 0,803
3. Нагласи общо към смесените бракове (отнасят се към 
трети лица, не лично към участниците) 10 0,896

Инструментът разполага с добри психометрични качества и е подходящ за провеждане на 
планираното от нас първо изследване.

За второто изследване обаче се оказа, че въпросникът в неговата цялост е твърде дълъг и 
неудобен за употреба, когато участници са хора, които не могат или трудно четат сами, трябва 
да попълват хартиени или електронни бланки и бързо се изморяват и отегчават.Тази ситуация 
доведе до изготвяне на модификация на въпросника така, че да бъде достатъчно икономичен 
и удобен за устно администриране и отбелязване на отговорите на ИЛ в бланка от анкетьор. 
Модификацията се състои в избиране на общо 8 от 29-те въпроса, при които беше отчетена 
най-голяма разлика в начина на отговаряне между етнически роми и българи.Въпросите са:

1. Мислите ли, че ако сключите смесен брак с човек от другия етнос (ромския или бъл-
гарския), повечето от Вашите приятели биха Ви подкрепили? 

2. Смятате ли, че съвместен брак с човек от другия етнос (ромски/български) би бил 
удовлетворяващ за Вас? 

3. Ако се влюбите в българин/българка, бихте ли се омъжила/оженил за него/нея? 
4. Бихте ли се омъжили/оженили за българин/българка? 
5. Родителите Ви биха ли приели българин/българка на драго сърце в семейството си? 
6. Според Вас едно българско семейство би ли Ви приело на драго сърце, като част от 

него? 
7. Според Вас, бихте ли могли да се влюбите в българин/българка? 
8. Представете си, че детето Ви сключи брак с човек от другия етнос (български/ром-

ски). Това би ли ви натъжило?
Въпросите се отнасят основно за нагласа към брак с българин / българка, тъй като само 

представители на групата „роми неинтегрирани“ са отговаряли на съкратения вариант. Всички 
представители на групите „българи“ и „роми интегрирани“ са попълнили целия въпросник 
от 29 айтема, а за сравненията с „роми неинтегрирани“ са използвани само съответстващите 
въпроси.

Участници в изследването (изследвани лица)
В първото изследване взеха участие 162 души. Във второто изследване добавихме още 

41. Така общият брой достига 203 души, разпределени по следния начин:

Таблица 1. Разпределение на участниците в изследването

Група Брой Процент
българи 89 43,8
роми интегрирани 62 30,5
роми неинтегрирани 41 20,2
друго 7 3,4
липсващи данни 4 2,1
ОБЩО 203 100
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процедура

Данните бяха събирани на 2 етапа. Първият беше през есента на 2016 г., по електронен 
път, чрез предоставените от Google forms средства. Всички инструкции, въпроси и отговори 
се пращаха и получаваха чрез електронен формуляр, като са обработени единствено изцяло 
пълните бланки. Непълно отговаряне, дори и да е било само поради липса на време, е приема-
но като отказ от участие и такива попълвания (много малък брой) не са включени в крайната 
обработка на данните.

Значително по-интересно и предизвикателно беше провеждането на втората част от из-
следването. Провеждането на втората част се оказа необходимо, когато беше направено пре-
цизиране в хипотезата и се наложи да се обособи групата на „неинтегрираните роми“. В тази 
група влизат хора, които, макар и вече пълнолетни, са с ниско (начално) или без образование. 
Такива, които имат трудности или не могат да четат и пишат; които не могат да използват 
Интернет; които живеят капсулирани в гетото; повечето без официална трудова заетост и оче-
видно, поне към момента, нямат намерение да променят начина си на живот и да се възползват 
от възможностите, които предлага модерното общество, независимо колко е предубедено към 
определени свои членове. За да можем да изследваме техните нагласи по отношение на сме-
сените бракове първо намалихме драстично броя на айтемите и второ, цялата процедура беше 
напълно променена като (само за тях) бяха организирани срещи на живо в една от ромските 
махали в София през февруари и юли 2017 г. На тези срещи подготвен анкетьор задаваше по 
еднообразен начин индивидуално въпросите на изследваните лица и регистрираше техните 
отговори. След това данните, получени по този начин, бяха допълнително ръчно въвеждани 
във файла с общите данни.

анализи и резултати

При провеждане на сравнителни анализи между етнически българи и етнически роми в 
първото изследване не бяха открити статистически значими разлики. В първия момент това 
предизвика известна изненада у нас, тъй като имахме доста ясно изразено очакване, което 
се коренеше както във вече натрупано знание в чужбина за отношението на малцинствените 
групи към мнозинството, така и на личен опит и впечатления при контакти с представители 
на двата етноса. След размишления и обсъждания решихме, че най-вероятно се сблъскваме с 
феномен от различен порядък от предварително прогнозирания и че не просто сме измерили 
нагласите на два етноса, а сме измерили нагласите на един етнос и на една група от друг етнос, 
която обаче вече е изгубила част от типичните специфики в мисленето и нагласите на собстве-
ния си етнос, тъй като начинът на живот, постигнати успехи, качество и стандарт на живот ги 
правят по-близки до мнозинството или най-малкото „различни“ от другите представители на 
собствения им етнос. Основанието да приемем тази гледна точка беше най-вече проведеното 
изцяло през Интернет изследване, както и степента на образование, посочвана от участниците. 
Изследваните лица от първото изследване бяха хора с добра грамотност, свободно използващи 
интернет, работещи, често развиващи собствен бизнес, преимуществено хора с висше обра-
зование или следващи във висше учебно заведение. Затова насочихме вниманието и усилията 
си към натрупване на извадка от хора, които са част от капсулираната ромска общност. Така, 
представените тук анализи се отнасят до крайното сравнение, фокусирано върху три групи - 
етнически българи, етнически роми (интегрирани) и етнически роми (неинтегрирани). Срав-
ненията са направени чрез еднофакторен дисперсионен анализ.

На първо място в таблица 2 са представени средните стойности и стандартните отклоне-
ния по 8-те критични въпроса за представителите на трите интересуващи ни групи. Минимал-
ните и максималните стойности по всеки въпрос са съответно 1 и 5. По-високите стойности 
означават по-голяма степен на съгласие с айтема.
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Таблица 2. Средни стойности и стандартни отклонения по 8-те критични въпроса за три-
те интересуващи ни групи – етнически българи, роми интегрирани и роми неинтегрирани

въпрос българи роми 
интегрирани

роми 
неинтегрирани

M SD M SD M SD
1. Мислите ли, че ако сключите смесен 
брак с човек от другия етнос (ромския или 
българския), повечето от Вашите приятели 
биха Ви подкрепили?

2,74 1,32 3,60 1,27 3,22 1,17

2. Смятате ли, че съвместен брак с човек 
от другия етнос (ромски/български) би бил 
удовлетворяващ за Вас?

2,91 1,35 3,90 1,27 2,12 0,99

3. Ако се влюбите в българин/българка, бихте 
ли се омъжила/оженил за него/нея? 4,34 1,10 4,20 1,15 2,59 1,30

4. Бихте ли се омъжили/оженили за българин/
българка? 4,49 0,91 4,30 1,01 1,90 0,97

5. Родителите Ви биха ли приели българин/
българка на драго сърце в семейството си? 4,32 1,01 4,27 0,81 3,10 1,17

6. Според Вас едно българско семейство би 
ли Ви приело на драго сърце, като част от 
него?

4,17 0,90 3,67 1,06 1,43 0,68

7. Според Вас, бихте ли могли да се влюбите 
в българин/българка? 4,55 0,88 4,47 0,87 3,70 1,26

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

3,02 1,35 2,26 1,36 3,90 0,98

От средните стойности в таблицата ясно се вижда, че на много места нагласите на ет-
ническите българи и интегрираните роми са съвсем сходни. Например на въпрос „Бихте ли 
се омъжили/оженили за българин/българка?“ техните средни са съответно 4,49 и 4,30, докато 
средната за групата на неинтегрираните роми е 1,90, което показва много силно негативно от-
ношение и неприемане на такава възможност от тяхна страна (статистическата значимост на 
разликата е описана по-долу).

На следващата таблица (таблица 3) са представени резултатите от еднофакторен диспер-
сионен анализ по 8-те критични въпроса.

Таблица 3. Резултати от еднофакторен дисперсионен анализ по 8-те критични въпроса

въпрос F p
1. Мислите ли, че ако сключите смесен брак с човек от другия етнос (ромския 
или българския), повечето от Вашите приятели биха Ви подкрепили? 6,45 0,000

2. Смятате ли, че съвместен брак с човек от другия етнос (ромски/български) би 
бил удовлетворяващ за Вас? 16,78 0,000

3. Ако се влюбите в българин/българка, бихте ли се омъжила/оженил за него/
нея? 23,15 0,000

4. Бихте ли се омъжили/оженили за българин/българка? 70,36 0,000
5. Родителите Ви биха ли приели българин/българка на драго сърце в 
семейството си? 15,59 0,000

6. Според Вас едно българско семейство би ли Ви приело на драго сърце, като 
част от него? 80,95 0,000

7. Според Вас, бихте ли могли да се влюбите в българин/българка? 7,97 0,000
8. Представете си, че детето Ви сключи брак с човек от другия етнос (български/
ромски). Това би ли ви натъжило? 13,54 0,000
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Очакван и все пак впечатляващ резултат е, че според резултатите от проведения еднофак-
торен дисперсионен анализ, се откриват статистически значими разлики в отговарянето по 
всички 8 въпроса, при това при най-строги стойности на р. Разбира се, общият резултат е 
твърде недиференциран, а за нас представлява особен интерес точно между кои групи се уста-
новяват статистически значимите разлики. Затова допълнително приложихме анализ на мно-
жествените сравнения. Сравненията между всички включени групи по 8-те критични въпроса 
са представени графично и е описана стойността на р там, където разликата е статистически 
значима. Там, където въпросът се отнася само за отношението от роми към българи, е добавено 
сравнение със съответния въпрос, който отчита отношението на българите към ромите.

Графика 1. Средни стойности на четирите групи по въпрос „1. Мислите ли, че ако склю-
чите смесен брак с човек от другия етнос (ромския или българския), повечето от Вашите 
приятели биха Ви подкрепили?“

От множествените сравнения по метода на Тъки се установява наличието на една статис-
тически значима разлика и тя е между групата на българите и интегрираните роми (р = 0,000). 
Групата участници с друг етнос има още по-високи резултати, но тя е съставена от твърде 
малко хора, поради което няма основание да се направи заключение за статистически значима 
разлика с българите (р = 0,117) или с някоя от другите две групи. Изводът, който следва от ре-
зултатите на този анализ е, че от трите представляващи интерес за изследването групи, инте-
грираните роми в най-голяма степен вярват, че биха получили подкрепата на хората от близкия 
социален кръг на познатите си (обобщено като приятели) ако встъпят в брак с представител 
на другия етнос. Разликата с мнението на българите е статистически значима. Те в най-голяма 
степен очакват негативна реакция от страна на хората от близкия си социален кръг. От друга 
страна, този резултат не потвърждава хипотеза 2, тъй като не се отчита значима разлика между 
средните на групата на българите и групата на неинтегрираните роми.
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Графика 2.Средни стойности на четирите групи по въпрос „2. Смятате ли, че съвместен брак 
с човек от другия етнос (ромски/български) би бил удовлетворяващ за Вас?“

От множествените сравнения по метода на Тъки се установява наличието на няколко ста-
тистически значими разлики. Групата, която се откроява най-много, е тази на неинтегрираните 
роми, които в най-малка степен вярват, че брак с човек от другия етнос би бил удовлетворяващ 
за тях, като разликата е значима както спрямо българите (р = 0,007), така и спрямо интегри-
раните роми (р = 0,000). Разликата между тях и хората, посочили друг етнос, е гранична (р = 
0,062), което се дължи на твърде малкия брой хора с етнически произход различен от българ-
ски и ромски. Интересно е, че по този въпрос разликата между българи и интегрирани роми 
също е значима (р = 0,000), като интегрираните роми показват по-голяма степен на приемане 
на идеята, че смесен брак би могъл да бъде удовлетворяващ за тях. Полученият в рамките на 
този анализ резултат потвърждава хипотеза 2.

Графика 3. Средни стойности на четирите групи по въпрос „3. Ако се влюбите вбългарин/
българка,бихте ли се омъжила/оженил за него/нея?“ За сравнение са включени средните 
по въпрос „Ако се влюбите вром/ромка,бихте ли се омъжила/оженил за него/нея?“ (стой-
ностите, маркирани с бели точки).

Резултатът от множествените сравнения по метода на Тъки показва, че българи, инте-
грирани роми и „друго“ реагират като една група, с минимални разлики помежду им, докато 
групата на неинтегрираните роми рязко се различава. Между неинтегрираните ро ми и остана-
лите разликите са статистически значими (р = 0,000 в сравнение с българите, р = 0,000 в срав-
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нение с роми интегрирани и р = 0,003 в сравнение с „друго“). Неинтегрира ните роми са доста 
категорични, че, дори и да се влюбят в българин/българка, не биха встъпили в брак с него/нея. 
Интегрираните роми са особено интересни в това отношение – за тях няма значение дали са 
се влюбили в българин/българка или човек от техния етнос, готовността им да сключат брак е 
една и съща (средна 4,2 и 4,1). Българите, следвайки очевидната логика на избора по етническа 
принадлежност, в по-малка степен проявяват готовност да сключат брак при влюбване в ром/
ромка. Интересно е сравнението между готовността на българите и на неинтегрираните роми. 
Директното сравнение чрез Т-тест показва, че неинтегрираните роми (M = 2,58; SD = 1,30) 
статистически значимо са по-малко готови да сключат брак с българин/българка, отколкото 
българите (M = 3,22; SD = 1,47) са готови да сключат брак с ром/ромка (Т = 2,37; р = 0,019).
Полученият в рамките на този анализ резултат потвърждава хипотеза 2.

Графика 4.Средни стойности на четирите групи по въпрос „4. Бихте ли се омъжили/оже-
нили за българин/българка?“ За сравнение са включени средните по въпрос„Бихте ли се 
омъжили/оженили за ром/ромка?“ (стойностите, маркирани с бели точки).

Двата въпроса - 3 и 4 - са много подобни един на друг и все пак не са еднакви. Изслед-
ваните лица очевидно не ги възприемат като един и същи въпрос, което е ясно видимо от раз-
ликата в резултата от дисперсионния анализ - за въпрос 3 стойността на F е 23,15, докато за 
въпрос 4 стойността на F е 70,36, т.е. натрупана е много по-голяма разлика в дисперсиите при 
въпрос 4.Всъщност е много интересно как включването на емоционалното състояние „влю-
бен/а“ в някаква степен смекчава крайността на изказаните мнения, която е по-ясно видима във 
варианта на въпроса, в който не се включва емоция. От множествените сравнения по метода 
на Тъки се установява, че и тук, както при въпрос 3 няма разлика между българи, интегрирани 
роми и „друго“, но има драстично разминаване с позицията на представителите на група „роми 
неинтегрирани“. Този път и при трите сравнения р = 0,000. Очевидно неинтегрираните роми 
са категорично по-негативно настроени към брак с българин/българка и докато такава разлика 
е съвсем разбираема, когато сравняваме с българи, които избират хора от собствения си етнос, 
то тази разлика е особено интересна и дава повод за размисъл, когато се отнася до хора от съ-
щия етнос, но с по-добро образование, по-висок стандарт на живот, по-добра професионална 
реализация в живота и надскочили рамките на капсулацията. Както и при предходния въпрос и 
тук интегрираните роми показват еднаква степен на позитивно приемане на хората и от двата 
етноса. Българите, съответно, отново са много по-позитивно настроени към идеята за брак с 
човек от собствения си етнос. И отново от особен интерес за нас, а и за проверка на хипотеза 
2, е сравнението между роми, проявяващи готовност да сключат брак с българи и българи, 
проявяващи готовност да сключат брак с роми. Всъщност тази готовност и в двете посоки не 
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е голяма. От директното сравнение между двете групи чрез Т-тест все пак се установява, че 
неинтегрираните роми (M = 1,90; SD = 0,97) в по-голяма степен от българите (M = 2,65; SD = 
1,53) приемат негативно идеята да се свържат в смесен брак (Т = 4,44; р = 0,000).Полученият в 
рамките на този анализ резултат потвърждава хипотеза 2.

Графика 5.Средни стойности на четирите групи по въпрос „5. Родителите Ви биха ли 
приелибългарин/българка на драго сърце в семейството си?“За сравнение са включени 
средните по въпрос „Родителите Ви биха ли приелиром/ромка на драго сърце в семей-
ството си?“(стойностите, маркирани с бели точки).

Отново, по линия на въпрос 5, българи и интегрирани роми са на едно и също мнение, 
докато неинтегрираните роми в по-малка степен вярват, че родителите им биха приели бълга-
рин или българка в семейството си. От множествените сравнения по метода на Тъки се устано-
вява, че разликата е статистически значима при р = 0,000 спрямо двете групи и няма разлика с 
група „друго“. Как обаче очакват българите, че родителите им ще реагират, ако в семейството 
се появи човек от ромски произход? Явно доста негативно. Директното сравнение между не-
интегрирани роми(M = 3,09; SD = 1,16) и българи (M = 2,47; SD = 1,48)показва, че българите 
очакват по-силна негативна реакция от родителите си, отколкото ромите(Т = 2,36; р = 0,019).
Полученият в рамките на този анализ резултат не потвърждава хипотеза 2.

Графика 6. Средни стойности на четирите групи по въпрос „6. Според Вас едно българ-
ско семейство би ли Ви приело на драго сърце, като част от него?“За сравнение са вклю-
чени средните по въпрос „Според Вас едно ромско семейство би ли Ви приело на драго 
сърце, като част от него?“ (стойностите, маркирани с бели точки).
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Особено интересен е резултатът по въпрос 6. Тук се намира най-ниската средна стой-
ност за 4-те групи и 8-те въпроса. Докато според отговорите на въпрос 5 интегрира ните роми 
смятат, че тяхното семейство би приело радушно българин / българка в се мейството си, то 
вярата им, че те самите биха били добре приети от българско семейство, не е толкова силна. 
Всъщност от множествените сравнения по метода на Тъки се установява, че има статистиче-
ски значими разлики както между българи и интегрирани роми (р = 0,018), така и между инте-
грирани и неинтегрирани роми (р = 0,000). Най-голямата и очевидна разлика е между българи 
и неинтегрирани роми (р = 0,000), като вторите са много твърдо и категорично убедени, че е 
невъзможно да бъдат добре приети като роднини в едно българско семейство. Не се отчитат 
значими разлики между група „друго“ и останалите три групи. Отново по линия на хипотеза 
2 специален интерес представлява сравнението до каква степен неинтегрираните роми вярват, 
че биха били приети положително в българско семейство спрямо българите и тяхното мнение 
дали ромско семейство би ги приело радушно. Всъщност, както се вижда и от графиката, бъл-
гарите не вярват, че едно ромско семейство би ги приело много по-зле от едно българско. Ди-
ректното сравнение между неинтегрирани роми (M = 1,43; SD = 0,68)и българи (M = 3,23; SD = 
1,29)показва, че неинтегрираните роми в по-голяма степен вярват, че едно българско семейство 
никога не би ги приело истински (Т = 10,38; р = 0,000). Полученият в рамките на този анализ 
резултат потвърждава хипотеза 2.

Графика 7.Средни стойности на четирите групи по въпрос „7. Според Вас, бихте ли мог-
ли да се влюбите в българин/българка?“За сравнение са включени средните по въпрос 
„Според Вас, бихте ли могли да се влюбите в ром/ромка?“ (стойностите, маркирани с 
бели точки).

В рамките на въпрос 7 отново се говори за емоции и чувства и сякаш на това равнище 
картината изглежда значително по-смекчена. На графика 7 ясно се вижда, че българи, интегри-
рани роми и „друго“ са с много близки стойности и само неинтегрираните роми са по-скептич-
ни. Разликите не изглеждат големи и все пак са статистически значими между неинтегрира-
ните роми от една страна и останалите 3 групи, от друга (р = 0,002 спрямо българи; р = 0,007 
спрямо интегрирани роми; р = 0,006 спрямо „друго“). Всъщност и тук информативно за нас е 
не сравнението с българи, мислещи за възможността да се влюбят в други българи, а с българи, 
мислещи за възможността да се влюбят в роми. Картината тогава рязко се променя, тъй като 
българите (M = 3,05; SD = 1,44) са относително скептични относно възможността да се влюбят 
в роми. Директното сравнение между неинтегрирани роми (M = 3,70; SD = 1,26) и българи по-
казва, че вторите приемат за по-невъзможно да се случи такова „междуетническо влюбване“, 
като разликата е статистически значима (Т = 2,26; р = 0,025). Полученият в рамките на този 
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анализ резултат не потвърждава хипотеза 2.

Графика 8. Резултат от множествени сравнения при еднофакторен дисперсионен анализ 
за разликите между българи, роми интегрирани и роми неинтегрирани по въпрос „8. 
Представете си, че детето Ви сключи брак с човек от другия етнос (български/ромски). 
Това би ли ви натъжило?“

На последния въпрос резултатите следва да се четат наобратно - ниските стойности гово-
рят за приемане на човек от другия етнос в семейството, а високите - за неприемане. От мно-
жествените сравнения по метода на Тъки се установява наличието на няколко статистически 
значими разлики. Най-позитивно (от 3-те интересуващи ни групи) са настроени интегрираните 
роми, като разликата между тях и българите е значима при р = 0,007, а между тях и неинтегри-
раните роми е значима при р = 0,000. Между българите и неинтегрираните роми също се отчи-
та значима разлика при р = 0,000.Полученият в рамките на този анализ резултат потвърждава 
хипотеза 2.

дискусия

Смесените бракове между представители на два етноса могат да бъдат разглеждани като 
своеобразен мост, който се прехвърля над реката на културните различия, непознаването, не-
разбирането, неприемането, предразсъдъците и омразата.Хората и в двете общности могат да 
бъдат, а както се вижда и в този конкретен случай са, много скептични към смесените бракове, 
приемането им от роднините, подкрепата на приятелите. Логично се поставя въпросът: „Члено-
вете на кой етнос са по-резервирани или с по-ясно изразени негативни нагласи към смесените 
бракове?“ Представителите на мнозинството са склонни да приемат, че те са по-силно отхвър-
лящата страна, може би най-вече защото имат чувството, че социалната власт е в тях или защо-
то основните призиви за толерантност се фокусират именно върху тях. Това не означава обаче, 
че хората от малцинството нямат чувства и че не могат да бъдат не по-малко отхвърлящи, дори 
в някои случаи по-силно отхвърлящи.В нашето изследване си поставихме за цел да установим 
дали ромите са по-негативно настроени към идеята за смесен брак с българи, отколкото са 
настроени българите към идеята за смесен брак с роми. Получихме нееднозначни резултати – 
за 5 от 8-те критични въпроса ромите (и по-специално неинтегрираните роми) действително 
показваха по-негативни нагласи, но за 3 негативизмът беше по-силно изразен при българите. 
Може би, това ни дава основание да заявим, че на базата на настоящото изследване можем да 
заключим, че и едните и другите са относително еднакво подвластни на негативни нагласи и 
предразсъдъци и не са готови да приемат такъв мост между етносите като смесените бракове 
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и, за съжаление, може да се очаква с голяма степен на сигурност, че хората, които дръзнат да 
предприемат такава крачка, ще бъдат отхвърлени и от двете страни. От друга страна още на 
първия етап на нашето изследване се открои една специфична група, бихме казали една спе-
циална група, която като че ли крие недобре разбиран и недобре изучен потенциал – тази на 
интегрираните роми. Те са най-позитивно и най-толерантно възприемащи представителите и 
на двата етноса, способни са да се свържат успешно и с едните и с другите. Съществуването на 
тази група би могло да промени цялостната картина и да увеличи осезаемо степента на разби-
ране и приемане между хората от български и от ромски етнически произход.
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Изследвани са 446 български граждани по скалата за реалистични и символични заплахи на Сте-
фан, Ибара и Бахман (Stephan, Ybarra & Bachman, 1999), с цел да се установят нивата на възприети симво-
лични и реалистични заплахи от ромите. След направени корелационни анализи са открити положителни 
линейни връзки между двата вида заплахи и скалите за ориентация към социално доминиране, авторита-
ризъм, патриотизъм, предразсъдъци към роми и имигранти, заплахи от имигранти. Проведените Т-тестове 
за независими извадки показват, че висшистите имат по-ниски нива и по двата вида заплахи от респонден-
тите без висше образование. Други статистически значими различия по изследваните демографски харак-
теристики не са открити. Резултатите от настоящото изследване дават база за изследване на ромофобията 
(негативните нагласи към ромите) в български културен контекст.

This research involves 446 Bulgarian respondents who were tested by Stephan, Ibarra & Bachman’s 
scale of realistic and symbolic threats (Stephan, Ybarra & Bachman, 1999) in order to identify their levels of 
perceived symbolic and realistic threats of the Roma minority. Correlation analyses were done and a positive linear 
relationship between the realistic and symbolic threats and social dominance scales, right-wing authoritarianism, 
patriotism, prejudices toward Roma and these toward immigrants and threats of immigrants were found. T-tests 
for independent samples show that graduates have lower levels of both types of threats than respondents without 
university education. Other statistically significant differences concerning the studied demographic characteristics 
were not found. The results of the present study provide a basis for the study of Romaphobia (negative attitudes 
toward the Roma minority) in the Bulgarian culture.

ВЪВЕДЕНИЕ
Днес съществува проблем, назоваван с много имена, разделян в различни категории, но в 

крайна сметка има един и същи корен – възприятието на индивида за другите около него, както 
и начинът, по който оформя поведението си спрямо тях. “Стив Хендел пише, че „човешкият ум 
има тенденция да категоризира хората в социални групи. И често тези социални групи могат 
да създадат манталитет „Ние срещу тях“ спрямо хора, които по някакъв начин могат да бъдат 
различни от нас ... „” (цит. по Griffin, 2015, p. 5).

След като хората се причисляват към дадена група и се отличават от прилежащите към 
друга група, трябва да се спомене т.нар. групова идентификация (group identification) – „сте-
пента, до която членството в определена група е включена в самоопределението“ (Morrison 
& Ybarra, 2008, p. 3). Въпреки индивидуалните различия в степента на идентификация, няма 
как да се пренебрегне чувството за принадлежност към дадената група, което от своя страна 
предполага, че сигурността на групата ще е централен проблем за нейните членове. Един от 
начините, по които членовете на групата могат да се приготвят да защитят своето състояние и 
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благополучие, е чрез проявяването на високи стойности по скалата за социално доминиране 
(SDO) в отговор на заплахата (Morrison & Ybarra, 2008, p. 3). От друга страна, това отговаря и 
на въпроса защо някои хора са по-предразположени към негативни нагласи, отколкото други 
– въпреки всички останали влияещи фактори, въпросът за личностните особености като про-
менлива остава все така важен и необходим за изследване (McFarland, 2010, p. 453-454).

Също така, „силната мотивация да се защити собствената етническа група или да се за-
пази националната идентичност, която е в основата на патриотизма, в много случаи води до 
по-негативна оценка на останалите“ (Миланов и Карабельова, 2011, с. 3).

Според Олтмайър (Altemeyer, 2006), хората, които показват високи стойности по скалата 
за дясно-центристки авторитаризъм (RWA) „са склонни да се чувстват по-застрашени от по-
тенциално застрашаваща ситуация, отколкото повечето хора“ (Altemeyer, 2006, p. 26).

При по-задълбочен преглед на проблема, трябва да се вземат предвид и корените на та-
кива негативни нагласи: история на етнически сблъсъци; конфликти, свързани с недостатъчни 
работни места; голяма имиграция на група от една територия в друга с различна популация; 
религиозно и културни и религиозни различия в ценностите; простата загриженост за това 
дали дадена група има същите социални преимущества като другата и т.н..

Когато дадена група (например групата на българите) се чувства застрашена от друга 
(напр. от тази на ромите), се появяват предразсъдъци, стереотипизиране и въобще като цяло 
негативни нагласи към заплашващата група, дори и към сходните на нея. 

Това негативно въприятие на едната група за друга е предшествано от заплахата, че вто-
рата група може да навреди по някакъв начин на първата. Този предиктор на негативни нагласи 
най-общо се формулира като заплахи.

Стефан, Ибара и Бахман (Stephan, Ybarra & Bachman, 1999) изследват различни фактори, 
които водят до негативните нагласи, включително символични и реалистични заплахи, за кои-
то става дума по-долу. На база получените статистически значими резултати, заключават, че 
всички, описани от тях фактори, са адекватни предиктори на негативните нагласи.

Това обяснява как заплахите са свързани с негативните нагласи и трябва да се отбележи, 
както твърдят и множеството изследвания по проблема, че двата феномена са в пряка връзка 
един с друг и различаването им изобщо е много трудно.

Има различни теории, които обясняват заплахите. Една от тях, например, е интегрирана-
та теория на заплахите (Integrated Threat Theory or Intergroup Threat Theory). Тя е фокусирана 
„върху условията, водещи до възприемане на заплаха, които оказват влияние върху нагласите 
и поведението“ (Griffin, 2015, p. 6). Тази теоретична рамка задълбочено изследва онова, което 
може да предизвика страх у една група, породен от друга, и как тези страхове предизвикват 
действия. Тези заплахи са налични, когато действията, вярванията или характеристиките на 
дадена група застрашат целите и качеството на живот на друга група (Griffin, 2015). Различават 
се два основни вида заплахи – символични и реалистични.

реалистични заплахи

„Реалистичните заплахи се отнасят до заплахи за самото съществуване на групата (на-
пример по време на война). Заплахи за политическата и икономическа мощ на групата. И за-
плахи за физическото или материално благополучие на групата или нейните членове (напр. 
тяхното здраве) (...) тя обхваща всяка заплаха за благосъстоянието на групата или нейните 
членове“ (Stephan et al., 1999, p. 2222).

Макар да има обективна и субективна страна на този вид заплахи, настоящият доклад се 
фокусира по-скоро върху субективно възприетите заплахи, тъй като се използва самооценъчен 
въпросник. Съответно колкото по-голяма е субективно възприетата заплаха, толкова повече се 
увеличават негативните нагласи и действия към дадената външна група.
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симВолични заплахи

Символичните заплахи са такива, които застрашават светогледа на дадена група – морал, 
ценности, норми, стандарти, вярвания и поведение. Този вид заплахи е предизвикан от спе-
цифично чувства на морална правота, че чуждото външно влияние може да навреди на тази 
система от ценности, която поддържа вътрешната консистентност на групата. Именно това 
възприятие води до вярването, че дадена група превъзхожда друга, а оттам произлиза меж-
дугруповата враждебност (Stephan et аl., 1999, p. 2222). Може да се предположи, че този род 
стагнация отстрана на групата е защитна реакция, именно поради „идващата“ заплаха.

В изследването на Стефан и кол. (Stephan et аl., 1999) за предразсъдъци към емигранти се 
обръща внимание на една по-стара теория за расизма, базирана именно на символични запла-
хи. Според тази теория и подкрепящите я изследвания (проведени през 70-те и 80-те години 
на XX век. в Америка), се изтъква следното: „враждебността на белите в Америка към афро-
американците е отговор на положението, че афроамериканците са възприети като заплаха за 
традиционните ценности, които се споделят сред белите“ ( Stephan et аl., 1999, p. 2223).

В този ред на мисли е редно да се отбележи – въпреки, че става въпрос за различни дър-
жави и има съществени културни различия между България и Америка, проблемът е глобален 
и има едни и същи корени. А именно – проблем на масови възприятия, масови нагласи, а оттам 
и масово поведение.

Такъв е и проблемът с ромите. Както казват Миланов и Карабельова: „Негативните нагла-
си спрямо тази конкретна група са неоспорим факт, който трудно може да бъде пренебрегнат.“ 
(Миланов и Карабельова, 2011, с. 3). Те са етнос без държава и отдавна са граждани на различ-
ни държави по целия свят. Разбира се, нахлувайки в териториалното и културно пространство 
на тези страни, си спечелват негативните нагласи на местните и биват възприети както като 
потенциални, така и като непосредствени заплахи.

Въпросът в България също е съществен. В проучване на Андреева и Карабельова (2005, 
с. 220) относно стереотипите за социалните и етническите групи в ранна зряла възраст, е ус-
тановено, че ромите са поставени най-ниско по показателите „топлота“ и „компетентност“, 
докато българите са поставени по диагонал от тях – най-високо и по двата показателя. Между 
тях са турци, арменци, евреи и араби, всичките живеещи в България.

В изследване на Галъп Интернешънъл от края на 2016г.1 е установено, че „50% у нас 
смятат, че някои култури превъзхождат други култури, а малцинство от 35% са на обратното 
мнение.“

Според друго изследване на Галъп Интернешънъл2 от 2015 г. за обществените нагласи 
спрямо ромите са установени следните резултати:

•	 отношението към ромите не се влияе от степента на образование;
•	 „... отрицателните нагласи са с по-високи стойности в по-големите населени мес-

та: „Именно в големите населени места циганските общности живеят в гета и това 
събужда неприязън. Гетата създават и усещане за привилегированост пред закона, 
което е допълнителен фактор за отрицателните нагласи.“;

•	 „39% са съгласни с твърдението, че циганите са най-големият проблем на България“;
Негативните нагласи към ромите са толкова съществена тема, че е прието те да се поме-

щават в сборния термин Ромофобия (Romaphobia). Люлич, Ведър, Декър и ван Гийл (Ljujic, 
Vedder, Dekker & van Geel, 2012) в своята разработка „Ромофобия: Уникален феномен?“ раз-
глеждат въпроса дали може да се говори за този феномен като за самоястоятелна изследовател-

1 Достъпен на: http://www.gallup-international.bg/bg/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D
0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/2017/381-Religious,-Cultural-and-Racial-Superiority
2 Достъпен на: http://www.gallup-international.bg/bg/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B
0%D1%86%D0%B8%D0%B8/2015/227-Hypotheses-on-Attitudes-Towards-the-Roma
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ска база или е недиференцирана част от общите предразсъдъци, от предразсъдъците, каквито 
ги има към всяка друга малцинствена група за дадената държава. Стигат до следното заклю-
чение: „Най-важната констатация е, че въпреки, че генерализираните предразсъдъци могат до 
известна степен да включват отрицателни чувства към ромите, ромофобията все още може да 
се разглежда като отделна конструкция, т.е. уникален тип предразсъдък“ (Ljujic, et al., 2012, p. 
23).

Това изнася проблемът с негативните нагласи към ромите на ново ниво. В своята дисер-
тация Люлич пише: „Негативното отношение към роми е често срещан феномен на широко-
разпространено отхвърляне, изолиране и директна враждебност, която се корени от векове в 
Европа“ ( Ljujic, 2011, p. 16). Там тя казва също, че теорията за интегрираната заплаха на Сте-
фан и кол., спомената в началото на настоящия преглед, предлага удобна теоретична рамка за 
изучаване на ромофобията (Ljujic, 2011, p. 7). 

Люлич и кол. (Ljujic, Vedder & Dekker, 2012) провеждат изследване, с цел да се установят 
нагласите на юношите към ромите в сръбската социо-културна среда, с извадка от 747 ИЛ (въз-
раст – 16-18 год.). Фокусирано е върху реалистични (възприети икономически) заплахи и сим-
волични заплахи. Открита е положителна линейна корелация между нивата на национализъм 
(в настоящото изследване на национализъм отговаря скалата за авторитаризъм) и заплахите, 
като те варират според категорията заплахи (реалистични и символични). Използваният ин-
струментариум във въпросното изследване е доста сходен в съдържетелен план с въпросника, 
използван в настоящото изследване. На база тези сходства може да бъде направено сравнение 
на резултатите от двете изследвания.

ХИПОТЕЗИТЕ, които проверява настоящото изследване са:
•	 В българската социо-културна среда има по-високи стойности по скалата както за 

символични, така и за реалистични заплахи – наклонът на разпределението е отри-
цателен (т.е. по 5-степенната скала, резултатите ще са средно над 3).

•	 Образованието не е диференциращ фактор както за символични, така и за реалистич-
ни заплахи (Галъп Интернешънъл, 2015).

•	 Полът не е диференциращ фактор както за символични, така и за реалистични запла-
хи (Griffin, 2015, p. 13).

•	 Mестоживеенето е диференциращ фактор – въпреки, че Грифин (Griffin, 2015, p. 13) 
не открива статистически значими резултати, в българската среда са открити: из-
следваните лица в големите населени места имат по-високи нива по двата вида за-
плахи (Галъп Интернешънъл, 2015).

•	 Има положителна линейна корелация между стойностите по скалата както за реалис-
тични, така и за символични заплахи и тези по скалите за: 
- Социално доминиране (SDO) (Morrison & Ybarra, 2008; McFarland, 2010);
- Патриотизъм (Миланов и Карабельова, 2011);
- Авторитаризъм (Altemeyer, 2006; Ljujic, Vedder & Dekker, 2012);
- символични и реалистични заплахи по отношение на имигрантите (тъй като все 

пак са отделна група от тази на ромите); прикрити и очевидни предразсъдъци 
към ромите и към имигрантите; по тези скали за нагласи и предразсъдъци към 
роми и имигранти се очакват по-високи стойности на корелационния коефици-
ент от резултатите за другите скали, тъй като всички споделят общото наиме-
нование „нагласи и предразсъдъци“ съответно към ромите и към имигрантите.
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МЕТОД
Изследвани лица (ИЛ). Изследвани са 446 български граждани подбрани на случаен 

принцип. Тяхното участие не е обвързано със заплащане или друга форма на обезпечаване – 
доброволно е. Жените са 266, а мъжете – 180. Средната им възраст е 32г. и варира от 15г. до 
79г. От всички изследвани лица 322 живеят в София, а 124 – извън София. 246 нямат висше 
образование (имат средно или основно), 200 – имат (бакалавър, магистър или доктор).

Материали. Използвани са въпросници за нагласи и предразсъдъци към роми и имигран-
ти (Pettigrew & Meertens, 1995), патриотизъм (Kosterman. & Feshbach, 1989), ориентация към 
социално доминиране (Sidanius & Pratto, 1999) и авторитаризъм (Altemeyer, 2006). Събрани са 
данни и за някои демографски характеристики като пол, възраст, местоживеене и др.

Въпросникът за изследване на нагласи и предразсъдъци към ромите се състои от 35 твър-
дения с 5-степенна скала за оценка: от 1 – „Изобщо не съм съгласен“ до 5 – „Напълно съм 
съгласен“. Той съдържа няколко подскали: за реалистични и символични заплахи на на Стефан 
и кол. (Stephan et аl., 1999) и за очевидни и прикрити предразсъдъци на Петигрю и Мийртънс 
(Pettigrew & Meertens, 1995). В настоящото изследване е работено със скалите за символични 
заплахи (от айтем 1 до айтем 7 вкл.) с твърдения като „Нарастването на ромското малцинство 
подкопава основите на българската култура“ и реверсивни такива като „Убежденията и нагла-
сите на ромите за работа са доста сходни с тези на повечето българи“. Също с тази за реалис-
тични заплахи (от айтем 8 до айтем 15 вкл.) с твърдения като „Ромско малцинство увеличава 
данъците на останалите български граждани“ и реверсивни такива като „Ромите трябва да 
имат еднакви права за държавни и общински жилища или други социални помощи (вода, елек-
тричество, отопление), както всички бедни български граждани“.

Процедура. Въпросниците са представяни на ИЛ за неограничено време – колкото им е 
необходимо, за да оценят всички твърдения, като отговорите са записвани на хартия. На ИЛ е 
казано да попълнят всички айтеми според собственото им лично мнение, тъй като изследване-
то е анонимно. Помолени са да отбележат демографските характеристики, като са уверени, че 
това няма да издаде тяхната самоличност по никакъв начин.

РЕЗУЛТАТИ
Средната стойност по скалата „Реалистични заплахи“ е 2,84 при стандартно отклонение 

0,61. Модата е 2,88, медианата – също. Наклонът на разпределението е слабо положителен 
(0,048). Стойностите са малко под 3.

Средната стойност по скалата „Символични заплахи“ е 3,89 при стандартно отклонение 
0,57. Модата е 4, медианата – 3,86. Наклонът на разпределението е отрицателен (-0,103). Стой-
ностите са малко над 3.

След серия от направени Т-тестове, са установени следните закономерности:
- Има статистически значими различия за символични заплахи по образование: t(444)=2,669, 

p=0,008: ИЛ без висше имат по-високи нива (M=3,9489, SD=0,545) от ИЛ, които имат висше 
(M=3,8057, SD=0,585);

- Има статистически значими различия за реалистични заплахи по образование: 
t(444)=2,221, p=0,027: ИЛ без висше имат по-високи нива (M=2,8974, SD=0,590) от ИЛ, които 
имат висше (M=2,7700, SD=0,617);

Статистически значими различия за символични и реалистични заплахи по пол и место-
живеене не са открити.

Направени са редица корелационни анализи показани на Табл. 1 и Табл. 2:
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Таблица 1: Корелации на реалистични и символични заплахи с общите скали

Корелации Реалистични 
заплахи

Символични 
заплахи

Ориентация към социално доминиране (SDO) 0,435, p<0,01 0,374, p<0,01
Патриотизъм 0,205, p<0,01 0,217, p<0,01

Авторитаризъм 0,328, p<0,01 0,170, p<0,01
Общи предразсъдъци – роми 0,638, p<0,01 0,664, p<0,01

Общи предразсъдъци – имигранти 0,530, p<0,01 0,490, p<0,01
Общи заплахи – имигранти 0,633, p<0,01 0,487, p<0,01

Екстраверсия 0,142, p<0,01 X

Таблица 2: Корелации на реалистични и символични заплахи с подскалите

Корелации Реалистични 
заплахи

Символични 
заплахи

Символични заплахи - имигранти 0,447, p<0,01 0,496, p<0,01
Реалистични заплахи - имигранти 0,659, p<0,01 0,388, p<0,01

Очевидни предразсъдъци - имигранти 0,538, p<0,01 0,412, p<0,01
Прикрити предразсъдъци - имигранти 0,421, p<0,01 0,494, p<0,01

Очевидни предразсъдъци - роми 0,628, p<0,01 0,529, p<0,01
Прикрити предразсъдъци - роми 0,504, p<0,01 0,688, p<0,01

ДИСКУСИЯ
Хипотезата, че ИЛ имат по-високи стойности по скалите за реалистични и символични 

заплахи (отрицателен наклон на разпределението) е частично потвърдена: наклонът на разпре-
делението при реалистични заплахи е слабо положителен (0,048), а при символични – слабо 
отрицателен (-0,103). Това показва, че българите възприемат ромите като проникващи по-скоро 
в българската социо-културната среда, отколкото като конкурент в икономическата и полити-
ческата сфера. В подкрепа на това са и стойностите от Т-теста за променливата „Образование“ 
– по-високи при символични, отколкото при реалистични заплахи.

Образованието, въпреки резултатите на Галъп интернешънъл, се оказва диференциращ 
фактор – ИЛ, които нямат висше образование имат по-високи стойности по символични запла-
хи от тези с висше образование. Според Лора Бърк, „унивеситетското образование въвежда 
младите в социални проблеми, които надскачат личните взаимоотношения и обхващат цели 
политически или културни групи“ (Бърк, 2012, с. 390). Затова висшистите са по-напреднали в 
нравствените си разсъждения – утвърдили са ценностната си система и не се чувстват толкова 
заплашени от убежденията и нагласите на ромите. По същият начин са разликите и при реа-
листичните заплахи. Ромите не са толкова голяма заплаха за работните места на висшистите, 
например, колкото за тези на не-висшистите. Докато не-висшистите като цяло са на сходно 
квалификационно ниво с ромите, то възможностите, които висшистите имат далеч надхвърлят 
тези на масовия предствавител от ромското малцинство.

В подкрепа на резултатите на Грифин, полът не е диференциращ фактор както за симво-
лични, така и за реалистични заплахи. 

Местоживеенето се оказва също недиференциращ фактор, както заключава Грифин 
(Griffin, 2015). Тези резултати противоречат на установеното от Галъп Интернешънъл. Въз-
можно е проблемът с интеграцията на ромите да е толкова пространен, че да е застигнал всич-
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ки части на страната – в същото проучване Галъп интернешънъл (2015) открива: „60% от хо-
рата споделят мнението, че ромите не могат да се интегрират дори и при усилия от страна на 
държавата“. 

Както се очаква – има умерена положителна линейна корелация между ориентацията към 
социално доминиране и символични и реалистични заплахи (Табл. 1). Това съответства на от-
критото от Морисън и Ибара (Morrison & Ybarra, 2008), както и констатациите на Макфарланд 
(McFarland, 2010).

Има слаба положителна линейна корелация между патриотизъм и реалистични запла-
хи (Табл. 1). Това означава, че българите се чувстват заплашени от другата група (ромите) в 
икономически план. Може би се страхуват за собсвеното си съществуване – териториално (по 
отношение България) и физическо (по отношение живота и благополучито им). Но има същата 
връзка и между патриотизъм и реалистични заплахи (Табл. 1). Българите чувстват ромите като 
заплаха и за българската им идентичност. Може да се спекулира, че това двустранно влияние 
на нагласите към ромите стои в основата на конфликтите между двете групи и прави още 
по-разпознаваемо разделението на „Ние“ и „Вие“. 

Открита е слаба до умерена положителна линейна корелация между авторитаризъм и 
реалистични, както и символични заплахи (Табл. 1). В подкрепа твърденията на Олтмайър 
(Altemeyer, 2006), при наличие на възприета заплаха (каквато е изследвана тук), логично, се 
наблюдават и по-високи нива на авторитаризъм. Тези хора са по-склонни да реагират агре-
сивно (Altemeyer, 2006, p. 26), което може да бъде обяснение на честите конфликти, сбивания, 
неразбирателство между българи и роми.

Скалата за реалистични заплахи от имигрантите корелира силно положително със ска-
лата за реалистични заплахи от ромите, както и умерено със символичните заплахи от ромите 
(Табл. 2). Въпреки, че въпросниците за нагласи към роми и имигранти са идентични, явно 
има разлика в оценяването на групата на имигрантите и тази на ромите – в противен случай 
корелационния коефициент щеше да бъде много по-голям. Това е доказателство в съгласие с 
констатациите на Люлич и кол. (Ljujic et al., 2012), че нагласите към ромите могат да бъдат 
отделени в отделна категория – Ромофобия. По същата логика има умерена положителна ли-
нейна корелация между символични заплахи от имигрантите и символични заплахи от ромите, 
също и с реалистични.

В потвърждение на хипотезата, предразсъдъците към ромите (очевидни и прикрити) ко-
релират силно положително, както с реалистичните, така и със символичните заплахи от роми-
те (Табл. 2). Това се обяснява с неразривната им взаимосвързаност и обединението им в обща 
категория „негативни нагласи“. Именно затова е много трудно да се определят категорични 
граници между понятията за предразсъдъци и за заплахи.

По същата причина има умерена до силна положителна линейна корелация също и между 
заплахи от роми и предразсъдъци към имигранти като стойностите на корелационните коефи-
циенти тук са по-ниски, отколкото тези на вече споменатата взаимовръзка с предразсъдъците 
към ромите (Табл. 2).

Както се вижда от Табл. 1 и Табл. 2, очакването, че корелациите със скалите за нагласи и 
предразсъдъци както към имигранти, така и към роми се потвърждава.

Някои от ограниченията на изследването са:
•	 недостиг на данни в долния възрастов диапазон => невъзможност за сравнение меж-

ду юношеството и зрялата възраст;
•	 не са събрани данни за ИЛ от ромски произход => не се знае нищо за нагласите на 

роми към българи; в изследване на Стефан и кол. (Stephan et al., 2002) се установява, 
че чернокожите имат статистически значимо по-високи нива по скалите за негативни 
нагласи към белите (вкл. реалистични и символични заплахи), отколкото белите към 
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чернокожите; в този ред на мисли – добре е в бъдеще да се проведат изследвания за 
нагласите на ромите към българите.

Някои от приносите на изследването са:
•	 събрани са данни за горния възрастов диапазон – повечето изследвания (напр. ре-

дицата изследвания на Люлич и кол.) се фокусират върху периода на юношеството;
•	 дава база за изследване на ромофобията в български културен контекст;
•	 дава допълнителна втора перспектива, освен тази на водещия център за обществени 

и политически излседвания – Галъп Интернешънъл.

Настоящото изследване е проведено като част от обучителния курс в Софийски уни-
верситет „Св. Климент Охридски“, специалност „Психология“ – „Статистически методи 
в психологията“, под ръководството на проф. д.пс.н. Соня Карабельова и гл.ас.д-р Милен 
Миланов. В събирането на данните участваха всички студенти от втори курс, специалност 
„Психология“ през академичната 2016/2017 година.
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В БЪЛГАРИЯ

Николай Георгиев Димитров, гл. ас. д-р,  
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SOCIAL DIMENSIONS OF LGBT2 VENUES IN BULGARIA
Nikolay Dimitrov, PhD, Chief Asst. Prof.,  
Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Резюме: Важен аспект в разбирането на половото поведение е степента, в която сексуално обуслове-
ната и сексуално мотивирана интеракция варира, според социалния контекст, в който се осъществяват 
срещите между ЛГБТ-хората. Естеството на интеракциите между представители на сексуалните малцин-
ства варира според пространството, в което се случват. Например, изцяло публичното протичане и инте-
рактивната динамика на срещите в т.нар. „гей-барове“ и „гей-клубове“ би могло да бъде противопоставено 
на безличната, често анонимна (и видимо асоциална) динамика, която предоставят другите места за сре-
щи. Налице са ясни и важни различия в търсенето на секс, които зависят от пространството. Освен това 
– контекстът, в който двама души са се срещнали, е от ключово значение за перцепцията им за естеството 
на срещата и за възможното развитие на познанството, последващите контакти и потенциалната връзка 
между тях. В бара е възможно двама души да се запознаят и да се срещат повече от веднъж и дори да се 
сприятелят или да създадат двойка, което не може да се случи в пространството на парка или обществе-
ната тоалетна. С други думи: налице е видим и ясен контраст между „сексуалната култура“ на гей-бара и 
публичните пространства. Като социално пространство, т.нар. „гей-барове“ в България са далеч не само 
място за забавление, а са своеобразен „микро-космос“, който предоставя възможност за осъществяване на 
пълния спектър междуличностни взаимоотношения, като се започне със секс, премине се през приятелство 
и се стигне до бизнес – показва изследване.

Abstract: An important aspect in understanding sexual behavior is the extent to which sexually based and 
driven interaction varies in the social content of meetings and dates between LGBT people. The nature of inter-
actions between sexual minorities individuals varies due to the environment they take place in. For example, the 
entirely publicly happening and interactive dynamic of dating in ‘gay bars’ and ‘gay clubs’ might be opposed and 
contrasted to the impersonal, often anonymous (and apparently asocial) dynamics the other places for meeting 
may offer. There are clear and important differences in looking for sex that depend on the environment. Besides the 
context in which two people have met is essential to their perception of the nature of the meeting and the possible 
ways their acquaintance, further contacts and possible relationship may evolve and develop to. It is possible to get 
to know a person in the bar by not only meeting him (or her) just once and even make a friendship or build a rela-
tionship later on, which cannot happen in the environment of the park or the public toilet. In other words: there is a 
clear and visible contrast between the ‘sexual culture’ of the gay bar and of the public spaces. As a social space, the 
‘gay bar’ in Bulgaria is far from being a place ‘just for having fun’ but it is more of a ‘micro cosmos’ that provides 
the full range of interpersonal relationships: from sex, through friendship, and up to business, a survey shows.

В общественото съзнание хомосексуалността е сред крайно недопустимите нарушения 
на нормите. Осъзнаването, че е неприемлива изправя индивида пред тежкия избор, дали да я 
признае, или да я скрие. И едното, и другото влече стрес, напрежение във взаимоотношени-
ята, загуба на контакти с близки, приятели, социална среда. След демократичните промени в 
градската култура у нас се случват видими промени, но за значителна част от обществото хете-
росексуалността продължава да бъде единствено приемлива форма на сексуално поведение, а 
хомосексуалността е силно стигматизиращ фактор, изтласкващ носителите й към границата на 
социума, което допълнително поражда и процеси на маргинална самоидентификация у самите 
хомосексуални.

Бисексуалността се явява най-разпространената индивидуална стратегия за избягване на 
проблеми, чрез живот по хетеронормативните правила. Вероятна причина за избор на подобна 

1 ЛГБТ – „Лесбийки, гей-мъже, бисексуални и трансполови“
2 LGBT – ‘Lesbian, Gay, Bisexual and Transgendered’
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стратегия е повишаването на собственото приемане, като последица от приемането от другите 
и подобрените възможности за интеграция. Хетеросексуалността е камуфлажна, още повече, 
че за социума дори и явната, декларирана бисексуалност се възприема като несъвместима с 
хетеро-нормата. Нерядко именно бисексуалността се явява и основната причина за т.нар. „ин-
тернализирана хомофобия“. Общността на гей-мъжете и лесбийките дискриминира бисексу-
алните не по-малко силно от хетеросексуалната общност, и както се изразява Кнаус (Knous, 
2006): „бисексуалните са малцинство в едно би-фобно общество“. Същото е установявано и 
по-рано (Rodriguez Rust, 2002): „Бисексуалните се изправят пред изключването от лесбийките 
и гей-мъжете и пред интернализираната би-фобия, заучена, докато членуват в общност на хо-
мосексуални мъже и жени“.

Стигматизираните се справят по различни начини, като една от стратегиите е замяна на 
социалната група с друга, в която индивидът се чувства повече ценѐн, и отбягване на предиш-
ната. Идентифицирането с група от индивиди със същата или сходна стигма, е характерна 
стратегия за представителите на ЛГБТ-общността. И макар да е в състояние чувствително да 
ограничи ежедневния живот на стигматизираните, подобна тактика дава възможност за асо-
цииране с хомогенна група от „себеподобни“, даваща социална подкрепа, чувство за принад-
лежност и защита. Подобно сдружаване предоставя и възможности на стигматизираната група 
да се бори за права и промяна на отношението към себе си.

***
Образът на собственото тяло, подобно на другите компоненти на Аз-концепцията, е су-

бективен, но нито един друг елемент, както тялото, не е така открит за външно наблюдение 
и социални оценки. Общото ниво на удовлетвореност от него е пропорционално на общото 
ниво на приемане на себе си, като не само традиционната култура, но и субкултурата на хомо-
сексуалните, предявява очаквания към тялото. Левеск и Вишески (Levesque, Vichesky, 2005) 
разкриват, че колкото повече един мъж проявява склонност да сравнява тялото си с идеализи-
рания медиен образ, толкова по-малко позитивно той преценява собствения си външен вид, 
толкова по-загрижен е да не е пълен или да не напълнее, и толкова по-мускулест иска да бъде. 
Ако доминантният идеал за гей-мъжа е той да бъде мускулест, по-доброто приемане (по-го-
лямата включеност) на индивида в гей-общността се асоциира с по-високия му стремеж към 
мускулесто тяло. Зилбърстийн и колектив (Silberstein et al., 1989) смятат, че външният вид е 
интегрална част от самочувствието на гей-мъжете. В сравнение с хетеросексуалните мъже, 
хомосексуалните показват по-високи нива на неудовлетвореност от тялото и възприемат външ-
ния вид като повече централен за възприемането на личността си. Кимел (Kimmel, 1978) смя-
та, че „загубата на физическа привлекателност и влошаването на физическите способности 
и здравето са най-трудните за приемане аспекти на остаряването за гей-мъжете“. В негово 
изследване една трета от интервюираните съобщават, че са се сблъсквали с дискриминация в 
самата гей-общност, основана на възраст.

В българско проучване (Димитров, 2010), в качеството им на дескриптори, освен данните 
за възрастта, която е ключов елемент от търсенето на интимен партньор от хомосексуални-
те мъже, в себеописанията често присъстват описания на тялото: „Не съм мускулест звяр“, 
„Имам красиво тяло“, „Поддържам се с фитнес“; „Добре изглеждащ“, „С приятна външност“, 
„Младолик“. Дескрипторите „мъж“ и „мъжествен“ са сред най-честите изисквания към парт-
ньора, докато в собствените описания при заявилите се като гей- и бисексуални мъже липсват 
изобщо. Бисексуалните много повече държат партньорът им да е нефеминизиран (повече от 
една четвърт от обхванатите профили), докато при гей-мъжете този дескриптор е от редките. 
Обратно – присъства в описанието на себе си от гей-мъжете, докато бисексуалните не го из-
ползват. Може да се допусне, че причината е, че бисексуалните, така или иначе, осъществяват 
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полови контакти с жени, и очакванията им за контакт с мъж са в посока търсене на мъжестве-
ност у партньора.

Водещите дескриптори засягат основно черти, възприемани като предпоставки за осъ-
ществяване на полово поведение. Прави впечатление, че двойката „сериозен-точен“ е с по-ви-
сока честота при гей мъжете, докато другата – „коректен и дискретен“, се среща по-често в 
профили на определили се като бисексуални. Причината е в същността на търсената връзка 
– очакването и вероятността сексът да премине във връзка е по-висока при гей мъжете, за кое-
то е нужна сериозност, докато бисексуалните предлагат и търсят предимно инцидентни и па-
ралелни на съществуващи (хетеросексуални) отношения, за които е необходима дискретност. 
Дескриптори, отнасяни към възрастта, се срещат в пъти по-често в гей-профили, отколкото в 
профили на бисексуални мъже, като присъствието им като изискване към партньора е чувстви-
телно по-често, в сравнение със себеописанието.

Гонзалес и Мейърс (Gonzales, Meyers, 1993) пишат, че в „личните реклами“ (вкл. профи-
лите в сайтовете за запознанства) представянето на „търсената стока“ отразява половите сте-
реотипи, нормите и ценностите на различните субкултури и вида връзка, който търсят „рекла-
миращите се“. Съответно, „рекламното съдържание“ зависи не само от пола на рекламиращия, 
но и от неговата сексуална ориентация. Хомосексуалните мъже по-често от другите търсят 
краткотрайни връзки, в които сексът има централна роля, и са повече склонни да включват сек-
суални маркери за себе си и да наблягат в описанията на партньора на сексуални и физически 
маркери на привлекателността.

***
Хетеронормативността е доминантна парадигма в спорта и физическото възпитание. Тя 

описва възприемането на хетеросексуалността като даденост. Този начин на мислене често 
придобива крайни форми в спортната култура, където приоритетът на хетеронормативното 
мислене проявява нетолерантност към хомосексуалността. Озбърн и Уогнър (Osborne, Wagner, 
2007) разкриват, че при зрели мъже, трениращи американски футбол, е значително по-вероят-
но да се поддържат хомофобски нагласи, отколкото у нетрениращи. Ученици, които през учеб-
ната година са тренирали футбол, баскетбол, бейзбол или американски футбол3, е почти три 
пъти по-вероятно да притежават хомофобни убеждения, отколкото нетрениралите. Това, обаче, 
се наблюдава само при мъже. Коментарът на авторите е, че начинът, по който маскулинността 
бива конструирана, повлиява на нагласите към хомосексуалните. Спортът, особено състезател-
ните групови спортове, предоставя на младия мъж възможността да развие маскулинна иден-
тичност, която пък често потиска другите, които не се вписват в прототипа за маскулинността.

Почти неизменно атлетите, и жени, и мъже, отклоняващи се от стандартите за женстве-
ност и мъжественост, биват не само недооценявани, но и стигматизирани. Българското об-
ществото е мълчаливо-толерантно към жени в мъжки спортове (борба, вдигане на тежести, 
футбол, бокс), докато не само, че не допуска възможността за мъже в женски (художествена 
гимнастика, синхронно плуване), а в някои, мислени като „по-скоро женски“ (фигурно пърза-
ляне), мъжете се възприемат с маскулинността си, само в състезанията по двойки, където жена 
да „валидизира“ мъжествеността им.

За „мъжките“ спортове хипермаскулинната субкултура промотира хомофобия, до степен 
хомосексуалността да се възприема като заплаха, и спортистите крият ревниво сексуалността 
си. Въпреки че екипните остават доминирани от хетеросексуалността, в индивидуалните все 
повече атлети в глобален мащаб разкриват нетрадиционната си сексуалност. Възможно обяс-
нение при груповите спортове е страхът от прехвърлянето на стигмата за „ненормалност“ към 
3 Американският футбол е много по-войнствен, по-силов, с позволени физически атаки между играчите, от които 
се изисква и много по-голяма физическа сила, не само физическа устойчивост, както при европейския.
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цялата група и отхвърлянето на индивида. В България все още няма популярен и разпознаваем 
спортист, който да е признал хомосексуалността си и тук причината е изобщо страхът от стиг-
матизиране и отхвърляне, от подигравка.

Има и полови различия при реакциите към мъжете или жените-атлети, разкриващи своя-
та хомосексуалност. При мъжете това се смята за „значима новина“, тъй като влиза в дисонанс 
с представите, че състезателността, развитието на мускулатура, изразяването на сила, са „тес-
тостеронни занимания“, докато разкриване от жена-атлет (особено в силов спорт) се смята за 
„нищо необичайно“, тъй като те принципно биват възприемани като „по-мъжествени“, от тук 
– и неучудващо гей: техният атлетизъм вече е влязъл в дисонанс – активността и съревновател-
ният дух не се асоциират с женствеността. 

Автосегрегацията на представителите на сексуалното малцинство може да бъде видяна 
още и в т.нар. „гей-спорт“, особено в „гей-олимпийското движение“ – паралелни олимпийски 
игри, в които участват и се състезават хомосексуални хора (макар формално те да са „отво-
рени“ за всички, които искат да участват). Мотивът на движението не е толкова състезание, 
колкото – предоставяне на хомосексуалните, бисексуалните и трансполовите хора защитено 
пространство за участие в спортни дейности, в които да не бъдат стигматизирани. В България 
са правени няколко опита за формиране на спортни клубове на хомосексуални хора, страната 
има и участници в гей-олимпиадите. Тези клубове, разглеждани като социокултурен феномен, 
имат своята полезност, бидейки пространство за социална интеракция. Единият се е казвал 
„Фет кетс“ (от англ. „Fat Cats“ – „Дебелите котки“), вторият – „Българска асоциация за гей-
спорт“. Третият клуб, който поддържа активност по-дълго от първите два – „Тангра БГ“ – спи-
ра дейност през 2015 г. И трите спират дейност, заради липсата на интерес. Допускането е, че 
функциите са били разпределени между гей-бара (социализация и афилиация) и интернет-сай-
товете за запознанства (търсене на интимен партньор), а чисто спортната им функция е била 
поета от други, несегрегирани спортни клубове.

***
Мърей (Murray, 1993) смята, че „съвременните градски анклави в Северна Америка, в 

които живеят еднополови двойки, се различават от анклавите на етническите мигранти по 
няколко показателя: докато имигрантите са относително бедни и говорят език, различен от 
английския, хомосексуалните двойки са добре интегрирани социоикономически и родният им 
език е английският. Гей-мъжете и лесбийките, които живеят в гей-квартали, [вероятно] са из-
брали сами да живеят с други хомосексуални двойки, за разлика от имигрантите, които са 
били принудени да живеят с други хора, които говорят техния език“. Друго изследване (Deng, 
2015) посочва, че – сравнено с хетеросексуалните двойки – в САЩ мъжките гей-двойки имат 
по-висока склонност към самосегрегация, отколкото еднополовите женски двойки, като райо-
ните, в които живеят еднополови мъжки и еднополови женски двойки, не винаги съвпадат, а и 
моделите на отделяне не са еднакви. Авторът допуска, че подобна автосегрегация е непринуди-
телна (не е заради индивидуални хомофобни действия или институционална дискриминация) 
и „осигурява социална и културна подкрепа за хомосексуалните двойки, като им помага да се 
справят с живота във враждебна среда“.

Според автори, като Боавен (Boivin, 2011) „северноамериканските жилищни анклави се 
отличават чувствително от европейските гей-квартали, които трудно позволяват някакво „общ-
ностно вписване“, за каквото би следвало да са създадени“. И докато американските маркират 
утвърждаване или освобождаване на сексуалното малцинство, в европейските примери тери-
ториалното струпване на хомосексуални хора – какъвто е случаят с квартала в Париж – може 
да бъде интерпретирано като резултат от социално и териториално изключване, на което са 
били подложени на другите места, на които са живели. 
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В България няма обособен гей-квартал. Една от причините е, че населението на стра-
ната като цяло, след това – на големите градове изобщо – е твърде малобройно, за да има 
достатъчна „критична маса“ потенциални жители на цял един такъв квартал. Освен това – 
българското общество е патриархално, в него хомосексуалността не се толерира (още повече 
– демонстрирането й), от там – само част от гей-хората изобщо я приемат, още по-малка част я 
„осъществяват“, още по-малко я разкриват, а още по-малка част изобщо заживяват в [трайна] 
двойка. Не трябва да се пропускат и фактори, като ограничения жилищен пазар, недостатъчно 
достъпното жилищно кредитиране и ниско заплащане на труда. Всичко това силно намалява 
потенциалната възможност за обособяване на части от по-големите градове и заселване на 
представители на сексуално малцинство. Само може да се предполага, дали ако в България се 
обособи жилищен район, би следвал американския (утвърждаване на сексуалното малцинство 
при фактически доброволна сегрегация) или западноевропейския модел (недоброволно соци-
ално и териториално изключване, изтласкване към периферията и образуване на своеобразен 
„социален анклав“).

В анкета, изследваща нагласите към жилищно сегрегиране на ЛГБТ-хората в България 
и възможните причини „За“ и „Против“ живеене в подобен тип райони (Димитров, 2016а), на 
въпроса „Известно ли ви е в България да има (вкл. зачатъци на) обособяване на жилищен ра-
йон, предпочитан за живеене от ЛГБТ-хората?“, 22,1% отговарят с „Да“, останалите 77,9% от-
говарят отрицателно. При все немалкия процент информирани, едва 14 от тях дават конкретни 
данни – всичките за София. Най-често споменаваните квартали (по 4 пъти), в които се смята, 
че има струпване на хомосексуални хора, са „Манастирски ливади“, „Лозенец“ и районът око-
ло улица „Пиротска“, в централната част на града.

Тези, които са отговорили отрицателно на въпроса, дали има гей-квартал някъде в Бъл-
гария, са допълнително инструктирани да изброят основните причини да няма такъв. Така се 
отделят водещите: „Нетолерантност у другите и страх“; „Лоши взаимоотношения в самата 
гей-общност“ и „Финансови причини“. 

На въпроса, дали биха живели в сегрегиран квартал, положително отговарят 77 души, 
(81,1 на сто) и едва 18 души (18,9%) заявяват, че не желаят да живеят в такъв. Заявилите готов-
ност споделят редица причини, които би могло да бъдат обобщени в две посоки: сигурност и 
комфорт от живота „сред свои“.

От отговорите на въпрос, касаещ отношението на респондентите към жилищното обосо-
бяване изобщо, се вижда, че те – все пак – се отнасят положително към идеята: повече от по-
ловината, или 53,2% дават отговори „Изцяло положително“ или „Положително“. Въпреки това 
– за 14,2% това не е така и те дават отговори „Отрицателно“ или „Напълно отрицателно“. Тези, 
за които жилищното разделение не е нито положително, нито отрицателно, са 32,6% и това е 
най-често срещаният отговор. Според тези данни, отговорите са групирани към частта „по-
ложително отношение“ (което, естествено, разглеждано самостоятелно, не значи непременно 
готовност) с известен уклон към стойността, изразяваща отговора „Нито положително, нито 
отрицателно“, и въпреки това, стойността на стандартното отклонение (1,121, при Mean=2,37 
и Md=2) сочи, че има видима вариативност и присъствие на отговори, маркиращи негативно 
отношение. Водещ довод на тези, които са позитивно настроени, са, че ще бъдат сред свои: 13 
(26,5% от групата), докато основен мотив за болшинството от тези, които са заявили отрица-
телно отношение към отделянето, е че отделянето би попречило на интеграцията на хората от 
ЛГБТ-общността и допълнително би изложило членовете й на риск от враждебно отношение. 

***
Всяка група, която бива сегрегирана и изолирана, пише Грифитс (Griffiths, 2008), и която 

често е подложена и на гонения, по естествен начин ще търси да намери „защитено място“, 
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в което членовете й да се събират и придобиват усещане за солидарност. Подобно защитено 
пространство е гей-барът, който често е встрани от основните места, на които се събира мно-
зинството, в закътани улички, обикновено на границата, маргинализиран (каквито, практи-
чески, са и неговите клиенти). 

Съществуването на заведения (нощни клубове, дискотеки, барове, кафенета, клубове за 
фитнес), в които мъжете се срещат с други мъже, с цел търсене на партньор за секс, е отно-
сително модерен феномен в световен мащаб, а в България – още повече. Социалната стиг-
ма и законодателството, преследващо хомосексуализма, са довели до това, че мъжете търсят 
и намират други мъже за секс на всевъзможни, обикновено обществени места. В интернет 
лесно може да се намери информация за България от т.нар. gay-guides (букв. гейводители – 
от „гей-пътеводители“) за обществени къпални, плажове, алеи в паркове и крайградски зони, 
дори градски тоалетни. Заради потенциалните опасности (нападение, изнудване, полицейско 
преследване), търсенето на интимни или еднократни сексуални партньори се прехвърля на 
„скрити“ места. Въпреки това, вече и в България използването на заведения (барове, диско-
теки) за социализиране, забавление или срещи, е вече добре организирано и те представляват 
социално-приемливи пространства. Гей-клубовете и кафенетата предоставят възможност за 
намиране на партньор (включително и за спонтанен секс), доста по-приемлива от парковете 
и тоалетните (които продължават да се ползват от някои субгрупи на гей-общността). Най-го-
лемите български градове имат, по-малко или повече на брой, специализирани своеобразни 
„гей-сцени“, или заведения, възприемани като „приятелски настроени“.

Изключително публично случващата се и интерактивна динамика на гей-баровете и клу-
бовете може да бъде противопоставена на безличната (или явно асоциална) динамика на дру-
гите места, на които мъжете се срещат с други, с цел секс. Естеството на интеракциите варира 
ясно, според сексуалното пространство. Контекстът на срещата е важен за възприемането й и 
за развитието на взаимоотношенията им. В гей-бара е възможно да опознаеш (вкл. не само от 
една среща) човек, да създадеш приятелство, дори връзка, което няма как да се случи при (по 
правило) бързия секс в откритото пространство. Различните пространства и сексуални субкул-
тури придават ясно определени социални значения, що се касае до взаимодействието между 
мъжете, степента и естеството на предписаното или приетото сексуално поведение и вероят-
ността за определени сексуални актове. В изследване на нагласите към заведенията, в които 
се събират ЛГБТ-хора в България, проведено в периода август-октомври 2016 г., участие взеха 
83 души – бройка, която притежава нужната представителност, тъй като всички са клиенти на 
клуб за ЛГБТ-хора, за което оказа съдействие и неговата управа. Профилът на участниците 
(n=83) е следният:

Сред тях няма по-възрастни от 46 години, като основната група е между 21 и 25 години 
(Табл. 1). Като се има предвид, че групата до 20 съставлява 16,9 на сто, а групата, над 36 годи-
ни е 13,2% от участниците, то останалите (почти) 70 на сто от респондентите са във възрастта 
21-35 години.

Табл. 1: Разпределение на участниците по възраст

N %
Възраст 
(години)

до 20 14 16,9

21-25 33 39,8
26-30 12 14,5
31-35 13 15,7
36-40 6 7,2
41-45 5 6,0
Общо 83 100,0
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Най-много от респондентите живеят София (75,9%), следвани от групата от другите два 
най-големи града (Пловдив и Варна) – общо 12%; в голям град са определили, че живеят 7,2% 
и по 2,4 на сто живеят в малък град или село. Преобладават гей-мъжете – почти половината от 
извадката (49,4%), следвани от лесбийките (22,9%), така хомосексуалните хора са основната 
група участници с общо 72,3% (Табл. 2). Следват бисексуалните мъже и жени – общо 19,2 на 
сто, шестима души са се обявили като транссексуални (7,2%), един е декларирал, че е „хете-
росексуален, но подкрепящ“.

Табл. 2: Предпочитания за сексуален партньор на участниците

Сексуалност N %
Жена, чиито предпочитания за сексуален партньор, е друга жена 19 22,9
Мъж, чиито предпочитания за сексуален партньор, е друг мъж 41 49,4
Жена, чиито сексуални партньори са както мъже, така и жени 9 10,8
Мъж, чиито сексуални партньори са както мъже, така и жени; 7 8,4
Транссексуален мъж (биолог. мъжки пол, психичен – женски) 3 3,6
Транссексуална жена (биолог. женски пол, психичен – мъжки) 3 3,6
Хетеросексуален,-а, но подкрепящ,-а 1 1,2
Общо 83 100,0

Еднакъв процент от респондентите живеят сами или с партньор от същия пол (по 21,7%), 
с партньор от другия пол живеят четирима души (4,8%), на второ място (24,1%) са тези, които 
живеят, заедно със свои приятели, без някой те да са им сексуални партньори, докато най-голя-
ма част живеят все още с родителите си (27,7%); 27,7% съобщават, че живеят в собствено жи-
лище, колкото живеят и в жилището на родителите си, а най-много живеят под наем – 44,6%. 
Що се отнася до завършеното образование – повече от половината (51,8%) са със средно (вкл. 
заявилите, че са все още студенти), следвани от висшистите (43,4%) и хората по-ниско от сред-
но образование (4,8%), като последните са все още ученици. Висши мениджъри са 9,6%, сред-
ни мениджъри – 13,3%, експерти/специалисти са 30,1%, а работници/служители – 27,7%. Са-
монаетите (и хората със свободни професии) са 19,3%. Най-много от участниците са заети във 
високотехнологичния сектор – 14,5% се занимават с разработка на софтуер, но ако добавим и 
специалистите, които се занимават с хардуер и телекомуникационно оборудване, процентите 
се повишават на 16,9 на сто. Други 14,5 процента са заети в сферата на продажбите, търговия-
та и услугите, а в т.нар. сектор „ХоРеКа“� са с човек по-малко (13,3%)4. В неправителствения 
сектор са заети 6% от респондентите, колкото са в сферата на архитектурата и строителството, 
и тези, които са обявили, че са още студенти (без да е отчитана специалността). С журналис-
тика и масови комуникации се занимават 4,8%, колкото са участниците с помагащи професии 
(психолози, социални работници). Все още са ученици 3 души, 2 са обявили, че са „в частния 
сектор“, без да уточняват сфера и занимания. Други двама са юристи, по един човек е заявил, 
че се занимава с охрана, мода, маркетинг и реклама, банки и финанси, инженерингова дейност, 
здравеопазване, образование или производство. Един човек не е дал отговор.

На респондентите беше предложено да дават свободни отговори на набор въпроси, свър-
зани с нагласите им и причините, поради които те лично, както и другите хора посещават 
гей-барове и клубове. Предложени бяха и въпроси, свързани с цялостната им оценка на нивото 
на ЛГБТ-клубовете в България, както и дали поддържат и в какво се изразяват контактите с 
хора, с които са се запознали там.

На въпроса, свързан с причините, поради които лично респондентът посещава заведение 
за ЛГБТ-хора, отговорите се разпределят така: болшинството изтъкват, че самите те са хора с 
4 От първите срички на думите: хотел, ресторант, кафене.
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нетрадиционна сексуална ориентация за тях е съвсем естествено да посещават подобни мес-
та (34,9%), следва запознанство с нови хора (22,9%), без да се уточняват характерът и целта, 
докато мотив „търсене на сексуален партньор“ отчитат 6%. По-спокойни се чувстват 19,3%, 
по-защитени – други 8,4%, конкретен отговор „защото в гей-бара липсва дискриминация“ дава 
един човек (1,2%), а защото там се чувстват „по-освободени“ заявяват 15,7% от респонденти-
те. За да се забавляват отиват 20,5%, за да „прекарат приятно“ други 7,2 на сто, за разнообразие 
и от любопитство – по 1,2%. 

При допълнително обобщаване би могло да се изведат няколко водещи мотива, сред кои-
то: присъствие в „своя среда“, която дава на индивида забавление, свобода на себеизразяване, 
търсене на приятели, включително и партньори за секс. Малко или много – това би било веро-
ятната мотивация на всеки индивид да посещава всеки бар, дискотека или клуб. Специфичното 
е, че за между една четвърт и една трета от респондентите гей-барът става защитено простран-
ство, в което индивидът търси сигурност и безопасност.

Що се касае до отношението към обособените места за ЛГБТ-хора, на респондентите е 
предоставена възможността за избор по 5-степенна скала, като огромното мнозинство от тях 
изразяват „позитивно“ или „напълно позитивно“ отношение, а респонденти, които да са из-
казали „напълно негативно“, липсват. „Изцяло положително“ (52 души, които са 62,7%) или 
„По-скоро положително“ (23 човека, или 27,7%) е отношението на общо 75 от респондентите 
(90,4% от извадката), амбивалентно е отношението на едва 5 души (6%), а „По-скоро отрица-
телно“ е отношението на само 3 човека (3,6% от респондентите).

От заявилите, че посещават ЛГБТ-заведения, за да се забавляват, 82,4% от групата са с 
„Изцяло положително“ мнение към тях. Малко по-колебливи в отношението си са посещава-
щи ги по други три причини: „Запознанство и срещи с нови хора“, „Спокойствие“ и „Защита“: 
едва 52,6% от групата, заявили, че търсят запознанство, изразяват изцяло положително мнение 
към гей-баровете у нас, докато 42,1% от групата отговарят с „По-скоро положително“; 62,5% 
от тези, които ги посещават заради спокойствието, което им осигуряват, изразяват изцяло по-
ложително мнение, докато малко по-балансирани са 31,2%; от тези, които заявяват, че търсят 
сигурност, 57,1% изразяват изцяло положително мнение към местата за забавление и срещи 
на ЛГБТ-хората, докато 28,6 на сто, макар да изразяват положително мнение, не го споделят в 
крайността му. За сметка на това всички, посочили причина „Секс“ изразяват „Изцяло положи-
телно“ отношение към баровете на общността.

Най-голям процент вътре в групата си (42,7%) избират като причина да посещават гей-ба-
рове за забавление бисексуалните мъже и жени (една трета от групата). Три четвърти от би-мъ-
жете заявяват също и, че ги посещават, заради възможността да се държат освободено там (при 
гей-мъжете пропорцията е само една пета). 

От тези, които са обявили, че посещават заведения, насочени към общността, поради 
това, че „принадлежат към нея“, 75,9% заявяват изцяло положително мнение към гей-барове-
те у нас. Най-голям процент посетители в самата си възрастова група, са тези между 31 и 35 
години (46%), както и в групата на хомосексуалните мъже (41 на сто от групата са обявили, че 
ходят в гей-бар, защото са хомосексуални).

От посещаващите заради възможността да намерят партньор за секс, най-много са гей-мъ-
жете. Предвид и други данни, цитирани тук (Димитров, 2010), може да се допусне, че бисек-
суалните мъже предпочитат други канали за намиране на сексуални партньори от същия пол, 
още повече, че за тях водещата личностова черта, която търсят у тях, е дискретност, каквато 
гей-барът няма как да предложи в необходимата степен. Още повече, че нито един бисексуален 
мъж не е посочил като мотив за посещаване на бар „Запознанство и срещи“. За сметка на това 
– еднаква пропорция вътре в групите на гей-мъжете и на лесбийките (съотв. 26,8% и 26,3%) 
отчитат като важна за тях и тази възможност.
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Това, че гей-барът предоставя спокойствие, най-много се цени в групата на 21-25 го-
дишните (половината от респондентите, отчели като положителна тази му характеристика, 
са именно в тази група). По отношение сексуалността: спокойствието е важно за две трети от 
транссексуалните мъже, 15% от гей-мъжете и 37% от лесбийките. Това, че гей-барът осигурява 
защита, се оценява отново най-много в групата на 21-25 годишните (15% от тях). На въпроса 
„Какви са принципно предимствата за Вас от посещението на заведения за ЛГБТ-хора“, ан-
кетираните дават отговори, съдържащи някоя или повече от една от следните възможности5 
(Табл. 3):

Табл. 3. Предимства на заведенията, предназначени за ЛГБТ-хора

N %
Установяване на контакти 21 25,3
Присъствие в среда, осигуряваща дискретност 20 24,1
Присъствие „сред свои“ 13 15,7
Забавление 12 14,5
Свобода на изразяване и поведение 12 14,5
Себеизразяване, изразяване на сексуалността 10 12
Търсене на секс-партньор 10 12
Сигурност, защитена среда 8 9,6
Среда, в която индивидът не се чувства сочен и обвиняван 6 7,2
Среда, в която поведението може да бъде по-разкрепостено 3 3,6
Хубава музика 2 2,4
Нямат предимства, същите са, както всички барове 9 10,8

Що се касае до предимствата: тези, които нямат нито положително, нито отрицателно 
отношение към обособените заведения за ЛГБТ-хора, както и тези, чието отношение е по-ско-
ро отрицателно – за тях той не е място, където да намерят приятели. За сметка на това тази му 
функция е важна за почти 40 процента от тези, които имат по-скоро положително отношение, 
както и за 23 на сто от тези, които имат изцяло положително. Относно възрастта: най-много, 
по-точно 36% от цялата група на 21-25 годишните, които са 57% от всички отговорили утвър-
дително (14,5% от всички респонденти), смятат за предимство на гей-бара именно, че е място, 
където да намерят приятели. Сред отбелязалите тази функция на гей-бара най-голяма е групата 
на гей-мъжете (43%), въпреки това, в самата тяхна група само за 22% намирането на приятели 
е негово предимство, докато то е такова за 32% от лесбийките.

От десетте човека, за които предимство на гей-бара е намирането на сексуален партньор, 
девет изразяват напълно положително отношение, другият е с неустановено мнение. Четирима 
от „позитивните“ респонденти са във възрастта 21-25 години, трима са между 31 и 35. Поло-
вината от отчелите тази му функция са гей-мъже, двама са бисексуални. Останалите трима са: 
една хомосексуална, една бисексуална жена и участник, заявил се като транссексуален мъж. 
Тук трябва да се уточни, че бисексуалните респонденти-мъже изобщо са 7 души (с други думи: 
за 29% от тях), докато участниците хомосексуални мъже са 41 (едва за 12% от тях намирането 
на сексуален партньор е предимство на гей-бара).

Броят хора, даващи отговор, свързан със секс, е различен при двата айтема: когато става 
въпрос за мотивацията им да посещават гей-бар, и когато въпросът е свързан с принципните 
предимства, които има посещението там. Мнението на някои от тях е, че принципно гей-барът 
е място „и за това“, но българските не предоставят добри възможности за намиране на сексу-
ален партньор.
5 Ако допълнително обединим двата сектора в общ „Търговия, услуги, хотелиерство и ресторантьорство“, то тази 
група става най-голяма с общ процент 27,8%.
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Кратък коментар, особено при сравнението им със сходни изследвания от други държа-

ви, би бил, че – за съжаление – гей-барът в България има много по-малко социална функция, 
отколкото защитна – много по-малко е място за среща с приятели и още по-малко – за срещи, 
с цел секс, но много повече – укритие „за да бъдеш себе си“. 

По отношение това, да бъдеш „сред свои“, гей-барът е припознат като притежаващ по-
добно предимство от 13 души, като 8 от тях са споделили, че имат „Изцяло положително“, а 
другите 5 – „Положително“ отношение. Най-много от тях са гей-мъжете – 9 (69% от маркира-
лите това предимство и 22% от групата). Предимството, че осигурява забавление е отчетено 
основно от бисексуални жени, като процентно съотношение вътре в самата им група, както и в 
групата на изобщо маркиралите го (съответно 44% и 33%).

Почти една четвърт (24%) от всички респонденти маркират като предимство на местата 
за забавление на общността това, че осигуряват спокойствие. В тази група 17 души (85%) са 
изразили „Изцяло положително“ отношение, а на другите то е „Положително“. Сред тях бол-
шинството са във възрастовите диапазони 31-35 и 21-25 години (респективно 30% и 20% от 
групата), гей-мъже (55% от маркиралите) и лесбийки (други 25%), които в своите групи, раз-
делени по сексуална идентификация, са съответно 27% и 26%.

По отношение сигурността, тя е определена като характеристика на гей-бара едва от 8 
души, които са по-малко от 10% от всички респонденти. Това, само по себе си, е показателно. 
От тях болшинството са гей-мъже, но те са едва само 5 души. Свободата е малко по-осезаемо 
отчетено предимство, като барът я предоставя на 12 човека, от които болшинството са във въз-
растта между 26 и 35 год. (по 4 души в двете възрастови групи 26-30 и 31-35), като повечето 
от тях са гей-мъже – 7. Предимството, че местата за ЛГБТ-хора им осигуряват пространство, в 
което „Да бъдеш себе си“, е важно за 10 души, като тук е необходимо да се отчете, че 4 от тях 
са във възрастта до 20 год. Кратък коментар е, че в тази възраст индивидът има нужда и намира 
възможност да се себеутвърди в конкретната среда, в която има както хора, които си задават 
сходни на неговите важни житейски въпроси, така и такива, които биха му съдействали със 
своя собствен опит.

Що се касае до недостатъците, най-честият отговор е, че няма такива (за 40 респондента, 
които са 48,2% от участниците). Част от анкетираните не са отговорили, но като най-чести 
минуси на ЛГБТ-заведенията у нас останалите изтъкват: самоизолацията, практически, авто-
сегрегацията на общността и отделянето на членовете й от останалата част от обществото (7 
души или 8,4% от всички участници); похотта и разврата, на който са свидетели в тях� (дру-
ги 7 респондента); лошите условия в самите заведения, както и неудовлетворяващият им брой, 
което води и до недостатъчната им диференциация – отделно за гей-мъже, отделно за лесбийки 
(5 души, или 6% от отговорилите); прояви на насилие, извън заведенията, когато посетителите 
стават обект на хомофобия (други 5 души); прояви на насилие, вътре в заведенията, между са-
мите посетители (срещано в 3 отговора, или 3,6% от респондентите); други 5 души определят 
като недостатък интригите и несплотената общност; от по 1 човек са отчетени недостатъ-
ците: ниска посещаемост, посетителите са прекалено феминизирани, неконтролиран достъп 
непълнолетни, както и хетеросексуални, наличието на неприятни хора или поп-фолк музиката. 
Друг споделя, че има познати, които се притесняват някой да не ги снима и публикува снимка-
та в Интернет.

Допълнителни обработки сочат, че недостатъкът „Самоизолация“ е значим за хора между 
21 и 25 години (71% от отчелите го), както и за гей-мъжете (отново 71% от групата на опреде-
лилите този недостатък, които са 12% от заявилите се като хомосексуални мъже). Развратът 
в местата за забавление на ЛГБТ-хората е значим само за респонденти на възраст до 30 год. 
(всичките 7 души). По отношение насилието, извън местата за забавление, то е значим недос-
татък за едва 5 респонденти. От тримата, заявили се като транссексуален мъж (биологичен 
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мъжки пол, психичен женски), 2 са отчели това като сериозен минус. Но дали е защото из-
глеждат женствени или се обличат като жени, би било спекулация да се хипотезира, без да са 
събирани данни. Все пак – и двете хипотези са възможни.

На въпроса „Поддържате ли контакт с други хора, които сте срещнали в заведение, което 
посещават ЛГБТ-хора?“ болшинството от респондентите са отговорили утвърдително (79,5%), 
отговорилите отрицателно са чувствително по-малко (20,5%). Приятелство са установили и 
поддържат 59% от отговорилите, други 3,6% определят контакта си само като познанство. 
Делови, бизнес отношения, обаче, са установили в гей-бара и поддържат извън него 7,2 на сто. 
Сексуални взаимоотношения с хора, които са срещнали там, имат 15,7%, докато дълготрайната 
си връзка са намерили 4,8%. Отговорите на трима души трудно може да бъдат определени: 
двама заявяват, че поддържат „всякакви“ взаимоотношения, докато един е отговорил, че търси 
контакти „с цел забава“.

Любопитни са някои зависимости. Например тази, че като място за бизнес-контакти 
гей-барът е посочван само от хомосексуални и бисексуални мъже, докато нито една жена 
(лесбийка или бисексуална) не е заявила, че това пространство би могло да бъде използвано и 
за делови взаимоотношения и бизнес-връзки. При все това зависимостта е слаба. Що се касае 
до йерархията в структурите, в които работят (фирмите и организациите) – зависимостта е 
също слаба, но от шестимата респонденти, които са се обявили за висши мениджъри, двама 
посочват гей-бара като място за бизнес-контакти, докато в другите групи, които са и значител-
но по-големи, само по един респондент споделя, че открива възможности за установяване и 
поддържане на делови взаимоотношения.

По отношение търсенето на сексуален партньор, тази възможност припознават само 
мъже – 1 от 6 бисексуални и 12 от 29 хомосексуални, всички на възраст между 21 и 35 год., като 
най-голямо е процентното съотношение между търсещите секс и общия брой представители в 
групата на тези между 31 и 35 год. (38,5%). Заявилите, че са намерили интимния си партньор 
в гей-бар, са на възраст до 25 години.

Според Нанси Ахилес (Achilles, 1967), разнообразието от гей-барове е функция от голе-
мината на града. Щом размерът на местната хомосексуална общност нарасне достатъчно, се 
появяват и баровете. В по-малки общности почти няма и различия между типовете барове и те 
са насочени към общата популация. Едва при достигането на някаква критична маса се появява 
и диференциация „по интереси“ на самите гей-барове.

Каква би била „критичната маса“ за България тепърва ще се изследва. С уговорката, че 
e възможно информацията да е непълна, сайтът „Травъл Гей Юръп“ (Travel Gay Europe, 2016) 
посочва, че в София (обединени като „барове и клубове“) има 2 заведения (според български 
сайтове са между 4 и 6, но те споменават и вече затворени�). В сходни по големина градове, 
някои от които дори не са столици, сайтът отчита: Мюнхен (Германия): 7 бара, 4 дискотеки, 6 
круиз-клуба (места за срещи с цел секс) и 6 места, определени като „гей-кафенета и приятелски 
настроени ресторанти“; Милано (Италия): 13 бара, 9 денс-клуба, 6 круиз-клуба; Прага (Чехия): 
10 гей-бара, 4 денс-клуба, 4 круиз-клуба, 4 гей-кафенета. Информацията за другите градове в 
България е още по-оскъдна, според някои от респондентите в разглежданата досега анкета, в 
Пловдив има 1 работещ, а във Варна – 2. Според „Гей Травъл Юръп“, в сходни по големина 
градове ситуацията е: Ница (Франция) – 6 гей-бара, 4 дискотеки, 5 круиз-клуба; Аликанте 
(Испания) – 4 бара и 1 круиз-клуб; Кардиф (Обединено Кралство) – 4 бара, 1 денс-клуб и 1 
круиз-клуб; Солун (Гърция) – 5 заведения, обединени като „барове и клубове“, и 1 круиз-клуб; 
Флоренция (Италия) – 2 гей-бара, 2 денс-клуба, 2 круиз-клуба. Ясно е, че икономическата 
логика предполага предлагането да се определя от интереса. Някои от възможните причини 
ЛГБТ-хората в България да не харесват или да избягват заведения, насочени към тях, вече бяха 
коментирани.
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Друго място, с много повече социални функции за гей-общността, отколкото е първообра-

зът му, е гей-сауната. За ЛГБТ-хората тя не е толкова „място за здравословни процедури“, кол-
кото „място за запознанства и секс“. В София (данни за други градове няма) досега е известно 
да е имало 3 такива. Към момента не функционират. Явно и подобно начинание не е рента-
билно в български условия. В различни интернет-среди може да бъде намерена информация 
за други места за срещи на (предимно) гей-мъже, но те са общодостъпни – публични басейни 
и спа-центрове.

И докато в Съединените щати гей-общността възприема баните и сауните като „вдъхно-
вяващ успех на почти вековна политическа битка за преодоляване на изолацията и развитие на 
чувство за общност и изразяване на сексуалността“, за придобиване на права и за създаване 
на „сигурни пространства, където гей-мъжете да общуват и търсят сексуални партньори при 
минимални рискове от насилие или унижение“ (Bérubé, 2003), то в България гей-сауната така и 
не успява да предизвика интерес. Вероятно социализиращата й функция е била своевременно 
поета от Интернет, а рекреационната – от други, несегрегирани места.

Доказателство, в подкрепа на подобна хипотеза може да бъде намерено и в работи, като 
тази на Колинс и Дринкуотър (Collins, Drinkwater, 2016), които отчитат, че разпространението 
на Интернет и мобилните приложения допринасят за упадъка на физическите гей-простран-
ства и за намаляването на разходите (вкл. на време и усилия) по търсенето и намирането на 
сексуални партньори в традиционни физически пространства, като същевременно разширяват 
обсега и предоставят възможност за „по-нишово“ филтриране и откриване на желани характе-
ристики у партньора.

Така или иначе, едно нещо (било то начинание, предприятие, заведение) изниква в кон-
кретна социална ситуация, в която индивидите, заети с него, смятат, че има нужда от промяна 
в съществуващия ред или нужда от създаването на нов. Очевидно или самото начинание, или 
начинът, по който бива реализирано в България, не са били адекватни на социалната ситуация 
или реалната нужда (или поне вижданията за такава нужда) от него. Що се касае до ролята на 
Интернет и това, че като заместващо пространство, той измества други социални простран-
ства, използвани от гей-хората за общуване и търсене на интимен партньор, има и данни за 
български условия.

Мое изследване (Димитров, 2016б) дава данни и за употребата на глобалната мрежа за 
отделните цели и от отделни социални групи, включително представителите на ЛГБТ-общ-
ността. Според получените данни, няма чувствителна разлика според сексуалността при цели 
„Бизнес/работа” и „Търсене на информация” при употребата на глобалната мрежа. Малко 
по-ясна е разликата при „Общуване”, където процентите на би- и хомосексуалните са сходни, 
но са с по около 5% по-високи от на хетеросексуалните. Чувствителни са разликите, обаче, 
по отношение избора на „Търсене на интимен партньор” – едва 23,1% от хетеросексуалните 
се възползват, докато при бисексуалните процентът е 41, а най-много е при хомосексуалните 
(повече от половината) – 58,1%. Коментарът може да бъде разнопосочен: както по отношение 
липсата на достатъчно места за срещи между хора с би- и/или хомосексуалност в България, 
така и по отношение негативното отношение в обществото към хората с различна сексуалност, 
която води и до затваряне на индивида в практически автосегрегираната общност и търсене на 
интимен партньор през канали, различни от използваните от хетеросексуалните. Още повече, 
че мрежата дава добри възможности за контакти между малцинствени или маргинализирани 
общности. Допълнително предимство на интернет-базираните възможности за запознанства 
пък е възможността за „филтрация“ както на потенциалните потребители, които да установят 
контакт с индивида, така и – от негова страна – възможността да зададе по-конкретни крите-
рии, вкл. възраст, височина, тегло, телосложение, етнос, при търсене на съответен друг потре-
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бител, спрямо целите, с които двамата са регистрирани в дадения сайт. 

Освен традиционните сайтове за запознанства, напоследък все по-популярни сред хомо-
сексуалната общност са различните „геосоциални мрежови услуги“ – приложения за смарт-
фони, които определят местоположението на потребителя и използват постоянно включения 
му към Интернет телефон, за да го свържат с други потребители, според географската близост 
между двамата. Сайтове като Grindr6 стават новите „интернет-сауни“ за гей-общността и пре-
нареждат пейзажа в междуличностните отношения. 

Гей-мъжете винаги са намирали начин да общуват с други гей-мъже, в рамките на строго 
рестриктивна култура (Gudelunas, 2012). Търсенето и намирането на партньори се премести 
онлайн, но ефектът е същият: те все още може да се (разпознаят и) поздравят в анонимната 
тълпа и така да укрепят както реалната, така и мислената си социална мрежа, както и да на-
мерят партньори за секс. Макар повечето изследвания на употребата на социалните мрежи 
да се фокусира върху социалния капитал, придобит чрез формирането на мрежа от прияте-
ли, гей-мъжете посочват (пак там), че основната цел на употребата на социалните мрежи от 
тях е „акумулирането на сексуална мрежа“. За гей-мъжете сексуалният капитал се възприема 
като социален капитал, а възможността за намиране на сексуални партньори се подпомага от 
най-популярните социални мрежи.

Друго, което отчита Гуделунас (пак там) е, че гей-мъжете, които често поддържат раз-
лични идентичности в работата, на училище, в семейството и в социалния живот, споделят, че 
не се колебаят да поддържат и множество онлайн-идентичности. „Важното е да се отбележи 
– продължава авторът – че много малко респонденти посочват, че тези идентичности са „изфа-
брикувани“. Вместо това, версиите на Аз-а, които те представят онлайн, са основани на реал-
ната им идентичност, но често са „редактирани“ или „специално разработени“, спрямо сайта, 
в който е създаден профилът“ (Gudelunas, 2012).

Сходни данни от споменатото вече мое изследване (Димитров, 2016б) в български ус-
ловия на поведението на индивида в Интернет, но вече касаещи целите на изграждането на 
интернет-базиран Аз, сочат, че изграждането на виртуален образ, който служи само като маска, 
се случва по-често при хомосексуалните хора, отколкото при хетеросексуалните; непроменена 
Аз-концепцията в мрежата остава по-често при хетеросексуалните, отколкото при хомосек-
суалните; гей-хората, сравнено с хетеросексуалните, в мрежата по-често градят идентичност, 
по-близка до идеала за себе си; хетеросексуалните ползват виртуалния си образ да експери-
ментират нови поведения и нов имидж и като игра по-рядко, в сравнение с бисексуалните и 
хомосексуалните; гей-хората са по-склонни да се представят като по-привлекателни в мрежата, 
отколкото са в реалността, сравнено с хетеросексуалните.

Употребата на социалните мрежи за сексуални цели от гей-мъжете е важна и разбира-
ема. Те продължават да отчитат, че имат нужда не само от гей-насочени (социални) медии, а 
от гей-насочени онлайн-места, където сексът не е девиация, а централен фокус и сексуалният 
нетуъркинг да е синоним на социалния нетуъркинг“ (Gudelunas, 2012).

Според българско изследване (Димитров, 2010), в „общите“ сайтове за запознанства ма-
сата потребители са хетеросексуални, а хомосексуалните мъже и жени са изключително слабо 
представени (Табл. 4). Даденият пример е от сайта www.elmaz.com. Хора от противоположния 
пол търсят 84,6% от регистрираните, „няма значение“ са уточнили 12,6 на сто, а връзка с човек 
от своя пол търсят едва 2,8%. Почти всички са мъже.

6 В баровете, и особено в клубовете на ЛГБТ-общността, има специално отделени пространства, т.нар. ‘dark 
room’, букв. „тъмна стая“, в които посетителите може да правят „секс на място“. Но, както ще стане ясно малко 
по-натам, в българските заведения такива липсват или са рядкост, което – явно – кара някои от посетителите да се 
държат, както казва един от респондентите, „нецензурно“.
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Табл. 4. Профил на изследваните регистрации, според предпочитания към партньора

Честота %
Мъж търси мъж 12 2,4
Мъж търси жена 243 48,7
Мъж търси без значение 22 4,4
Жена търси мъж 178 35,7
Жена търси жена 3 ,6
Жена търси без значение 41 8,2
Общо 499 100,0

Други данни в тази насока (Димитров, 2016б) сочат, че най-често като псевдоними при 
регистрацията в мрежата се използват истинските лични имена (27%), личният прякор (21,5) 
или чуждо име (14,2), останалите възможности образуват едва общо 37,3%. От друга страна, 
обаче, само 48,5 на сто от анкетираните 623 лица7, са заявили, че използват истинското си 
име или псевдоним, чрез който би могло да бъдат относително нетрудно разпознати. Остана-
лите 51,5% използват прозвища, които по-трудно би могло да ги идентифицират. Жените (в 
т.ч. хомо- и бисексуалните), обаче, по-често избират името си за представянето си – 32,8% от 
групата на жените заявяват това, докато процентът в групата на мъжете е едва 15,9 на сто от 
всички (вкл. хомо- и бисексуалните). Име на реален друг човек (но не своето) по-често избират 
също жените изобщо, в сравнение с мъжете изобщо. Едва 21% от идентифициралите се като 
гей-хора използват името си, други 8% използват свой прякор. При бисексуалните само 16,7 
на сто използват истинското си име и едва 4 процента използват разпознаваем прякор. Трябва 
да се направи уговорката, обаче, че тези данни са за регистрациите в различни интернет-прос-
транства изобщо, а не само за конкретни сайтове, в това число – за запознанства (Димитров, 
2016б).

В крайна сметка, както отчита Милър (Miller, 2015), „в днешния високодигитализиран 
свят, в културата на „незабавността“, самата идея за запознанства, без подкрепата на техноло-
гиите, става все по-архаична. За ЛГБТ-хората Интернет е дори още по-важен, тъй като не-вир-
туалният свят поставя бариери пред тях в свързването със себеподобни, каквито няма пред 
хетеросексуалните“. 

***
Маргинализацията (социалното изключване) е поставяне в социално неравнопоставено 

положение. То е процесът, при който индивидите или цели общности са системно недопускани 
(или с блокиран достъп) до упражняването на различни свои права, възможности или ресурси, 
които иначе са достъпни за членовете на различни други групи, и които са от ключово значение 
за интеграцията на изключените групи, като например заетост, здравеопазване, образование. В 
крайна сметка, резултатът е, че дадени индивиди или общности са с ограничен или блокиран 
достъп до пълноценно участие в икономическия, социалния и политическия живот на обще-
ството и държавата, към която принадлежат. Освен това: „Маргиналният човек – смята Робърт 
Парк (Park, 1937) – е човек, чиято съдба е обречена да живее в две общества и в две, често дори 
несходни, а противопоставящи се култури“. Наблюдава се и широкоразпространена (макар и 
не винаги явно изразявана) нетолерантност и дискриминация срещу тези, чиято сексуална ори-
ентация се отличава от сексуалността на мнозинството. Поведението им, а и самите ЛГБТ-хо-
ра се стигматизират като „греховни“, „противозаконни“, „противообществени“, не по-малък 

7 541 души, или 86,8% от участниците, са заявили себе си като хетеросексуални, 39 са определилите се като 
бисексуални (6,3 на сто) и почти толкова – 6,9 процента, или 43 души, са се обявили като хомосексуални.
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проблем е, че много често хомосексуалните хора биват ограничавани дори в кариерното си 
развитие. А с увеличаването на „забележимостта“ им, присъствието им бива възприемано все 
повече и повече като заплаха за социалните порядки и обществения ред. И – както пише Гра-
дев (2010) – „обикновено на хомосексуалистите се приписва статуса на аутсайдерите и на тази 
основа се открива пътят за проявата на насилие спрямо тях, „узаконено“ от неконтролираното 
убеждение, че това е нещо законно, разбира се, от позицията на предразсъдъчното мислене“.

Маргинализираните групи често се изправят пред комплексни избори при определянето 
и изразяването на собствената си идентичност. Те би могло да изберат или да бъдат прину-
дени да изберат да се асимилират от по-голямата група, като така изоставят алтернативната 
си идентичност, или – в противен случай – да бъдат подложени на осъдително отношение 
от доминантната група. По този начин колективните връзки, които ги дефинират като група, 
отслабват. Обратно – те може да изберат да подчертаят отделна идентичност, контрастираща 
на доминантната норма и да я изразяват демонстративно, като изтъкват индивидуалната си 
гордост от нея и колективната мощ, произтичаща от подобно неподчиняване на хегемонната 
идентичност. Точно това се случва и с ЛГБТ-общността и опитите – макар и спорадични в бъл-
гарски условия – да бъде предизвикано общественото внимание, чрез ежегодните публични 
прояви, наричани „Гей прайд“.

Подобно развитие на нещата, обаче, може да изложи маргинализираната група на риск 
от допълнителна изолация и да предизвика репресивна реакция от доминантната група, ако 
последната се чувства застрашена. Освен това може да доведе до въвеждането на нов набор 
доминантни норми, в рамките на самата маргинализирана група, което да резултира в нови 
разделения и допълнителна маргинализация за тези членове, които не са в състояние или ня-
мат желание да се съобразяват с тях. В действителност повечето маргинализирани хора, в това 
число и особено представителите на ЛГБТ-общността, балансират между тези две крайности, 
като развиват многоаспектна идентичност и поддържат комплексни взаимоотношения с широк 
спектър индивиди и групи.
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ДИНАМИКА НА РЕПРЕЗАНТАЦИИТЕ НА ПАСИВНАТА  
АГРЕСИВНОСТ ПРИ ЖЕНИ В МЛАДЕЖКА ВЪЗРАСТ  

В БАЛКАНСКА КРОСКУЛТУРНА ПЕРСПЕКТИВА

Доцент д-р Пламен Ангелов Цоков
Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“

DYNAMICS OF REPRESENTATION OF PASSIVE AGGRESSIVENESS 
IN FEMALES OF YOUTH AGE IN THE BALKAN CROSS-CULTURAL 

PERSPECTIVE

PlamenAngelovTzokov, PhD, Associateprofessor
PlovdivUniversity „PaisiiHilendarski“ 

Изследването е посветено на пасивната агресивност и релациите, и различията между димензиите 
на вътрешно личностни особености в националната идентичност при жени в младежка възраст в Балкан-
ски кроскултурен контекст.

Изследването е проведено в периода от 2008 до 2013 година в съвкупност (n = 498) жени от България 
(n = 116); Гърция (n = 98); Македония (n = 92); Сърбия (n = 95) и Турция (n = 97).

С повече клъстери и респективно фактори са субскалите, свързващи пасивната агресивност с пове-
дението, ориентирано към търсенето на помощ и асертивното поведение.

Ключови думи: пасивна агресивност, търсене на помощ, асертивно поведение

The study is dedicated to the passive aggressiveness and relationships, and the differences between the di-
mentions of internal personality traits in national identity for women of youth age within the Balkan cross-cultural 
context.

The survey was conducted in the period 2008 to 2013 with a total of (n = 498) females from Bulgaria (n = 
116); Greece (n = 98); Macedonia (n = 92); Serbia (n = 95) and Turkey (n = 97).

With more clusters and factors respectively, are the subscales linking the passive aggressiveness with behav-
ior, oriented towards looking for assistance and assertive behavior.

Key words: passive aggressiveness, seeking help, assertive behaviour

В психологията на личността се постулира, че пасивно агресивното поведение е пасивна 
съпротива да се следват социалните очаквания на другите в междуличностните и/или профе-
сионални ситуации. Пасивната агресивност се свързва с желанието да се получи нещо желано, 
за което не съществува възможност то да се реализира, а също и страх от обекта, който стои по 
пътя към възможността да бъде удовлетворено (Милън, 1998). Пасивната агресивност е час-
тично неосъзнат механизъм, който може да се прояви като: заучена безпомощност; отлагане; 
инат; възмущение; сърдене и/или преднамерен провал на действията. Тя е предимно вербална 
и притежава характеристиките на манипулативните техники като: лицемерие; селективноза-
помняне; склонност към отмъщение; нужда да се контролират другите чрез изопачаване на 
истината; разтоварване на психичното напрежение чрез кавги и злобни слухове, като се разчи-
та, че другият след това ще бъде „разкъсан“ от собственото му чувство за вина (Крейхи, 2003). 
Пасивно агресивната личност се страхува от предизвикателствата като най-често се опитва да 
избегне дистанционно конкуренцията.

Пасивната агресивност се среща по-често при жените, които не се самоутвърждават като 
такива (Линдънфилд, 1998), защото:

•	 се страхуват да поемат отговорност и рискове; поддържат взаимоотношения, които са 
пагубни за тях /оставят се да ги „тъпчат“/; демонстрират неразбраност и недооцене-
ност от другите;
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•	 занемаряват външния си вид и здраве и стават все по-ограничени в мисленето си;
•	 винят другите за неуспехите си и не си правят труда да гласуват, така че често подкре-

пят да ги управляват правителства, в които не вярват;
•	 по-силно се повлияват от: дискриминация; икономически загуби; загуби на любимо 

същество; сексуално насилие; послания, реакции и жестове на родителите /в дет-
ството/.

За П.Дако (1999) пасивността е потенциална енергия при жените, а активността – ос-
вобождаване на тази енергия. Последното насочва към мъжкия полюс /поведение/, свързан с 
неустойчивост, уязвимост и мигновеност, докато истинската женска пасивност е: състояние на 
покой; стабилност; възприемчивост; вглъбеност и неуязвимост.

Пасивно-агресивното личностно разстройство е устойчив модел на негативно отноше-
ние и/или пасивна съпротива към изискванията за подходящо представяне с начало в ранната 
зряла възраст (Справочник за диагностичните критерии на ДСН – ІV – ТР. Американска пси-
хиатрична асоциация /превод/, 2009). Изразява се в: пасивна съпротива срещу изпълнението 
на рутинни социални и професионални задачи; оплаквания за недооцененост и неразбраност; 
намусеност и готовност за скандали; безпричинна критика и подигравки с авторитети; завист и 
възмущение от успешни хора; непрекъснати оплаквания от лично нещастие; колебания между 
враждебно предизвикателство и угризения; завидно умение да се изопачава истината и готов-
ност за скандали.

К.Хорни (1996) отбелязва, че интензивните конфликти, свързани спасивността при жени-
те, се колебаят непрекъснато между слабостта и силата; сливането с другите и себеутвържда-
ването; недоволството от себе си и гордостта.

Т.Милън (1998) предлага като критерии за описване на синдрома на пасивно агресивната 
личност: лабилна афективност; поведенчески противоречия, недоволство от „Аз-образите“; 
дефицит на регулаторен контрол и междуличностна амбивалентност.

Пасивната агресивност най-често намира израз в следните поведенчески и ситуативни 
характеристики (Wetzler, 1992): безпристрастност /безразличие/ и несигурност /уклончивост/; 
ламентации; капризност и отсъствие на готовност за компромиси.

Изследователи свързват пасивната агресивност и с обсесивни и компулсивни действия 
на личността (Шуорц&Байет, 2012). Тя обикновено скрито агресивно, безкомпромисно и на-
силствено налага собствените си стандарти на всички останали хора. В момента, в който те 
се опитват да направят нещо срещу нея, неизменно се парират предложенията им, защото ли-
чността се ръководи от свръхчувствителност към срама и вината (Саймън, 2014). Характерни 
черти на обсесивно-компулсивната личност са и поведенческата ригидност, емоционалният 
свръхконтрол, когнитивната ограниченост, песимизъм и отсъствие на готовност за компроми-
си (Милън, 1998).

Според Deffenbacher (2009) пасивно-агресивните хора са в повечето случаи недоволни от 
живота си. Те проявяват склонност да твърдят, че са морално прави във всички ситуации. От-
съствието на чувство за хумор не им позволява да разберат, че се самоизолират, че са неразумно 
високомерни и поради това не могат да хиперболизират дразнещото в обекта, защото приемат 
събитията много „на сериозно“ и реализират засекретяващо поведение (Novaco, 2005).

постаноВка на кохортното изследВане

■  Цел на изследването е да се проучи и установи на теоретично и конструирано въз 
основа на него емпирично равнище на същността, релациите и различията между 
димензии на вътрешно личностни особености в националната идентичност при 
жени в младежка възраст в Балкански социокултурен контекст. Допуска се, че те не 
са породени ennixibo/лат. от нищо/, а са продукт от историята на семействата им в 
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Балканските национални държави, като резултат от Европейската историческа перс-
пектива.

■ Изследването се проведе в периода 2008 – 2013 година. Негов обект /след получено 
от тях съгласие/ са жени /студентки/ със средна хронологична възраст /по държави/: 
България – 21.52 години; Гърция – 21.02 години; Македония – 19.22 години; Сърбия 
– 21.33 години и Турция – 21.94 години. Съвкупностите са от следните университети: 
Република България - ПУ „П.Хилендарски“, Пловдив (n = 116); Република Гърция 
– Аристотелски университет /Aριοτοτέλειο Παυεπιοτήμιοθεσσαλουκηϛ/, гр. Солун(n = 
98);Република Македония – Скопскиуниверситет „Св.Св. Кирил и Методий“ /Уни-
верзитет „Св. Кирил и Методиј/, гр. Скопие(n = 92);Република Сърбия –Белградски 
университет /Универзитет у Београду/, гр. Белград(n = 95) и Република Турция –Уни-
верситет Улудаг/Udulaguniversitesi/, гр. Бурса(n = 97).Общо съвкупността е от n=498 
изследвани лица.

■ В изследването има централен въпросник InterpersonalBehaviorSurvey (IBS) на 
PaulMauger, David R. Adkinson, M.A. Suzanne, K., Zoss, GregoruFirestoneand J. 
DavidHook),който е преведен от заклети преводачи на български, гръцки, македон-
ски, сръбски и турски езици. Направени бяха повторни преводи за проверка на ва-
лидността на превода и запазване на авторовата концепция. Те бяха реализирани от 
екипа на изследването /студенти по психология, учащи в България, Гърция, Македо-
ния и Турция и докторантка по психология със специалност психология и славянска 
филология – сръбски и хърватски езици/.

Въпросникът на P.А. Maugeretal., (1980) е създаден като инструмент за изследване на 
вътрешно личностните отношения, свързани с агресивни и асертивни нагласи. Методът е мно-
гократно усъвършенстван и широко използван инструмент, както за междукултурни изследва-
ния, така и за осигуряване на стандартизирани и надеждни способи за събиране на информа-
ция върху феноменалния образ на изследваните.

Като главни индикатори на вътрешно-личностното поведение се изявяват 11димензии. 
Изследването на психометричните характеристики на използвания въпросник регистрираха 
високи показатели при адаптирането му в изследваните социокултурни контексти. Резултатите 
показват високи алфа коефициенти на Кронбах за вътрешна убеденост, ниско ниво на смуща-
ващи обстоятелства и са с висока социална оценка.

Разграничени бяха следните индикатори, структурирани чрез краен брой айтеми (n = 
95): „обща агресивност“ (ОА); „пасивна агресивност“ (ПА); „изразяване на гняв“ (ИГ); „обща 
асертивност“ (ОАС); „отбранителна настойчивост“ (ОН); зависимост (З); стеснителност (С); 
„манипулирана привлекателност“ (МП);„избягване на конфликти“; „търсене на помощ“ (ТП) 
и „желание за похвала“ (ЖП).

резултати и обсъждане

Проведени бяха следните процедури за повишаване на съдържателната валидност на ин-
струмента:

■ За установяването на вътрешната валидност на инструмента за изследване на вътреш-
но личностните отношения (IBS)(Maugeretal., 1980) по отделните структуриращи го 
субскали като критерий се използва алфа коефициент (α) на Кронбах. В проведеното 
изследване α = .826 /в оригиналния въпросник α = .839/, което демонстрира високо 
равнище на вътрешна валидност. По субскалите на адаптирания и стандартизиран 
инструмент (IBS-2) коефициентите са както следва: ПА (.885); С (.921); ИК (.856); 
З (.855); ОАС (.842); ОН (.842); МП (.812); ИГ (.800); ТП (.751); НИ (.703). Всички 
резултати за вътрешна валидност и свързаност по субскалите могат да се интерпре-
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тират също така като валидни и надеждни.

■ За изясняване на разстоянието между субскалите на IBS-2 във всяка една от изслед-
ваните съвкупности и съвкупността на жените в цялост (n = 498) бе приложен коре-
лационният коефициент на Пирсън. Поради относително големия обем на съвкуп-
ностите, дори по-ниските по абсолютни стойности корелационни коефициенти са 
статистически значими при равнище на значимост p˂0.01/Таблица №1/.

Таблица №1. Вътрешна валидност и свързаност на скалите, получени чрез коефициента 
а корелация на Пирсън между пасивна агресивност и останалите субскали

№ Корелации 
между пасивна 
агресивност и …

Държави 

България Гърция Македония Сърбия Турция За цялата 
съвкупност

1. Избягване на 
конфликти (ИК) .264 .276 -.249 .439 .274

2. Търсене на 
помощ (ТП)

.247 - - - .471 -

3. Манипулирана 
привлекателност 
(МП)

-.270 - - - .402 -

4. Изразяване на 
гняв (ИГ)

- .334 .312 -.356 .253 .292

5. Отбранителна 
настойчивост 
(ОН)

-
.306 .280 -.241

-
.164

6. Желание за 
похвала (ЖП)

-
.263 .349 - .233 .151

7. Стеснителност 
(С)

- - .442 -.257 - .215

8. Зависимост (З) - - .389 - .256 .225
9. Настъпателна 

инициативност 
(НИ)

- - - -
.431 .205

10. Обща 
асертивност 
(ОАС)

- - - -
.296 .153

В Таблица №1 се представят значими линейни корелационни връзки между пасивна аг-
ресивност (ПА) и: (ИГ); (ИК); (З); (С); (НИ); (ОН); (ОАС) И (ЖП) за отделните субскали и в 
цялата изследвана съвкупност.

■ Въз основа на проведения корелационен анализ се прилага йерархичен клъстърен 
анализ на резултатите по всяка една субскала и за инструмента като цяло. С използ-
ване на междугруповите връзки се изгражда Дендограма №1. 
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С най-много клъстери и респективно фактори се субскалите, свързващи пасивната агре-
сивност (ПА) и: (ОАС) и (ТП).

■ За разкриване на факторната структура на инструмента (IBS-2) и установяване на ста-
тистическата значимост по отделните критерии се извърши дисперсионен анализ като се из-
ползва F-критерият на Фишер и Дънкан.

По критерия „пасивна агресивност“ (ПА) се установява статистически значима разлика 
– F (6443.650) = 16.309; p˂0.000.
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Графика №1.

В графика №1 се презентира, че:
•	 Пасивната агресивност (ПА) в турската съвкупност нараства с повишаването на пока-

зателите, определени от: (ИГ); (ИК); (З); (С); (НИ); (НО); (ЖП) и (ОА).
•	 Пасивната агресивност (ПА) в македонската съвкупност нараства с повишаването на 

показателите, определени от: (ИГ); (ИК); (З); (С); (НО) и (ЖП).
•	 Пасивната агресивност (ПА) в българската съвкупност нараства с повишаването на 

показателите, определени от: (ИК) и (ТП) и намалява с увеличаването на (МП).
•	 Пасивната агресивност (ПА) в гръцката съвкупност нараства с повишаването на пока-

зателите, определени от: (ИГ); (НО) и (ЖП).
•	 Пасивната агресивност (ПА) в сръбската съвкупност нараства с намаляването на по-

казателите, определени от: (ИК); (ИГ); (НО) и (С).
•	 Пасивната агресивност (ПА) в цялата изследвана съвкупност обхваща всички субска-

ли. Профилът ѝ в българската съвкупност принципно се отличава от всички остана-
ли, тъй като в него са определящи само (ТП) и (МП).

■  За установяване на връзките между отделните компоненти на IBS-2 се приложи и 
методът за множествен регресионен анализ. Чрез него се оценява степента, в която 
два или повече индикатора влияят на критерия и кои от тях оказват най-голямо вли-
яние. Данните са представени (при p˂0.05) във фигура №1.

В най-висока степен „пасивната агресивност“ се определя от повишеното равнище на 
„изразяване на гняв“ и „ стремежа да се избягват конфликтни взаимодействия“.
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„Пасивната агресивност“ се повлиява в умерена степен от проявите на „настъпателна 
инициативност“ и „стеснителност“. За разлика от равнището на „обща агресивност“ това на 
„пасивната агресивност“ се увеличава от едни и същи предиктори. Може да се предполага, че 
когато се редуцира „общата агресивност“ се увеличава равнището на „пасивна агресивност“.

Повишаването на стойностите на предиктора „похвала“ се свързва в ниска степен със 
зависимата променлива „пасивна агресивност“.

■ В изследването се установява, че пасивната агресивност се свързва най-често с търсе-
нето на помощ. Жените, обикновено, не преследват непосредствено удовлетворяване 
нито на собствените интереси, нито тези на другата страна. Те признават съществу-
ването на конфликти, но реагират чрез отдръпване или потискане спрямо тях (Reber, 
1985; 1991; Gordan, 1993). Индивидите признават правото на „лично пространство“ 
и това всеки „да загражда“ своя територия. Ако отдръпването им в ситуация на кон-
фликт е невъзможно или нежелателно, те могат да се откажат от нея. Търсенето на 
помощ е безропотно и безоценъчно отношение към поведението на другите като 
необратими факти от действителността. Изследваните не отстояват себе си, не зая-
вяват открито своите искания и преживявания, не смеят да отказват, омаловажават 
себе си и се поставят винаги на второ място в ситуации на конкуренция. Търсенето 
на помощ може да започне под формата на „дипломатично“ отдръпване, но винаги 
до настъпване на „по-добро време“ или просто на „по-силна“ позиция с намалени 
заплахи (Baron&Byrne, 1991).

■ От изследването се установява, че пасивната агресивност се свързва и с прояви на 
зависимо поведение при жените. Зависимите жени се чувстват несигурни, когато 
не получават подкрепа. Те изпитват затруднения при вземане на решения, ако им 
липсват съвети и насърчаване на вложените усилия. Често те изпитват страх да пое-
мат отговорност и не се заемат със задачи, за които другите мислят, че няма смисъл 
(Фрийман&Фрийман, 2013). 

При проява на поведенческа зависимост се наблюдават: трудности в изразяването на не-
съгласие с нови проекти; страхове от самостоятелно изпълнение на дейността; липса на само-
увереност и нереалистична ангажираност с опасения, че личността може да бъде изоставена 
да се грижи сама за себе си (Фрийман&Фрийман, 2013).

Зависимостта стига до крайности в стремежа да се получават грижи и/или подкрепа от 
другите до степен, че личността извършва доброволно неприятни неща. Тя се чувства безпо-
мощна след приключване на интимна връзка и трескаво търси нова, която да стане източник 
на грижи и подкрепа.

■ В изследването се установява, че пасивната агресивност се свързва и с асертивно 
поведение. Чрез него се изявява стремеж към самоутвърждаване и себеповишаване 
чрез бягство от собствените проблеми и от преживявания на мъка, срам и вина; до-
броволно приемане на част от поведенческите последици /особено ако са неблаго-
приятни/ в критични ситуации (Майерс, 1998;Бирхофф, 2001).

При асертивното поведение жените отстояват собствената идентичност като съхраняват 
нейното многообразие. Те се опитват да отстояват правата си безконфликтно и не „натоварват“ 
личностните противоречия с остри, негативни и обидни оценки. Асертивното поведение се 
свързва и с отстояване на собствената независимост чрез специфично справяне и овладяване 
на неверните установки и предразсъдъци. Асертивността се свързва и със способност да се 
притисне /прелъсти/ другия, за да се извоюва и защити собственото разбиране. Това се реа-
лизира без увъртания, ефемизми, инсинуации и оправдания /отхвърля се молбата на другия за 
оказване на помощ, а не човека в него/.

Всичко изброено се реализира без нанасяне на вреда с прекомерна, демонстративна и 
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обсебваща асертивност чрез отблъскване на другите хора.
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Резюме: Целта на проучването е да се изяснят несъответствията в предишни изследвания относно 
ефекта от междуличностното отхвърляне върху емоциите и сътрудничеството. Наблюдавахме поведението 
на участници в игра на Дилема на затворника, след като изследваните лица бяха чели история с остра-
кизъм. Тази история беше част от нов инструмент, който изградихме по повод изследването, съставен от 
шест вида истори: три със социален контекст и три с не-социален. Историите от всяка факторна група 
бяха тествани за положителни и отрицателни емоции, като по една от историите от групите социална-не-
социална, трябваше да е неутрална. Положителните и отрицателните истории със социален характер съ-
държаха елемент на включване и изключване от социална група. Инструментът, предизвикващ емоции, 
беше използван, за да тестваме дали преживяванията, предизвикани от социалните сценарии, водят до 
различно поведение в игра на социална дилема. Резултатите показаха тенденция на взаимодействие между 
валентността на предизвиканата емоция (положителна спрямо негативна спрямо неутралната) и вида на 
историята (несоциална спрямо социална) върху цялостното сътрудничество по време на повтарящи се Ди-
лема на затворник. Тенденцията в резултатите предполага, че преживяване на остракизъм, макар и само 
наблюдаван, може да подбуди сътрудничеството между хората.

Abstract: The study aimed to clarify the inconsistencies in past research concerning the effect of interper-
sonal rejection on emotions and cooperation. We observed the individual’s behavior in iterated Prisoner dilemma 
game (PDG) after reading a story with exclusion. For the study, we constructed a new instrument consisting of six 
stories three with a social context and three with a non-social one. The stories from each set were tested to elicit 
positive and negative emotions, and one of the stories of each group was neutral (social or non-social, respectively). 
The positive and negative narratives from the social story set represented group inclusion and ostracism, respec-
tively. The affect inducing instrument was used to investigate if the emotions induced by social scenarios lead to 
different behavior in a social dilemma game. The results show interaction between the valence of the emotion 
induced (positive vs. negative vs. neutral) and the type of story (non-social vs. social) on the overall cooperation 
during repeated PDG. This data suggests that the experience of ostracism, though being only observed, may insti-
gate cooperation between people.

Keywords: Ostracism, Mood, Cooperation, Prisoner`s Dilemma Game.

theoretIc fraMework

We wanted to explore the different aspects of the experience of Ostracism and its impact on 
people and decision-making. Ostracism can be defined as exclusion from a social group, and in real 
life it can also occur in cases where individuals are neglected and yet remain in the presence of others. 
Informal ostracism is popular in classrooms, playgrounds, the workplace, the army, and religious in-
stitutions. In modern days, it widely exists in the Internet societies (Williams, 2007). The contempo-
rary ostracism can be visible, characterized by direct rejection of the possibility to have a relationship 
with a certain person, but it can also be mute, passive and indirect (often referred to as “ignoring”, 
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Molden, D., Lucas, G., Garnder, W. Knowles, M., Dean, K., 2009). The term “social exclusion” and 
the term “rejection” in the literature are often interchangeable to describe any situation which threat-
ens the need to belong (Leary, 2005).

According to Baumeister & Leary (1995) the need to belong is fundamental. In their literature 
review the authors explain that in order to be fundamental any need should be universal for all people 
in the world; not proceeding from another motive, affecting a wide volume of actions, having con-
sequences that go beyond current psychological functioning, and directing cognitive processes. Fur-
thermore, Williams (Williams, 2001, 2007) says that not only the social isolation threatens the need 
to belong, but it also frightens other fundamental human needs such as self-esteem, need to control, 
and need for meaningful existence. 

Moreover, ostracism can be easily detected. Wesselmann, Eric D., Bagg, Danielle, Williams, 
Kipling D. (2009) show in an experiment that the participants that are in the role of a third persons 
(observers) recognize the ostracized individual easily and feel the same effects of ostracism (i.e., 
thwarted need satisfaction and worsened mood), demonstrating similar distress, as if they are experi-
encing the ostracism themselves. 

In ontological perspective, the ostracism should trigger intertwined sets of internal processes 
as cognitive information processing and the self-regulation that should enable one to sacrifice his/
her selfish tendencies in order to provide and maintain acceptance in the group. To cope with life 
and not to be alone, one person should be adaptive to change him/herself to fit with the group. Other 
reasoning will be that the negative emotions aroused by the isolation will influence the people to act 
rather negatively. Emotions sometimes lead us to skip long calculations. They may be the reason to 
overcome selfish behavior, but also to act reactively, completely egotistic and harmful. Because of 
them sometimes we give out more than we receive оr we tend to get less if this equals the cost to 
punish someone. Our research goal is to verify whether the negative emotion due to group rejection 
influences human behavior towards destructive impulsiveness or can be the “ostracism” a powerful 
tool for promoting cooperation (Rasmusen & Hirshleifer, 1989). 

In everyday life, people make decisions simultaneously and usually do not have time to weight 
all the alternatives. Often they move forward, using habits and heuristics that have brought them pos-
itives in the past. According Thunholm (2004) in real life the “decision-making style” is defined as 
a holistic approach that encompasses personal mechanisms and mental practices based on the habits 
of the individual. Based on this presumption, I tried to create an experience of “ostracism” which I 
hypothesized will function as a strong motivator leading the participants towards the move of coop-
eration in the face of the alternatives: to risk for the sake of gaining the most points for themselves or 
to make risky investments in the other player, overcoming their own short-term interest. 

Previous studies

Although it seems intuitive that rejection would have a negative effect on mood, previous stud-
ies raised doubts whether rejected individuals report more negative mood (e.g., Buckley, Winkel, & 
Leary, 2004) or no difference in mood (e.g., Twenge, Catanese, & Baumeister, 2002) compared to 
non-rejected participants.

Emotions are included in the regulation of behavior by their ability to interact with other regu-
latory processes and change them in a certain way. They incite different functional states of mind and 
the body as a whole (Siegel, 2015). Research shows that the automatic processing of information in 
memory, such as memorizing, is apparently unaffected among the rejected players, the rejection im-
pairs only logical thinking (Baumeister et al., 2002). Roy F. Baumeister & C. Nathan DeWall (2005) 
emphasizes that not the very emotion, but the impaired self-regulation and intelligent thought is the 
cause of the maladaptive decisions that the rejected people make.

Regarding negative emotion, Price (2000) and Rainville et al., (1997) separated the components 
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of the pain in intensity and unpleasantness. The rating of intensity, described as radio decibel is the 
rating of trouble, whereas the volume is the one that bothers us. The intensity can be distinguished 
from trouble since different conditions across different people with the same level of intensity sensor 
can produce different level of comprehension of trouble. This perspective can be the answer why 
some empirical studies show that nevertheless the need for belong is fundamental, the ostracism as a 
threat can have different impact on different people. 

Furthermore, there are studies showing an increased psychological stress in cases of ostracism 
(Smith & Williams, 2004), others suggest that the exclusion is more associated with the temporary 
“affective numbness” which can lead to long-term impairment of physical and social sensitivity (Bau-
meister et al. , 2002, DeWall & Baumeister, 2006; Baumeister, DeWall, Ciarocco, Twenge, 2005). 
Baumaister and collaborators (2002) define the phenomenon as “cognitive deconstruction” by com-
paring it to the affective state at times before attempts to suicide. According to the works of Roy F. 
Baumeister and his team (2005), as a result of rejection the executive function of the personality 
suspends its normal functions. And when the self-regulation is disturbed, this leads to impulsive and 
selfish behaviors. The great danger is that once disrupted, the individual can lose his/her motivation 
to stay in groups in long perspective. 

Fredrickson (2001) investigate negative emotion and its reflection on narrowing individual re-
sponses, he focuses on the self-protection mode that negative affect starts as fight or flight reaction. 
On other side, he sees positive emotions as facilitating social relations. Other study of Hartel et al 
(2000) detected that the participants induced with positive emotions tended to follow specified social 
norms to a greater extent.

The relation between cooperative behavior and emotions was also investigated in a recent study 
(Kjell&Thompson, 2013) that used the social Prisoner’s Dilemma game which we will use too. In 
PDG people make decisions simultaneously and one’s own short time interest is contrasted to a 
choice of mutual cooperation. Kjell&Thompson experiment involved students who wrote essay as 
a tool designed to induce either guilt, joy or no strong emotion. The researchers could not find any 
significance of the influence of the emotions, but only support for the impact of pre-existing tendency 
to cooperate. 

Hypotheses
The aim of present research is to build on previous studies and to plot comparison between the 

differential influence of negative emotions and ostracism. I would test whether ostracism leads to co-
operation and if it so what part is played by the negative emotion and by the experience of ostracism 
itself. We have already several studies on ostracism an Prisoner’s Dilemma game in last years (Kuz-
mova-Paneva, Grinberg, Hristova, (2013), Kuzmova-Paneva, Grinberg, (2014)) with no decisive re-
sults. In our recent design we did two studies.

Study 1 was a preliminary test of the newly construed instrument to validate that the manipu-
lation we would use as a tool for the main study evoked ostracism and other kind of emotions. With 
this purpose we gathered 18 (10 men and 8 women) participants and asked them to rate the experience 
they had reading different stories. 

In study 2 we gathered 111 students and compared the impact of evoked emotions on subse-
quent performance in a PDG. Our main hypothesis was that the participants who will read a negative- 
social story (a story of an ostracized person) would cooperate more than the individuals who read a 
positive social story. Moreover, the participants involved in the ostracism story will cooperate more 
than the participants in negative mood who have read a story of misfortune trip. This would mean 
that there will be a difference in the behavior of the groups resulting in the tendency people who are 
experiencing ostracism to choose cooperation in a subsequent interaction with people. 
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stuDy 1      
Methodology
In the Scenario Immersion Technique (SIT) the participants read (or hear) embodied scenarios 

and experience a narrative as it unfolds (e.g., Wilson- Mendenhall, Barrett, Simmons, &Barsalou, 
2011).We used one type of SIT that is a story mood induction procedure. The participants received 
different vignettes: same standardized story for each manipulation group. The scenario immersion 
technique is proved to be ecologically valid and the content of the vignettes can be ideographical-
ly manipulated. Generally the participants vary in the ability to engage in mental imaginary which 
increase variability, but the effect size for imagination is big r=.42-61 (Quigley, Lindquist, Barrett, 
2014).

We designed 6 stories that had one theme: a hike in the mountains. The stories began as the indi-
vidual got up early in the morning and headed for the mountain. In the social version of the story, the 
individual is together with a group / or abandoned by a group. In the neutral versions of the story, the 
hero buys things at the shop and watches a science movie after returning from the mountain without 
any words about the emotional states associated with the mountain trip (in the socially neutral version 
of the story is also mentioned Velko, who is an absolute rookie in the group). In individual stories, the 
voyage ends either with a bad weather conditions that ruins the whole trip or with a successful ascent 
of a peak.

Measures
In this pretest we estimated the levels of the threat on the four fundamental needs related to 

Ostracism and the negative mood induced by the stories through SAM (Self-Assessment Mannequin, 
Bradley MM, Lang PJ, 1994).

The inclusion feeling was measured by four items:
- Being controlled (weak) vs. in control (strong) (question related sense of control), 
- Did you feel included in a group? (question related to the need to belong)
- Did you fear to fall out of a group? (question related to the need to belong)
- Is your self-esteem high? (question related to the self-esteem)
- Did you feel your existence is meaningless? (question related to meaningful existence)
Separate questions were asked in relation to guilt and the Scenario Immersion Technique:
- Did you feel guilt?
- How strong did you feel yourself in the situation?
The dimensions of mood that we tested were: pleasant vs. unpleasant, arousal vs. calm, feelings 

of sadness, depression, anger, and helplessness.
The items for the scales we used included 3 dimensions of what is called set of figures SAM 

(Self-Assessment Mannequin, Bradley MM, Lang PJ , 1994) and is used to rate how one felt while 
reading each story. SAM shows three different kinds of feelings: Happy vs. Unhappy, Excited vs. 
Calm, and Controlled vs. In- control. Each SAM figure varies along each scale. In this illustration, the 
first SAM scale is the happy- unhappy scale, which ranges from a smile to a frown. At one extreme 
of the happy vs. unhappy scale, one felt happy, pleased, satisfied, contented, and hopeful. The other 
end of the scale is when one felt completely, unhappy, annoyed, unsatisfied, melancholic, despaired, 
bored. The figures also allow describing intermediate feelings of pleasure. If one felt completely neu-
tral, neither happy nor sad, he/ she underlines the figure in the middle. The excited vs. calm dimension 
is the second type of feeling. At one extreme of the scale is when one felt stimulated, excited, fren-
zied, jittery, wide-awake, aroused. If he/ she felt completely aroused reading the story, the participant 
underlines the figure at the left of the row. On the other hand, at the other end of the scale, when one 
felt completely relaxed, calm, sluggish, dull, sleepy, unaroused, he/she should indicate the experience 
of completely calm by underlining the figure at the right of the row. The last scale of feeling that SAM 
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represents is the dimension of controlled vs. in-control. At one end of the scale are the feelings char-
acterized as completely controlled, influenced, cared-for, awed, submissive, and guided. At the other 
extreme of this scale, is being completely controlling, influential, in control, important, dominant, 
and autonomous. The large figure represents feeling of importance and influence, and the very small 
is when one feel controlled and guided. If the participant felt neither in control nor controlled, he/she 
should underline the middle picture. 

Procedure
Each participant received stories that she/ he had to rate through the questionnaire which in-

cluded items measuring the inclusion feeling and the valence of the stories measured by SAM scale. 
The 6 narrative stories had the same length (190 words). After each story the participant rated the 
experience. 

Hypotheses
We did the pretest to see first, whether we can successfully induce social exclusion by the story 

we fabricated. Secondly, we wanted to explore whether the negative story of ostracism can be expe-
rienced differently than other emotions. We took as a presumption that in order to be able to compare 
the social rejection with the other negative experience in the main study the effect of the two stories 
(negative- social vs. negative-individual) on the participants should not be different at least in the 
arousal level.

Results
Social vs. individual component of the stories
In the preliminary test, we were interested in comparing how people felt when they read the sto-

ry of social inclusion (positive-social) vs. how they felt after having read a story with ostracism (that 
is negative- social, exclusion from a group). The T-test comparison showed a significant difference in 
the sense of belonging to a group (t = -5.920; p <.001) and in the fear of exclusion (t = 4.321; p <.001) 
higher for the negative-social group. The comparison between the feelings that people experienced after 
having read the story of ostracism (negative social story) vs. the story with an unfortunate trip (negative 
individual story) showed again a significantly different higher fear of exclusion after reading negative 
social story than after reading a negative individual story (t =-2.059; p<.05). The feeling of meaningful 
existence was lower after reading the ostracism story (t = 4.412; p <.001), indicating that participants 
felt less important, with a lower level of sense of life (t = 7.357; p <.001). The level of perception of con-
trol was higher when reading a history of inclusion compared to reading a positive individual situation. 
 Taken together, these results show that the constructed stories successfully triggered feelings of social 
inclusion / exclusion corresponding to the purpose and the theoretical frame of Kip Williams (2001).

Negative State of Being Excluded
Another question of the pretest was whether being excluded facilitated differences in affective 

state compared to other negative experience, as measured by the three SAM scales (valence, arousal, 
control). An independent samples two-tailed t-test comparing the negative individual vs. negative 
social (excluded) groups showed that there was no significant group difference of positive or negative 
effect in the dimensions: pleasant, arousal, control, sadness, depression, anger (see Table 2 and Table 
4 in Appendix 1; p= n.s). 

The results from the t- test comparison suggested that the two constructed negative stories 
could not be assumed to be different relating their negativity. The two types of negative stories were 
significantly different only compared to the stories that were different in valance (positive stories and 
neutral stories).
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Study 1 established that the manipulation task was successfully related to the kind of experience 

we wanted to induce social vs. individual. The ratings suggested also that the participants did not ex-
perienced significantly different arousal after reading the story with ostracism in compare to reading 
the other negative story. 

stuDy2
Methodology
To measure co-operation after the manipulation, we chose a decision-making game that is the 

Prisoner’s Dilemma game. Prison Dilemma (PDG) is one of the most widely studied social dilemmas 
(Colman, A. M., 2013). It is considered a very good to model social situations and interactions in 
cases of overcrowding, pollution, energy saving, participation in combat, etc.

The total payout matrix according to Prisoner Dilemma is presented in Table 1, where each 
payoffs - T, R, P or S - may correspond to a certain number of points (see Table 1, b). In PDG, both 
players choose to play C (cooperate) or D (defect) at the same time - without knowing the choice 
of the other. If both players choose C (hereafter referred to as CC result), each player will receive a 
payoff R (see Table 1). If both players choose D (each called DD result), each one receives a P payoff. 
If one of the players chooses C and the other D (the result for the first player CD and the DC for the 
other player), they receive profit S and T profit respectively. In order for a 2 × 2 game to be a prison-
er’s Dilemma, the winnings (see Table 1, b)) must be consistent with the inequality T> R> P> S. In 
a repeated Prisoner’s Dilemma like the one we used in this article the profit also had to match R> T 
/ 2 to avoid a coordination between players. The dilemma arises due to the very structure of payoffs 
(Colman, 2013). On one hand, choice D should be desired by both players (according to Game Theo-
ry), because each player gets more profit by choosing D than choosing C regardless of what the other 
player will choose (T is greater than R for when the opponent chooses C move and P is greater than S 
for opponent’s move D). On the other hand, if both players opt for the dominant move D, the payoff 
that they will receive will be P (a result corresponding to DD in the shown matrix) which is lower than 
the remuneration they would receive if they both co-operated: R (combination of CC moves). But if 
a player chooses a C move, he / she has the risk of getting the lowest win in the game (S), in the case 
where the other player chooses D and receives the highest game win (T).

Table 1: Payoff matrix in PDG: a) general payoff matrix; and b) payoff matrix used in the ex-
periment. In each cell, the comma separated payouts are the payouts of player I and player II, 
respectively.

a)  Player II

C D

Player I C R, R S, T

D T, S P, P

b)  Player II

C D

Player I C 5, 8 0, 10

D 10, 0 3, 3
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Thus mutual cooperation requires some trust among partners and is not recommended by Game 
Theory (Colman, 2013). In Classical Game Theory, several assumptions about the game and the play-
ers are made. In the case of a Prisoner’s dilemma, agents are perceived to be perfect and they have 
perfect information about the game. Under such conditions, they try to maximize their payouts in a 
completely selfish way (Steele, & Tedeschi, 1967; Vlaev&Chater, 2006). But in real experiments with 
people, individuals often collaborate, even in so-called “one-shot games,” which are played only once 
between players who are anonymous to one another.

In our study, we used an iterated (repeated) version of the Prisoner`s Dilemma game that was 
constructed of 30 one-shot games to be played between two of the participants. The subjects thought 
they were playing against another participant in the experiment. In fact, they played against a com-
puter program. Since Prisoner`s Dilemma game is often used as a model for describing social inter-
actions and collaborative learning, we also chose it to measure people’s tendencies to cooperate after 
manipulation.

Measures
The PDG was programmed on a Matlab program developed to mimic a real world interaction 

between two participants. The cooperation and defection choices were labeled as “A” and “B” with-
out any relation to the words cooperation and defection. The real player could choose to either coop-
erate or defect (A or B) while the computer program was set to respond according to the Tit for 2 Tat 
(probabilistic Tit for Tat) strategy that is more forgiving strategy and defects only when the opponent 
has defected twice in a row (Axelrod, 1990). The value of the cooperation was calculated as the times 
the participant has chosen button “A” in the period of 30 games (varies from 0 to 30).

Figure 1: The interface Used in Study 2

Note: In comparison with figure 1b, instead of the abbreviation C (cooperation) and D (de-
fection), the moves in our matrix are noted as choice 1 and choice 2. The subject`s move are 
presented in blue.

Procedure
The study was conducted in the NBU’s laboratory. The participants were recruited to take part 

in the experiment in groups of two. Entering the lab, they were welcomed and settled in 2 separate 
cabins. The participants were presented with a special made instruction presentation where each par-
ticipant also found his/her story to read. At the end of the story each participant had to rate how much 
the story affected him/her and they were introduced with the rules of the next task: a contest game. 
The subjects were told that three of the players with the best results in the PDG tournament would re-
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ceive a special price from the creators of the interface. The experimenters asked some trial questions 
to make sure that the participant had understood the rules, and announced that the game between the 
two players in the experiment would begin. After the end of the 30 rounds, one of the experimenters 
wrote down the participant`s scores and hand out a final feedback questionnaire form. 

Participants
The sample consisted of 111 participants aged 19-54 (mean age 24, SD=5.3). It was composed 

of 76 women and 35 men, most of who were students from the NBU. 19 people were distributed to 
read social positive story, 19 read individual positive story, 18 people read social negative story, 18 – 
individual negative story, 17 people read neutral individual story, 20 people read neutral social story.

Design
The mean level of cooperation was subjected to a 3 (valence: positive vs. negative vs. neutral) 

x 2 (types of the event in the story: individual vs. social) analysis of variance.

results

Who Cooperated Most?
The tendency to collaborate in Prisoner`s Dilemma game among the subjects ranged from co-

operating once to 30 times choosing cooperation (button A) (M = 14.31, SD = 6.4)1. 
Entering the average values   of cooperation among the six groups in UNIANOVA, we found 

that people who had read an ostracism story had a higher level of cooperation than people who had 
read a social inclusion story and higher than those who had read negative individual story. The data 
difference was not statistically significant (F= 1.881, p=.104). 

The table of the means can be seen below:

Table 2: Cooperation Means among Groups

Group Means of cooperation SD N
Neutral 

Individual
17,18 7,7 17

Neutral 
Social

15,6 6,7 20

Negative 

Social

14,72 6,75 18

Positive 
Social

13.42 5,6 19

Positive

Individual

12,21 6,17 19

Negative 
Individual

12 4,34 18

To see the profile of the people who cooperated most, we checked the moves inside the group 
of individuals who had read a neutral individual story. It turned that all the people who decided to 
choose move 1 (to cooperate) in all of 30 one-shot games were from one and the same group who 
read neutral-individual story (3 people from 17 – quite small number but for our sample was crucial).

Data analyses in 2-way ANOVA with dependant variable of cooperation was analyzed in a with 

1 The mean is calculated when entering the value of cooperation that is the times the participant has chosen button “A” in 
the period of 30 games (varies from 0 to 30).
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the valence and type of event as between subject factors, yielded main effect of valence (F=3.522, p 
<.05) and tendency for an interaction between valence factors (positive vs. negative story vs. neutral) 
and the type of story (social vs. individual) that unfortunately did not reach significance (F=1.071, 
p>.05). As mentioned before, for negative stories, in line with our hypothesis, those who had read 
stories of ostracism (negative social) cooperated much more than those who had read a story of indi-
vidual negative nature. Overall people who read positive stories cooperated less than those who read 
negative ones. 

Inside the positive group, those who read social story again cooperated more than those who 
had read positive individual one. As you can see from the Figure 2 for neutral stories, the tendency 
was on opposite, people who have read an individual story have cooperated more than those who 
have read social history.

Figure 2: Interaction Plot: Social Factor vs. Valence Factor Group

Trends of collaboration changed over time in groups. Separating the 30 games in 3 stages and 
entering the statistical sum of cooperation in each of the stages in repeated measures ANOVA, we 
found main time effect (Figure 3, F = 13.250, p <.001).2 In the iterated Prisoner’s dilemma, there is 
a usual decline in cooperation over time, but in our data, such a decline was mainly in the group of 
people who read negative stories (Figure 4). There was a main effect of the valence factor (F = 3.289, 
p <.05) and again tendency for interaction between people’s moves over time and the valence of the 
stories the participant had read positive, negative or neutral story (F=2.038, p=.09).

2 To create a plot of how the cooperation changed over time in groups, we recoded 2 to be cooperation and 1 defection and 
computed time to be a with-in subject variable as a statistical sum of each 10 games through the whole period of 30 games
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Figure 3: Cooperation in Different Periods of the Repeated PDG 

Figure 4: Cooperation in Time among Different Valence Groups

The main significant finding came from the feedback of the people about what strategy they 
chose and what was the strategy of the other player according to them. It was clear that people collab-
orated with those who, in their opinion, cooperated with them (Figure 5, F= 9.424, p<.001). 

Figure 53:
Feedback Chart: What the Participant Chose as Strategy in Relation to the Other Player`s Strat-

egy 
Note: On the axis is the strategy the participant indicated to have according the feedback ques-

tionnaire. 

Another interesting fact is that combining the task of reading a story with playing Prisoner`s di-
lemma game in which you make a simultaneous decision with another player lead people to think that 
3 ANOVA done with the data from the data from the feedback questionnaires, Dependant variable: strategy of the 
participant; Independent variable: the strategy the participant thought the other player had in the game).
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our goal is to explore empathy as a purpose of the study (22,6% of the surveyed persons). The distri-
bution of the answers to the question “What was the purpose of the experiment?” is given in Figure 6.

Figure 6: What Do You Think Was the Purpose of the Game?

As seen in the Figure above, because we tried not to separate in time the two tasks (the reading 
of the story and the game) in order to keep the effect of the mood, most of the participants thought the 
task of the Game was to “feel” what the other will play, probably because the instruction of the first 
task was to experience the story of another person as his own. In a further research we should change 
the instructions clarifying the both tasks do not have anything in common. 

Conclusion
Looking at the trends, in line with our hypothesis in Study 2, people who read negative social 

story cooperated more than those who read positive social story. Overall people who read social sto-
ries cooperated more when there was an emotion in the story (either positive or negative). Also people 
cooperated more after reading negative stories than positive. The most surprising finding was that 
people who read neutral stories cooperated at most. All these suggestions are interesting in theoretical 
point of view, but not statistically significant and we should gather bigger sample to see whether our 
predictions will find stronger support. 

General Discussion
Study 1 suggested that the participants rated the content of the stories as meeting the require-

ments for the purpose of the manipulation. From the feedback, it can be assumed that the stories af-
fected the mood as was our aim and also the sense of belonging reported through the feedback of the 
participants. In conclusion it could be said, that the new instrument of six stories can be successfully 
used in further studies as methodological tool. 

In Study 2 we could not see a significant difference in the cooperative behavior between the 
people in the two types of negative state (ostracism vs. unfortunate trip) and our general finding was 
that after reading any kind of emotional story students` cooperation was lower that after reading 
neutral story. One of the explanations can be that though construed to be neutral, those stories raised 
various thoughts in the players` head. One of the participants who had read neutral individual story 
said: “I was missing the sociality in the story”. This particular participant used 30 times choice 1 
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(co-operating) probably searching for the social contact in response. Most people honestly declared 
that they were playing in collaboration when they thought the other player is also collaborating. The 
participants who read negative stories were more cooperative in the beginning than those reading 
positive, but there was a significant drop in the cooperation in time. 

Previous studies have argued that mood affects the process of decision making rather than (or 
in addition to) the level of cooperation (Hertel et al., 2000). This can be easily investigated in a subse-
quent analysis involving the latencies of the response time in the Matlab program we created. Hertel`s 
prediction is that the shorter decision- making latencies suggest increasing of heuristic processing 
when person feels happy and secure. In comparison when a person feels sad or insecure the process-
ing should become more thoughtful and slow. Our study can be further developed in investigating the 
relation between emotions, risk-taking, rational investments in a common goal and socially desired 
behavior.

The results of the current paper may be discussed also in a different line from the mentioned 
theoretical framework. One of the reasons that we did not find a statistical significance in the behav-
ior among groups apart from the small sample could be that there were participants who failed to 
comprehend the PDG as a competition where their own interest confronted the mutual interest of the 
two players and in order to win they had to try to maximize their own profit. Some of the participants 
thought the aim in the game was to predict the other player`s choice. Due to such feedback we could 
not assume that the participants in our experiment had the perfect information about the game. In a 
consequent study we can vary with the information we give in the instructions. Still, this experiment 
was a good starting point for studying the differences in behavior upon dilemmas due to mood and it 
could help in further research on the experience of empathy and feeling of belonging.
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APPENDIX 1

Means for subscales pleasant, aroused, control, sadness, depressed, angry, meaningful exis-
tence, helplessness, belonging, fear of exclusion, guilt, inside the situation, self-esteem 

Table 2: For the factor Negative Individual vs. Negative Social

 Negative Individual Negative Social
Pleasant 4,3333 4,0625
Arousal 2,4167 2,9167
Control 3,7143 4
Sadness 3,4667 3,9375
Depressed 2,6154 3,1429
Angry 2,2 2,6875
Meaningless 1,6667* 2,9231*
Helplessness 3,7143 2,8000
Belonging 1,6667 1,625
Fear of exclusion 1,9286* 3*
Guilt 2 1,9333
Inside the situation 3,3333 3,5
Self-esteem 2,7692 2,6154

Table 3: For the factor Negative Social vs. Postive Social 

Negative social Positive social
Pleasant 4,0625*** 1,5***
Arousal 2,9167 3,4286
Control 4*** 1,7500***
Sadness 3,9375*** 1,875***
Depressed 3,1429*** 1***
Angry 2,6875** 1,0625**
Meaningless 2,9231*** 1,2143***
Helplessness 2,8000** 1,3125**
Belonging 1,625*** 4,0625***
Fear of exclusion 3*** 2,375***
Guilt 1,9333 1,6875
Inside the situation 3,5 4,0667
Self-esteem 2,6154 3,6000
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Table 4: For the factor Positive Individual vs. Postive Social4 

 Positive Individual Positive Social
Pleasant 1,5380 1,5
Arousal 3,2308 3,4286
Control 1,9231 1,7500
Sadness 1,3077 1,875
Depressed 1,1538 1
Angry 1 1,0625
Meaningless 1,3077 1,2143
Helplessness 1,0769 1,3125
Belonging 2,3077** 4,0625**
Fear of exclusion 1,1538 2,375
Guilt 1 1,6875
Inside the situation 4,6154 4,0667
Self-esteem 3,5385 3,6000

Table 5: For the factor Positive Individual vs. Negative Individual

Positive Individual Negative Individual
Pleasant 1,5380*** 4,3333***
Arousal 3,2308 2,4167
Control 1,9231** 3,7143**
Sadness 1,3077*** 3,4667***
Depressed 1,1538** 2,6154**
Angry 1*** 2,2***
Meaningless 1,3077 1,6667
Helplessness 1,0769*** 3,7143***
Belonging 2,3077 1,6667
Fear of exclusion 1,1538 1,9286
Guilt 1** 2**
Inside the situation 4,6154** 3,3333**
Self-esteem 3,5385 2,7692

4 The reported positive association in the table corresponds to answers in the direction of low values of the scales, e.g. 
values in the direction Pleasant, Aroused, Weak (reversed), low levels of Sadness, Depression, Anger, Helplessness, 
Inclusion (rev), Fear of Social Exclusion , and Guilt. Reported negative association in the table correspond to answer in 
the direction of high values of the scale, e.g. values in the direction Unpleasant, Calmness, in Control (rev), high levels 
of Sadness, Depression, Anger, Helplessness, Inclusion (rev), Fear of Social Exclusion, Guilt, Self-Esteem, Meaningful 
Existence.
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Table 6: For the factor Neutral Individual vs. Neutral Social

 Neutral Individual Neutral Social
2,375 2,3846

Pleasant 4,0714 3,5833
Arousal 2,5 2,0769
Control 1,6 1,2308
Sadness 1,1429 1,3077
Depressed 1,25 1,1538
Angry 1,5385 1,3077
Meaningless 1,2667 1,0769
Helplessness 1,625*** 3,7692***
Belonging 1,25 1,1538
Fear of exclusion 1 1
Guilt 2,8125 3
Inside the situation 2,9375 3,3077

Note: For items: pleasant, arousal and control - the ratings varied from 1-very much to 5- very 
weak, for the rest: 1 meant not at all, 5 – very much. 

*p <.05
** p <.01
***p<.001
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Резюме: Докладът представя кибернетичната петфакторна теория (CB5T – Cybernetic Big Five The-
ory),създадена от проф. КолинДеянг(Colin G. DeYoung, Department of Psychology, University of Minnesota).Тя 
прави опит да създаде систематичен обяснителен модел на взаимовръзкатамеждугенетичните и социални-
те фактори в процесите на формиране и функциониране на личността.

Конструктите, които описват индивидуалните различия, сe делят на личностни черти и характери-
стики на адаптацията.Според Колин Деянг личностните черти са относително стабилни, но не са вродени 
и непроменими; характеристиките на адаптацията включват цели, интерпретации и стратегии, които се 
определят в зависимост от конкретните житейски обстоятелства на даден индивид.Теорията индентифи-
цира каузалната динамика между чертите и харатеристиките на адаптацията.

Колин Деянг създава създава също така и въпросникаBigFiveAspects(BFAS),основаващ се на теорията 
му, койтоизмерваличностните черти. Той е използван в изледване, имащо за цел да установивзаимовръзки-
те между факторите „Екстраверсия“ и „Сговорчивост“с конструктите на междуличностния сиркумплекс 
(IPC).Резултатите от изледването показват, че съществуват теснивзаимовръзкимежду тези два фактора и 
някои от стиловете на социална интеракция, дефинирани в модела намеждуличностния сиркумплекс.

Abstract: The report presents the Cybernetic Big Five Theory(CB5T), created by prof. Colin DeYoung (Colin 
G. DeYoung, Department of Psychology, University of Minnesota).It makes an attempt to create a systematic explan-
atory model of interrelationship between genetic and social factors inthe proceses of forming and functioning of 
personality.

Constructs that describe individual differences are divided into personality traits and characteristic adap-
tations. According to Colin G. DeYoung, personality traits are relatively stable, but not inherent and unchange-
able; characteristic adaptations include goals, interpretations, and strategies, which are defined in relation to an 
individual’s particular life circumstances. The theory identifies causal dynamics between traits and characteristic 
adaptations.

Colin G. DeYoung create also the questionnaire Big Five Aspects (BFAS), based on his theory, which mea-
sures the personality traits. It was used in a research, aimed to find interconnections between factors “Extraver-
sion” and “Agreeableness” and the Interpersonal Circumplex constructs. The resuts show that there exists close 
interconnections between these two factors and some ofthe styles of social interaction, defined in the Interpersonal 
Curcumplex Model.

1. кибернетична петфакторна теория за личността CB5Tна колин деянг

1.1. Въведение в кибернетичната петфакторна теория за личността
Кибернетичната петфакторна теория (CB5T – CyberneticBigFiveTheory)на американския 

професор по психология Колин Деянг (ColinG.DeYoung, DepartmentofPsychology, Universityof 
Minnesota) прави опит да създаде обобщен обяснителен модел на личността, който обръща 
по-голямо внимание на влиянието на социокултурната среда, в сравнение с другите личностни 
модели. Тя описва не само добре познатите пет конструкта на класическата петфакторна тео-
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рия, но и определя и пет основни принципа за създаване на интегрирана теория за личността. 
Според тези принципи личността се формира и променя в резултата влиянието и взаимодей-
ствието на следните феномени:

а)  уникалният генетичен код на всеки индивид;
б)  влиянието на социокултурната среда;
в)  личностните диспозиции;
г)  характеристиките на адаптацията;
д)  самостоятелно избрани жизнени цели и цялостния й житейски път.
Конструктите, които обясняват индивидуалните различия са:
•	 личностни черти на четири йерархични нива;
•	 механизмина адаптацията - водещите цели, интерпретациите на случващото се ис-

тратегиите, които индивидът използва за постигане на целите си;
•	 причинно-следствената динамика между личностните черти и характерните меха-

низми на адаптация;
•	 фунционалността или дисфункционалността на чертите и механизмите на адаптация 

и връзката им с благополучието или психопатологията. 
В схематичен вид взаимодействието на елементите, формиращи кибернетичния меха-

низъм на личността е представено във фигура № 1.

Фигура № 1. Кибернетичен механизъм на личността.
Източник: DeYoung C. G (2015).Cybernetic Big Five Theory. Journal of Research in Personality 

56 (2015) 33–58, стр. 37.

Обяснение на схемата:
1)  В резултат на взаимодействието между генетичните предпоставки и средата, възник-

ват относително стабилните параметри на кибернетичения механизъм.
2)  Кибернетичният механизъм води до формиране на личностните черти, които пред-

ставляват относително стабилни модели на емоциите, мотивацията, познавателните 
процеси и поведението, които, обаче, също могат да се променят.

3)  Личностните черти в значителна степен предопределят характеристиките на адап-
тацията и житейските последствия (здраве,професия, достъп до ресурси, междулич-
ностни отношения).

4)  Характеристиките на адаптацията и житейските последствия оказват влияние върху 
личностните черти. Те въздействат върху параметрите на кибернетичния механизъм 
или директно, или индирекно, променяйки условията на средата.

5)  Условията на средата също оказват влияние върху характеристиките на адаптацията 
и житейските последствия.
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1.2.Личността като кибернетична система
Функционирането на личността като кибернетична система може да бъде описано като 

цикъл, състоящ се от пет стадия: 
1) Определяне на целта: активира се една от целите на личността, което определя про-

тичането на целия цикъл.
2) Избор на действие: процес на взимане на решение,за да се избере действието, което 

би довело до постигането на целта.
3) Действие: избраното действие се изпълнява.
4) Интерпретация на резултатите от действието: последствията от действието 

(това до какви промени е довело то в „света“ на индивида) се анализират и структу-
рират на базата на предишни знания (които не винаги са съзнателни).

5) Оценка на изпълнението на целта:Постигнатият резултат се сравнява с желания и 
ако има съвпадение се поставя нова цел и цикълът започва отново. Ако,обаче, жела-
ният резултат не е постигнат, цикълът започва отново за постигането на същата цел, 
или целта се изоставя. 

Този цикъл е твърде схематичен и не описва реалното състояние, тъй като повечето ста-
дии описват процеси, които протичат едновременно, а не последователно (например интер-
претации и оценки се правят почти постоянно), но все пак е информативензаради третия ста-
дий – действието. Докато процесите на останалите стадии протичат паралелно, на човек му е 
трудно да изпълнява две действия едновременно. Поради това обикновено една цел получава 
приоритет и стартира цикъла.

1.3. Определяне на личностните черти и характеристиките на адаптацията 
Базисна теза на кибернетичната петфакторна теория е, челичностните черти и характери-

стиките на адаптацията (целите, интерпретациите и стратегиите) осигуряват пълно описание 
на индивидуалните различия.

1.3.1. Личностни черти
Според Колин Деянг в класическата петфакторна теория за личността (Costa&McCrae, 

1992) липсва последователност в разбирането за чертите – от една страна те се приемат за 
независими от влиянието на околната среда, но от друга се приема, че могат да се променят в 
случаите на органично мозъчно увреждане или под влияние на психотерапия.

Личностните черти са описание на относително стабилни модели на функциониране на 
емоциите, мотивацията, познанието и поведението. Всички черти имат отношение към соци-
алния живот и тъй в повечето общества съществуват определени класове общи стимули – като 
награди, наказания и несигурност, чертите в голяма степен са универсални – проявяват се в 
различни епохи и различни култури - това е основното различие между тях и характеристиките 
на адаптацията.

Обикновено всяка черта се проявява при определени стимули, като колкото по-високо е 
йерархичното ниво на чертата, в толкова повече ситуации се проявява – т.е. релевантна е на 
широк кръг от стимули.

Въз основа на чертите може с голяма вероятност да се прогнозира как определен човек 
ще реагира на определен стимул, но прогнозата никога не може да е напълно точна, тъй като 
при всеки човек се наблюдават вариации в проявите на определена личностна черта.

Чертите имат йерархия, като определена група по-специфични черти, между които има 
високи корелации (наричани в личностните въпросници субскалиили фасети), могат да бъдат 
обединени в по-широка черта (наричана в личностните въпросници фактор или домейн).

Въпреки високите корелации, всяка черта от групата има и своя собствена независима 
вариация. Това означава, че при личностните въпросници една и съща стойност пофактораили 
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домейна може да се получи от много различни комбинации на стойностите на съставящите го 
субскали, което предполага, че лицата с една и съща стойност по факторната скала ще имат 
различни личностни особености.

В последните десетилетия доминира петфакторния модел за личността, според кой-
то съществуват пет основни широки личностни черти, включващи в себе сипо-специфич-
ни черти, които обясняват голяма част от междуличностните различия: N„Невротизъм“, 
A„Сговорчивост“, C„Съзнателност“, E„Екстраверсия“ и O„Отвореност“.

Въпреки, че тези пет основни черти предварително са се смятали за независими една от 
друга, много статистически анализи на данните от изследвания с личностни въпросници, кон-
струирани по петфакторния модел, показват корелации между тях. Според теорията на Колин 
Деянг това води до извода, че съществуват черти от още по-високо равнище – два метафактора, 
наречени „Стабилност“ и „Пластичност“, които са най-високото ниво в йерархията на лич-
ностните черти.

Йерархията на личностните черти е представена във фигура № 2.
Първото най-високо ниво са двата метафактора:
•	 Метафакторът „Стабилност“ включва факторите N „Невротизъм“ с обратен знак 

(или емоционална стабилност), A „Сговорчивост“и C „Съзнателност“.
•	 Метафакторът „Пластичност“ включва факторитеE „Екстраверсия“ и O „Отво-

реност“.
Второто ниво в йерархията са основните пет фактораN, A, C, E и O.
Поради доминирането на теорията на Costa&McCrae(1992)и конструираният въз основа 

на нея въпросник NEOPI-R, обикновено се приема, че следващото ниво в йерархията след фак-
торите са фасетните скали. Фасетите, обаче, обикновено се конструират интуитивно и липсва 
консенсус относно броя и съдържанието им. В последните години се установява съществува-
нето на междинно ниво – аспекти, които са междинни конструкти между факторите и фасети-
те. Те са установени чрез факторни анализи на голям брой фасети за всеки фактор.

За това третото ниво в теорията на Колин Деянгса аспектите, като за всеки от 
факторите има по два аспекта:

•	 N:„Невротизъм“: N1 „Уединение“, N2 „Липса на самоконтрол“;
•	 A:„Сговорчивост“: A1 „Съчувствие“,A2 „Учтивост“;
•	 C: „Съзнателност“: C1 „Работоспособност“,C2 „Организираност“;
•	 E: „Екстраверсия“: E1 „Ентусиазъм“,E2 „Асертивност“;
•	 O: „Отвореност“: O1 „Интелект“,O2 „Отвореност към нови преживявания“.

KИБЕРНЕТИЧНАТА ПЕТФАКТОРНА ТЕОРИЯ НА КОЛИН ДЕЯНГ И ВЗАИМОВРЪЗКАТА Й С ...
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Четвъртото ниво са фасетните скали, чийто брой не е установен.

Фигура № 2. Йерархия на личностните черти.
Източник:DeYoung C. G (2015).Cybernetic Big Five Theory. Journal of Research in Personality 

56 (2015) 33–58, стр. 36

Всяка черта има своя функция в кибернетичната система на личността. В таблица № 1 в 
обобщен вид са дадени кибернетичните функции на чертите,представени във фигура № 2, до 
ниво аспекти, както и понятията, описващи обратния им полюс и съответно ниската степен на 
съответната функция.

1.3.2. Характеристики на адаптацията
Характеристиките на адаптацията са относително стабилни цели, интерпретации и 

стратегии, специфични по отношение конкретните за индивида житейски обстоятелства.
Основното разграничение между чертите и характеристиките на адаптациятае, че 

чертите са универсални при различните култури, докато характеристиките на адаптаци-
ята са специфични и зависят както от особеностите на конкретната култура, така и от 
конкретните индивидуални житейски обстоятелства.

Според класическата петфакторна теория чертите са ненаблюдаеми генетични тенден-
ции, които не се влияят от опита, а всички относително устойчиви модели на поведение, фор-
мирани от средата, могат да се приемат за характеристики на адаптацията;тук се включват 
навици, нагласи, умения, роли, взаимотношения, интереси, Аз-образ, психиатрични синдроми. 
Тези характеристики на адаптацията просто се изброяват, без да се класифицират и система-
тизират.

Според кибернетичната петфакторна теория, обаче, чертите се формират при вза-
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имодействието на генетичните тенденции със средата, за това тяприема, че характери-
стиките на адаптацията и чертите си влияят взаимно. Поради това характеристиките на 
адаптацията в повечето случаи, но не винаги, са консистентни с чертите.

Таблица №1. Функции на чертите в кибернетичната система.

ЛИЧНОСТНА ЧЕРТА КИБЕРНЕТИЧНА ФУНКЦИЯ ОБРАТЕН ПОЛЮС

МЕТАФАКТОРИ

Стабилност
Предпазванена механизмите на адаптацията 
(целите, интерпретациите и стратегиите) от 
разрушителното влияние на импулсите.

Нестабилност

Пластичност
Изследване на възможностите и създаване 
на нови механизми на адаптацията (цели, 
интерпретации и стратегии).

Ригидност

ФАКТОРИ

Невротизъм
Защитно реагиране при несигурност, запла-
ха и наказание.

Невъзмутимост,
Емоционална 

стабилност

Сговорчивост
Координиране на собствените цели, интер-
претации и стратегии с тези на другите чрез 
алтруизъм и сътрудничество.

Егоистичност

Съзнателност
Предпазване на по-дългосрочните или аб-
страктни цели, интерпретации и стратегии 
от разрушаване.

Ненадеждност

Екстраверсия
Активност, насочена към постигане на же-
лани цели и получаване на награди, богат 
поведенчески репертоар.

Резервираност

Отвореност Ангажиране с разнообразна информация, 
любознателност. Липса на въображение

АСПЕКТИ

N 1 Уединение
(депресия, 

тревожност)

Пасивно избягване и потискане на целите, 
интерпретациите и стратегиите като реак-
ция на несигурност или грешка. 

Самоувереност

N 2 Липса на
самоконтрол

Активна защита с цел избягване или елими-
ниране на заплахите. Самоконтрол

A 1 Съчувствие
Емоционална привързаност и загриженост 
за другите.

Коравосърдечие,
Безчувственост

A 2 Учтивост Потискане и избягване на агресивните или 
нарушаващи нормите импулси и стратегии. Конфликтност

C 1 Работоспособност Приоритетизиранe на по-дългосрочните 
цели. Недисциплинираност

C 2 Организираност
Избягване на неопределеността чрез след-
ване на система от правила, определена от 
самия човек или другите. 

Неорганизираност

E 1 Асертивност Стремеж към постигане на целите с цел 
получаване на награда. Подчиняемост

E 2 Ентусиазъм
Възприемчивост към наградите и радост от 
постигането на актуалните или въображае-
мите цели.

Липса на ентусиазъм

O 1 Интелект Откриване на логични или каузални модели 
в абстрактната и семантичната информация Нисък интелект

О 2 Отвореност към 
нови

преживявания

Откриване на пространствени и времеви 
модели в сензорната и перцептивната ин-
формация.

Невъзприемчивост

KИБЕРНЕТИЧНАТА ПЕТФАКТОРНА ТЕОРИЯ НА КОЛИН ДЕЯНГ И ВЗАИМОВРЪЗКАТА Й С ...
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Според тази теория съществуват само три широки категории характеристики на адап-
тацията, в които могат да се включат всички по-специфични характеристики - цели, интер-
претации и стратегии, те описват съдържанието на паметта, което се обновява в резултат 
на фунционирането на кибернетичната система; и трите могат да са както съзнателни, така и 
несъзнателни.

Цели
Целите най-общо могат да се опишат като представи за желаното състояние в бъдеще, на-

ричани за кратко атрактори. Различните изследователи ги описват с различни термини (цели, 
мотиви, амбиции); от гледна точна на кибернетичната теория това е допустимо, стига те да се 
разпознават като елементи на по-широката категория „цели“. Различните цели се активират в 
различно време, тъй като кибернетичната система е динамична и непрекъсното се правят избо-
ри между различни желани бъдещи състояния.

Някои цели са силни атрактори и могат да организират и управляват поведението за 
продължителни периоди от време, въпреки препятствията, докато други са сравнително слаби 
атрактори, поради което лесно се изоставят и заменят с други цели, дори да се запазват в па-
метта продължително време.

Интерпретации
Интерпретациите са представи за настоящето състояние насвета (включително и соб-

ственото „Аз“), които включват както констатиране на фактите, така и оценка на информаци-
ята.

Едновременно с това, всички интерпретации задължително са и представи за минало-
то, тъй като настоящето винаги има връзка с миналия опит.

Много интерпретации за настоящето състояние насвета включват и очаквания каквове-
роятноще бъде бъдещето, имайки предвид актуалната ситуация. Оценъчният или афективни-
ят компонент на интерпретациите задължително има връзка с поставянето на цели (ситуацията 
се оценява като благоприятна или неблагоприятна в зависимост от желаното бъдещо състоя-
ние). Целите могат да се ранжират от съвсем конкретни, свързани със задоволяване на базови 
потребности, като получаване на храна, до много сложни и абстрактни –например, създаване 
на нова научна теория.

Интерпретациите зависят от целите, новъпреки това човек запомня много факти, които в 
настоящето нямат връзка с актуалните цели, но могат да се окажат полезни при осъществяване 
на бъдещи цели.

Стратегии
Стратегиите са планове, действия, умения и автоматизирана рутина, които хората 

използват, опитвайки се да трансформират настоящето състояние в желаното бъдещо състоя-
ние. Стратегиите могат да бъдат както поведенчески, така и когнитивни.

Психологическите изследвания върху решаването на проблемиопределят стратегиите 
като „оператори“,позволяващи преминаването от нивото на формулиране на проблема (т.е. 
интерпретацията на настоящето състояние според кибернетичната теория) към нивото на по-
ставяне на целта. Операторите могат да се ранжират от прости моторни действия до сложни 
когнитивни операции,напримерматематически изчисления.

Повечето цели се постигат чрез последователно осъществяване на много подцели. Всич-
ки стратегии, различни от най-простите действия, включват свързана поредица от цели. Съв-
купността от действия и подцели, формиращи последователните стратегии за осъществява-
нето на определена по-голяма цел сe запазват в паметта като репрезентации, които могат да 
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бъдат възпроизведени и използвани като функционални единици в бъдеще.

Запазените в паметта репрезентации от миналото могат да бъдат разделени на съставя-
щите ги части от индивида, за да се приспособят към актуалните старатегии и подцели. Тази 
гъвкавост, която разграничава стратегиите от целите, води до въпроса за същността на някои 
от характеристиките на адаптацията, използвани в други теории. Ролите и взаимоотношени-
ята, вероятно включват в себе си едновременно интерпретации, стратегии и цели, които не-
прекъснато си взаимодействат.

Трябва да се има предвид, че не всеки начин на адаптация може да се приеме за характе-
ристика на адаптацията. За да се приеме за характеристика на адаптацията дадена цел, интер-
претация или стратегия е необходима известна устойчивост във времето,но докато за чертите 
има стандарти, базирани на изследвания с въпросници, при които се установява тест-ретест 
надеждност, показваща, че те са относителнo стабилни в продължение на много години, за ха-
рактеристиките на адаптацията за съжаление няма такива стандарти. Кибернетичната теория 
също няма твърдо установени критерии, но като приблизителен ориентир предлага, че за да се 
приеме дадена цел, интерпретация или стратегия за характеристика на адаптацията, тя трябва 
да се прилага много седмици.

1.4. Разграничаване и измерване на личностните черти и характеристиките на 
адаптацията

В психологията чертите са изучавани системно и задълбочено, докато характеристиките 
на адаптацията са изучавани повърхностно и под много различни имена. Има много конструк-
ти, които в зависимост от това как се дефинират от различните изследователи, се определят 
като личностни черти или характеристики на адаптацията –например Аз-образа, ко-
пинг-стиловете, защитните механизми, добродетелите и ценностите.

При Аз-образа самоуважението обикновено се определя като личностна черта, тъй като 
представлява глобална оценка, която всеки индивид във всяка култура си дава и обикновено в 
личностните въпросници се включва като фасетна скала на невротизма с обратен знак, въпре-
ки, че културата (например, стандартите за красота и успех) и конкретните житейски обсто-
ятелства оказват влияние върху самоуважението. От друга страна определянето на основната 
посока на живота – например, избора на професия, амбициите се приемат за характеристики 
на адаптацията, тъй като включват цели, интерпретации и стратегии (но те зависят от личност-
ните черти).

Защитните механизми и копинг-стиловетемогат да се приемат за личностни черти, 
акосе проявяват при всички култури и хора, макар и в различна степен. От друга страна, кога-
то се прави оценка как конкретен човек се справя с конкретен стресор (например, прекалено 
взискателен началник), специфичната стратегия (например, взимане на фалшиви болнични) е 
характеристика на адаптацията.

Много добродетели или ценности като честност, търпение, трудолюбие, съчувствие, 
смелост и т.н. са универсални за всички култури и могат да се приемат за личностна черта. 
Въпреки, че петфакторният модел не обхваща всички личностни черти, повечето добродетели 
могат да се опишат чрез неговите фасети, като по този начин теориите за ценностите се инте-
грират с теориите за личността.

Но по отношение на някои личностни черти липсва консенсус между културите и дори 
между отделните индивиди дали е положително или отрицателно качество – например отворе-
ността към нов опит. В някои култури могат да съществуват специфични добродетели - напри-
мер, умението да изпълняваш определен ритуал; в този случай те не са черти, а характеристики 
на адаптацията.

Йерахията на добродетелитеи ценностите на всеки отделен индивид също е характери-
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стика на адаптацията. Тази йерархия може да се приеме за част от Аз-образа.

Могат да се дадат някои примери за разликата между личностни черти, представени в 
таблица № 2.

Една от причините за трудното разграничаване между личностните черти и харак-
теристиките на адаптацията е измерването.

Таблица №2.Сравнение между личностните черти и характеристиките на адаптацията.

Личностна черта Характеристика на адаптацията
Способност да се аргументираш Да бъдеш адвокат в съдебен процес
Предпазливост Да проверяваш дали си изключил печката 

винаги преди да излезеш от къщи
Избягващ копинг-стил Да избягваш определен познат
Избягване на емоционалното 
обвързванекато стил на поведение

Избягване на емоционалното обвързване с 
настоящия партньор

Според кибернетичната петфакторна теория личностните черти и характеристиките на 
адаптацията са на едно и също ниво на анализ, а не на различни нива. Характеристиките на 
адаптацията се разглеждат като обновяващи се елементи от съдържанието на паметта на същия 
кибернетичен механизъм, който създава чертите (виж фигура № 1).

Измерване на личностните черти:
Обикновено личностните черти се измерват чрез въпросници, в които от хората се иска 

да дадат информация засебе си или свои познати. Презумпцията е, че познанието (или интер-
претациите)засебе си и другите включва личностните черти. Има въпроси, насочени директно 
към личностните черти, например въпрос за ектраверсия „Аз съм общителен“. В много слу-
чаи, обаче, въпросите се отнасят до типичните за дадена личностна черта характеристики на 
адаптацията,които могат да имат социокултурна специфика, например въпроси за ектраверсия 
като: „Харесва ми да се срещам с хора в бара”, „Прекарвам много време, говорейки по телефо-
на”. Тези въпроси са адекватни за лица от западните общества, но не и за лица от по-изолирани 
социални общности със специфична субкултура.

Измерване на характеристиките на адаптацията:
Измерването на характеристиките на адаптацията също може да става чрез въпросници, 

като айтемите в тях трябва да са насочени към специфичните характеристики на адаптацията с 
цялата им културна и личностна специфика. Пример за това са въпросниците за привързаност 
към един определен партньор, които директно измерват характеристиките на адаптацията (ма-
кар, че тези характеристики са повлияни от чертите – например,избягване на емоционалното 
обвързване като стил на поведение).

Докато някоивъпросници съдържат въпроси насочени към конкретни характеристики на 
адаптацията, определени от изследователя, други позволяват на изследваните лица сами да 
ги определят. Един от тези методи е анализът на личните проекти, разработен от BrianLit-
tle(1983),при който от изследваните лица се иска да съставят списък на личните си проекти 
– това, което ги привлича, безпокои, какво планират, какво изпълняват в момента и какво са 
завършили. Личните проекти обикновено се състоят от една цел и свързаните с нея подцели, 
интерпретации и стратегии, наричани като конструкти„лични действия“. След това от изслед-
ваните се иска да определят ключовите елементи на тези проекти и да ги ранжират като стан-
дартни дименсии, позволяващи количествен анализ и сравнение.
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Ако личните действия са относително стабилни във времето и индивидуални, те могат да 

се приемат за характеристики на адаптацията.

1.5.Влиянието на метачертите „Стабилност“ и „Пластичност“ върху характеристи-
ките на адаптацията

Двете метачерти обясняват в голяма степен защо отделните хора имат различни характе-
ристики на адаптацията.

Основният проблем на всяка кибернетична система е ентропията, която възниква когато 
прогнозата не се сбъдва и актуалното състояние не съответства на желаното,защотонякои ин-
терпретации са се оказали невярни: тогава възниква въпросът„Какво се случва?”или стратеги-
ята се е оказала неуспешна: тогава възниква въпросът „Какво да правя?”.

Хората имат амбивалентна нагласа към неизвестното: от една страна то се приема за за-
плаха, защото създава несигурност, но от друга - открива нови възможности. Те се справят с 
тези несъответствия, като използват няколко основни механизма, които могат да се обяснят с 
двете метачерти стабилност и пластичност.

Метачертата „Стабилност”се формира от комбинацията нафакторите нисък не-
вротизъм (отразяваща емоционална стабилност);съзнателност (която може да се опише като 
стабилност на мотивите при постигане на дългосрочни цели) и сговорчивост (която може да 
се опише като социална стабилност, подържаща хармонията в социалните взаимодействия). 
Тя включва механизмите за контрол, предпазващи кибернетичната система от деструктивното 
влияние на емоционалните импулси, тъй като ентропията се възприема като заплаха, която 
трябва да бъде редуцирана. Тя корелира отрицателно с личностни качества като склонност към 
гневни реакции, употреба на алкохол и наркотици, безпричинно напускане на работа.

Метачертата „Пластичност” се формира от комбинацията нафакторите екстравер-
сия (отразяваща тенденцията към търсене на нови поведения, водещи до удовлетворение) и 
отвореност (свързана с интелектуално изследване на света и търсене на нови преживявания).

Търсенето на новото и непознатото може да води поставянето на нови цели и създаване 
на по-ефективни стратегии и интерпретации за постигането им, но в същото време може да 
бъде деструктивно за осъществяването на вече поставените цели.

Коя от тези две възможности ще се реализира зависи от степентта на изразеност на дру-
гата метачерта „Стабилност” и особено от включенияв нея фактор „Съзнателност” – ако тойе 
силно изразен,по-вероятно е да се реализира първата възможност, а ако е слабо изразен – вто-
рата.

Без пластичност постигането на адаптивна стабилност е невъзможна, имайки предвид 
бързо променящите се външни условия. Двете метачерти не са противоположности на една 
и съща дименсия, а две различни дименсии - те включват различни фактори.

Противоположният полюс на стабилността не е пластичността, а нестабилността (висок 
невротизъм, ниска съзнателност и ниска сговорчивост);

Противоположният полюс на пластичността е ригидността (ниска екстраверсия и ниска 
отвореност).

Peterson (1999, 2008)обяснява взаимодействието на двете метачерти с характеристиките 
на адаптацията чрез диаграма, представена във фигура № 3.

Двата овала в горната част на фигурата, наречени още „карти на значението”, предста-
вят съдържанието на паметта в две различни времеви точки. То включва цели, интерпретации 
и стратегии, като повечето от тях са достатъчно стабилни, за да се приемат за характеристики 
на адаптацията. Точно кои характеристики на адаптацията са активни в конкретния момент и 
водят до определени поведения е функция на сложната динамика между конкретната ситуаци-
ята и репертора от характеристиките на адаптацията и личностните черти.
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Фигура № 3. Взаимодействие на стабилността и пластичността с характеристиките  
на адаптацията

Източник:DeYoung C. G (2015).Cybernetic Big Five Theory. Journal of Research in Personality 
56 (2015) 33–58, стр. 48

Стратегиите възникват от интерпретациите и са насочени към постигане на целите. Те са 
много, тъй като хората обикновено използват едновременно различни стратегии за постигане 
на целите си.Например, ако човек е гладен, оперативната му цел е да се нахрани. Ако прове-
ри в хладилника, но не открие нищо,се получава аномална информация. След това се търсят 
нови стратегии за осъществяване на целта – да се отиде до магазина или на ресторант.Такива 
моментни адаптации се правявят непрекъснато, като интерпретациите се променят и се разра-
ботват алтернативни стратегии, без да се поставят под въпрос главните цели или интерпрета-
тивните структури.

Понякога, обаче, в живота има драматични обрати, които карат човек да изостави изпол-
званите досега интерпретации, стратегии и цели, които са били достатъчно стабилни, за да се 
приемат за характеристики на адаптацията – например, уволнение от работа или раздяла с ин-
тимния партньор. Във фигура № 3 двата овала са разделени от такъв епизод нареволюционна 
адаптация, при който човек се сблъсква със съществена аномалия, която дестабилизира кибер-
нетичната система и прави неефективни използваните досега една или повече характеристики 
на адаптацията. Възниква хаос и силно увеличаване на психологическата ентропия, което води 
до нарушения в емоционалната, мотивационната, когнитивната и поведенческата сфера.

Преходът от състоянието на хаос и ентропия към регулация става чрез изследване и из-
работване на нови характеристики на адаптацията, чрез които кибернетичната система се ре-
интегрира.
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Стабилността е чертата, отразяваща способността на кибернетичната система да устоява 

на разрушителните тенденции. При получаване на аномална информацияхората с висока ста-
билност е по-малко вероятно да изоставят дългосрочните си цели, които са атрактори, докато 
хората с ниска стабилност често действат импулсивно или имат съмнения, което води до не-
стабилност на кибернетичната система.

Пластичността отразява степентта, в която кибернетичната система е способна да гене-
рира нови цели, интерпретации и стратегии.

Лицата с висока пластичност по-бързо се адаптират към промените, имат по-богат по-
веденчески репертоар, често сами търсят новото и неизвестното, Ако са с висока стабилност 
могат да правят това, без да застрашават дългосрочните си цели, но при ниска стабилност пре-
калено високата пластичност може да бъде деструктивна.

Лицата с ниска пластичност разчитат на общоприетите норми и правила, по-трудно се 
адаптират към неизвестното и създават нови характеристики на адаптацията.

2.Въпросникът „Аспекти на факторите на голямата петорка“(BFAS)
Въз основа на кибернетичната си теория за личността Колин Деянг създава въпросни-

ка„Аспекти на факторите на голямата петорка“ (BFAS- BigFiveAspectsquestionnaire, DeYoun-
getal.,2007), който измерва факторите и аспектите.Той се състои от 100 въпроса с петстепенна 
ликертова скала, като структурата му е:

•	5 факторни скали с по 20 въпроса;
•	10 субскалиот 10 въпроса, измерващи по два аспекта за всеки фактор.
Психометричните параметри на въпросника са изчислени въз основа на данните от извад-

ки от различни изледователски проекти в САЩ и Канада, общо изследвани лица 2643, мъже 
892, жени 1751, възраст от 17 до 85 години, средна възраст 27.20, стандартно отклонение 14.40. 
Факторните скали на въпросника са с коефициенти на надеждност CronbachAlpha между .78 
и .90, а на субскалите, измерващи аспектите, между .69 и .88.В момента въпросникът се 
стандартизира в Института по психология на МВР.

3.Връзка между петфакторния модел на личността на КолинДеянг и междуличност-
ниясиркумплекс(IPC)

3.1. Моделът на междуличностния сиркумплекс(IPC)
Междуличностният сиркумплекс е структурен модел, класифициращ стиловете на соци-

ална интеракция според тяхната корелация с две ортогонални дименсии, които се определят с 
различни имена от различните изследователи.

Моделът предствлява кръгова диаграма, представена във фигура № 4. 
Първата дименсия е доминатност, автономност, самоувереност („самоуверен-доминан-

тен“) на единия полюс и неувереност и подчиняемост на другия („неуверен-подчиняем“).
Втората дименсия е топлота, съпричастност и сговорчивостна единия полюс („топъл – 

сговорчив“) и коравосърдечие и враждебност на другия („коравосърдечен“).
Въз основа на комбинациите между основните дименсии се формират още две дименсии: 

„арогантен-пресметлив“ – „скромен-компетентен“ и „резервиран-интровертен“ – „общителен- 
екстравертен“. Въз основа на тези дименсии кръговата диаграма се разделя на осем сектора, 
всеки по 45°, като променливите обикновено се определят спрямо градусовите им кординати, 
като се започва от 0° при „топъл-сговорчив“и се движи обратно на часовниковата стрелка.

Методиките за изследване на междуличностния стил са много, като основно са два типа 
– въпросници или списък с прилагателни, които се оценяват според това, доколко характерни 
са за изследваното лице.

Има две основни насоки при изследванията по този модел (Gurtman,2009):
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•	 Идиографичен (ориентиран към личността), имащ за цел да установи особеностите 
на междуличностния стил на конкретни изследвани лица.

•	 Монотетичен (насочен към променливите, чрез които се определя личността). При 
този подход се търси мястото на определени конструкти, измервани чрез личностни-
те въпросници, в кръговата диаграма.

Фигура № 4. Междуличностен сиркумплекс.

3.2. Изследване на връзката между междуличностния сиркумплекс(IPC) и петфак-
торния модел на личността на КолинДеянг

Според Колин Деянг и колегите му (DeYoung, Weisberg, Quilty, Peterson, 2012) е изключи-
телно важно „да се създаде интегративен структурен модел, обединяващ конструкти от различ-
ни субдисциплини”. Те прилагат монотетичния подход в изследването си, като търсят връзка-
та на факторите, имащи най-важно значение за поведението в междуличностните отношения 
„Екстравесия” и „Сговорчивост”и съответните им аспекти Е1: „Асертивност”, Е2: „Ентуси-
азъм”, А1: „Съчувствие” и А2: „Учтивост”с конструктите от междуличностния сиркумплекс.

Те провеждат изследване върху три извадки от САЩ и Канада, при коетоизследва-
ните лица попълват едновременно:

•	 два личностни въпросника по модела на голямата петорка – BigFiveAspects (BFAS)
иBigFiveInventory (BFI;John, Naumann, Soto, 2008), който е широко използван и до-
бре валидизиран въпросник с 44 айтема;

•	 някои от следните методики за изследване на междуличностния стил:
-  Въпросник за социалното поведениеSocialBehaviorInventory(SBI;Moskowitz, 

1994), който се състои от 46 айтема за социални поведения. От изследваните 
лица се иска да отговорят колко често са се ангажирали с даденото поведение 
през последния месец по шестстепенна ликертова скала.

-  Скала с прилагателни, описващи междуличностните качестваTheInterper
sonalAdjectiveScales–Revised (IAS-R; Wiggins, 1995; Wiggins,Trapnell, Phillips, 
1988). Тя се състои от 64 прилагателни, чрез които се измерва всеки от осемтте 
сектора на междуличностниясиркумплекс. Изследваните лица определят докол-
ко точно всяко прилагателно ги описва по осемстепенна скала, като за всяко 
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прилагателно е дадена и кратка дефиниция.

- Въпросникът IPIP-IPC(Markey& Markey, 2009).Той се състои от 32 твърдения, 
описващи междуличностното поведение – по четири айтема за всеки от осемте 
сектора на междуличностниясиркумплекс. Изследваните лица определят докол-
ко точно всяко твърдение ги описва по петстепенна ликертова скала.

Извадките, върху които е проведено изледването са:
Първа извадка: студенти – САЩ;общ брой: 469; жени 294, мъже 174 (за 1 изследвано 

лице няма данни за пола); възраст: 17- 61 години; средна възраст 19.32 години; стандартно от-
клонение 3.33 години. Използвани методики: личностни въпросници BFASиBFI; методика за 
изследване на междуличностния сиркумплексSBI.

Втора извадка: изследвани лица чрез интернет – САЩ;общ брой: 294, жени 161, мъже 
133; възраст: 13-67 години; средна възраст 30.55 години; стандартно отклонение 10.33 години. 
Използвани методики: личностни въпросници BFASиBFI;методики за изследване на между-
личностния сиркумплексSBIи IAS-R.

Трета извадка: Изследвани лица чрез пощата срещу заплащане – Канада;общ брой: 
409, жени 243, мъже 166, възраст: 22-85 години; средна възраст 52.79 години; стандартно от-
клонение 12.51 години. Използвани методики: личностни въпросници BFASиBFI; методика за 
изследване на междуличностния сиркумплексIPIP-IPC.

Общ брой изледвани лица: 1172; жени: 698; мъже: 473 (за 1 изследвано лице няма 
данни за пола).

Чрез факторни анализи на данните от тези три извадки се установява, че екстра-
версията и сговорчивостта и четирите им аспекта имат тясна връзка конструктите на 
междуличностния сиркумплекс. В графичен вид резултатите от изследването са представени 
във фигура № 5.

- Аспектът Е1: „Асертивност“ съответства на дименсията „неуверен-подчиняем“ – 
„самоуверен-доминантен“.

- Аспектът Е2: „Ентусиазъм“ съответства на дименсията „резервиран-интровертен“ – 
„общителен-екстравертен“ .

- Факторът Е: „Екстраверсия“ се разполага на кръговата диаграма между „самоуве-
рен-доминантен“ и „общителен-екстравертен“ (съответстващи на двата й аспекта).

- Аспектът А1: „Съчувствие“ съответства на дименсията „коравосърдечен“ –„то-
пъл-сговорчив“. 

- Аспектът А2: „Учтивост“ съответства на дименсията „арогантен-пресметлив“ – 
„скромен-компетентен“.

- Факторът А: „Сговорчивост“ се разполага на кръговата диаграма между„топъл-сго-
ворчив“ и „скромен-компетентен“ (съответстващи на двата й аспекта).

- Установява се положителна корелация между аспектите Е1: „Ентусиазъм“ и А1: 
„Съчувствие“, въпреки че са включени в различни фактори. Общата им вариа-
ция определя още една променлива, определяща междуличностното поведение – 
„Привързаност“.

KИБЕРНЕТИЧНАТА ПЕТФАКТОРНА ТЕОРИЯ НА КОЛИН ДЕЯНГ И ВЗАИМОВРЪЗКАТА Й С ...
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Фигура № 5.Съответствие между конструктите на кибернетичната петфакторна теория,  
измерени с BFAS, с конструктите на междуличностния сиркумплексIPC.

Проведеното изследване показва, че подходът, при който се търся връзки между 
конструкти от личностната психология и социалната психология е перспективен, тъй 
като би позволил в бъдеще да се се създаде интегративен структурен модел на личността, 
който по-пълно обяснява нейното функциониране.
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Резюме: Представен е нов метод за оценка на източниците на професионален стрес. Композираният 
самоотчетен въпросник се състои от пет основни скали, операционализиращи стресорите в организацион-
на среда: „ролева дифузия”, „конфликти работа-свободно време”, „ролеви конфликт”, „междуличностни 
конфликти” и „възприятие за контрол”. Тези скали са дефинирани като резултат от комбиниране на емпи-
ричния и съдържателния подходи и след извършване на факторен анализ върху данни от 179 изследвани 
лица – членове на различни организации. Освен това са отразени резултатите от дескриптивен и корела-
ционен анализи на получените данни. Определени са основни психометрични параметри на въпросника 
и съставните му скали: надеждност-съгласуваност и критериална валидност. В заключителната част са 
представени айтемите от петте скали на въпросника.

Abstract: A new method for assessing occupational stress sources is presented. The compound self-report 
questionnaire consists of five basic scales, operationalizing stressors in an organizational environment: “role dif-
fusion”, “work vs. free-time conflicts”, “role conflict,” “interpersonal conflicts” and “perception of control”. These 
scales are defined as a result of a combination of empirical and content approaches and after a factor analysis of 
data from 179 surveyed members of different organizations. In addition, the results of descriptive and correlation 
analysis of the data obtained are reported. The main psychometric parameters of the questionnaire and its scales 
are defined: reliability – internal consistency and criterion validity. In the concluding part, the items of the five 
scales of the questionnaire are presented.

1.Увод
Аксиоматично е твърдението за значителните негативни последствия от професионал-

ния стрес – повишени разходи за здравни грижи, трудови злополуки, компенсации, изплащани 
на служители и работници, неоправдани отсъствия от работа, текучество и, като цяло, неефек-
тивно делово поведение. Всичко това се отразява върху организационното поведение и орга-
низационната ефективност. Но също така, професионалният стрес влияе отрицателно и върху 
социалния живот на хората извън работното място – върху качеството на живот, върху психич-
ното им състояние и поведението им засягащо оптималното им функциониране в семейството 
и обществото и изпълнението на други значими роли – на „родители”, „съпрузи” и „гражда-
ни”. Независимо от безспорната значимост на проблема за професионалния стрес, интересът 
към него не е постоянен, вероятно защото мениджмънтът в бизнеса и другите сфери повече се 
интересува от надиндивидуалните феномени на организационното поведение. Целта на насто-
ящата публикация не е да се обсъждат различни концепции и да се дават дефиниции, а да се 
представи един актуален метод за изследване на онези аспекти на деловата среда, които биха 
могли да изискват някакъв вид адаптивна реакция от служителите и работниците. Разбира се, 
под „професионален стрес” би трябвало да се разбира целият процес, чрез който работната 
(организационната) среда може да въздейства негативно върху членовете на организацията. 
Но акцентът тук ще бъде поставен върху т.нар. „стресори” – това са условията, факторите, 
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които биха могли да продуцират дезадаптивни симптоми – физически (соматични, телесни), 
психологични и поведенчески. Трябва да се каже, че невинаги стресът води единствено до 
негативни реакции – при определени условия (това са модератори на директното влияние на 
стресорите), може да се постигнат позитивни ефекти – мобилизация, по-високо равнище на 
постижения в работата. Това се дължи, както на някои личностни черти, така и на използва-
ните стратегии за управление на стреса – индивидуални и организационни. Но този факт не 
бива да се възприема като константа, защото от съществено значение са продължителността и 
интензивността на въздействията на стресорите. 

Един от методите, използван в тази проблемна област е „Индикаторът за професионален 
стрес” (OSI ) на C. Cooper и кол. ( Cooper et al., 1988; Robertson et al., 1990 ). Той прилага подхода 
„личност-среда” при концептуализацията и измерването на професионалния стрес. Обединени 
са три основни категории релевантни на проблема променливи: 1) основните източници на 
неблагоприятно въздействие в организационната среда; 2) значимите негативни последствия 
от професионалния стрес и 3) механизмите за справяне и индивидуалните различия, които мо-
гат да опосредстват въздействието на стресорите. Източниците на стрес (стресорите ), от своя 
страна, са изследвани отделно и са групирани в шест основни групи: „присъщи на работата”, 
„роля на ръководителя (мениджъра)”, „взаимоотношенията с другите хора”, „кариера и пости-
жение”, „организационна структура и социално психологически климат” и „взаимодействие 
между работа и семейство (личен живот)”. Моделът предпоставя както директното влияние на 
стресорите върху важни за организационното поведение променливи (удовлетвореност от тру-
да, физическо (соматично) и психично здраве), но допуска и модериращите ефекти, приписва-
ни на различни индивидуални фактори ( „локус на контрола”, „тип А”, както и разнообразните 
механизми за справяне с неблагоприятните въздействия на организационната среда). Моделът 
на Cooper et al. има българска адаптация от В.Русинова и Л.Василева (Русинова, Василева, 
1995). Констатирани са добри психометрични параметри за надеждност и валидност на бъл-
гарската версия на OSI (Русинова, В и кол., 1996). Все пак, немалко неща в бизнеса и обще-
ството са се променили за последните 15 години, което е свързано и с динамика в източниците 
на професионален стрес. 

Един от класическите подходи поставя основния акцент върху определен тип източници 
на стрес – „ролевите стресори”. Те са дефинирани като „неблагоприятни делови условия, асо-
циирани с очакваното ролево поведение на служителите и работниците”. Изследователската 
програма, реализирана от Института за социални изследвания към Университета в Мичиган 
– САЩ стартира през 60-те години на ХХ век (Jex, Britt, 2008, стр. 201-202). Традиционно се 
разглеждат два вида ролеви стресори - „ролева неяснота” и „ролеви конфликт”. Те се прежи-
вяват негативно, защото служителите в подобни ситуации се чувстват объркани и се държат 
непоследователно. Разбира се, това може да се случи и при информационния обмен с колеги, 
когато той има противоречиво съдържание, особено ако тези колеги имат някакъв тип автори-
тет ( експертен, харизматичен ), независимо от формалната си позиция в служебната йерархия. 
Подобно на това, ролевата неяснота е продукт на ситуации, когато членовете на дадена орга-
низация се чувстват несигурни за своите функционални задължения, правомощия и отговор-
ности, относно начините и средствата за изпълнение на задачите, целите и последствията от 
съответната дейност, правилата и ценностите, които са имплицитни за съответната организа-
ционна култура. Някои автори разглеждат и трети ролеви стресор – „ролево претоварване”. 
То е налице, когато ролевите изисквания към индивида са или твърде много като количество 
или на служителя му липсват способности, умения и качества за изпълнението на съответната 
дейност (Jex, Britt, 2008, стр. 211). „Ролевата неяснота” и „ролевият конфликт” се разглеждат 
като производни, от една страна на структурните измерения на организацията и от равнището 
на яснота на ролевите предписания – от друга. Например, наличието на различни и противоре-
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чиви изисквания към по-ниските равнища в организации с „висока верига на командването” е 
предпоставка за ролевите конфликти. Ефектът на ролевите стресори се опосредства от различ-
ни фактори – удовлетвореността от различни аспекти на труда, възприемането на непосред-
ствения ръководител като подкрепяща фигура, привързаността към организацията, личният 
потенциал за влияние върху колегите и др. ( Rizzo et al., 1970; Радославова, 2005). Съществува 
взаимна детерминация между някои от тези променливи и стреса: тези променливи не са прос-
то модератори на ефектите от професионалния стрес, но са и повлияни в голяма степен от нега-
тивните му последствия – например, високото равнище на стрес има отрицателно въздействие 
върху удовлетвореността от работата и привързаността към организацията.

2. метод

2.1. Конструиране на въпросника за оценка на стресорите в организационна среда
След проведени полуструктурирани интервюта със служители и работници от различни 

организации, както и проучването на литературата по въпроса, на първия етап бяха изведени 7 
основни стресори, имащи универсален характер за оценка на професионалния стрес: „ролева 
неяснота”, „ролеви конфликт”, „работно натоварване”, „междуличностни конфликти”, „огра-
ничения, налагани от организацията”, „възприятия за контрол” и „конфликти работа-семей-
ство”. Съдържателният анализ на отговорите на интервюираните и проучването на литера-
турата беше операционализирано чрез въпросник, който първоначално включваше общо 35 
айтеми, групирани в 7-те скали, измерващи отделните стресори. 

Съдържанието на първите две скали – „ролева неяснота” и „ролеви конфликт” беше за-
имствано основно от класическия въпросник на Rizzo и кол. В скалата „ролева неяснота” по-
паднаха четири айтеми, а в скала „ролеви конфликт” – осем айтеми, всички с факторни тегла 
по-големи от 0,50 в оригиналното факторно решение (Rizzo et al., 1970, стр.156). На практика 
те са семантично идентични с тези, които са използвани от М.Радославова в нейния метод, с 
малки промени в езиковите форми ( Радославова, 2005, стр.97-100). Rizzo и кол. дефинират ро-
левата неяснота като несигурност относно задълженията, властта, разпределението на времето 
и взаимоотношенията с другите. Противоположният полюс - ролевата яснота включва експли-
цитни, ясно очертани правила, насоки, политики и предсказуемост на последствията от пове-
дението на съответния член на организацията (Rizzo et al., стр.155-156 ). Айтемите, включени в 
тази скала отразяват именно тези съдържателни аспекти. Що се отнася до айтемите от скалата 
„ролеви конфликт”, те се асоциират с конгруентността и съвместимостта на ролевите пред-
писания. Възможните ситуации на неконгруентност и несъвместимост, пораждащи конфликт 
са: 1) конфликт между нормите и ценностите на съответния индивид и дефинираното ролево 
поведение; 2) конфликт между времето, ресурсите или способностите на дадения служител и 
дефинираното ролево поведение; 3) конфликт между няколко различни роли, изпълнявани от 
един и същи човек, които изискват различни или несъвместими поведения и 4) противоречиви 
очаквания и изисквания, предявени от организацията към служителя – несъвместими поли-
тики, противоречиви искания от другите и несъвместими стандарти за оценяване на работата 
(Rizzo et al., стр.155 ). Към дванадесетте айтеми от оригиналния въпросник на Rizzo и кол. е 
добавен един айтем, предложен от М.Радославова, който добре съответства на отговорите на 
интервюираните лица в контекста на ролевата неяснота. По този начин, общият брой айтеми в 
тази скала става 5, а общият брой за двете – 13. 

Останалите пет скали са формулирани „на чисто”, след проучване на литературните из-
точници по проблема и проведеното полуструктурирано интервю с 24 случайно подбрани слу-
жители и работници ( всъщност, това са работещи студенти, задочно обучение в магистърски 
програми – б.м.). Въпросите, на които те отговаряха бяха следните: „Кои са източниците на 
напрежение във вашата работа?”, „Кои ситуации в работната среда водят до най-голямо напре-
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жение?”, „Кои неща Ви пречат в най-голяма степен да изпълнявате своите задължения ефек-
тивно?”, „Какво би помогнало да се повиши вашата ефективност/производителност?”, „Какво 
налага да влагате допълнително усилия за справяне със задачите?”. Така беше оформен първо-
началният вариант на въпросника от 35 айтеми, съответстващи съдържателно на посочените 
по-горе конструкти.

2.2. Извадка
С конструирания самооценъчен въпросник са изследвани общо 179 лица, като тази група 

е съставена от различни по-малки извадки. Тези малки извадки включват служители и работни-
ци от различни организации: детски, начални и учители от средния курс, общински служите-
ли, служители в център за обществена подкрепа, служители в дом за възрастни хора с умствена 
изостаналост, служители от дневен център за деца с увреждания, служители в правозащитна 
организация, служители в комуникационна компания, работници и служители в транспортна 
фирма, работници във фурна, продавачи на дребно и персонал в сферата на туристическото 
обслужване – от камериерки до готвачи и сервитьори. Важно е да се каже, че изследваните 
лица са хора на изпълнителско равнище в своите фирми и организации. В извадката преоб-
ладават жените – 105 лица ( 58,7% ), а мъжете са 74 ( 41,3% ) души. Възрастта варира от 20 
до 63 години. Има известна асиметрия по посока към групата на лицата под 35 години – Мх 
= 38,9; Ме = 38; Мо = 30г. Наличието на асиметричност по признаците „пол” и „възраст” не 
дава добри възможности за адресирането на тези признаци и изследването на техните ефекти 
върху възприетия организационен стрес. Всички 179 лица попълниха първоначалния въпрос-
ник, теоретически измерващ седем различни стресори в организационна среда. За оценяване е 
използвана пет степенна скала от 1 ( категорично не е вярно ) до 5 ( напълно е вярно ).

2.3. Факторен анализ на данните
При първичния факторен анализ, три от айтемите на въпросника останаха извън фактор-

ното решение, поради твърде ниски факторни тегла. Тяхната психометрична нерелевантност 
се потвърди и след изчисляване на вътрешните айтем-айтем корелации за всяка от скалите, 
както и корелациите на айтемите с баловете по съответните скали и общият бал от целия въ-
просник. Поради тази причина, тези 3 айтеми бяха отстранени и останалите 32 бяха отново 
подложени на статистическа обработка по метода на „Главните компоненти”, след което беше 
потърсено ортогонално решение по метода „Варимакс”. Резултатите са отразени в Таблица 
№1, Таблица №2 и Таблица №3.

Таблица №1
Проверка за адекватност на получените данни за извършване на факторен анализ

KMO and Bartlett's Test

,846

2618,454
496
,000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bartlett's Test of
Sphericity

От Таблица №1 става ясно, че получените данни са напълно адекватни за прилагане на 
факторния анализ: коефициентът Kaiser-Meyer-Olkin ( 0,846 ) е значително по-голям от мини-
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малната стойност за това – 0,60. По-долу са дадени резултатите от пет факторното решение.

Таблица №2. Факторните тегла на айтемите в ортогоналното решение 

Забележка: 1) номерацията на айтемите е същата като в първоначалния вариант на въ-
просника, като айтеми с номера 29, 30 и 35 са изключени от анализа; 2) три айтеми – №7, №11 
и №24 имат факторни тегла по-малки от 0,50 (при липса на по-големи „тегла”), но те са оста-
вени във въпросника, защото съдържателно са релевантни на съответните скали. Тези айтеми 
са означени със (*).

Таблица №3. Проценти на обяснената вариация на данните за петте фактора

Дял на обяснената вариация в %
Фактор 1 17,5%
Фактор 2 13,1%
Фактор 3 10,4%
Фактор 4 7,5%
Фактор 5 5,5%
Сумарно 54,0%

Във факторното решение са отразени всички айтеми с най-големите си стойности на 
факторните тегла, които са по-големи от 0,50, с изключение на три, които остават в състава на 
въпросника, защото допринасят за съдържателната му валидност. Процентният дял на обясне-
ната вариация от всички пет дименсии е 54%, което удовлетворява, въпреки нехомогенността 
и ограничения обем на извадката.
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Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
Rotation converged in 13 iterations.a. 
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Съдържателният анализ на петте измерения показва малко по-различна картина от пред-

варително предложения модел, състоящ се от седем скали на различните професионални стре-
сори. В пет факторното решение, първото измерение включва общо 9 айтеми. Тук са всичките 
5 айтеми от скалата „ролева неяснота”, 3 айтеми от скалата „ограничения, налагани от орга-
низацията” и един – от скалата „възприятие за контрол”. Ако се обединят съдържателно, всич-
ки те имат общ вектор – ролевата идентичност на съответния индивид, отразяваща не само 
експлицитността и яснотата в неговото ролево поведение, но и вътрешната му увереност, че 
организацията се стреми да създаде необходимите условия и да улесни деловото му поведение. 
Вероятно, това кореспондира и с привързаността на индивида към организацията. Доколкото 
проблематиката е свързана с негативните аспекти на работната среда, по-адекватният „етикет” 
на този фактор е „ролева дифузия”. Всички айтеми, които са включени в него са дефинирани 
позитивно, т.е. оценяват се като реверсивни („обърнати”). Втората дименсия се състои от осем 
айтеми. Четири от тях са от предварително дефинираната скала „конфликти работа-семей-
ство”, три – от скалата „работно натоварване” и един – от скалата „ограничения, налагани от 
организацията”. Това, което ги обединява е, че те се отнасят към онези аспекти на работа, които 
могат да нарушат баланса между заетостта и свободното време. Тъй като не всички работещи 
са семейни е по-подходящо да се каже, че съществуват конфликти „работа-свободно време”, 
които включват и негативното отражение върху изпълнението на семейните задължения. Тре-
тият фактор консолидира айтемите от скалата „ролеви конфликт”. Това е единствената скала, 
която се запазва без промени в новата конструкция и обяснява повече от 10% от вариациите в 
данните за източниците на професионалния стрес. Четвъртият фактор също е напълно екви-
валентен с предварителната скала „междуличностни конфликти”, като включените четири 
айтеми го дефинират по един категоричен начин. Петото измерение на факторната структура 
репликира в голяма степен скалата „възприятие за контрол” ( два от трите айтеми са иден-
тични ), но към него се прибавя един от айтемите на „разпръсналата” се скала „ограничения, 
налагани от организацията”, на мястото на айтем, който се присъединява към новото измере-
ние „ролева дифузия” ( един от първоначалните отпадна още на предварителния анализ ). По 
този начин бяха формулирани пет основни скали на въпросника: 1) ролева дифузия (9 твърде-
ния ); 2) конфликти работа-свободно време ( 8 айтеми ); 3) роливи конфликт ( 8 твърдения ); 4) 
междуличностни конфликти ( 4 айтеми ) и 5) възприятие за контрол ( 3 твърдения ).

2.4. Надеждност на въпросника и неговите скали
В Таблица №4 са отразени коефициентите за надеждност-съгласуваност на скалите и 

на въпросника като цяло, както и средната стойност на коефициентите на корелация между 
айтемите, съставящи скалите и айтемите на целия въпросник. Както се вижда, резултатите за 
вътрешната консистентност на въпросника и на четири от петте скали са много добри. Един-
ствено петата скала – „възприятие за контрол” има коефициент Cronbach’s Alpha от 0,55, което 
може да се обясни по няколко различни начини: първо, скалата е съставена от малък брой 
айтеми, които обхващат различни аспекти на „възприятието за контрол” ( твърденията от тази 
скала са: „Фирмата (организацията) ми оказва финансова подкрепа, когато имам нужда от та-
кава”, „Предоставят ми се достатъчно правомощия да вземам решения, свързани с работата” 
и „Участвам в групи, екипи или комисии, които вземат решения, свързани с работата”; всички 
те се оценяват реверсивно, т.е. са „обърнати айтеми” ); второ, извадката е съставена изцяло от 
лица на изпълнителски длъжности, които са на най-ниско ниво в йерархията на съответните 
фирми и организации. Може да се предполага, че повечето от тях, особено по-възрастните не 
са мотивирани да правят кариера и поради тази причина са удовлетворени от конюнктурата, 
която ограничава тяхната автономност и не очакват по-голям контрол върху организационното 
си поведение. Този резултат предполага необходимостта от допълнителни изследвания, в кои-

ПСИХОЛОГИЧНО ОЦЕНЯВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ СТРЕС



ТРУДОВА И ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОЛОГИЯ
658
то да участва и мениджърски персонал.

Таблица №4. Надеждност-съгласуваност на скалите и въпросника

Cronbach’s Alpha Средни стойности на 
корелациите между 

айтемите

Брой айтеми

Въпросник 0,88 0,19 32

„ролева дифузия” 0,91 0,53 9

„конфликти работа-
свободно време”

0,85 0,41 8

„ролеви конфликт” 0,79 0,32 8

„междуличностни 
конфликти”

0,68 0,34 4

„възприятие за 
контрол”*

0,55 0,29 3

* скалата „възприятие за контрол” е етикирана позитивно, но високите стойности, всъщ-
ност, означават възприятие за недостатъчен контрол.

2.5. Дескриптивни статистики

Таблица №5. Средни стойности и стандартни отклонение по скалите и въпросника за 
оценка на професионалния стрес

Както се вижда от горната таблица, най-висока средна стойност има скалата „възпри-
ятие за контрол”. Това е логично предвид състава на изследваната група, която включва из-
пълнителски персонал и служители на ниски равнища в организационната структура. Това не 
означава, обаче, че този стресор би имал най-неблагоприятен ефект върху организационното 
поведение, тъй като съществуват редица модератори, които могат да смекчат директното му 
влияние ( тази тема беше вече обсъдена по-рано – б.м. ). Имайки предвид стойностите на стан-
дартните отклонения, може да се каже, че равнището на възприетите стресори е почти еднакво, 
с изключение на „междуличностните конфликти”, които имат значимо по-ниска оценка в срав-
нение с останалите. В контекста на рационалните мотивационни теории за справедливостта, 
това може да се интерпретира като аргумент за това, че „интерперсоналната несправедливост” 
е рядко срещана в организациите на изследваната група лица. Това, обаче, може да не отразява 
типичните тенденции за България в сферата на бизнеса и администрацията.
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2.6. Интеркорелации между скалите

Таблица №6. Корелации между отделните скали и въпросника за професионалните 
стресори

Корелациите на скалите с общия бал на въпросника са по-големи в сравнение с установе-
ните корелационни коефициенти между самите скали. Това е аргумент за относителната авто-
номност на стресорите. Връзката между „ролевата дифузия” и „ролевия конфликт” е близка до 
установената в класическия въпросник на Rizzo и кол. ( 0,166 ), въпреки че тук скалата „ролева 
дифузия” е разширена. Най-висока корелация има ролевата дифузия с „възприятието за кон-
трол” ( 0,392 ). Високите корелации между две двойки стресори ги диференцират като клъс-
терни групи. Първият клъстър включва „ролева дифузия” и „възприятие за контрол” ( 0,392 ). 
Вероятното обяснение е, че липсата на ролева идентичност поражда и възприятие за недоста-
тъчен контрол върху организационната среда и поведение. Вторият клъстър се конституира 
от „ролеви конфликт” и „конфликти работа-свободно време”( 0,606 ). Тук взаимовръзката е 
по-скоро двупосочна, но по-често е вероятно наличието на ролеви конфликт да продуцира ро-
лево и работно претоварване на индивида, което да води до по-високи равнища на конфликти-
те работа-свободно време. Към този клъстър може да се прибави и стресора „междуличностни 
конфликти” – той има очевидна връзка с ролевия конфликт в онези аспекти, които се отнасят 
до взаимоотношенията с началниците и с колегите.

2.7. Критериална валидност на въпросника
Счита се, че негативните последствия от професионалния стрес се проявяват в три раз-

лични категории дезадаптивни реакции: 1) физически или соматични ( тук са телесни симпто-
ми като умора, изтощение, хронично главоболие, сърдечни проблеми и др. ); 2) психологични 
( това са емоционалните „отговори” на стреса: най-често тук се споменават състояния като 
фрустрация, тревожност, депресия и др. ) и 3) поведенчески ( поведенческата дезадаптация 
се изразява в ниски делови постижения, неоправдани отсъствия от работа, текучество, зло-
употреба с психоактивни субстанции и др.). Следователно, установяването на взаимовръзки 
между скалите и общия бал от въпросника, от една страна, и някои от посочените дезадаптив-
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ни реакции – от друга, може да се счита за аргумент по посока на доказване критериалната 
валидност на въпросника.

В конкретния случай, като критерий беше използвана скалата на Ч.Спилбъргър за оценка 
на „ситуативната тревожност” - STAI-Y, адаптирана от Ив.Паспаланов и Д.Щетински ( Пас-
паланов, Щетински, 1989 ). Извадката е хомогенна, съставена само от служители на една те-
лекомуникационна компания. Включва общо 40 лица, 20 жени и 20 мъже, на възраст от 20 до 
52 години. Резултатите от взаимовръзките между скалите на въпросника и ситуативната тре-
вожност, измерена със STAI-Y, са поместени в Таблица №7. Предварително беше направена 
оценка на данните за нормалността на тяхното разпределение. Тестът Kolmogorov – Smirnov 
показа, че те отговарят на изискванията за параметричен анализ.

Таблица №7. Коефициенти на линейна корелация между скалите на въпросника, об-
щия бал и ситуативната тревожност

Забележка: ST – ситуативна тревожност, измерена със STAI-Y

Както се вижда от Таблица №7, ситуативната тревожност корелира значимо с общия бал 
от въпросника за оценка на професионалния стрес ( 0,425 ), а така също и с три от петте основ-
ни стресора – „ролева дифузия” ( 0,367 ), „конфликти работа-свободно време” ( 0,384 ) и „ро-
леви конфликт” ( 0,345 ). Липсват значими корелации с останалите два стресора, но това има 
възможните обяснения. Както се вижда от дескриптивните статистики, оценките за равнището 
на „междуличностните конфликти” е най-ниско ( това се отнася и за конкретната извадка – б.м. 
) и това вероятно е причина, този източник на стрес да не предизвиква дезадаптивни реакции. 
Що се отнася до „възприятието за контрол”, вече беше споменато, че всички изследвани групи 
лица са изпълнителски персонал. В дадената малка извадка, това са непосредствените консул-
танти, които контактуват с клиентите в офисите на фирмата. Може да се очаква, че те са наясно 
със своята ниска властова позиция във фирмата, приели са този факт, като по този начин са 
неутрализирали негативното му влияние. Освен това, в конкретния случай, дейността на тези 
служители се характеризира с известна автономност в работата с клиентите. Друг опосред-
стващ фактор вероятно е „мекият мениджмънт” – непосредствените им формални ръководи-
тели са по-скоро експерти и съветници, отколкото дистанцирани и санкциониращи началници. 
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Наблюденията показват, че в повечето случаи тези ръководители се отнасят толерантно към 
своите подчинени.

Като цяло, независимо от модериращите влияния, констатираните линейни корелации 
доказват наличието на директен ефект от професионалните стресори върху ситуативната тре-
вожност на служителите. Това може да се приеме и като аргумент за критериалната валидност 
на предложения метод.

3. заключение

Предложеният самоотчетен въпросник за оценка на източниците на професионален стрес 
показва сравнително добри психометрични параметри за надеждност и валидност. Това дава 
възможност да се прилага за изследване равнището на професионалния стрес и интензивност-
та на различните стресори. Резултатите от подобно изследване биха могли да се използват при 
съставяне на програми за управление на стреса в организационна среда в двете посоки: 1) 
редуциране и минимизиране на стресорите или 2) ограничаване на директното им въздействие 
върху служителите и работниците чрез фокусирани тренинги. При изграждане на въпросни-
ка са комбинирани съдържателният и емпиричният подходи. Формулирани са пет основни 
стресори, операционализирани в петте скали на въпросника. Оценяването се извършва в пет 
степени: 1 – категорично не е вярно; 2 – по-скоро не е вярно; 3 – не мога да преценя, колебая 
се; 4 – по-скоро е вярно и 5 – напълно е вярно. По-долу са дадени айтемите, които формират 
отделните скали.

Скала „ролева дифузия”
1. Знам добре какви са правата на моята длъжност*
2. Моята дейност има ясно планирани близки и далечни цели*
3. Задачите ми са добре разпределени във времето*
4. Знам добре кои са моите отговорности*
5. Знам точно какво се очаква от мен*
6. Мога да избирам сам как да извърша възложените ми задачи*
7. Работното време и организацията в работата ми допадат*
8. Условията на труд, при които работя са добри*
9. Колегите и началниците ми помагат в случаите, когато имам нужда от някаква 

подкрепа*

Скала „конфликти работа – свободно време”
1. Чувствам се претоварен с работа
2. Налага се да оставам след работно време или да работя и в почивни дни
3. Критикуват ме, че работата ми се отразява на поведението ми вкъщи
4. Извършвам твърде голям обем от работа
5. Не ми достигат време и материали, за да изпълня работните си задължения подо-

баващо
6. Имам твърде много семейни ангажименти
7. След работа се чувствам недостатъчно пълноценен за изпълнение на семейните си 

задължения, поради умора или пренапрежение
8. Работата, която извършвам е много трудна

Скала „ролеви конфликт”
1. Има дейности, които извършвам, но които не се одобряват от всички
2. Извършвам ненужни неща в работата си
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3. Трябва да изпълнявам задачи, за които нямам достатъчно ресурси (информация, 
материали и др.)

4. От мен се изисква да правя неща, които могат да се вършат по различни начини
5. Възлагат ми се задачи, без да са осигурени хора, с които да ги изпълня
6. Налага се да пренебрегна правила или разпоредби, за да изпълня възложена задача
7. Работя с две или повече групи от колеги, които имат различни цели или работят по 

различен начин
8. Получавам противоречиви или несъвместими искания от двама или повече хора от 

фирмата(организацията)

Скала „междуличностни конфликти”
1. Съревнованието и конкуренцията между мен и колеги води до конфликти
2. Някои колеги се отнасят грубо,нетактично или подигравателно с мен
3. Началникът/началниците ме нагрубяват или се заяждат с мен
4. Чувствам се пренебрегнат и изолиран от колеги и/или началници

Скала „възприятие за контрол”
1. Фирмата(организацията) ми оказва финансова подкрепа, когато имам нужда от 

такава*
2. Предоставят ми се достатъчно правомощия да вземам решения, свързани с рабо-

тата*
3. Участвам в групи, екипи или комисии, които вземат решения, свързани с работата*

Забележка: Айтемите, означени със (*) са „обърнати” и се оценяват така: 1 – 5т.; 2 – 4т.; 
3 – 3т.; 4 – 2т. и 5 – 1т.
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ПОЗНАВАТЕЛНАТА ПОТРЕБНОСТ КАТО ДЕТЕРМИНАНТ  
НА ИНОВАЦИОННОТО ПОТРЕБИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ

Татяна Йорданова, докторант
Софийски университет “Св. Климент Охридски”

NEED FOR COGNITION AS A DETERMINANT OF INNOVATIVE CON-
SUMER BEHAVIOUR

Tatyana Yordanova, PhD student
Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Резюме: Настоящият доклад разглежда същността на познавателната потребност и нейната роля на 
важен детерминант в иновационното потребителско поведение. Тръгвайки от идеята, че приемането на 
един иновационен продукт изисква когнитивни усилия от страна на личността и формиране на убеждения 
относно неговите предимства пред съществуващите продуктови алтернативи на пазара се допуска, че два-
та конструкта са положителнио свързани помежду си. Резултати от проведено проучване в извадка от 382 
български респонденти потвърдиха направеното предположение. По конкретно, данните от проведения 
регресионен анализ показват, че по-силно изразената познавателна потребност на личността предпоста-
вя по-високо ниво на иновативност и включване в иновационно потребителско поведение. Също така в 
доклада се проучва и анализира влиянието на демографските фактори „възраст“, „пол“ и „образование“ 
върху познавателната потребност от гледна точка на връзката и с потребителската иновативност.

Ключови думи: познавателна потребност, потребителска иновативност, иновационно потребителско 
поведение, иновация, приемане

Abstract: This paper examines the essence of the need for cognition and its role as an important determinant 
in innovative consumer behaviour. Starting from the idea that the adoption of an innovative product requires 
cognitive efforts by the person and forming of persuasions about its benefits over existing product alternatives 
on the market, it is assumed that the two constructs are positively linked. Results of a study conducted, in a 
sample of 382 Bulgarian respondents, confirmed the assumption. In particular, regression analysis data shows 
that a stronger need for cognition of the person implies a higher level of innovativeness and inclusion in innovative 
consumer behaviour. The paper also examines and analyses the impact of the demographic factors age, gender and 
education on the need for cognition in terms of its relation to consumer innovativeness.

Keywords: need for cognition, consumer innovativeness, innovative consumer behaviour, innovation, adop-
tion 

ВъВедение

Основна характеристика на съвременния силно конкурентен пазар е непрекъснатата поя-
ва на нови и иновационни продукти. Голяма част от тях (80 – 90%) се провалят, тъй като не са 
приети от крайния потребител, за когото са предназначени (Iyer et al., 2006). Формирането на 
потребителско поведение с иновационна насоченост придобива приоритетно значение за мар-
кетинга, който насочва усилията си към проучване на сложната същност на феномена и факто-
рите, които го предпоставят. Конструктът „познавателна потребност“, отразяващ различията в 
мотивацията на потребителите да се ангажират с усилена познавателна дейност, е идентифи-
циран като важен детерминант в процеса на приемане на иновационния продукт. Изследовате-
лите посочват тясната му връзка с иновационното поведение, изхождайки от спецификата на 
процеса на приемане, силно детерминиран от когнитивната преработка на пазарната информа-
ция. Познавателната потребност е слабо проучена в контекста на иновационното потребител-
ско поведение. Съществуващите изследвания в тази посока са основно сред американски по-
требители, в условията на българския пазар подобни проучвания липсват. Настоящият текст се 
фокусира върху връзката между двата конструкта и представя тяхната същност и особености.
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иноВационно потребителско поВедение 
В научната литература съществуват различни изследователски подходи към разкриване 

на същността на иновационното потребителско поведение, като в основата на всеки от тях стои 
иновативността на личността. В най-общ вид то може да бъде представено като поведение на 
приемане или използване на иновационен продукт (Im et al., 2007). Обозначава се още като 
„актуализирана иновативност“, дефинирана от Роджърс и Шумейкър като относителното вре-
ме на приемане на една иновация от потребителя (Rogers, Shoemaker, 1971). Иновационното 
потребителско поведение се проявява отвъд установените традиции и модели на потребление. 
Предполага промяна в начина на мислене и модела на поведение, обусловена както от оценката 
на потенциалните рискове и ползи от иновационния продукт вследствие на когнитивната ин-
формационна обработка, така и от очакваното емоционално удоволствие от неговата употреба 
(Bartels, Reinders, 2010). Спенс разглежда този вид поведенческа активност като сложна съв-
купност от предпоставки, процеси и резултати, като към предпоставките отнася личностните 
характеристики, демографските и ситуационните фактори (Spence, 1994).

Иновационното поведение на потребителя е реална проява на личностната черта инова-
тивност (Goldsmith et al., 1995). Счита се, че тя е основната движеща сила в процеса на приема-
не на иновационния продукт, тъй като ръководи преценката на индивида в решението му за по-
купка (Midgley, Dowling, 1978). Роджърс посочва, че членовете на различните социални групи 
в рамките на едно общество ще проявят в различна степен готовност за промяна. Интерес към 
иновацията ще демонстрират само част от индивидите, приемайки я непосредствено след поя-
вата ѝ на пазара, а останалите ще проявят в различна степен резистентност и следователно ще 
я възприемат на един по-късен етап, след като са получили убедителни доказателства за ней-
ната полезност (Rogers, 2003). Емпирично е установено, че по-високото ниво на иновативност 
се асоциира с по-ранно приемане на иновационния продукт или с включване на потребителя 
в иновационна поведенческа активност (Rogers, 2003; Im et al., 2007 и др.). Тази закономер-
ност намира своето обяснение в теорията за когнитивния дисонанс на Л. Фестингер. Според 
основния ѝ постулат индивидът ще се стреми към поведение, съответстващо на неговите ког-
ниции, мотивиран от желанието да избегне неприятното усещане на дискомфорт, породено от 
появилия се дисонанс при несъответствие между когнитивните елементи (Фестингер, 1999). 
Отнесено към сферата на потреблението, това означава, че индивидите с високо ниво на ино-
вативност, повлияни от възприятията си за полезност и лесна употреба на иновационния про-
дукт, ще формират дейностна готовност по отношение на него и съответно ще демонстрират 
иновационно поведение (Lu et al., 2005), водени от тенденцията за консистентност на нагласа 
и поведение. Валидно е и обратното – потребителите с ниско ниво на иновативност ще избяг-
ват иновацията, проявявайки резистентно поведение вследствие на липсата на убеждение за 
нейната полезност, възприемането ѝ като рискова и изискваща допълнителни усилия от страна 
на личността.

Идентифицирани са два основни компонента на актуализираната иновативност – симво-
лично и реално приемане на иновацията (Klonglan, Coward, 1970). Първият се определя като 
мотивационно състояние, отразяващо оценката на потребителя за иновационния продукт като 
полезен и подходящ да задоволи конкретна му потребност (Karahanna, Agarwal, 2006). При 
него индивидът приема само идеята за продукта, без реално да стига до неговата физическа 
употреба (Klonglan, Coward, 1970). Хиршман обозначава символичното (менталното) приема-
не като „опосредствана иновативност“ и отбелязва, че тя е следствие от когнитивната прера-
ботка на информацията за продукта, идващата от социалната система (Hircshman, 1980). С дру-
ги думи, иновативните потребители ще проявят присъщата си иновативност, като се ангажират 
активно в междуличностни взаимодействия и събиране на информация за новия продукт, което 
ще доведе до по-ранното му приемане (Midgley, Dowling, 1978; Hirschman, 1980). 
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Опосредстваната иновативност от своя страна включва в себе си масмедийната комуни-

кация (основно в лицето на рекламата) и междуличностната комуникация, осъществявана чрез 
предаване на информация от уста на уста и моделиране на поведението от това на значимите 
други (Andreasen, 1968). Смята се, че рекламата може да окаже както директно влияние върху 
приемането на иновационния продукт (Steenkamp, Gielens, 2003), така и индиректно, посред-
ством стимулиране на междуличностната комуникация (Day, 1974). Последната, изразяваща се 
в ангажиране на потребителя в разговори за продукта със социалното му обкръжение, е в със-
тояние да окаже силно влияние върху неговите нагласи и поведение в резултат на доверието, 
изпитвано към този информационен източник. Освен това тази информация е съзнателно тър-
сена от потребителя и не се възприема между другото, както информацията, получена от ре-
кламата, вследствие на което той се ангажира активно в нейната когнитивна преработка (Gilly 
et al., 1998) и съответно формира убеждения относно атрибутите на продукта. Моделирането, 
като елемент на опосредстваната иновативност, се изразява в наблюдаване на поведението на 
подобните други, използващи иновацията. То е източник на т.нар. „социално доказателство“ 
за качествата и полезността на продукта (Cialdini, 2001). Според Чалдини въздействието на 
социалното доказателство се увеличава с нарастване на сложността на иновационния продукт 
и риска от неговото приемане/използване (Пак там).

Вторият компонент, или реалното приемане на иновацията, наричано от някои изсле-
дователи „приемаща иновативност“, се отнася до действителната употреба на иновационния 
продукт от потребителя и се свързва с личните впечатления, придобити от директния опит 
и преживявания с него. Счита се, че този тип иновативност е резултат от съчетаването на 
присъщата иновативност на потребителя и сложните процеси на комуникация и повлияване 
(Hirschman, 1980). 

Редица автори посочват, че символичното приемане предхожда реалното използване на 
иновацията и се разглежда като негов предиктор, но само в доброволен контекст (Rogers, 2003; 
Rawstorne et al., 1998; Klonglan, Coward, 1970 и др.). Същевременно следва да се отбележи, че 
менталното приемане невинаги е последвано от физическа употреба на иновационния про-
дукт. Например потребителят може да оцени качествата и достойнствата на иновацията и да 
съхрани информацията в паметта си, така че тя да бъде налична при следващи решения, но да 
избягва разходите и присъщия риск, които съпътстват нейното използване.

Според Роджърс и Робертсън когнитивният и поведенческият аспект на иновационното 
потребителско поведение могат да бъдат представени като поредица от пет етапа (Rogers, 2003; 
Robertson, 1971), в основата на всеки от които стои когнитивната активност на личността, де-
терминирана от интелектуалните ѝ способности, потребността от познание, отразяваща готов-
ността за преработка на получената информация, и наличния времеви ресурс (Molt et al., 1981).

Процесът на приемане започва със знанието за иновацията и осъзнаването на потребнос-
тта от нея. На този етап важна роля имат масмедиите, които, в контекста на информационната 
претовареност на личността и липсата на актуална потребност, трябва да привлекат внима-
нието и да провокират интереса на потребителя към иновационния продукт (Rogers, 2003; 
Robertson, 1971).

На следващия етап потребителят формира вярвания и убеждения относно атрибутите на 
иновацията вследствие на преработката на новополучената информация и съпоставянето ѝ с 
личните потребности. Влиянието на масмедиите отстъпва място на междуличностната кому-
никация, предоставяща на потребителя оценъчна информация (Rogers, 2003).

Вземането на решение за приемане, респективно отхвърляне, на иновационния продукт, 
като алтернатива за задоволяване на конкретната потребност на личността, съставлява третия 
етап от процеса и бележи символичното приемане на продукта или на идеята за него. Роджърс 
отбелязва, че то е резултат от оценката на иновацията, направена от гледна точка на потенци-

ПОЗНАВАТЕЛНАТА ПОТРЕБНОСТ КАТО ДЕТЕРМИНАНТ НА ИНОВАЦИОННОТО ...
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алните рискове и възможните ползи от нейната употреба (Rogers, 2003).

След протичане на посочените когнитивни процеси и осъзнаване на предимствата на 
иновацията пред съществуващите стокови алтернативи на пазара следва реално поведение, 
насочено към внедряване или използване на иновационния продукт от потребителя (Rogers, 
2003), т.е. превръщането му в една от предпочитаните алтернативи при задоволяване на съот-
ветната потребност.

Процесът на приемане завършва с етапа на търсене на доказателства, затвърждаващи 
правилността на взетото решение и намаляващи появилия се когнитивен дисонанс (Пак там). 
Тук важна роля имат агентите на дифузията и средствата за масова информация, които са в 
състояние да намалят нивото на появилия се когнитивен дисонанс, да засилят взетото от потре-
бителя решение и така да подпомогнат използването на иновационния продукт.

Приемането на иновацията, или включването на потребителя в иновационна поведенче-
ска активност, предполага формиране на позитивна нагласа към иновационния продукт, което 
от своя страна изисква натрупване на когнитивни компоненти. Това поставя знанието за ино-
вацията в основата на процеса на нейното приемане (Brown, Eisenhardt, 1995; Hartmann et al., 
2008; Rogers, 2003). Липсата на достатъчна информационна обезпеченост на иновацията може 
да доведе до резистентност и отхвърляне от страна на потребителя вследствие на невъзмож-
ността да оцени адекватно продукта и да се убеди в ползите от неговата употреба. За да стигне 
до положителна оценка на иновацията, индивидът трябва не само да разполага с информация 
за нея, но и да е осъзнал връзката със своите потребности в резултат на задълбочена информа-
ционна преработка. С други думи, познавателната потребност, която стои в основата на когни-
тивната активност, е важен фактор, детерминиращ иновационното потребителско поведение. 

познаВателна потребност

Познавателната потребност е дефинирана от Качиопо и Пети като склонност на индиви-
да в различна степен да се ангажира с усилена мисловна дейност и да изпитва удоволствие от 
това. Конструктът отразява индивидуалните различия в мотивацията за влагане на когнитивни 
усилия в преработката на получената информация (Cacioppo, Petty, 1982). Авторите подчерта-
ват, че познавателната потребност не се разглежда като ниво на интелектуална способност на 
личността, а като относителна склонност за информационна обработка (Cacioppo et al., 1996).

Идеята за такава диспозиция се появява доста ранно в историята на личностната и соци-
алната психология (Maslow, 1943; Murphy, 1947; Sarnoff, Katz, 1954). Още Маслоу говори за 
потребности от познание и разбиране. Според него придобиването на знание с цел структури-
ране и разбиране на вселената е израз на най-висшата потребност на личността – от самоактуа-
лизация, но също така е и начин индивидът да се почувства сигурен и в безопасност (Maslow, 
1943). Подобно на Маслоу, Кац също разглежда познавателната потребност (Katz, 1960). Друг 
автор, Мърфи, описва конструкта като личностна характеристика, притежавана от така нарече-
ните „мислители“ – хора, за които той предполага, че изпитват удоволствие да мислят и търсят 
реалността (Murphy, 1947). За първи път познавателната потребност е изследвана емпирич-
но от Коен, който първоначално концептуализира конструкта като отразяващ потребността на 
индивида от разбиране на света (Cohen et al., 1955). Според него хората изпитват потребност 
да структурират света по такъв начин, че да го превърнат в логичен и приемлив за себе си. В 
резултат на проведеното изследване Коен установява, че индивидите с висока познавателна 
потребност са склонни в по-голяма степен да организират и преработват критично информа-
цията, на която са изложени, в сравнение с тези с по-ниска потребност. Наблюденията показват 
също така, че неясната и противоречива информация или ситуации предизвикват психологиче-
ски дискомфорт при хората с висока познавателна потребност, като стремежът да се освободят 
от него води до активни усилия, насочени към структуриране на ситуацията и по-доброто ѝ 
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разбиране (Пак там). 

Качиопо и Пети разглеждат познавателната потребност като устойчива личностна харак-
теристика, която може да бъде проявена в широк кръг от области и се различава при отдел-
ните индивиди (Cacioppo, Petty, 1982). Някои потребители са със слабо изразена мотивация 
за когнитивни усилия, докато други постоянно се ангажират и наслаждават на активности, 
предизвикващи умствените им способности. В тази връзка конструктът може да се разглежда 
като континуум, в единия край на който се намират т.нар. cognitive misers, или индивиди, които 
се стремят да избягват мисловната дейност, а в другия са active cognizers – хора, чиито умове 
винаги са ангажирани със сложна и усилена умствена дейност (Cacioppo, Petty, 1982; Cacioppo 
et al., 1996). Последните с удоволствие и готовност се включват в задачи, изискващи нови ре-
шения на проблема, които предизвикват интелектуалните им способности и повишават опита 
им с различни информационни източници (Henning, Vorderer, 2001; Tuten, Bosnjak, 2001).

Познавателната потребност стои в основата на когнитивната активност, проявяваща се в 
дейността на личността като устойчиво желание за усвояване на нови знания (Щукина, 1979). 
Това означава проява на интерес, любознателност и целенасочено търсене и придобиване на 
нова информация. Когнитивната активност е следствие от равнището на познавателната по-
требност и показва степента на вложените усилия от страна на потребителя за удовлетворява-
не на собствения му познавателен интерес.

Познавателната потребност отразява мотивацията на индивида за когнитивна преработка 
на информацията, на която е изложен. Според модела на вероятността за преработка (ELM) 
на убеждаващото съобщение, след като потребителят получи информация за иновационния 
продукт, ще поеме по един от двата пътя на убеждаване – централен или периферен, в зависи-
мост от усилията, които е готов да вложи в процеса на нейната преработка (Petty et al., 1983). 
Централният път на убеждаване предполага насочване на вниманието към съобщението и за-
дълбочена преработка на съдържащата се в него информация. За разлика от него, периферният 
път се свързва с повърхностна информационна преработка и силно влияние не на аргументите, 
а на периферните знаци и евристики, стоящи в основата на решението на потребителя (Petty, 
Cacioppo, 1986). Индивидите с висока познавателна потребност поемат по централния път. 
Водени от желанието да удовлетворят своя познавателен интерес, те ще проявят когнитивна 
активност, като използват различни информационни източници, ще фокусират вниманието си 
върху съобщението, активно ще обмислят представените аргументи и ще генерират когнитив-
ни реакции. Този тип потребители внимателно преценяват атрибутите на продукта, оценявай-
ки критично ползите и рисковете от неговата употреба, вследствие на което формират трайна 
нагласа, която е устойчива на промени и има силно влияние върху собственото им поведение 
(Haugtvedt, Petty, 1992). Индивидите с висока познавателна потребност ще бъдат сред пър-
вите, които ще приемат иновационния продукт. Присъщото за тях високо познавателно ниво 
ще ги направи способни да оценят достойнствата на иновационния продукт и да видят в него 
подходящо средство за задоволяване на осъзната лична потребност. За разлика от тях, лично-
стите, изпитващи ниска познавателна потребност, ще поемат по периферния път на убеждава-
не. Те не са мотивирани да мислят върху представените аргументи, а използват други насоки 
за своето решение относно иновационния продукт. От значение за тези потребители са при-
влекателността на източника, доверието в него, зрителните образи в рекламата, асоциирани с 
продукта, и т.н., а не информацията относно характеристиките на иновацията (Solomon et al., 
2010). Периферният път на убеждаване съответства на йерархията на слабата ангажираност на 
формиране на нагласата, т.е. тук се изграждат нетрайни атитюди, които са слабо поддържани 
от потребителя и лесно податливи на промяна. Липсата на достатъчно знания и мотивация за 
задълбочена преработка на информацията за иновационния продукт може да се превърнат в 
сериозна бариера пред приемането му от личностите с ниска познавателна потребност. Трябва 
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да се отбележи, че при определени ситуации тези индивиди могат да бъдат мотивирани да об-
мислят внимателно получената информация за иновацията, като избягват да разчитат на пери-
ферните знаци, например когато съобщението за иновационния продукт има висока лична зна-
чимост (Axsom et al., 1987), информацията е поднесена по оригинален, забавен или ангажиращ 
начин (Bakker, 1999; Stephan, Brockner, 2007) или когато иновационният продукт съответства 
на Аз-концепцията на индивида (Evans, Petty, 2003). 

В обобщение на гореизложеното може да се каже, че познавателната потребност влияе 
върху усилията, които личността е готова да вложи в задачи, изискващи активна мисловна дей-
ност. Те се отразяват в степента на значимост на аргументите, които се съдържат в убеждава-
щото съобщение (Priester & Petty, 1995), и използването на евристични подходи като основа за 
преценката (Haugtvedt et al., 1992) на индивида относно включването му в иновационно потре-
бителско поведение. Индивидите с висока познавателна потребност формират трайни нагласи 
вследствие на задълбочен анализ на получената информация, за разлика от потребителите с 
ниска познавателна потребност, които изграждат атитюди на основата на фактори, които са 
периферни, или външни, на действителното съобщение – напр. привлекателност на източника 
(Haugtvedt et al., 1992), неговата надеждност (Priester, Petty, 1995) и др. 

Разглеждана като важен фактор, детерминиращ мотивацията на потребителя за влагане на 
когнитивни усилия в процеса на търсене и преработка на пазарна информация, познавателната 
потребност влияе върху неговата готовност да приеме иновационния продукт. Редица изслед-
вания доказват съществуването на връзка между познавателната потребност и иновативността 
на индивида, която стои в основата на неговата иновационна поведенческа активност. Данните 
от тях сочат, че двата конструкта корелират положително помежду си (Cho, Park, 2014; Wood, 
Swait, 2002; Chia-Huei Wu et al., 2014). В подкрепа на установената връзка е и констатацията, че 
иноваторите, или категорията потребители, които първи приемат иновациите, споделят част от 
характеристиките, притежавани от индивидите с висока познавателна потребност (Olson et al., 
1984): любознателност, търсене на стимулация, повишена когнитивна активност (Hirschman 
1980, Dupagne, 1999) и др. 

На основата на теорията и данните от съществуващи емпирични изследвания в разглеж-
даната област се предполага, че съществува връзка между конструктите „познавателна потреб-
ност“ и „потребителска иновативност“. По конкретно, познавателната потребност ще повлияе 
положително на готовността на индивида да приеме иновационния продукт, т.е. да се включи 
в иновационно потребителско поведение.

познаВателна потребност и потребителска иноВатиВност – изследВане

С цел да се провери направеното предположение за съществуване на връзка между раз-
глежданите конструкти, беше проведено изследване в българска извадка от 382 респонденти, 
от които 187 мъже (49,1%) и 195 жени (50,9%), на възраст между 22 и 65 години, разпределени 
в две възрастови категории: до 40 години – 194 (50,7%), и над 40 години – 188 (49,3%).

Методология
Използваният изследователски инструментариумът включва набор от две методики. 

Първата е базирана на скалата на Качиопо и Пети, измерваща познавателната потребност, де-
финирана от авторите като склонност на индивида да се ангажира и наслаждава на усилена ми-
словна дейност (Cacioppo, Petty 1982). За целите на изследването е използван краткият вариант 
на скалата, предложен от Качиопо, Пети и Као (1984), съдържащ 18 айтема.

Втората методика е на Стийнкамп и Джеленс, измерваща потребителската иновативност 
(присъща потребителска иновативност), дефинирана като вярванията на потребителя, че ще 
бъде сред първите, които ще изпробват иновационните продукти, когато те се появят на пазара. 
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Този вид иновативност изразява желанието на индивида за промяна и е в контраст с предиш-
ния му потребителски избор (Steenkamp, Gielens, 2003). Скалата е изградена от 8 айтема. 

За отговорите на респондентите и при двете методики е използвана 5-степенна скала от 
Ликертов тип. 

Приложеният инструментариум показа много добри психометрични характеристики в 
български условия. Коефициентът на вътрешна консистентност (Cronbach‘s alpha) на използ-
ваните скали беше над 0,76. 

Резултати и дискусия
Резултатът от проведения регресионен анализ между независимата променлива „позна-

вателна потребност“ и зависимата променлива „потребителска иновативност“ показа наличие 
на положителна и средна по степен корелационна зависимост между конструктите (r = 0,416; 
p < 0,05; r²= 0,173). Познавателната потребност се явява предиктор на потребителската ино-
вативност и обяснява 17,3% от нейната дисперсия. Така полученият резултат показва, че с 
повишаване на нивото на познавателната потребност нараства и готовността на индивида да 
се включи в иновационно поведение. Установената връзка между двата конструкта е логична 
и очаквана, предвид факта, че със своите специфични характеристики иновационните проду-
кти изискват сериозни усилия (ментални и физически) от страна на потребителя, за да бъдат 
не само разбрани и адекватно оценени, но и приети, и пълноценно използвани. Иновациите 
привличат когнитивно активните личности с висока познавателна потребност, като не само 
възбуждат сетивата им, но и стимулират ума им, предизвиквайки менталните им способности. 
Тези потребители се проявяват като когнитивни иноватори на полето на пазара, те се насочват 
към иновационните продукти, водени от потребността си от познание и последващото удо-
волствие от вложените интелектуални усилия и повишено ниво на познание. 

От гледна точка на интерпретацията на установената връзка между разглежданите кон-
структи интерес представляват резултатите от проведените дисперсионни анализи за влияние-
то на демографските фактори върху познавателната потребност. Получените емпирични данни 
очертаха статистически значимо различие единствено по отношение на възрастта и образова-
нието на респондентите. Познавателната потребност е по-силно изразена при потребителите 
във възрастовата категория до 40 години (М = 30,76; SD = 9,65) в сравнение с тези над 40 годи-
ни (М = 25,10; SD = 11,91). С напредване на възрастта намаляват когнитивните способности на 
личността, както и желанието за влагане на големи интелектуални усилия, особено в сферата 
на потреблението, явяваща се периферна за личността. Откриват се дефицити в паметта (Craik, 
1977), в способностите за решаване на проблеми (Reese, Rodeheaver, 1985), в процеса на обу-
чение (Arenberg, Robinson-Tchabo, 1977) и др. Вследствие на това информацията за иновацион-
ния продукт се преработва периферно, личността не стига до разбиране на ползите от неговата 
употреба и съответно проявява резистентно поведение. Освен това с възрастта се формират 
стереотипи, склонността към рисково поведение намалява, изграждат се предпочитания, както 
и лоялност/вярност към определени марки и продукти, които корелират негативно с иноватив-
ността на потребителя. 

По отношение на образованието, дисперсионният анализ показа, че познавателната по-
требност е по силно изразена при висшистите (M = 29,73; SD = 11,64) в сравнение с хората със 
средно образование (M = 25,88; SD = 10,43), което означава, че образователното равнище на 
респондентите е в положителна корелация с познавателната потребност. По-високото образо-
вание обикновено се свързва с по-високо ниво на познание, което прави потребителя уверен в 
способностите си да обработва получената информация за продукта и да извлича от нея необ-
ходимите изводи за своето поведение (Петрова, 2004). Натрупаните когнитивни компоненти и 
възможността да се използват различни информационни източници ще позволи на потребите-
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ля бързо да се ориентира в характеристиките на иновацията, да оцени адекватно нейната по-
лезност и в резултат, да прояви готовност за промяна на досегашния си модел на потребление, 
т.е. да приеме иновационния продукт. Също така е необходимо да се отбележи, че по-високото 
познавателно ниво на личността може да провокира допълнителен интерес към иновационния 
продукт и желание за търсене на повече информация за него (Bertman, Park, 1980), което от 
своя страна ще рефлектира върху нейната иновативност. 

Резултатите от проведеното изследване дават основание да се обобщи, че познавател-
ната потребност е предиктор на иновативността на потребителя и повлиява положително го-
товността му да се включи в иновационно поведение. Установената връзка потвърждава съ-
ществуващи емпирични данни, получени от други изследователи, проучващи двата конструкта 
(Cho, Park, 2014; Wood, Swait 2002; Chia-Huei Wu et al., 2014).

От демографските характеристики единствено възрастта и образованието се оказаха ди-
ференциращи фактори по отношение на познавателната потребност. Тази потребност е по-сил-
но изразена при респондентите на възраст под 40 години в сравнение с тези над 40 години. 
Така установената обратна корелационна зависимост потвърждава резултата, получен в из-
следването на Спотс (Spotts, 1994). За разлика от възрастта, образованието на респондентите 
и познавателната им потребност са положително свързани помежду си. С нарастване на обра-
зователното равнище на индивида се повишава и неговата познавателна потребност – резул-
тат, който е консистентен с емпиричните данни, получени от Собелет и Салтхаус (Soubelet, 
Salthouse, 2016).

заключение

Разглеждано като ново и нестандартно, простиращо се отвъд установените модели на 
потребление, иновационното потребителско поведение, или т.нар. „актуализирана иноватив-
ност“, включва в себе поредица от когнитивни и поведенчески стъпки, водещи потребителя 
до окончателното приемането на иновацията. Детерминирано е от множество личностни, де-
мографски и ситуационни фактори, един от които е познавателната потребност на личността. 
Конструктът стои в основата на когнитивната активност на потребителя и отразява мотива-
цията му за преработка и съхранение на информацията за продукта. Обяснява хетерогенност-
та в менталните и физическите усилия, посветени на дейностите, свързани с приемането на 
иновационния продукт, и последващите поведенчески отговори на потребителя, т.е. дали ще 
прояви активност, ангажирайки се с иновационно поведение, или резистентност и отхвърляне 
на иновацията, като алтернатива за задоволяване на конкретната му потребност. Проведено-
то изследване, макар и ограничено по своя мащаб, обогатява съществуващата литература по 
темата чрез информация за иновационното поведение на българския потребител. То доприна-
ся за създаване на по-обективна представа и цялостен модел на факторите, обуславящи ком-
плексния феномен, наречен иновационно потребителско поведение. Детайлното познаване на 
феномена е начин за по-успешното му прогнозиране и управление в желаната от маркетинга 
посока – изключително трудна задача, особено в съвременните условията на безкомпромисна 
конкуренция между компаниите.
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Цел на настоящата разработка е да се оцени връзката между различните характеристики на труда и 
величината на тяхното мотивиращо или демотивиращо влияние върху привързаността към организация-
та с прагматичното намерение то да се управлява адекватно и ефективно. Обхванати са пределно широка 
гама характеристики на труда: обогатен труд, привличане за участие, автономни групи, роли в екипа, 
бърнаут, бораут, Теория X – Теория Y представата за работника и пр. Тази съвкупност хипотетични детер-
минанти на привързаността е разширена още с пол, възраст, позиция в организацията, трудов стаж. 

Регресионният анализ на интегрирания модел от фактори в труда, които влияят на зависимата про-
менлива, сочи 73,30% обяснена вариация на привързаността към организацията.

Между факторите, които способстват привързаността, се нареждат: обогатения труд; ролите – ино-
ватор, масовик, реализатор-изпълнител, довършител; Теория Y идентичността; и неочаквано и парадо-
ксално – ниската квалификация и авторитарният мениджърски стил. 

Между факторите, препятстващи привързаността, на първо място се нареждат burnout и boreout, 
следвани от Теория X идентичността и една парадоксална група фактори с позитивно отношение към 
ефективността на труда, но с негативно върху привързаността. Става дума за високата компетентност, 
независимото мислене, демократичното управление, ролите: творец (растение), координатор, оформител 
(таран), наблюдател-критик (наблюдател-оценител), специалист.

Един от важните изводи на изследването е, че това, което мотивира за труд, може да демотивира за 
привързаност към организацията и това, което демотивира в труда се случва да мотивира за привързаност. 

Анализът на социодeмографските фактори на привързаността показват, че жените изпреварват мъ-
жете. По-високата йерархична позиция, общият трудов стаж, стажът в организацията и възрастта също 
укрепват привързаността.

The purpose of this research is to assess the link between different labor characteristics and the magnitude 
of their motivating or demotivating influence on the attachment to the organization with the pragmatic intention to 
manage adequately and effectively. A wide range of labor characteristics is covered: enriched labor, participative 
techniques, autonomous groups, team roles, burnout, boreout, Theory X – Theory Y conception of the worker etc. 
This aggregation of hypothetical determinants of the attachment is expanded with gender, age, position in organi-
zation, length of service.

The regression analysis of the integrated model of labor factors, that influences the dependent variable, 
shows 73,30% explained variation of the attachment to the organization.

Between factors that contribute to the attachment are ranked: enriched labor; the roles – resource investi-
gator, teamworker, implementer, completer finisher; Theory Y identity; and unexpectedly and paradoxically – low 
qualification and authoritarian managerial style.

Between factors interfering with attachment first of all rank are burnout and boreout, followed by Theory 
X identity and one paradoxical group factors in positive relation with the work effectiveness but in negative one 
with attachment. It’s about the high competence, independent thinking, democratic management, roles – plant 
(creator), coordinator, shaper, monitor-evaluator, specialist.

One important inference from the exploration is: what motivates for labor may demotivate for attachment 
to the organization and what demotivates for labor, may motivate for attachment.

From the sociodimographic factors of attachment we founded that the women overtaking the men. The 
higher hierarchical position, the total length of service, the length of service in organization and age also strengthen 
the attachment.
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Привързаността към организацията е важна категория на нейното съществувание защото 

определя отношението на човешкия фактор към ангажиментите му да я изгражда и поддържа. 
Привързаността влияе върху „лоялността“ на служителите към компанията, върху „идентифи-
кацията“ им с на нейните цели и задачи, върху „удовлетвореността“ им, върху „приноса“ им, 
„текучеството“ и пр. Сред множеството фактори, които определят „привързаността към ком-
панията” – „възнаграждение“, „организация на работата“, „стил на управление“, „междулич-
ностни отношения“, „самореализация“ – „характерът на труда“ заема специфично място с бо-
гатството на нюансите, които притежава. И съответно да бъде привлекателен или отблъскващ, 
а с това да влияе върху привързаността на персонала към компанията, за която работи. Привър-
заност, която в различните си степени води до различна стабилизация на организацията, раз-
лична ефективност в използването на човешките ресурси, отзивчивост на служителите, трудов 
морал и пр.

В настоящата работа е направен дълбинен анализ на труда – в едни случаи като мотиви-
ращ, а в други като демотивиращ фактор за привързаността към организацията. Целта е да се 
разкрият елементите на труда, които въздействат върху привързаността, степента на 
тяхното влияние и пропорцията помежду им, в качеството им на нейни детерминанти. 
А това респективно да ориентира специалистите в управлението на човешките ресурси, мени-
джърите и консултантите по организационно развитие в акцентите на работата им за постигане 
на висока привързаност на служителите към организациите.

1. теоретичен модел

В концептуален план разработката се разполага върху няколко теоретични платформи:
На първо място това е концепцията за „привързаността към организацията“. Преди да 

влезе в организационната психология като водеща категория, привързаността се дефинира в 
„Теорията на привързаността“ на психиатъра и психоаналитика Джон Боулби (J. Boulwy, 1951) 
като вроден драйв на детското поведение за търсене на близост в стресови ситуации – първо-
начално с майката, а по-късно с други възрастни за целите на оцеляването. По-късно Боулби (J. 
Boulwy, 1969) отнася тази категория към общите поведенчески системи.

В организационната теория привързаността към организацията се свежда до няколко ин-
дикатора:

- афективна връзка – емоционално задоволство и чувство на гордост от членуването 
в организацията;

- силно привличане, желание да поддържа членството си в организацията;
- идентификация – споделяне мисията, визията и стратегията на компанията, интерна-

лизация на организационните цели и ценности;
- чувство на сигурност.
Джон Майер и Натали Алън (J .Meyer and N. Allen, 1991), чиято методика за диагностика 

използваме в настоящото изследване, сочат три компоненти на привързаността към организа-
цията:

Ядро на привързаността е емоционалният компонент, който кара индивида да се иден-
тифицира с целите на организацията и да желае да остане неин член.

Към този компонент Майер и Алън добавят „икономическия“. Разходите на оставането 
или напускането на организацията също са фактор, който определя желанието на индивида да 
поддържа членството си в организацията.

И на трето място се поставя нормативният фактор. Моралната обвързаност на членство-
то в организацията, лоялност, задълженост.

В настоящото изследване привързаността към организацията се разглежда като зависима 
променлива, чиито детерминанти се търсят и откриват между параметрите на труда.

ПРИВЪРЗАНОСТ КЪМ ОРГАНИЗАЦИЯТА – МОТИВАЦИОННИ И ДЕМОТИВАЦИОННИ ...
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Сред детерминиращите привързаността към организацията фактори на първо място се 
обсъжда „обогатеният труд” (Trist, E. L. and K. W. Bamforth, 1951; A. Cherns, 1976). Изследва-
нията в Британските каменовъглени мини, където паралелно са прилага специализиран и раз-
нообразен труд, демонстрират предимствата на последния: 50% по-висока производителност; 
2,5 пъти по-малко отсъствия, а безпричинните – 10 пъти по-малко; 95% уплътняване потенциа-
ла на екипа срещу 78% за групите със специализиран труд; по-висока степен на удовлетворе-
ност, по-висок трудов морал (D. Katz и R. Kahn, 1978; С. Джонев, 2001).

Четиринадесет компонента на обогатения труд се дефинират и проверяват за силата си на 
въздействие върху привързаността (С. Джонев и Пл. Димитров, 2015):

1. разнообразие на целите и задачите;
2. степен на смяна на дейностите;
3. автономия;
4. богатство на взаимодействията с другите;
5. необходими знания и сръчности;
6. степен на поемане на отговорност;
7. цялостност на задачите (идентичност на задачите);
8. изборност на партньорите;
9. участие при взимане на решения;
10. незабавна обратна информация;
11. контрол върху крайния резултат;
12. личностно израстване в труда;
13. значимост на работата за другите;
14. цялостност на груповите задачи.
Съществено за целите на настоящото изследване и бъдещото практическо използване на 

получените резултати е да се разкрие, кои компоненти на обогатения труд са от най-съществе-
но значение за привързаността към организацията.

Друг фактор с очаквано въздействие върху привързаността е специфичната трудова 
роля, която индивидът изпълнява в организацията (Belbin, R. M. 1993). Р. Белбин дефинира 
девет ключови роли, изведени от анализа на ефективни екипи:

1. творец (растение); 
2. иноватор (изследовател на ресурси); 
3. координатор; 
4. оформител (таран); 
5. наблюдател-критик (наблюдател-оценител); 
6. масовик (душеприказчик, социален лидер); 
7. реализатор-изпълнител (изпълнител); 
8. довършител. 
9. специалист.
Интересът ни в изследването е към това, с кои роли се свързва по-високата степен на 

привързаност към организацията.

Като трета хипотетична детерминанта в труда, оказваща въздействие върху привърза-
ността, беше проверено самоопределението на изследваните лица за себе си в контекста на 
Теория X – Теория Y (McGregor, D., 2006). Известно е, че тази концепция третира по-скоро 
отношението на мениджърите към служителите. Но от друга страна, тя отговаря на определени 
характеристики на работната сила:

Теория X – работникът изпълнява неквалифициран труд, движен е само от „моркова и 
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тоягата“, не желае да поема отговорност, безучастен, мързелив;

Теория Y – работникът е високо квалифициран, компетентен, поемащ отговорност, с 
предпочитание към демократичен режим на управление и самоуправление, трудът му е така 
присъщ както играта и почивката. 

В настоящото изследване целта не е да се диагнозират мениджърските нагласи към ра-
ботниците. Търси се по-скоро реалното състояние на работната сила – отношението на работ-
ника към самия себе си, което го отнася към Теория X или Теория Y и оттам връзката на всяка 
от тези две противоположни идентичности с привързаността към организацията.

Към тъмната гама на характеристиките на труда спада така нареченият „Burnout“ – пре-
гаряне. Първоначално това понятие се употребява от консултанти и терапевти, работещи с 
наркозависими, за да опишат своето собствено психологическо увреждане и стрес, предизви-
кани от естеството на полагания от тях труд. За тази употреба на бърнаут съобщава Херберт 
Фрьоденбергер през 1974 годена в серия статии (Freudenberger, H. and G. Richelson, 1980). По 
същото време Кристина Маслах (Maslach C., M. Leiter and W. Schaufeli, 2008) провежда изслед-
вания със служители в сферата на здравното обслужване, проучвайки техните психологически 
трудности следствие на силно емоционално изтощение в труда. Естеството на състоянието 
(дистрес, дискомфорт, дисфункция) и характера на изследваната съвкупнвост (здравни работ-
ници) навеждат Маслах на убеждението, че става дума за синдром с няколко проявления:

- на първо място изтощение – емоционално и физическо;
- като следствие от това негативна промяна в отношението на обслужващия към об-

грижвания; 
- и накрая негативна самооценка на професионалната компетентност на индивида.
Тези три състояния стават основа на MBI-HSS (Maslach Burnout Inventory – Human 

Services Survey) „Маслах бърнаут въпросник – проучване обслужването на хора“ с три под-
скали – по една за всеки от компонентите на синдрома. Няколко години по-късно е разработен 
MBI-ES (MBI-Educators Survey) „Маслах бърнаут въпросник – за проучване на педагози“. И 
двата въпросника третират професии, в които се работи с други хора – пациенти и учащи се. 

За нуждите на по-общ клас професии, които не са ориентирани и чийто предмет не са 
хората се разработва модифициран вариант MBI-GS (MBI-General Survey) „Маслах бърнаут 
въпросник –за общо проучване“. Този въпросник, който използваме в настоящото изследване, 
модифицира в известна степен първоначалната концепция. Броят на скалите се запазва, но 
скалата „негативна промяна в отношението на обслужващия към обгрижвания” се заменя със 
скала „скептицизъм”, визираща отчуждението на индивида от труда и неговия продукт. Така 
първоначалната идея за бърнаута, зародила се във взаимодействията „подпомагащ-подпома-
ган”, се универсализира за всякакъв вид труд, при който се полагат прекомерни безуспешни 
усилия, които изтощават, изхабяват и обезверяват индивида.

Няма резон да се очаква, че бърнаутът ще способства привързаността към организацията. 
Въпросът е в каква степен я уврежда.

Противоположна по съдържание, но в същата мрачна палитра на отблъскващо преживя-
ване на труда, се дефинира категорията „Boreout“ със значение на отегчение, досада. Двама 
шведски бизнес-консултанти – Филип Ротлин и Питър Вердер (Ph. Rothlin and P. Werder, 2008) 
са автори на тази мениджърска теория, която визира ситуацията, при която липсата на смисле-
на работа и бездействието пораждат скука и неприязън, които отблъскват индивида от труда и 
затормозяват неговата психика до степен на потиснатост и стрес. Състояние наблюдаващо се 
по-често при чиновници и офис служители. Според двамата автори 15% от офис служителите 
страдат от хроничен бораут – отегчение и демотивация на работното място. 
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Според Вердер и Ротлин синдромът на бораута съдържа три елемента:
- отегчение;
- липса на предизвикателство;
- липса на интерес.
Може да се каже също, че за разлика от бърнаута, който трудно може да се скрие, бора-

утът е прикрит и често пъти се покрива с фалшива имитация на труд, за да не навреди на тру-
довата репутация на индивида. Вердер и Ротлин цитират изследване с 10 000 служители, при 
което се установява, че средно за един 8-часов работен ден се пропиляват 2,09 часа.

Бораутът поставя въпроса за увлекателното уплътняването на работното време, за без-
смисления и обогатения труд, за уменията на мениджмънта да поставя специфични задачи 
на специфични служители и в крайна сметка за привлекателността на компанията и привър-
заността към нея. Тук особено добре се вписват така наречените синекури – добре платени 
длъжности, не изискващи никакво усилие, включване или отговорност, но носещи лесни пари. 
Ситуация в която бораутът влиза в съзвучие с меркантилния интерес на индивида.

С други думи, има „за” и „против” бораутът да привлича към или отблъсква от организа-
цията. Изследователският въпрос в тази част на изследването е „кое от двете е вярно”.

В крайна семтка, моделът на настоящото изследване съдържа една зависима променлива 
– „привързаността към организацията“ и пет независими, действащи върху зависимата: „обо-
гатен труд“, „трудови роли в екипа“, „идентичност“ в дименсиите „Теория X“ – „Теория /Y“, 
„бърнаут“, „бораут“. (Фиг. 1)

Фиг.1: Модел „Мотивираща и демотивираща роля на труда върху привързаносттая  
към организацията“

2. изследоВателски методи

Целта на изследването, както вече беше заявено в началото на това изложение, е да се 
оцени посока на действие на всеки фактор върху привързаността, силата му и пропорцията 
помежду им.

Водеща хипотеза на изследването е, че трудът с различните свои характеристики играе 
както мотивираща, така и демотивираща роля за привързаността към организацията. Задачи-
те пред анализа на този проблем се отнасят до проверка силата, посоката и съотношението, в 
което се намират петте проверявани фактора, както и различията на това влияние на техните 
вътрешни компоненти, когато те не са монолитни, а комплексни.
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Методиката на изследването включва шест въпросника:

„Въпросник за оценка на привързаността“ (24 айтема) на Джон Майер и Натали Алън: 
α на Кронбах - 0,787. Съдържа три скали, всяка с различен смисъл и принос към общата оценка 
на привързаността: 

- афективна: α на Кронбах – 0,718;
- инструментална: α на Кронбах – 0,681;
- нормативна: α на Кронбах – 0,550.

„Въпросник за обогатен труд” (14 айтема) (С. Джонев и Пл. Димитров, 2015), съдар-
жащ 14 индикатора на обогатения труд: α на Кронбах – 0,894. 

„Скала трудова роля в екипа”, съдържаща самооценка за деветте роли по Белбин: α 
на Кронбах – 0,830. Любопитното в тази скала е че всички роли показват висока вътрешна 
консистентност помежду си с изключение на „реализатор-изпълнител“, която корелира с отри-
цателен знак със сумата на всички останали айтъми в скалата – Corrected Item-Total Correlation 
– -0,015. Очевидно когато в поведението на индивида се проявяват другите роли, не остава 
много място за изпълнение. И обратното – изпълнението поглъща големия процент от ресур-
сите на индивидите и оставя малко място за другите роли. 

„Скала идентичност Теория X – Теория Y“ (7 айтема) за самооценка на представата на 
изследваните лица за себе си в дименсиите „Теория X – Теория Y“: α на Кронбах – 0,576. По 
тази скала отчитаме степента на идентичност с „представата Теория X“ на индивида за себе 
си. Що се отнася до „Теория Y представата“ тя може да се получи като разлика на максималния 
възможен бал (в случая 100) с „представата Теория X“:

Теория Y идентичност = 100 – Теория X идентичност

„Въпросник Burnout” MBI-GS (модифициран – 16 айтема) – за оценка наличието и 
степента на бърнаут: α на Кронбах – 0,867. В оригиналния си вариант въпросникът съдържа 
три подскали:

- подскала изтощение – емоционално и физическо;
- подскала цинизъм – негативно отношение към труда.
- подскала ефективност на изпълнението;
От теоретични съображения и търсейки по-голяма близост с първоначалната идея на 

Кристина Маслах и Сюзан Джаксън, вложена в MBI-HSS (Maslach C. and S. Jackson, 1981), 
настоящото изследване се насочи към подскала „отчуждение от продукта на труда“ вместо към 
подскала „цинизъм“, като същевременно я включи в себе си.

Модификацията се наложи и от едно видимо с просто око съображение: три от айтемите 
на MBI-GS (айтъм 7, 14 и 15) са тъждествени и питат за едно и също – за приноса на вложения 
от индивида труд.

В окончателната редакция на въпросника бяха запазени 9 от оригиналните айтъми и де-
финирани други 6: 1 към подскала „ефективност“; 2 към подскала „изтощение”; 3 към подска-
ла „отчуждение“. Съответно α на Кронбах за трите скали:

- емоционална умора: α на Кронбах – 0,882;
- отчуждение от продукта на труда: α на Кронбах – 0,790;
- лична неефективност на изпълнението: α на Кронбах – 0,776;
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„Въпросник Boreout” (10 айтема) – измерва степента на отегчение от труда, незаин-
тересованост, неуплътненост, промотаване на работния ден (Rothlin Ph. and P. Werder, 2007). 
Айтемите на въпросника са насочени към преживяванията на индивида на скука, демотивация, 
безсмислие, безпътица, имитация на труд и пр.

3. обект на изследВането

Извадката, обект на изследването се състои от 175 изследвани лица мъже – 90 и жени – 
85. От тях компактни групи – 54 души: Транспортна фирма – 25 човека; Банка – 11 служители; 
Фирма за поддръжка и почистване на сгради – 18 изследвани лица. Останалите участници 
покриват широк спектър дейности в сферата на производството, обслужването, образование-
то, науката, изкуството, публичната администрация, както и различни йерархични нива – от 
изпълнители до висши мениджъри и собственици на фирми.

Изследването е проведено в периода Март-Август 2017 г.

4. анализ на резултатите

Статистическата проверка на зависимостта на привързаността към организацията от из-
ложените в теоретичния модел хипотетични детерминанти в труда е извършена посредством 
регресионен анализ. 

Най напред е потърсена връзката на привързаността с обогатения труд. Последният 
обяснява значителна част от привързаността – 29,7% (коефициент на множествена корелация 
R = 0,545 и R2 = 0,297). Всичките 14 компонента на обогатения труд участват в детерминацията 
на привързаността. От тях 12 с положителен знак и 2 с отрицателен (Таблица 1):

Таблица 1: Тежест на отделните характеристики на обогатения труд в детерминирането 
на привързаността

Моята работа B
1. съдържа разнообразни цели и задачи, които ме увличат; ,048

2. предполага набор разнообразни дейности, които да сменям от време навреме; ,010

3. ми дава добра възможност за независимо мислене и действие; -,080

4. протича в оптимално количество взаимодействия с другите, което ме кара да се 
чувствам комфортно;

,056

5. изисква квалификация, знания и умения, които не всеки притежава, за да бъде 
извършвана успешно;

-,064

6. налага да поемам отговорности, които съответстват на изпълняваните от мен 
функции и на желанието ми;

,005

7. е така подредена, че имам възможност да си зная задачите и да ги изпълнявам от 
началото до края;

,069

8. ми позволява да работя с ония колеги, които сам избера; ,019

9. ми дава възможност да участвам пълноценно при вземане на групови решения, 
касаещи и моята дейност;

,046

10. ми дава своевременна обратна информация колко добре се справям докато работя; ,019

11. не е подложена на дребнав контрол и опекунство, а от мен се изисква единствено 
качествен краен резултат;

,045

12. ме развива и ми предоставя възможности за подходящо за мен израстване; ,051

13. влияе върху работата на много други хора, в зависимост от това колко добре съм я 
свършил;

,039

14. е част от цялостна групова задача, която довършва или бива довършена от другите 
в екипа.

,004
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Очевидно обогатеният труд силно способства привързаността към организацията. Но с 

две важни изключения: 
- независимото мислене не предразполага към привързаност;
- високата квалификация и компетенции също не я укрепват.
Две значими позитивни компоненти на работната сила, от гледна точка на нейната ус-

пешност, работят срещу привързаността.

По отношение на трудовите роли в екипа регресионниаят анализ потвърждава и тяхно-
то влияние върху привързаността: 11,40% (коефициент на множествена корелация R = 0,338 и 
R2 = 0,114) от вариацията на зависимата променлива се обуславят от спецификата на изпълня-
ваните роли. И както е известно от концепцията на Белбин (Belbin, R. M. 1993) всички те имат 
положителен принос за успеваемостта на екипа. Когато става дума обаче за приноса им спрямо 
привързаност към организацията се констатира нехомогенност (Таблица 2):

Таблица 2: Принос на отделните роли за привързаността към организацията

Роля в екипа B
Творец (растение) -,022
Иноватор (изследовател на ресурси) ,018
Координатор -,016
Оформител (таран) -,019
Масовик (душеприказчик, социален лидер) ,106
Наблюдател-критик (наблюдател-оценител) -,071
Реализатор-изпълнител (изпълнител) ,053
Довършител ,093
Специалист -,057

С положителен знак на влияние върху привързаността са „по-несамостоятелните“ и 
„по-пасивните“ роли:

- иноватор (изследовател на ресурси); 
- масовик (душеприказчик, социален лидер);
- реализатор-изпълнител (изпълнител); 
- довършител.
В тази група индивидите, като че ли по-малко разчитат на себе си 
С отрицателен знак на въздействие върху привързаността са „по-самостоятелните в своя-

та активност” роли. В таи група индивидите са по-самостоятелни, но очевидно и по-самона-
деяни.

- творец (растение); 
- координатор; 
- оформител (таран); 
- наблюдател-критик (наблюдател-оценител); 
- специалист.
Това обособяване на две групи роли не е прецедент. Популярно е делението им в две под-

групи според насочеността ролята към продукта на дейността:
- външна насоченост – координатор, творец, иноватор, оформител;
- вътрешна насоченост – реализатор-изпълнител, наблюдател-критик, масовик, довър-

шител, специалист.
В търсене на по-категоричен разграничителен принцип на деление цялата съвкупност от 

9 роли беше подложена на факторен анализ, при който те се обединиха в две групи (Таблица 3): 
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Таблица 3: Ротирана факторна матрица на трудовите роли в екипа

Роля Компоненти
1 2

Координатор ,797
Довършител ,788
Оформител ,777
Наблюдател-критик ,729
Масовик ,682
Специалист ,544
Творец ,778
Иноватор ,702
Изпълнител -,545

Недвусмислено се очертаха два фактора:
- фактор „организационен принос”;
- фактор „креативен принос”.
Този резултат е показателен за неосъзнаваните дименсии в мисленето на индивидите от 

изследваната съвкупност, което различава участието в трудовата дейност като поддържащо ор-
ганизацията и като поле за продуциране на идеи. В тази съвкупност от роли изпълнителската 
се мисли като антитеза на креативното участие в организационната реалност и има негативен 
принос (-0,554) към производството на идеи.

И в двата изведени фактора от факторния анализ обаче има роли, които благоприятстват 
привързаността и други, които способстват отчуждението.

Следващата стъпка в търсене детерминантите на привързаността към организацията 
беше проверка влиянието, което ѝ оказва Аз-концепцията на индивидите в дименсиите Тео-
рия X – Теория Y. В този случай 6,2% (коефициент на множествена корелация R = 0,249 и R2 
= 0,062) от вариацията на привързаността се обуславят от X/Y идентичността. 

Когато става дума за Теория Х идентичността, тя действа отрицателно и тежестта на този 
фактор възлиза на B = -0,167. Представата на индивида за себе си като неквалифициран, дви-
жен само от заплащането, не желаещ да поема отговорност, безучастен, гледащ на труда като 
на тегоба и пр. кореспондира с отчуждение от организацията.

Когато става дума за Теория Y идентичността, тя действа положително с тежест B = 
0,167. В този случай представата за себе си като за квалифициран, компетентен, поемащ отго-
ворност, с интерес към труда индивид способства привързаността и към организацията.

Някои детайли в картината дава регресионният анализ по айтъмите на скалата за Теория 
X идентичност (Таблица 4):

Таблица 4: Принос на отделните индикатори на Теория X идентичността за привърза-
ността към организацията

Теория X представа на индивида за себе си B
Ниско квалифициран, рутинен, еднообразен труд -,618

Мотивация във възнаграждение и избягването на неприятностите -,194

Избягване поемането отговорност -,796

Предпочитание към авторитарен стил на ръководство ,288

Ниско равнище на квалификация ,531

Индиферентно отношение към участие в самоуправлението и организационния живот -,301

Отвращение към труда -,969
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От всичките 7 индикатора на теория X идентичността 5 допринасят за отчуждението от 

организацията: еднообразен труд, мотивация в парите и избягване на наказанието, непоемане 
на отговорност, странене от организационния живот, отвращение към труда.

Предпочитанието към авторитарно ръководство и ниската квалификация обаче съжи-
телстват с по-висока степен на привързаност към организацията. Факт който ни отвежда към 
предпочитанието на примитивните култури към монархизма.

За Теория Y идентичността резултатът е огледален образ на горното: 5 индикатора допри-
насят за привързаността – разнообразието в трудовата дейност, мотивация в саморазвитието 
и израстването в професията, поемането на отговорност, участие в организационния живот, 
трудовата отзивчивост. Тук обаче демократизмът в управлението и високата компетентност 
работят против привързаността към организацията. Вероятно защото „развързват ръцете“ на 
експертите за свободно движение в системата на организациите и за лесно следване на лични-
те капризи.

В контекста на постепенния преход от позитивните към негативните феномени в труда, 
който настоящата разработка следва, се достига до въпроса за влиянието на Burnout-а върху 
привързаността към организацията. Регресионният модел със зависима променлива „привър-
заността към организацията“ и независими трите подскали („емоционална умора“, „отчуж-
дение от продукта на труда“, „лична неефективност на изпълнението“) на борнаута обяснява 
16,8% от вариацията на зависимата променлива (коефициент на множествена корелация R = 
0,409 и R2 = 0,168). Тежестта (B) на всяка от независимите променливи в регресионното урав-
нение на привързаността е представена на Таблица 5:

Таблица 5: Принос на отделните копоненти на бърнаута за привързаността към органи-
зацията

Компоненти на бърнаута B
Емоционална умора -,011
Отчуждение от продукта на труда -,131
Лична неефективност на изпълнението -,102

Всичките независими променливи действат с отрицателен знак върху „привързаността“. 
Най-силно „отчуждението от продукта на труда“, на второ място – „личната неефективност на 
изпълнението“, на трето – „емоционална умора“.

На последно място в списъка проверяваните детерминанти на привързаността в нашето 
изследване стои Boreout. В регресионния модел отегчението обяснява 16,2% от вариацията на 
привързаността към организацията (коефициент на множествена корелация R = 0,403 и R2 = 
0,162) – толкова, колкото и прегарянето (Таблица 6):

Таблица 6: Принос на бораута за привързаността към организацията

Независима променлива B
Бораут -,319

Без съмнение резултатът от регресионния анализ доказва негативното влияние на борау-
та върху привързаността към организацията.

ПРИВЪРЗАНОСТ КЪМ ОРГАНИЗАЦИЯТА – МОТИВАЦИОННИ И ДЕМОТИВАЦИОННИ ...
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Регресионният модел със зависима променлива „привързаността към организацията“ и 
независими „социо-демографските фактори” обяснява 3,0% от вариацията на зависимата 
променлива (коефициент на множествена корелация R = 0,172 и R2 = 0,030) – не особено висок 
процент, но забележим от статистическа гледна точка. (Таблица 7)

Всички социо-демографските фактори имат позитивно влияние върху привързаността (B 
> 0): общият трудов стаж, стажът в организацията, възрастта, йерархичната позиция. Според 
този резултат жените се привързват повече към организацията, отколкото мъжете.

Таблица 7: Принос на някои социодемографски характеристики за привързаността към 
организацията

Социодемографски характеристики B
Пол ,871
Възраст ,003
Стаж в организацията ,031
Общ трудов стаж ,124
Йерархична позиция ,344

1. изВоди

Получените при анализа на данните резултати подкрепят основното теза на изследването 
за „мотивиращото и демотивиращото въздействие на труда върху привързаността към органи-
зацията“. Този извод може да бъде направен от Таблица 8, която обобщава резултатите от ана-
лизите. Става дума за обяснителната сила на всеки отделен фактор, измерена чрез влиянието 
му върху привързаността, както и за тяхното интегрирано влияние:

Таблица 7: Обобщение на резултатите от регресионния анализ

Фактори на труда Обяснена вариация в %
Обогатен труд 29,70
Трудови роли в екипа 11,40
Теория X – Теория Y идентичност 6,20
Burnout 16,80
Boreout 16,20
Социо-демографските фактори 3,00

Интегриран модел 73,30

Регресионният анализ на интегрирания модел, който включва всички проверени по-горе 
фактори, показва коефициент на множествена корелация R = 0,856 и R2 = 0,733, което означава, 
че моделът, обяснява 73,3% от общата вариация на привързаността към организацията.

Другият интересен резултат от настоящото изследване, който заслужава внимание, е, че 
докато бърнаутът и бораутът, като болестно състояния на работната сила, имат изцяло негатив-
но влияние върху привързаността към организацията, то при някои други характеристики на 
труда се оказва, че те имат амбивалентен принос:

Няколко резултата от анализа на данните говорят за негативен принос към привърза-
ността на иначе считани за позитивни в трудовата дейност фактори. Такива се независимо-
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то мислене и още по-важната за трудовите резултати висока квалификация и компетент-
ност, които имат негативен принос към привързаността. Този резултат, получен от анализа 
на обогатения труд, се допълва от регресионния анализ на влиянието на трудовите роли. Пет 
от тях, считани за много съществени за ефективността на екипите, работят срещу привърза-
ността: творец (растение), координатор, оформител (таран), наблюдател-критик (наблю-
дател-оценител), специалист.

Картината става още по-пълна и устойчива от данните, получени за Теория – Y идентич-
ността, където се оказва, че демократизмът в управлението и отново високата компетент-
ност работят против привързаността към организацията. 

Няколко пъти в настоящото изследване се повтаря резултатът, че високият професио-
нализъм и свободното пространство за разгръщане на активността не съдействат за привър-
заност към организацията. Дали това е все още не напълно проверен резултат от едно ограни-
чено изследване или народопсихологична специфика на изследваната популация ще покаже 
бъдещето.

С противоположен знак е и другият извод от настоящото изследване – позитивният при-
нос на иначе считани за негативни характеристики на труда негови атрибути. Става дума за 
предпочитанието към авторитарното ръководство и ниската квалификация, които пред-
разполагат към по-висока степен на привързаност.

Тези резултати са предупредителни за предпазливостта, с която трябва да бъдат при-
лагани изводите и идеологиите от чуждестранни източници, които могат да звучат много 
изтънчено, убедително и привлекателно, но да не отговарят на натюрела на работната сила 
в конкретно взета популация и това да ги обрича на провал.

Тук може да се направи още един извод, свързан с мисленето на изследваната популация 
относно трудовата дейност: изследваните лица възприемат диференцирано помежду им две 
нейни характеристики – организационен принос и креативен принос. Трудовата дейност да 
се мисли като поддържаща организацията и като поле за продуциране на идеи. А в този кон-
текст изпълнителската роля да се противопоставя на креативното участие в труда. Очевид-
но реалността, в която работят изследваните лица от извадката, все още не е достигнала 
идеалите на хуманистичната школа за сливане на труда с творчеството.

Оказа се продуктивна и идеята за замяната на скалата „скептицизъм” със скала „от-
чуждение” в структурата на бърнаута. В регресионния анализ тя има първостепенна тежест 
във влиянието си върху привързаността, следвана от неефективността и накрая от емоцио-
налната умора, въпреки че интуитивните очаквания, като че ли са най-близката до човешките 
усещания емоционална изтощеност да влияе най-силно върху привързаността.

Що се отнася до сравнителното въздействие на двете увреждащи привързаността харак-
теристики на труда – бърнаута и бораута – те имат изравнен и гарантирано негативен ефект. 

Относно социодемографските характеристики на човешките ресурси и влиянието им 
върху привързаността към организацията резултатът сочи незначително, но отчетливо при-
съствие: жените са по-привързани; по-високата позицията в йерархията също допринася 
позитивно (вероятно заради предимствата, които осигурява на изследваните лица); също и 
общият трудов стаж, стажът в организацията и възрастта (може би заради рисковете, които 
с напредъка на годините носи излизането от организацията). 

И така, всички проверени предполагаеми фактори на привързаността към организацията 
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се оказаха валентни и показателни за практиката на консултанти, мениджъри специалисти по 
управление на човешките ресурси.
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КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД ЗА ПРЕХОД ОТ СЪПРОТИВИТЕ 

КЪМ УСПЕШНАТА ОРГАНИЗАЦИОННА ПРОМЯНА

Проф. дпсн Сава Джонев, Мария Лазарова – студент магистратура

COMPLETE APPROACH FOR TRANSITION FROM THE RESISTANCES 
TO THE SUCCESSFUL ORGANIZATIONAL CHANGE

Prof. Sava Djonev, D.Sc., Maria Lazarova – student master degree

От самодиагностиката на проблемите, която клиентът си прави сам, до успешната организацион-
на промяна се разполага огромно пространство, изпълнено със съпротиви и неоползотворена човешка 
мотивация. В настоящата разработка върху данните от успешен case study са анализирани прийомите и 
тактиката на ефективното преодоляване на съпротивите в процеса на консултиране. Описан е пътят от 
осъзнатия от управата на компанията проблем и погрешно търсената стратегия за разрешаването му, през 
диагностиката и породената в нея валидна информация, до изработването и прилагането на комплексна 
стратегия за промяна, основана на всеобща подкрепа и удовлетворяване частните нужди на три ключови 
групи: работодателски борд, мениджърски екип, работници. Четири ключови направления на промяната 
са анализирани, обосновани и внедрени: организационно и йерархично преструктуриране; кариерно и 
длъжностно изграждане и атестиране; нова мотивационна система – форма на заплащане, социален пакет; 
организиране на „Учебен център“ за квалификация и преквалификация на собствения персонал и обуче-
ние на външни кандидати. Дискутирани са универсални психични съпротиви – на колебание, недоверие, 
скептицизъм, конформизъм, мними страхове, застрашени интереси, саботажи пр., както и пътищата за 
тяхното превъзмогване. В преодоляване на съпротивите работата демонстрира ефекта от хармоничното 
съчетаване на макро-равнище на консултиране, ориентирано към структури, системи и функции с ми-
кро-равнище на въздействие върху отделната личност.

From the self-diagnosis of the problems, that the customer does it himselve, till the successful organizational 
chage is located a huge space fulfilled with resistances and unused human motivation. In the present report on 
the data from successful case study are analyzed methods and tactics for effective overcoming of resistances in 
consulting process. It is described the way from the management’s recognized problem and the wrong choosen 
strategy for its resolution, through diagnostics and the born in it valid information, till elaboration and application 
of complex changing strategy, based on general support and satisfaction of private needs of three key groups: the 
employer’s board, the management team, the employees. Four key directions of the change are analyzed, justified 
and implemented: organizational and hierarchical rearranging; career building, job descriptionq appraisal; new 
motivation system – form of payment, social package; organizing of „Educational centre“ for qualification and re-
training of the own staff and education of outside applicants. There are discussed universal psychic resistances like 
inertness, hesitation, distrust, skepticism, conformism, mock fears, endangered interests, sabotages etc., as well, as 
the ways to overcome them. In coping with resistances the report demonstrates the effect of harmonious blending 
between macro-level of consulting, orientated to structures, systems and functions and micro-level of influencing 
on the separate person.

От епохата на З. Фройд наред с неосъзнаваното е актуална и темата за съпротивите – го-
ляма част от които протичат безсъзнателно. В организационното консултиране те са от най-раз-
лично естество: разбираема съпротива от подлежащите на промяна и парадоксална съпротива 
от търсещите промяната. Освен това съпротивата може да бъде нарочна, непреднамерена, ос-
ъзната, неосъзната и т. н.

съпротиВа от подлежащите на промяна:
Най-често организационната промяна се налага поради някаква дисфункция в органи-

зацията и в този контекст тя стартира с по-слаб или по-силен стрес. Устойчивата дисфункция 
пък предизвиква устойчив стрес. Това създава емоционален дисбаланс у личността с всички 
вредни последствия за рационалното осмисляне на ситуацията. Създава се благоприятна почва 
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за регрес на личността към по-първични структури на психиката, комплекси, проектиране на 
изтласкани травматични импулси, псевдорационализация, защити.

От друга страна стресът, респективно съпротивата не са задължителни за всички участ-
ници в промяната. За някои промяната може да е обосновано търсено обновление, за други – 
приятна изненада, за трети – шансът на техния живот. 

Когато се появи съпротива тя се реализира на различни нива:
1.  Най-високо на повърхността на психиката изплува нарушеният интерес. Загубата 

на позиция, на материални приходи, на власт прави хората неотзивчиви, недруже-
любни, неизбежно и лесно ги превръща в противници. Засегнатите нямат причина да 
подкрепят и, ако не го изразяват открито и агресивно, то със сигурност пасивно ще 
саботират новото.

2.  Промяната нарушава естествения ход на човешкото всекидневие и влиза в конфликт 
с инетртността на психиката. Промяната на навика, на обичайното изисква раз-
ходи и усилия. А различните индивиди имат различна поносимост към психичната 
динамика и това ги прави различно реагентни към промяната. Затова у някои тя води 
до съпротива по чисто характерови и темпераментни причини, а у други не.

3.  Друг замаскиран фактор на съпротиата са ирационалните страхове – от неизвест-
ността, от провал, от недоверие в консултанта. Няма и съмнение, че понякога тези 
страхове са основателни и произтичат от разумна предпазливост. Но в редица случаи 
те са мними, фантазни, атавистични, безсмислени, дисфункционални.

4.  В редица случаи откриваме противодействие, дължащо се на преживени травматич-
ни събития, изтласкани в подсъзнанието и оказващи съпротива по един универса-
лен начин – независимо от съдържанието на промяната. Съпротива, чиито причини 
са колкото универсални, толкова и недостъпна за диагностика – страх от промяната, 
от чуждия, от другия пол, страхът „да не се повтори…“ и пр.

съпротиВа на търсещите промяна:
Когато консултирането стартира, то е защото клиентът има проблеми, които осъзнава и за 

които търси помощта на консултанта. Той има страхове, тревоги и прочие негативни усещания, 
свързани с тези проблеми. Това е причината, поради която той се е обърнал или е склонен да се 
довери на „чуждия човек“, какъвто е консултантът, и да го допусна в „своя двор“.

Много често обаче зад тази нужда на клиента от помощ се разгръща парадоксална „не-
вротична картина“: клиентът възприема и опитва да представи нещата като проблем, който го 
сполита и му се случва, докато консултантът диагнозира ситуацията и се опитва да му покаже, 
че това е всъщност нещо, което клиентът сам си причинява, сам предизвиква с погрешно по-
ведение. За да не бъде разкрита собствената съпричастност в проблемите, индивидът създава 
компенсаторна психична суперструктура – водеща фикция (С. Джонев и Пл. Димитров, 2014), 
която с различни средствата и защити търси да спечели предимство и превъзходство в ситуаци-
ята. Клиентът иска по-скоро успокоение и потушаване на болката, воден от нуждата да брани и 
възпроизвежда непродуктивното си, но престижно за него статукво. Трудно е, когато си се из-
дигнал до равнището на управител, собственик, директор на компания, да си признаеш, че си 
„оплел конците“ и си причина за ред неблагополучия, за които ти се иска други да са причина.

Срещата на кансултантската с клиентската теза е твърде нелицеприятна за клиента и до-
вежда до невротичен пренос. Невротичният пренос се изразява в локализиране на тези стра-
хове в консултанта, който „заплашва” клиента да узнае себе си като причина на проблемите си. 
Страхът от проблема се пренася като страх от консултанта и промените, които той предлага.

Клиентът иска да наложи на консултанта роля, която му е отредена от слабо осъзнавания 
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невротичен сценарий, който си е създал и много консултанти стават жертва на преносната 
динамика в работните си отношения със своите клиенти. Клиентът очаква от консултанта одо-
брение, внушава му своята теза, търси по свой си начин неговата подкрепа, чувствителен е и 
се засяга когато не получи безрезервно съгласие. Фактически клиентът търси да „откупи“ от 
консултанта правото да запази своите първични и вторични ползи от запазване на статуквото.

Запазването и поддържането на старото и познато статукво, колкото и дисфункционално 
да е то, заедно със страха и тревожността пред лицето на новото и неизвестното, особено, ако 
поемането му е потенциално болезнено и рисковано, са в ядрото на защитно-съпротивителната 
динамика срещу промяната.

Една от формите, която взима тази съпротива е стремежът на клиента да промени слу-
жителите си, но не и себе си. Да ги „обучи“, да ги направи послушни, да ги подчини. От една 
страна тази нагласа кореспондира с неговата негативна оценка за служителите, а от друга – 
с ориентацията му към повърхностни консултативни интервенции, ориентирани единствено 
към подчинените. В епизодичните обучения не се съзира заплаха от „радикални грешки“...

Освен това те добре пасват и на тясно профилната подготовка на пазарното предлагане 
на консултантски услуги и на отсъствието на увереност за поемане на по-голяма отговорност 
от консултанта, каквато изискват радикалните промени.

И така, в момента е мода безопасната и малко полезна практика на откъслечни обучения, 
защото те съхраняват увреденото статукво на организацията, не заплашват установената упра-
вленска практика и мениджърски стил и отговарят на подготовката на масовия „консултант”. 

среда за настоящото изследВане:
В такава управленска, организационна и консултативна среда се разгърна и настоящият 

проект, който възпроизвеждаше в общи линии гореизложената картина:
Представата за работника изцяло в контекста на „Теория X” на Мак Грегър. Оплаква-

ния за липса на дисциплина сред служителите, своеволия и неспазване на норми и правила. 
Неуплътняване на работното време. Ниско качество, брак и укриване на грешките. С други 
думи – нисък трудов морал.

Управителят – недоволство, оплаквания от невъзможност за справяне с хаоса, матери-
ални и пазарни неблагополучия, загуба на управление. Оплаквания за нежелание за полагане 
на извънреден труд въпреки „високото заплащане“. Оценката на пазара на труда – липса на 
качествени кадри, текучество, даже сред високо-квалифицираните служители. Страх от загуба 
на персонал, дори на ниско-квалифицирани работници. Авторитарен стил на управление от 
страна на висшия мениджмънт. 

Неуверен, демократичен, парализиран среден мениджмънт. Изцяло „самоук“, без мени-
джърска подготовка, както и висшият. 

Отсъствие на най-непосредствено първо равнища на управление – групови отговорни-
ци, бригадири или супервайзъри.

Обща нагласа, че е необходима промяна, но незнайно каква. Недоверие, че външен човек 
може да помогне. Но липсата на алтернатива, насочва мисленето на висшето ръководство в 
духа на пазарната консултантска конюнктура към „някаква форма на обучение“ на средния 
мениджмънт за овладяване на персонала и въвеждане на дисциплина и отговорност сред ра-
ботниците. 

В настоящата работа ще анализираме една консултативна практика, започнала като по-
ръчка за обучение в „меки мениджърски умения” за преодоляване отсъствието на дисциплина, 
контрол и нисък трудов морал и прераснала в мащабна стратегия за организационна промяна.

КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД ЗА ПРЕХОД ОТ СЪПРОТИВИТЕ КЪМ УСПЕШНАТА ...
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обект и метод на изследВането:
Компанията представлява средно по големина предприятие със стотина служители, раз-

положено в два големи града – София и Пловдив. В структурно отношение се състои от 5 от-
дела: производствен, склад, търговски, администрация, мениджмънт.

Методиката се свежда до два инструмента: интервю със средния мениджърски състав и 
диагностична анкетна карта за целия екип.

Интервюто с мениджърите имаше за цел на първо място да информира ръководството 
за намеренията на управляващия борд да се анализира и оптимизира организацията и упра-
влението на фирмата. На второ място да осъществи контакт с елита на фирмата и да създаде у 
консултанта най-общо впечатление за личностите, които управляват компанията. Същността 
на интервюто беше съсредоточена около три други теми: организация на работата, трудови 
взаимоотношения, потребност от обучения. Последната тема, освен от нейната важност за 
квалификацията на мениджърите, беше продиктувана и от очакванията на клиента да получи 
помощ по стандартния начин – чрез обучения. Така бяха набелязани следните теми за бъдеща 
работа с мениджърския състав:

- Работа в екип, създаване и управление на екипи;
- Мотивационни лостове и управление на мотивацията;
- Ефективно водене на оперативки и оперативно планиране;
- Привличане на служителите за участие ;
- Комуникации в трудова среда – беседи при подбор, назначаване, за даване на разпо-

реждания, при атестиране, квалификационна, при повишение, дисциплинарни, при 
понижение или уволнение, при напускане;

- Лидерството в мениджмънта и ефективен лидерски стил.
Заключителната част на интервюто касаеше мнението на интервюираните относно по-

требността от промяна и нейното съдържание.

Анкетната карта имаше за цел да направи „пилотно изследване на проблемите“ (С. 
Джонев и Пл. Димитров, 2014). Съдържателно тя обхващаше 17 тематични области: диагно-
стика на материално-техническата база, работен режим, организация, мениджмънт, мотивация 
и пр. Специфична особеност на айтемите беше, че всеки от тях предполагаше отговор, ранжи-
ран по 5-бална Ликъртова скала и изискване за обосновка на отговора:

„7. Как оценявате организацията на работата във вашето звено?

a. Отлична;

b. Добра;

c. Задоволителна;

d. Незадоволителна;

e. Лоша.

Обосновете се: …………………………………………….................“

Обосновката придаваше на закритите въпроси открит формат и позволи набирането на 
много по-богата информация за състоянието на нещата, проблемите и причините им.
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диагностика:
Резултатите от анкетното проучване дадоха следната картина на състоянието в компани-

ята през призмата на петте различни звена (Таблица 1).

Таблица 1: Обобщени организационни показатели за цялата организация и по звена:

1

ОРГАНИЗА-
ЦИОННИ ПО-

КАЗАТЕЛИ

2

РАВНИЩЕ  
ЗА ЦЯЛАТА  
КОМПАНИЯ

3

МЕНИД-
ЖЪРИ

4

АДМИ-
НИСТРА-

ЦИЯ

5

ТЪР-
ГОВ ЦИ

6

ПРОИЗ-
ВОДСТВО

7

СКЛАД

1. Обстановка 
на работното 
място

3.00 – „добра” 3,00 3,67 max 3.67 max 2.52 min 3.40

2. Техническа 
обезпече-
ност

2.95 – „добра” 3,20 3,33 3.83 max 2.57 min 2.80

3. Работен 
режим 2.95 – „добър” 3,60max 2,83 3.50 2.57 min 3.40

4. Чувство към 
работата

3.19 – „приятно 
чувство” 3,60 max 3,17 3.50 3.00 min 3.20

5. Трудова 
дисципли-на 2.95 – „добра” 2,20min 3,17 3.33 max 2.95 3.00

6. Контрол 2.05 –
„достатъчен” 1,60 min 2,00 2.00 2.00 2.80 max

7. Организа-
ция на 
работата

2.79 – „добра” 2,60 min 2,67 2.83 2.71 3.40 max

8. Отношение 
на ръководи-
телите

3.55 – между 
„всички са ОК” 
и „повечето са 
ОК” 

3,80 3,50 3.83 max 3.31 min 3.80

9. Взаимоот-
ношения 
между 
колегите

3.10 – добри 3,00 3,17 3.67 2.65 min 4.00 max

10. Помощ при 
проблеми

3.50 – между 
„да, винаги” 
и „до голяма 
степен”

3,20 min 3,33 4.00 max 3.31 4.00 max

11. Информа-
ция

3.05 – „до 
голяма степен” 3,40 2,83 3.00 2.81 min 3.80 max

12. Признание за 
труда 2.81 – „добро” 3,40 max 2,83 3.17 2.55 min 2.80

13. Заплащане 2.10 – „средна” 2,50 max 2,20 2.50 max 1.84 min 2.20
14. Квалифи-

кационни 
обучения

2.44 – между 
„отчасти” и „до 
голяма степен

2,60 2,17 min 2.83 2.21 3.00 max

Скалови стойности: Отлично – 4; Добро – 3; Средно – 2; Незадоволително – 1; Лошо – 0.
Минимална стойност в сравнение с другите звена;

Максимална стойност в сравнение с другите звена.

КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД ЗА ПРЕХОД ОТ СЪПРОТИВИТЕ КЪМ УСПЕШНАТА ...
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Горната таблица дава основания за следните заключения:
1.  В компанията като цяло всички организационни показатели, без изключение (колона 

2), са над средно равнище, което може да се счита за реален успех на мениджмънта:
- Най-напред в класацията е „Отношението на ръководителите” (3,55);
- Най-изоставащ показател, но оставащ над „средното”, е „Контролът” (2,05);
- Останалите са в една или друга степен по-далеч или по-близо до (над) „средно-

то”.
2.  Резултатите (колона 2) говорят също за необходимостта от допълнителни усилия в 

отделни области за достигане на „добро” равнища във функционирането на орга-
низацията – на първо място всички показатели със стойност под 2,50 – „контрол”, 
„заплащане”, „квалификация и обучение”.

3.  По звена се забелязват значими различия в организационните показатели:
- Мениджърите имат най-високи стойности (отбелязани с max) по „работен ре-

жим“, „чувство към работата“, “признание за труда“, „заплащане” и най-ниски в 
оценките си, отнасящи се до трудовата дисциплина, контрола, организация-
та на работата – дейности, зависещи преди всичко от тях самите;

- Високи стойности по отделните параметри на организацията имат търговските 
служители и служителите в склада, следвани от администрацията;

- Най-ниски стойности (отбелязани с min) по 9 показатели от 14 и нито един мак-
симум се наблюдават в производството – „обстановка на работното място”, „тех-
ническа обезпеченост”, „работен режим”, „чувство към работата”, „отношение 
на ръководителите”, „взаимоотношения между колегите”, „информация”, „при-
знание за труда”, „заплащане”. Такъв дисбаланс е неестествен и симптома-
тичен за състоянието на организацията на труда, преживява се като дис-
криминация и настоятелно изисква спешни корекционни действия.

базисни принципи на консултатиВната стратегия:
Всеобщият песимизъм относно надеждата за промяна и подобрение беше изразен на 

всички равнища по специфичен начин:
На ниво работодатели пълно отрицание по отношение на работниците и скептицизъм, 

че могат да се използват някакви други средства, освен директната конфронтация и силовото 
принуждение и дисциплиниране.

На равнище мениджмънт – пълна безидейност и парализа.
На равнище служители в администрацията, търговски отдел и склад – незаинтересова-

ност и безучастие на странични наблюдатели.
Работници – недоволство, недоверие, враждебност.

В тази високо вискозна среда от съпротиви се спряхме на консултативен проект, основа-
ващ се на два принципа: теорията за „Организацията като игра на социални актьори” и прин-
ципа за „интеграция интересите на всички заинтересовани страни”.

Според теорията за „Организацията като игра на социални актьори” (П. Бурдийо и Л. 
Вакан. В., 1993; M. Crozier et E. Friedberg, 1997) общественият живот представлява полигон, на 
които се реализират различни „игри” – организирани дейности, които развиват свои правила и 
партитури, по които се провеждат. Тези „игри” привличат към себе си „актьори” – индивиди, 
които имат съответен „капитал” (дадености), който им осигурява известно ниво на ефектив-
ност в „играта”. Участниците поддържат съответната „игра” – нейните правила и възпроиз-
водство, защото тя осигурява удовлетворение на интересите им. У всеки участник има изконен 
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стремеж да поддържа правилата, а когато има възможност да ги преобразува в зависимост от 
властта, която му дава личният му капитал, за да увеличи своя приход. Всеки участник реа-
лизира едно постоянно усилие за конструиране и реконструиране на системата, така че в нея 
да действат такива правила, които ще му осигурят най-благоприятно реализиране на неговите 
ресурси. Хората се „втвърдяват“, когато са заплашени да бъдат ощетени, но са способни и на 
много бърза промяна, ако намерят своя интерес в играта.

За консултантът е важно да върви към „новата игрова конструкция“, в която резултатите 
на всички участници да се увеличават. Той съсредоточава вниманието си върху анализа на ор-
ганизационната игра, с цел нейното усъвършенстване. В този анализ, вместо да търси виновни 
и така да персонализира съпротивата, той прави една диагностика на системата и разкрива 
защо в тази среда дадено негативно поведение или неефективни механизми на действие са въз-
можни. Изследват се стратегиите и играта, правилата, регулацията, от която гледна точка тези 
стратегии са рационални. Когато изясни това, може да разчита на една значителна готовност 
за търсене на нови форми. Така, вместо да да се решават частни проблеми, цялото се атакува 
глобално. Отхвърляйки организацията като неефективна, хората се отърсват от вината, проя-
вяват по-голяма готовност да участват в промяната, информационните процеси в групата се 
освобождават, активността в търсенето на алтернативи нараства.

На организацията се влияе по лесно, там се срещат по-малко съпротиви, отколкото когато 
се опитваме да се влияем върху личността, само когато е налице „интеграция интересите на 
всички заинтересовани страни“. В случая на повърхността се наблюдаваше сблъсъкът на 
три несъвместими групи интереси:

- При работниците нежеланието да се влага повече усилие и старание и желанието да се 
получава по-високо заплащане;

- При работодателя – да се запази пропорцията на печалбата, дори да се увеличи и съще-
временно да се повиши производителността и качеството, да се подобри дисциплината.

- При мениджърите – желание да се преодолее неуправляемостта на личния състав и 
безпомощността пред работодателя и пред проблемите на компанията.

Важен императив на проекта беше да се открият форми и способи за интеграция на тази 
съвкупност от несъвместими интереси.

мениджърско обучение

В унисон с очакванията на клиента интервенцията стартира с мениджърски обучения 
– по 3 часа седмично, в понеделник, преди края на работния ден. Темите бяха съобразени с 
изразените предпочитания по време на интервюто с мениджърите:

- Управление на междуличностните отношения;
- Екипи – специфика, изграждане, управление;
- Мотивация, кариерна мрежа, поливалентна система за заплащане;
- Привличане за участие;
- Комуникации – съпътстващи беседи;
- Овладяване на ефективен лидерски стил;
- Лидерството функция на всекиго в екипа;
- Водене на заседания и оперативки.
Всяка тема се посрещаше с висок интерес поради нейната актуалност, оригинална гледна 

точка към познати практики, приложимост. 
Освен традиционното съдържание на обученията в духа на хуманистичната психоло-

гия, се разискваха актуални казуси на организационното изграждане на компанията и се 
разработваха организационни сегменти. Фактически именно тази част беше ориентирана към 
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„правилата на играта” и неусетното навлизане в организационното развитие.

ноВа организационна структура на „произВодстВен цех“:
Един от първите опити в това направление беше свързан с въвеждането на длъжност бри-

гадир и разделянето на Производствен цех на три бригади.
Тази промяна имаше за цел да разпредели и повиши контрола (заветна мечта на ръко-

водството на компанията), да облекчи Началника на Производствен цех откъм контролиращи 
функции, да го посвети в делегирането на пълномощия.

За да предотврати евентуална съпротива от страна на работниците към бъдещите брига-
дири, тази промяна беше обвързана с приоритизиране функцията му за подбор и подготовка 
на кадри за производството и отредената му роля като водещ на планирания Учебен център (за 
нови и заварени кадри). 

Но това нововъведение имаше и друго предимство – работодателите бяха мислили за 
подобна промяна, но не бяха се решили на тази стъпка от опасения да не нарушат статуквото и 
да не обърнат повече ситуацията, вместо да я подобрят.

Четирима работници бяха номинирани и включени в мениджърските обучения с тенден-
цията, когато назреят условията, разделянето по бригади да се осъществи и тяхното управле-
ние да бъде поето от частично подготвени мениджъри.

Този подход даде възможност мениджърите безболезнено да приемат мисълта за новата 
структура, да опознаят и свикнат с бъдещите си колеги, а на новоприсъединилите се да се адап-
тират към новата си идентичност.

Всички тези позитиви гарантираха успеха на начинанието и спомогнаха за утвърждаване 
стратегията на консултантите като отговаряща на желанията на клиента, стояща далече от ри-
ска, неприбързваща със самоцелни и неразбираеми нововъведения.

социален пакет:
Темата за мотивацията беше също така близка на обучавания екип както контрола. Един 

от казусите в това направление беше разработването на социален пакет. Участниците лесно се 
отзоваха с идеи за неговото изработване. На консултантите им оставаше само да записват и да 
уточняват подробности:

Таблица 2: Социален пакет:

Компоненти
1. По разширени профилактични медицински изследвания, профилирани мъже/жени;

Здравен пакет – имат;
Здравен пакет;

2. Обучения в зависимост от нуждите на организацията и служителите; 
Обучения; 
Обучения;

3. Обяд (ходят до спирката или центъра на селото или носят храна от домовете си) - да се 
договори със стола на съседната фирма;

4. Ваучери за храна;
5. Ваучер за гориво(транспортни карти); 
6. Ваучер за почивна станция (поне 30 – 40% намаление от цената);
7. Договор с бензиностанция за зареждане на гориво на по–добри условия;
8. Доказали се работници във фирмата да могат да взимат безлихвен заем от нея;
9. Служител на месеца (материална + морална награда);
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10. Открито и закрито място за почивка (маси, пейки за около 40 души);

Място за пушене + подслон;
Място за почивка;

11. Барче;
12. Следобедна закуска, студено сокче в топлите дни;
13. Барбекю (има, но може да се е срутило);
14. Отстъпка в по–големите вериги магазини;
15. Добавка към заплатата за прослужено време и стаж във фирмата;
16. Тийм билдинг (събота, неделя);
17. Картинг;
18. Развлекателни уикенди за сплотяване на колектива.

Интересна подробност от изработването на социалния пакет е, че в една от почивките 
участниците в обучението, споделяйки с колегите си по работа с какво се занимават, се за-
върнаха с предложения директно от работниците. Така идеята за промяната намери един свой 
канал към масовия служител, показвайки на практика как битието определя съзнанието.

За да не отблъсне работодателя, този продукт му беше предложен в неговата незадължи-
телна, пожелателна светлина. На него се остави да избере какво и кога да се реализира. Нещата 
се улесняваха от това, че някои предложения бяха практикувани в миналото, но изоставени 
поради небрежност, за други бяха мислили да ги въведат, трети бяха лесни за незабавно изпъл-
нение. Съзнателно се избягваха скъпо струващите и трудните за реализация начинания, които 
се отлагаха за по-подходящи времена.

полиВалентна система за заплащане:
За да не се остане само в сферата на палиативите, вниманието на мениджърите в обуче-

нията беше насочено и към заплащането. Тази еднакво болезнена и за работниците и за рабо-
тодателя тема първоначално беше подхваната чисто теоретично – „Коя е най-комплексната и 
справедлива система за заплащане?“.

Фиг. 1: Поливалентна система за заплащане

По време на обучението отделните компоненти на поливалентната система за заплащане 
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бяха оценени за тежест в цялостната заплата под формата на точкова система.

Мениджърите на всеки отдел разработиха кариерна стълбица за своето звено, всяко стъ-
пало на която обвързаха с равнище на компетенции и тежест в цялостния модел.

Бяха набелязани също така компонентите за оценка на „груповото изпълнение“ (най-гор-
ният слой в поливалентния модел – Фиг. 1.) и беше оценена тежестта на всеки един от тях под 
формата на точкова система.

Така беше разработен алгоритъм за изчисляване на заплатите, за който беше достатъчно 
да се зададе „базисното равнище на заплащане“ (Фиг. 1.) и индивидуалните постижения на 
служителя, за да се изчисли неговото възнаграждение.

При „базисното равнище на заплащане“ равно на минималната за страната заплата из-
численията по разработения алгоритъм даваха резултати, кореспондиращи със заплащането в 
компанията в момента.

Предимството на разработения алгоритъм беше в това, че преодоляваше уравновиловка-
та и, че беше собствен продукт на мениджърския екип.

От друга страна той преодоляваше и съпротивата на работодателя, като оставяше в не-
гови ръце определянето на „базисното заплащане“ и оттам крайната величина на разходите за 
заплати.

едномесечен експеримент:
За да се спечели и подкрепата на работниците в процеса на установяване на новата сис-

тема на заплащане, в повишаването на производителността и в заработването на допълнителни 
пари за заплащане се предвиждаше едномесечен експеримент. Идеята беше да се изчислят 
приходите на компанията за съответен месец на миналата година и да се анонсира пред колек-
тива, че всичко, заработено над миналогодишните приходи ще бъде разпределено като допъл-
нително възнаграждение по новата система за заплащане.

Целта на този експеримент е от една страна да мотивира служителите за по-висока про-
изводителност. От друга страна да осигури на работодателя допълнителни финансови средства 
за повишаване на заплатите.

Отпадането на тези два източника на съпротива е главната цел на експеримента.
Другият резултат е изграждането на убеждение, че е възможна стратегията „win-win“ на 

тази твърде конфликтна територия.
И накрая – успешен ход в утвърждаване авторитета и доверието в консултантите.

кариерно изграждане:
Тясно свързано с новата система на заплащане беше ранжирането на длъжностите в йе-

рархизирани кариерни вериги, които да въплъщават квалификационните различия между слу-
жителите, спецификата на функциите им и респективно диферецираното заплащане.

За всички отдели на компанията по време на обученията бяха разработени кариерни ве-
риги:

- Счетоводство – 4 нива;
- Търговски отдел – 5 нива;
- Склад – 4 нива;
- Производство – 6 нива.

Например за отдел „Производство“ тези нива бяха:
10 точки/Служители на обучение (1 месец).
30 т./I–во ниво: Общ работник. Помага на оператор машини, почиства и се обучава.
40–60 т./II–ро ниво: Оператор машини. Да познава машините, да следи какво прави 
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общият работник, контрол на качество и спецификация на продукта, техническа грамотност.

70 т./III–то ниво: Отговорник на машина + Наставничество. Поддръжка на машини; 
наставничество на оператори; техническа грамотност.

90 т./IV–то ниво: Оператор на няколко машини + Инструктор. Работа и компетенции 
относно няколко машини; обучение на оператори; широка техническа компетентност.

100 т./V–то ниво: Бригадири по звена. IV–то ниво + Менторство + Мениджмънт. 
Контролни функции; следене на планове и срокове; разпределение и организация на работата; 
атестиране; лидерство.

длъжностни характеристики:
След запознаване с темата за компетенциите и с темата за професиограма и психограма 

участниците в обучението разработиха компетентностни модели за всяко длъжностно равни-
ще и съответната длъжностна характеристика. Функционално в зависимост от равнището на 
позицията бяха включени наставнически, менторски и мениджърски функции.

Този продукт решаваше няколко проблема:
- За подбора на кадри;
- За обучението, квалификацията и преквалификацията на кадрите;
- За кариерното развитие;
- За атестирането.
Именно в решаването на тази задача се прояви вторичната съпротива, резултат на непод-

готвеност и неувереност, пораждащи пасивен отказ от участие в задачата. Преодоляването на 
тази бариера стана с помощта на няколко средства: първоначално дефиниране на компетенци-
ите по позиции, обучение в разработване на длъжностни характеристики, използване на готови 
длъжностни характеристики, фрагментиране на задачата, внасяне на готови модули, помощ от 
консултантите и т. н.

В крайна сметка, наред с другите продукти на консултантския проект, длъжностните ха-
рактеристики станаха форма на грамотен мениджмънт, самочувствие и адекватна организатор-
ска интервенция на новите и старите ръководители.

атестиране:
Консултантският проект стана повод да се възроди и друга, изоставена практика – атес-

тирането. Поради умора, недоразбиране или неумение да се възползва ефективно от атестира-
нето то е отпаднало от практиката на мениджмънта, макар че в миналото е правен опит да бъде 
практикувано. Във връзка с кариерното развитие, обучението, мотивацията и пр. интересът 
към темата беше възроден и участниците в мениджърската квалификация получиха съответна-
та подготовка. Един вид инвестиция в бъдещето.

Съпротивата към атестирането, дължаща се на недоверие в обективността на оценители-
те беше преодоляна по два начина:

Единият, чрез обосновката ѝ в другите взаимосвързани компоненти на организацията – 
длъжностните характеристики, кариерата, възнаграждението, обучението и пр.

Другият, чрез смяна на гледната точка към атестацията като диагностична процедура 
за индивида и организацията, като база за развитие и обучение, като периодично средство за 
завладяване територия в съзнанието на индивида по посока на високия трудов морал.

център за обучение:
Паралелно с разработването на другите продукти приоритетно внимание беше обърнато 

на обучението и подготовката на кадри за производството. Убеждението, че липсват квалифи-
цирани работници даде живот на идеята за организиране на „Център за обучение“ на специа-
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листи – външни кандидати и собствени кадри.

Идеята за Център за обучение беше измежду най-продуктивните според консултантите, 
но и най-слабо подкрепена от клиента. Ниското равнище, на което до момента се бяха развива-
ли отношенията му с работниците, го караше да счита идеята за утопия. Мениджърите споде-
ляха напълно този възглед. Така че налице беше доволно устойчива съпротива срещу подобно 
„грандиозно” начинание… Първият опит да се изработи двумесечна програма за подготовка на 
начинаещи, беше категорично отхвърлен под претекст за умора, некомпетентност и недоверие, 
че подобна инициатива може да се подготви и да успее.

Стратегията за преодоляване на подобна съпротива беше отново да се започне от позна-
тото – всеки новопостъпил минаваше през един вид „самодейно“ обучение, което с времето 
беше утвърдило някакво съдържание и последователност. Нямаше единство обаче относно 
сроковете, предвид различната възприемчивост на обучаваните. 

С търпение и систематичност най-напред се потърси съгласие относно компетенциите и 
последователността, в която да се усвояват до I-во ниво в кариерната стълбица включително. 
След това времетраенето за овладяване на всяка от тях от средно възприемчивия кандидат – 
общо това времетраене се оказа 8 седмици. Беше изработена 8 седмична таблица, където по 
дни да се попълват темите на обучението и практиката. Неусетно групата се ориентира в зада-
чата и започна да дава своя принос. Най-активните направо предложиха попълнен вариант на 
таблицата, който след няколко редакции се възприе като удачен и беше предоставен за експе-
риментиране при индивидуалното обучение на новопостъпилите.

Другият източник на съпротива дойде от твърдението, че няма кой да обучава. Че старите 
работници с по-висока квалификация крият занаята си и не желаят да го предават на по-мла-
дите.

За да се преодолее и тази съпротива, в длъжностните характеристики за III, IV и V-то 
кариерно ниво в Производствен цех например бяха предвидени обучителни функции: III ниво 
- наставничество, IV ниво – инструкторски и V ниво – менторски.

Ръководството на Центъра се възложи на Началника на Производствен цех, който беше 
освободен от някои свои функции благодарение на въвеждането на оперативни ръководители 
в лицето на бригадирите.

смяна на гледната точка към работника:
Важен аспект на „Центъра за обучение” беше смяната на гледната точка към работника от 

Теория X към ТеорияY. Обективна основа на Теория Y-нагласата към работника е по-високата 
квалификация и произтичащите от нея самодисциплина, чувство за отговорност, мотивация в 
самия труд, по-високият трудов морал. Осъзнаването на връзката между това желано и търсено 
състояние на работника от една страна и квалификацията и обучението от друга стана солид-
на обосновка както за смяна на лидерския стил, така и за възприемане идеята за „Центъра за 
обучение”.

обратна Връзка - „какВо ще си Взема от обученията”:
И. л. 1: Винаги да се отнасяме позитивно при решаване на задачите и при отношенията 
с хората.
И. л. 2: Себепознание: 
Мои силни страни – борбеност, довеждане на нещата докрай;
Слабости – мнителност, липса на доверие;
Възможности в средата – нови знания; 
Заплахи – липса на адекватна среда.
Затвърждаване на установените норми на морално поведение. Разкриване и обсъждане 
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на истината, колкото и неприятна да е тя (да не се премълчава нищо).
И. л. 3: Да мислим положително;
Да сме сдържани;
Да имаме търпение;
Да можем да слушаме хората;
Да уважаваме и ценим труда на хората. 
И. л. 4: Винаги трябва да се подхожда с позитивна нагласа;
Към всеки човек трябва да се подхожда по различен начин в зависимост от характера му.
И. л. 5: Положително мислене;
Разбиране на хората;
Нови и непознати преди неща.
И. л. 6: Най- важното и най-ценното, което взех от курса, е самото опознаване на хората.

изВоди:
Доколкото фокусът на настоящия доклад са съпротивите и преодоляването им, могат да 

бъдат направени следните изводи:

„Откриването на себе си” в проблемите и решенията е силен стимулиращ подкрепата 
от страна на участниците принцип. В този принцип влиза и движение от онова, за което кли-
ентът е узрял, мислил или изпробвал към онова, което го плаши, шокира. Това е да стъпиш на 
неговите разбирания и да го водиш към новото и неразбираемото. Спазването на този принцип 
е особено важно в началния етап на съвместната работа на консултанта с екипа на клиента за 
осъществяване на психологически контакт – рапорт. Скоро обаче той трябва да се надхвърли, 
да се овладеят нови знания и се върви към иновация.

„Атакувай организацията, не личностите” е важен, основополагащ, стратегически 
принцип за избягване на съпротивите. В много случаи клиентът е изкушен да сочи персонално 
причинители на проблемите, да търси вина, да отхвърля личности. Консултантът не бива да се 
поддава на подобни инсинуации. Вместо това трябва да търси организационна интерпретация 
на проблемите и решения в контекста на организационната реконструкция.

Другият принцип за преодоляване на съпротивите е „гарантиране на успеха”. Той 
включва: целенасочената подготовка на участниците в процеса на обучение за разрешаване на 
даден проблем; разчленяване на задачите на малки порции, по-достъпни за разрешаване; раз-
пределяне работата по казусите в обучението между участниците и консултантите, съобразно 
компетенциите на двете страни (извънредно продуктивно като форма на сътрудничество).

Особено ефективно средство за преодоляване на съпротивите се оказа „комплексното 
обвързване на иновациите”:

- Мотивацията и заплащането с кариерната стълбица;
- Длъжностните характеристики и кариерното израстване с атестирането;
- Кариерната израстване и подбора на персонала с Центъра за обучение и с атестира-

нето;
- Обучението и квалификацията на кадрите с наставническите, инструкторските и 

менторските функциите на служителите в длъжностните им характеристики;
- Организационното преструктуриране с Центъра за обучение и смяната във функци-

ите на Началника на производството;
- Повишаването на трудовия морал с обучението и лидерския стил.

КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД ЗА ПРЕХОД ОТ СЪПРОТИВИТЕ КЪМ УСПЕШНАТА ...
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Разкриването на нови, непознати връзки е изключително убеждаващо средство.

Невъзможно е горната картина да се разкрие наведнъж пред клиента. Това става при 
спазване на друг принцип – „постепенност и постъпателност”. Радикалните промени се въз-
приемат като заплаха за бизнеса. Следването на така наречената „прирастова стратегия“ (С. 
Джонев и Пл. Димитров, 2014) за взимане на решения изисква към граничния оптимум да се 
върви не с гигантски крачки, а с малки стъпки, които в разумни размери да подобряват начал-
ното състояние. Но в съзнанието на консултантите интегрираният идеален модел трябва да е 
налица твърде рано и да се разкрива малко по малкопред клиента при всеки подходящ случай.

Накрая, без горният списък да изчерпва използваните средства за справяне със съпроти-
вите, е „авторитетът на консултантския екип” и неговото постоянно поддържане с успешни 
интервенции. Характеристики като убедителност, компетентност, увереност, настоятелност, 
присъствие не са само думи, а задължителни атрибути, които преодоляват съпротиви и съмне-
ния еднакво по рационални и ирационални пътища.
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В сферата на здравеопазването, през последните години протичат редица промени, които безспорно 
се отразяват върху личността на заетите в системата лица. Същевременно, се внедряват високи техноло-
гии за диагностика и лечение, разкриват се по-широки възможности за специализация и квалификация, 
подобряват се материалните условия на труд. На този фон все още стои въпроса за недостига на кадри и 
текучество на персонала. Какви са професионалните ценности на работещите медицински специалисти и 
какви са професионалните им очаквания са въпроси, които поставихме при провеждането на комплекс-
но научно проучване. В материала са коментирани резултатите от методиката WIS/SVP на общо 72 ле-
кари, медицински сестри и акушерки, работещи в Клиники по акушерство и гинекология, онкологична 
хирургия, онкохимиотерапия, интензивни отделения и патологоанатомия. Профилните характеристики 
са основани на петте ценностни ориентации: материална, към себе си, към другите, към независимост и 
към предизвикателства. Направен е и кратък коментар и на ценностите: физическа активност, физически 
способности и стил на живот. Потърсена е статистическа връзка между ценностите скали и демографските 
показатели. Проучванията по темата са рядкост в научно-изследователския контекст.

In the field of healthcare, a number of changes have taken place in recent years, which undoubtedly affect 
the personality of the persons employed in the system. At the same time, high-tech diagnostics and treatment 
technologies are being implemented, wider opportunities for specialization and qualification are revealed, and 
material working conditions are improved. Against this backdrop, staff shortages and staff turnover still remain. 
What are the professional values of the working medical professionals and what their professional expectations 
are questions that we put in conducting a complex scientific study. The results of the WIS/SVP methodology of 
a total of 72 doctors, nurses and midwives working in Clinics of Obstetrics and Gynecology, Oncology Surgery, 
Onco-chemotherapy, Intensive Care Unit and Pathological Anatomy are commented on. Profile characteristics are 
based on the five value orientations: material, to oneself, to others, to independence, and to challenges. There is 
also a brief comment on the values: physical activity, physical abilities and lifestyle. A statistical relationship has 
been sought between rock values and demographic indicators. Studies on the topic are rare in the research context. 

ВъВедение

Върху медицинската професия оказват влияние редица и разнородни по същност факто-
ри, определени в теорията като външни (средови) и вътрешни (на личността). По литературни 
данни значителна част от служителите в здравеопазването са носители на бърнаут, работят в 
условия на променлив интензитет на работа и на времеви дефицит. Нерядко се установяват и 
организационни проблеми, прекомерно работно натоварване, недиференциран кръг от работ-
ни отговорности, конфликт на ролите, влошени взаимоотношения с колеги и др. (Karanikola, 
2012). Натовареността на работното място и удовлетвореността от работата се различават зна-
чително в отделните страни (Karanikola, 2014; Stafseth, 2011). За ролята на психологическия 
натиск и мобинга на работното място се намира обстойна информация в публикацията на Б. 
Ценова (Ценова, 2017). Едни от рисковите фактори за възникване на феномена, свързани с ра-
ботното място, са: физически фактори, организационни характеристики, стила на управление, 
корпоративната култура, въздействие на външната среда (Ценова, 2017;41). 
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Дуално системните подходи в психологията обясняват основните качества на човешката 
преценка, вземането на решения и поведението в различни области (Cushman, 2013). Напра-
вени проучвания върху многофакторната личностна система и индивидуалните различия до-
казват съществуването на две измерения, дименсиални по същност: алтруистично-егоистичен 
и духовно-материалистичен (Royce, 1981). Човек придава стойност на действията въз основа 
на свой предишен опит, докато друг произвежда ценности от вътрешно представен каузален 
модел на света (Cushman, 2013).

Според публикувани резултати от проучвания сред северноамериканските лекари, се ус-
тановява, че те излизат от медицинското си обучение с широк набор от професионални вярва-
ния и ценности. Много от тях са интроспективни. Немалка част от тези ценности са посветени 
на благосъстоянието на пациентите, друга - са свързани с широката представа за социалната 
отговорност (Coulehan, 2001). Авторите твърдят, че медицинското образование подкрепя без-
условно обвързването с традиционните ценности - съпричастност, състрадание и алтруизъм, 
сред тях и ангажимент към поведение, основано на етиката, личния интерес и обективността. 
Независимо от това, се изграждат и професионално ориентирани личности, които развиват 
нерефлексивен професионализъм - имплицитно признание, че най-добре е да се грижат за 
пациентите си, третирайки ги единствено като обект на инструментални медицински грижи.

Резултатите от проучвания върху взаимодействията на основните характеристики на са-
мооценката - самоуважение, генерализирана самооценка, локус на контрол и емоционална ста-
билност с удовлетвореността от работата (основавани на 274 корелации) водят до заключение-
то, че тези характеристики са сред най-добрите предпоставки за постигане на удовлетвореност 
от работата (Timothy, 2001). 

По данни на А. Величков, в общността (каквато е болничната институция) възниква необ-
ходимост от координации на индивидуалните поведения за постигане на общ резултат (Велич-
ков, 2006; 16). В този аспект, типизацията на хабитуалните дейности поражда „състояние на 
институционализация”. Такава среда, белязана от нуждата от общ резултат, се оказва болница, 
клиника, клинично звено, в които отделната личност силно се повлиява от взаимодействията с 
другите, социално субординираните и йерархични отношения, контактите, съвместните прак-
тики. Някои ценности са вкоренени дълбоко в корпоративната култура, така, че служителите 
не ги забелязват (Карабельова, 2011; 35). 

методология

Направено е проучване, насочено към изследване на влиянието на вътрешни и външни 
фактори, които са свързани със специфичността на работата и специфичността на професио-
налната общност чрез научно-изследователски проект № 12/2015г. към НИД при Медицински 
университет-Плевен. 130 са анкетираните лица - медицински специалисти (лекари, медицин-
ски сестри, акушерки и лаборанти) в КАИЛ – три ОАИЛ, Клиника Акушерство и гинекология 
(вкл. Клиника по Рискова бременност, Клиника по Неонатология), Клиника по Онкогинеко-
логия (вкл. Онкохирургия, Онкохематология), Клиника по Патологична анатомия и Клинична 
лаборатория в УМБАЛ-Плевен.

В материала са коментирани резултати от използваната Методика WIS/SVP – Скала за 
оценяване на професионалните ценности, която се състои от 63 твърдения, при общо 72 лека-
ри, медицински сестри и акушерки, работещи в Клиники по акушерство и гинекология, онко-
логична хирургия, онкохимиотерапия, патологоанатомия и две отделения на КАИЛ. Потърсена 
е връзката на резултатите с някои демографски показатели: пол, образование, възраст, семеен 
статус, специалност, месторабота и трудов стаж. 

Двадесет и една са ценностите в WIS/SVP (таблица 1). 
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Таблица 1. Измервани ценности

•	 Използване на собствените способности •	 Физическа дейност

•	 Постигане на резултати в работата •	 Престиж
•	 Напредък в кариерата •	 Риск 
•	 Естетика •	 Социално взаимодействие 
•	 Алтруизъм •	 Социални връзки 
•	 Авторитет •	 Разнообразие 
•	 Автономност •	 Условия на труд 
•	 Творчество •	 Културна идентичност 
•	 Икономически печалби •	 Физически способности 
•	 Стил на живот •	 Икономическа сигурност 
•	 Личностно развитие 

Общият профил на лицето е получен от динамичните взаимоотношения между различ-
ните ценности и е свързан с два прототипни модела - един типологичен (ценностните типове) 
и един дименсионален (ценностните ориентации). Резултатите от теста са базирани върху оп-
исанието, което всеки е дал за самия себе си.

Обособени са пет групи ценностна ориентация: материалистична (MATER), към себе 
си (SELFO), към другите (OTHER), към независимост (INDEP) и към предизвикателства 
(CHALL).

Шест са ценностните типове: творчески, спокоен, амбициозен (конкурентен), твърд 
(смел, физически силен), автономен (индивидуалистичен), социален (общителен).

За статистическата обработка е използвана програмата StatGraf, за анализи - Multiple-
Variable Analysis (Spearman rank correlations). 

резултати

Общ брой на анкетираните е 72, от които 59 са жени и 13 – мъже. Средната възраст е 42.4 
г. Най-многобройна е групата на 50-59 годишните -22 (30%), следвана от двете групи с равен 
брой на 20-29 и 30-39 –годишните – общо 34 (48%) (фиг. 1). Най-голям е броят на лицата с брак 
– 36 (50%), следван от броя на несемейните – 23 (32%). На фигура 2 е показано разпределение-
то по показател „образование” – най-голям е делът на висшистите степен магистър 36 (52%).

Фигура 1. Разпределение по възрастови Фигура 2. Разпределение по показател 
групи        образование

ПРОФЕСИОНАЛНИ ЦЕННОСТИ ПРИ ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В СИСТЕМАТА НА ...
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Фигура 3. Разпределение по месторабота Фигура 4. Разпределение по специалност и 
        натовареност в работата

В системата на здравеопазване има немалко съобщения за натовареността на персонала. 
В настоящото проучване се установи, че 20 лекари (67%) и 29 специалиста по здравни грижи 
(69%) дават извънреден труд често, много често и винаги (фиг. 4).

Таблица 2. Разпределение на ценностните скали по нива и брой лица 

ценности нива ниско средно високо много 
високо

ABIL използване на способностите 2 8 13 49
ACHV постигане на резултати в работата 2 14 13 43
ADVA напредък в кариерата 8 13 16 35
AEST естетика 2 4 30 36
ALTR алтруизъм 3 4 14 51
AUTH авторитет 5 17 13 37
AUTO автономност 4 2 24 42
CREA творчество 9 9 11 43
ECON икономически печалби 8 6 31 27
LIFE стил на живот 4 9 15 44
PERS личностно развитие 2 10 19 41
AHYA физическа дейност 17 7 19 29
PRES престиж 8 7 17 40
RISK риск 8 7 23 34
SOCI социално взаимодействие 3 6 0 63
SOCR социални връзки 10 8 38 16
VARI разнообразие 5 21 27 19
WORK условия на труд 2 8 12 50
CULT културна идентичност 5 5 13 49
PHYP физически способности 14 19 22 17
SECU икономическа сигурност 7 4 11 50

Таблица 2 показва разпределението на ценностите по нива и по брой лица. Фигура 5 
илюстрира резултатите.

Физическата активност и физическите способности не са приоритетни за обекта на про-
учването. Първата скала е номинирана с бал в ниските и средни нива общо от 24 (33%), втората 
– 43 (47%). 

Стилът на живот е от съществено значение за 59 (82%) лица, а за 13 (18%) – не се явява 
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приоритет. 

Социалното взаимодействие е важно за 65 (90%) лица, а социалните връзки за 54 (75%). 
Икономическата сигурност е важна за 61 (85%) от анкетираните, а икономическите печалби за 
58 (81%). 

Престижът е оценен високо и много високо от 57 (79%). 60 (83%) отдават важно значение 
на личностното развитие. 

Напредъкът в кариерата е важен за 51 лица (71%). 
Културната идентичност е оценена високо от 61 (85%). Важни и много важни са услови-

ята на труд за 62 (86%) лица, които отдават значение на комфорта на работното място. 
Естетиката е значима ценност за 66 (92%). За тези анкетирани е валидно твърдението, че 

личността изпитва удовлетворение и радост от процесите, продуктите на дейността и околната 
среда. 

Фигура 5. Разпределение на резултатите по ценностни скали, нива и брой лица

На фигура 6 са представени резултатите, оформящи петте ценностни ориентации, 
съобразно нивата на точковия бал и броя на лицата. 

Най-висок е броят на лицата, попаднали в ориентацията към себе си – 43 (60%), следван 
от броя на ориентираните към независимост 38 (53%), ориентираните към предизвикателства 
36 (50%), ориентираните към другите 33 (46%) и с материалистична ориентация - 29 (40%).
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Фигура 6. Профили според ценностната ориентация

Определянето на ценностната типология е основано на резултатите от клъстърен и 
дискриминационен анализ, описано в теоретичното предтавяне на методиката (Трентинии 
и кол., 2007). Всеки от типовете е определен с дискримамнтни ценностни скали (фиг.7). Т1 
(творчески): положителни – творчество, личностно развитие, стил на живот; отрицателни – 
печалба, напредък. Т2 (спокоен): положителни – икономическа сигурност, условия на труд, 
културна идентичност; отрицателни – риск. Т3 (амбициозен): положителни – напредък, печалба, 
престиж; отрицателни – социално взаимодействие, алтруизъм. Т4 (твърд): положителни 
– физически способности, риск; отрицателни – исползване на способностите, личностно 
развитие, постигане на резултати, естетика. Т5 (автономен): положителни – риск, креативност, 
автономност; отрицателни – икономическа сигурност, културна идентичност. Т6 (социален): 
положителни – физическа дейност, социално взаимодействие, алтруизъм; отрицателни – 
печалба, автомомност, авторитет.

Фигура 7. Профили на ценностните типове

статистически заВисимости

Инструментът Скала на ценностите в работата (WIS/SVP), валидизиран за български ус-
ловия, има по-голям коефициент за вътрешна консистентност от 0.70 (α-Кронбах) при ценно-
стите: използване на собствените спосбности, напредък в работата, алтруизъм, творчество, 
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икономически печалби, престиж, риск, физическа дейност, социални връзки и икономическа 
сигурност и по-малък (около 0.50) за ценностите: естетика, автономност, стил на живот, лич-
ностно развитие, условия на труд и културна идентичност. α-Кронбах в диапазона на 0.60 е 
измерена за ценностните скали: постигане на резултати в работата, авторитет, автономност, 
разнообразие и физически способности (Трентини и кол., 2007).

С увеличаване на годините прослужено време намалява действието на характеристиките, 
описващи амбициозния тип (R=-0.29, p=0.013). С увеличаване на възрастта нарастват характе-
ристиките на творческия тип (R=0.33, p=0.005).

Специалността е в статистически значима връзка с: ценности – авторитет (R=-0.24, 
p=0.042), автономност (R=-0.24, p=0.041), творчество (R=-0.27, p=0.025) и физическа дейност 
(R=0.20, p=0.005). Специалистите по здравни грижи са по-слабо ориентирани към независи-
мост, в сравнение с лекарите (R=-0.23, p=0.044). Подобна зависимост се отбелязва и по отно-
шение на характеристиките на творческия тип (R=-0.27, p=0.021). По-високото ниво на обра-
зование по-слабо повлиява културната идентичност (R=-0.27, p=0.005) 

Таблица 3 показва корелационните зависимости между ценностните скали и петте цен-
ностни ориентации (Трентини и кол., 2007).

Материалистична ориентация (MATER) - свързана с ценности като икономически пе-
чалби, напредък, престиж, постигане на резултати, авторитет и условия на труд 

Специфичността при анкетираните намира израз в ценностните характеристики, които 
са в значителна и силна статистическа зависимост с ценностната типология. Материалистич-
ната ориентация се определя от: икономически печалби (R=0.89, p=0.000), напредък в карие-
рата (R=0.80, p=0.000), престиж (R=0.72, p=0.000), икономическа сигурност (R=0.66, p=0.000), 
постигане на резултати в работата (R=0.57, p=0.000), условия на труд (R=0.55, p=0.000), твор-
чество (R=0.47, p=0.000), естетика (R=0.46, p=0.0001), авторитет (R=0.45, p=0.0001).

Ориентация към себе си (SELFO) - свързана с ценности като използване на собстве-
ните способности, личностно развитие, постигане на резултати, алтруизъм, естетика и твор-
чество. Съвкупността от тях свидетелства за ориентацията на изследваното лице към себе си 
предполага едно разбиране за работата като средство за личностна изява (пак там).

За изследваните лица факторът „Ориентация към себе си” е формиран от скалите: използ-
ване на собствените способности (R=0.82, p=0.000), личностно развитие (R=0.81, p=0.000), 
алтруизъм (R=0.63, p=0.000), постигане на резултати в работата (R=0. 57, p=0.000), естетика 
(R=0. 54, p=0.000), социални връзки (R=0.50, p=0.000), стил на живот (R=0.49, p=0.000).

Ориентация към другите (OTHER) - свързана с ценности като социално взаимо-
действие, социални връзки, разнообразие, условия на труд, алтруизъм и физическа дейност. 
Последната ценност (физическа дейност) не е характерна за български условия. Ориентацията 
показва важността, която има работата за изследваното лице като социализиращ инструмент и 
средство за общуване (пак там). 

Получените резултати показват, че ценностната ориентация „към другите” е свързана 
със: социалните връзки (R=0.81, p=0.000), социалното взаимодействие (R=0.71, p=0.000), есте-
тика (R=0.54, p=0.000), условия на труд (R=0.54, p=0.000), разнообразие (R=0.51, p=0.000) и 
личностно развитие (R=0.48, p=0.0001).

Ориентация към независимост (INDEP) - свързана с ценности като стил на живот, 
автономност, разнообразие, творчество и личностно развитие. В тази ориентация влизат цен-
ности, при които акцентът е поставен върху нуждата от независимост (пак там). 

За анкетираните лица „ориентацията към независимост” се изгражда от ценности-
те: условия на живот (R=0.88, p=0.000), автономност (R=0.77, p=0.000), личностно развитие 
(R=0.55, p=0.000), използване на собствените способности (R=0.52, p=0.000), естетика (R=0.51, 
p=0.000), социални връзки (R=0.49, p=0.000), разнообразие (R=0.49, p=0.000) и икономическа 
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сигурност (R=0.46, p=0.0001). 

Ориентация към предизвикателства (CHALL) - свързана с ценностите риск, автори-
тет, физическа активност, творчество, разнообразие и престиж (валидно за оригиналната вер-
сия) – за българската адаптация се прибавя ценността автономност. Лица с високи резултати 
по този фактор обичат предизвикателствата и конкуренцията с другите (пак там). 

Факторът „ориентация към предизвикателства” при анкетираните лица се базира на цен-
ностите: риск (R=0.84, p=0.000), авторитет (R=0.79, p=0.000), напредък в кариерата (R=0.49, 
p=0.000), престиж (R=0.48, p=0.000), творчество (R=0.46, p=0.000) и физически способности 
(R=0.45, p=0.0001).

Таблица 3. Корелационни зависимости между ценностните скали и петте ценностни 
ориентации

Скали MATER SELFO OTHER INDEP CHALL
ABIL 0.435 0.823 0.367 0.521 0.294
ACHV 0.571 0.572 0.279 0.342 0.252
ADVA 0.801 0.302 0.280 0.419 0.498
AEST 0.458 0.537 0.540 0.511 0.302
ALTR 0.204 0.631 0.414 0.275 0.173
AUTH 0.454 0.069 0.038 0.288 0.791
AUTO 0.379 0.331 0.365 0.772 0.398
CREA 0.467 0.413 0.316 0.592 0.457
ECON 0.887 0.209 0.274 0.332 0.306
LIFE 0.417 0.494 0.441 0.875 0.346
PERS 0.357 0.808 0.481 0.554 0.096
AHYA 0.375 0.300 0.328 0.281 0.321
PRES 0.717 0.275 0.272 0.267 0.485
RISK 0.371 0.075 0.144 0.285 0.842
SOCI 0.161 0.330 0.707 0.282 0.257
SOCR 0.429 0.503 0.805 0.493 0.235
VARI 0.212 0.229 0.510 0.486 0.358
WORK 0.552 0.379 0.538 0.428 0.194
CULT 0.381 0.384 0.418 0.321 0.186
PHYP 0.252 -0.054 0.044 0.134 0.456
SECU 0.664 0.225 0.388 0.459 0.278

Демографските показатели: пол, образование, възраст, семеен статус, специалност, мес-
торабота, трудов стаж не оказват съществено влияние върху всички сегменти и скали от ме-
тодиката. Слаби положителни и отрицателни статистически зависимости се откриват между 
възрастта, годините трудов стаж, специалността и образованието и някои от изследваните цен-
ности, ориентации и типове.

Ценността „ естетика” се съдържа в четири от петте ценностни ориентации. 
Ценността „личностно развитие” изгражда ориентация към себе си, независимост и към 

другите.
„Творчеството” влияе върху ориентацията към независимост, материалистичната и към 

предизвикателствата.
„Социалните връзки” участват в ориентацията към другите, към себе си и към независи-

мост.
Ценността „стил на живот” силно повлиява ориентацията към независимост и към себе 

си.
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„Престиж” значимо повлиява материалистичната ориентация и ориентацията към предиз-

викателства.
„Условията на труд” умерено влияят върху материалистичната ориентация и ориентаци-

ята към другите.
Ценността „икономическа печалба” силно определя материалистичната ориентация, а 

„икономическата сигурност” я допълва. Освен това тя има значение и за ориентацията към 
независимост.

„Разнообразието”, като ценност, която има отношение към желанието на човека да из-
вършва разнообразна и разнородна дейност, повлиява ориентацията към другите и към неза-
висимост.

„Авторитетът” оказва значително влияние върху ориентацията към предизвикателства и 
умерено върху материалистичната ориентация.

„Напредъкът в кариерата” силно повлиява материалистичната ориентация и умерено 
ориентацията към предизвикателства. „Постигането на резултати в работата” умерено влияе 
върху материалистичната ориентация и ориентацията към себе си.

„Използването на способностите” е в силна корелационна зависимост с ориентацията 
към себе си и умерена с ориентацията към независимост и материалистичната ориентация.

„Физическата дейност” по-слабо корелира с всички ценностни ориентации и не оказва 
значимо влияние, докато „физическите способности” умерено повлияват единствено ориента-
цията към предизвикателства.

„Автономността” има значителна статистическа връзка с ориентацията към независи-
мост. „Алтруизмът” оказва влияние върху ориентацията към себе си. „Рискът” има силно вли-
яние върху ориентацията към предизвикателства.

Материалистичната ориентация се основава на осем значими ценности, което я прави 
сложна и многопластова подобно на ориентацията към независимост – също от осем. Ориен-
тацията към себе си се влияе от седем, ориентацията към другите и ориентацията към предиз-
викателства – от шест. 

заключение

Специфичността на изследвана група лица, работещи в звена с висок интензитет на ра-
бота, се свързва от една страна с редица факторни влияния на работната среда (включително 
институционални, икономически, трудово-правни, административни), от друга – с действието 
на множество вътрешни детерминанти, съществено място сред които имат ценностните кон-
структи. 

Ценностната ориентация, разбирана като относително устойчиво избирателно отноше-
ние към обекти, явления, блага и идеали, функционира като регулатор на човешкото поведение 
и дейността. В литературата ценностите се разглеждат и като мотиватори при демонстриране 
на отношение, вземане на решение, планиране на времето, целите, приоритетите и действията. 
В. Франкъл по повод определените от него три категории ценности – творчески, ценности на 
преживяването, ценности на приспособяването заключава: „без значение е къде се намира чо-
век на професионалната стълбица и какво работи, от значение е единствено как работи и дали 
достойно заема определеното му място” (Франкъл, 2011; 68-70).

Проучването на ценностната система със съвременни и валидизирани за български усло-
вия методи, какъвто е WIS/SVP, сред работещите в системата на здравеопазването лица, е една 
от стратегиите за по-задълбоченото разбиране на ефектите в личностен ракурс от действието 
на наблюдаемите в клиничната практика процеси, действия, отношения и зависимости.
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Резюме: Настоящият доклад отразява традиционните и съвременни тенденции в управлението на 
човешките ресурси, както и основните характеристики на организационното гражданско поведение. Цел-
та на изследването е да проучи критериите за ефективност на подходите в управлението на човешкия 
капитал в организациите. В частност се анализират алтернативните форми на поведение, което излиза 
извън изискванията на длъжностната характеристика. Изследвани са 359 специалисти от различни сфе-
ри на дейност. „Характеристиките на работата“ като подход в управлението на човешките ресурси има 
най-висока средна стойност. По отношение на гражданското поведение, най-силно изразено е „Общото съ-
гласие“. Данните от корелационния анализ показват статистически значими взаимовръзки между всички 
подходи в управлението на човешките ресурси и всички форми на организационно гражданско поведение, 
а регресионният анализ установява и предиктивната сила на „Управленските стилове и ценности“ спрямо 
всичкиформи на гражданско поведение. Същата причинно-следствена връзка важи и за „Системите за 
подбор и оценка на изпълнението“, като този подход в управлението на човешките ресурси не е предиктор 
единствено на „Общото съгласие“. В обобщение – резултатите от направеното проучване показват, че един 
от основните критерий за ефективност в организациите и по-конкретно в управлението на човешкия ка-
питал е организационното гражданско поведение.

Ключови думи: управление на човешките ресурси, организационно гражданско поведение, критерий 
за ефективност

Resume: The current research paper reflects the traditional and contemporary tendencies in human re-
sources management as well as the main characteristics of organizational citizenship behavior. The aim of this 
study is to explore the criteria for effectiveness of human capital management approaches in organizations. In par-
ticular, the alternative behavioral forms that go beyond the requirements of the job characteristics are analyzed. 
359 specialists from different industries participated in the research. “Work characteristics” as a human resources 
management approach has the highest mean value (M=3,78, SD=0,81). In regards with citizenship behavior, the 
most expressed form is “Compliance” (М=3,40, SD=0,69). The results from the correlations analysis show statisti-
cally significant interrelations between all approaches in human resources management and all forms of organiza-
tional citizenship behavior (p<0,01; r=0,238 – 0,590) and the regression analysis finds out the predictive power of 
“Leadership styles and values” in respect to all 5 forms of citizenship behavior. The same causal relation is valid 
for the “Recruitment systems and performance appraisal” as this human resources management approach is not 
a predictor only of “Compliance”. In conclusion – the results from the current research show that one of the main 
criterion for effectiveness in organizations and in particular in human resources management is the organizational 
citizenship behavior.

Key words: human resources management, organizational citizenship behavior, criterion for effectiveness

ВЪВЕДЕНИЕ
Управлението на човешките ресурси е неизменна част от бизнес стратегията на всяка 

една организация. Практиките, свързани с ефективното управление на човешкия капитал са 
всеобхватни и повлияват различни аспекти от функционирането на всяка една структура. Осо-
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бен интерес представлява поведението на служителите в организационен контекст. Много 
често изпълнението на определена роля е свързано с подробно разписана длъжностна харак-
теристика, която включва задължения, отговорности, изисквания за изпълнението й; същест-
вуват критерии за оценка на представянето и разработени методологии и описание на про-
цесите, които да се следват. Оказва се, обаче, че все по-голямо влияние върху ефективността 
оказва и неформалното, екстра-ролево поведение, което е доброволно и отразява желанието 
и самоинициативността на индивида да се ангажира в повече и различни дейности, да следва 
установените правила и норми, да помага на колегите си, да се саморазвива и да промотира 
положителния имидж на собствената си организация и извън нея. Един от основните фактори, 
който провокира такъв тип поведение, са подходите в управлението на човешките ресурси. 
Създаването на подходящи ценностни ориентация и модели на поведение, адекватни системи 
за оценка и възнаграждение, стимулираща работна среда и т.н. са само част от аспектите, които 
стимулират ангажираност, проактивност и дейностен подход у служителите за постигане на 
по-добри резултати, по-висока ефективност и по-голяма удовлетвореност. Затова е важно и по 
какъв начин се структурира и насочва управлението на човешките ресурси в желаната посока.

СЪЩНОСТ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
„Човешките ресурси“ (ЧР) са всъщност „хората в предприятието със своята професио-

нална квалификация, личностни качества и нагласи, които правят възможно то да постигне 
своите стопански цели“, а „човешкият капитал“ е „стойност(та) на доходоносния потенциал, 
въплътен в отделните индивиди“ (Шопов, Близнаков, Атанасова, Евгениев, & Каменов, 2004, 
стр.563). Управлението на човешките ресурси (УЧР) следователно е „дейност на ръковод-
ството на предприятието, подпомагано от съответните специалисти по управление на чо-
вешките ресурси, насочена към планиране, организиране, координиране, ръководство и кон-
трол на работата по: планиране на човешките ресурси; определяне на потребностите от 
работници и служители; оптимизиране съдържанието на труда; привличане, подбор, на-
значаване и освобождаване на работници и служители; осигуряване на равни възможности; 
определяне на работната заплата; обучение и развитие на човешките ресурси; създаване 
на здравословни и безопасни условия на труд; оценяване на трудовото представяне; взаи-
модействие с работниците и служителите; мотивиране на работниците и служителите; 
оптимално използване на човешките ресурси и повишаване на производителността на тру-
да“ (Шопов и кол., 2004, стр.535).Накратко, под управление на човешките ресурси се разбират 
всички тези дейности, които са свързани с управлението на работните системи и процеси (по 
отношение на служителите) в рамките на организацията (Gospel, 1992; Bratton & Gold, 1999; 
Boxall & Purcell, 2003).

Джон Стори дефинира управлението на човешките ресурси като: „отличителен подход 
за управление на заетостта, който търси постигането на конкурентно предимство чрез страте-
гическо разгръщане на високо привързана и способна работна сила, използвайки внушителен 
брой културни, структурни, ориентирани към персонала техники“ (Storey, 2007, p.7). Нагла-
сите и поведението на служителите пък са ключов предиктор за формирането на различните 
модели за управление на човешките ресурси (Guest, Michie, Sheehan, & Conway, 2000). 

С времето възгледът за управлението на човешките ресурси се променя от универса-
листичен към насочен към зависими и контекстуални променливи. Функцията на мениджъра 
човешки ресурси се трансформира от отговорности, свързани с подбора, заплащането, пови-
шенията, пенсиониранията и т.н., към включеност в дейности извън тясното поле на дейност 
на човешките ресурси – активно участие в процеса на вземане на решения, засягащи цялата 
организация и изпълнението (Singh, Darwish, Costa, & Anderson, 2012). Управлението на чо-
вешките ресурси може да бъде разгледано като тридименсионално: субфункционално, стра-
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тегическо и международно. Изключително важно е тези три компонента да бъдат развивани 
едновременно и отделните практики по УЧР да бъдат адекватно интегрирани в цялостната 
система за управление на човешките ресурси (Martin-Alcazar, Romero-Fernandez, & Sanchez-
Gardey, 2008). Новите форми на организиране са свързани със структурата, стратегията и сис-
темите в рамките на компаниите (аналог с модела “7S“ на Маккинзи (Armstrong, 2006; Ravan-
far, 2015)); дизайна и контрола на работата; работата в екип; лидерството и лидерските роли; 
психологическия договор; подбора; управлението на кариерата; системите за възнаграждения. 
Промяната обаче трябва да е внимателно планирана и осъществявана, за да не доведе до не-
гативни реакции при тези служители, които са били по-малко фаворитизирани към момента 
(Sanches-Runde, Whittington, & Quintanilla, 2000). Трябва задължително да бъдат възприети и 
разбрани взаимовръзките между бизнеса и нуждите, свързани с управлението на човешките 
ресурси. Диагностичните умения са изключително ценни в оценката на наличните знания и 
умения за осъществяването на технологичните промени. Чувствителността, податливостта и 
приемането на промяната също трябва да бъдат анализирани, както и политическите умения на 
осъществяващите и замесените в промяната, за да се мобилизират всички налични вътрешни и 
външни ресурси. Така самите системи за УЧР развиват вътрешноприсъщи механизми, които да 
подхранват процесите, свързани с човешките ресурси и да повишават изпълнението. Най-до-
брите практики са тези, които имат установени и развити в рамките на организацията трудови 
отношения със служителите си (повишения, обучения, планиране и развитие на кариерата); 
гъвкави организационни системи; системи за възнаграждения, обвързани с изпълнението и/
или уменията; високи нива на работа в екип и участие на служителите във взимането на реше-
ния, свързани с работните задачи; интензивна вътрешна комуникация (Hiltrop, 1996).

Едно от най-популярните разбирания за системата от управление на човешките ресурси е 
свързано с т.нар. „твърди“ и „меки“ подходи, с които най-активно работи Джон Стори (Storey, 
1992). „Твърдите“ подходи „третират хората просто като всеки друг ресурс, който трябва да 
бъде управляван ефективно“ (Reidy, 2015, p.3). Акцентът е върху организацията и нейните 
цели, потребности и функционални особености. За разлика от тях, при „меките“ подходи се 
обръща внимание на личността на служителите, техните емоции и поведенчески реакции. В 
рамките на организацията те биват адаптирани и развивани (Boxall, 1996; Kane, Crawford, & 
Grant, 1999). Това разделение на подходите в управлението на човешките ресурси има пряка 
връзка и с теория „Х“ и теория „У“ на МакГрегър. При първата фокусът е върху процесите в 
организацията, контрола и крайния резултат. При втората, теория „У“, водеща е ролята на са-
мите хора в реализирането на целите чрез отдадеността им към работата (Truss, Gratton, Hope-
Hailey, McGovern, & Stiles, 1997).

При други тълкувания на „твърдите“ и „меките“ модели изследователите се фокусират 
върху акцентирането на ресурсите или съответно човешкия елемент (Truss et al., 1997; Guest, 
1987). При „твърдите“ модели за УЧР водещи са количествените, изброимите и бизнес ориен-
тираните аспекти на управлението на общия брой ресурси, които са рационално средство за 
постигане на продуктивност. Ролята и функциите на служителите са тясно свързани със стра-
тегическите цели на организацията (Boxall, 1996; Hendry & Pettigrew, 1990). При „меките“ мо-
дели се разчита на гъвкавост и адаптивност, за да се постигне по-висока отдаденост в процеса 
на работа, в резултат на автономност и самоконтрол на действията на служителите и взаимно 
доверие (Александрова, 2016б; Александрова, 2017б).

„Общността за управление на човешките ресурси“ (The Society for Human Resource Man-
agement (SHRM))предлага модел, разглеждащ 6 основни функции на управлението на човеш-
ките ресурси (Steward & Brown, 2011):

ВЛИЯНИЕ НА ПРАКТИКИТЕ ЗА УЧР ВЪРХУ ОРГАНИЗАЦИОННОТО ГРАЖДАНСКО ...
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1. Стратегическо управление – сътрудничество с други части на организацията за по-
ставяне на цели и осигуряване на качествени продукти и услуги.

2. Планиране и заетост на работната сила – идентифициране на позиции, които обхва-
щат работните задължения; подбор и избор на желаните кандидати/служители.

3. Развитие на човешките ресурси – оценка на изпълнението на служителите; препода-
ване на нови знания, умения способности на служителите.

4. Възнаграждения (общо) – честно заплащане на служителите; предлагането на при-
добивките като форма на застраховка.

5. Трудови взаимоотношения и взаимоотношения със служителите – създаване и упра-
вление на взаимоотношенията между компанията и служителите; работа с профсъ-
юзите.

6. Управление на риска – създаване на процедури, които да осигурят безопасна и си-
гурна работна среда.

Тенденцията към стратегическо управление като цяло придобива популярност през 70-те 
и 80-те години и неизменно засяга и системата за УЧР, която постепенно започва да се тран-
сформира в стратегическо управление на човешките ресурси (Armstrong, 2006; Allen & Wright, 
2006; Dermol & Rakowska, 2014; Storey, Wright and Ulrich, 2009). Темпът на развитие е изклю-
чително динамичен и организациите, които искат да оцелеят, трябва да се приспособят. В този 
смисъл и стратегическото управление на човешките ресурси (СУЧР) се разбира като „модел на 
планиранo внедряванe и дейности на човешките ресурси, които целят да дадат възможност на 
организацията да постигне целите си“ (Wright & McMahan, 1992, p.298). Човешките ресурси се 
възприемат и третират като част от цялостната стратегия на организацията. Заложен е принци-
път на мултидименсионалността и крос-функционалността. „Стратегическото управление на 
човешките ресурси е дейността на висшите ръководители на предприятието, която е насочена 
към разработване и реализиране на неговата политика, цели, стратегия и планове за човешките 
ресурси, организиране и координиране на работата по тяхното изпълнение, мониторинг върху 
хода на процеса и постигнатите резултати и предприемане при необходимост на коригиращи 
действия“ (Шопов, Евгениев, Каменов, Атанасова, & Близнаков, 2013, стр.30-31). Боксал и 
Пърсел смятат, че има три основни области, които са важни за стратегическото управление 
на хората в организациите: работна продуктивност, организационна гъвкавост и социална ле-
гитимност (Boxall & Purcell, 2003). Макар първите две да срещат сериозна подкрепа, двамата 
автори твърдят, че е много важно да се обърне внимание и на социалното приемане на органи-
зационната стратегия. Хората са част от обществото и в основата на съществуването им стоят 
взаимоотношенията между тях и социалния обмен с останалите членове на това общество.

ОРГАНИЗАЦИОННО ГРАЖДАНСКО ПОВЕДЕНИЕ
Идеята за организационното гражданско поведение е неизменно свързана с развитието 

на организационната психология и организационното поведение като цяло. Този специфичен 
тип поведение се заражда в началото на 20-ти век, но получава солиден изследователски инте-
рес и натрупва значително количество данни през 80-те и 90-те години. Денис Орган е първият 
автор, който въвежда понятието „организационно гражданско поведение“ (ОГП) и го определя 
като „индивидуално поведение, което е свободно избираемо, не е директно или експлицитно 
разпознаваемо от формалната система за възнаграждения и което в крайна сметка повишава 
ефективното функциониране на организацията“ (Organ, 1988, p.4). Поставя се акцент върху 
това, че такова поведение не е задължително изискване, произлизащо от конкретната роля и 
длъжностна характеристика, както и от трудово-правните взаимоотношения между служител 
и организация. То е изцяло доброволен акт и ако не бъде приложено, това няма да доведе до 
наказания (Podsakoff, MacKenzie, Paine, & Bachrach, 2000; Александрова, 2015а). Няма и из-
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градена система за оценка и възнаграждения, която да бъде прилагана спрямо него. Затова и 
много често се асоциира с понятия като екстра-ролево (Katz & Kahn, 1966;1978; Zhu, 2013) или 
просоциално поведение (Brief & Motowidlo, 1986; Puffer, 1987), организационна спонтанност 
и др. (George & Brief, 1992; Van Dyne, Graham, & Dienesch, 1994; Smith, Organ, & Near, 1983). 
Друго определение твърди, че „организационното гражданско поведение се състои от усилия-
та на членовете на организацията, които подпомагат трудовата организация, нейния имидж и 
цели“ (Ригио, 2006, стр.255). Т.е., в основата си това поведение е насочено към поддържането и 
осъществяването на мисията, визията и целите на организацията, чрез индивидуалния принос 
на всеки служител. Съществуват и редица други дефиниции, които се обединяват около идеята 
за доброволния характер на организационното гражданско поведение и ползите от него за по-
добряване на ефективността на организацията (Александрова, 2016а). В рамките на различни 
социокултурни контексти изследванията също се фокусират върху обобщаването на научните 
и практико-приложните достижения по проблема (Yaylaci, 2016).

С времето конструктът организационно гражданско поведение се утвърждава, характе-
ризирайки се с прояви на алтруизъм, оказване на взаимопомощ в работните задачи, проявле-
ние на граждански добродетели и инициативност (Smith et al., 1983; Van Dyne et al., 1994). В 
основата му стоят механизмите на социалния обмен между организацията и нейните членове 
(Konovsky & Pugh, 1994), извън рамките на трудовото изпълнение (Puffer, 1987; Williams & 
Anderson, 1991).В процеса на изследване на организационното гражданско поведение се обо-
собяват две основни линии. Според първата, гражданското поведение в организацията се проя-
вява като алтруистичен и просоциален акт, насочен в помощ на другите – колегите, клиентите, 
външните контрагенти и в подкрепа на имиджа на организацията (Organ, 1988; Smith et al., 
1983; Brief & Motowidlo, 1986; Puffer, 1987; Bateman & Organ, 1983). Такъв тип поведение може 
да бъде възнаградено и стимулирано от организацията, но то не е пряко свързано с подобни 
очаквания. Мотивацията е вътрешна и служителите са фокусирани върху собствените си при-
носи и ангажираност със задачите. Ако в последствие организацията реши да ги възнагради, 
това е допълнителен бонус за тях.

Втората изследователска насока изхожда от политико-философското тълкуване на ор-
ганизационното гражданско поведение като „активен граждански синдром“ (Van Dyne et al., 
1994). Той обхваща три взаимосвързани категории граждански отговорности: подчинение, ло-
ялност и участие. Изхожда се от създадените от организацията политики и практики, вътреш-
ния трудов ред, ценностите и организационната култура, които освен че регулират нормативно 
и формално изпълнението на работните задачи, създават и предпоставки за формиране на при-
вързаност и лоялност към организацията, както и желание за по-голяма активност и включе-
ност в „организационния живот“. Това означава и дейностен подход към инициирането, под-
държането и развиването на различни активности и мероприятия, които освен че оптимизират 
процесите, подобряват и организационния климат и междуличностните взаимоотношения и 
повишават ефективността (Илиева, 2000).

Една от основните класификации, която има широко приложение и е използвана в изслед-
вания в български условия (Илиева, 2000; Илиева, 2006a; Илиева, 2006б; Alexandrova, 2016; 
Александрова 2017б) се фокусира върху 5-дименсионална структура на организационното 
гражданско поведение. Тези пет форми на организационно гражданско поведение са по-ясно 
изразени и релевантни за българския тип култура. Те са изведени на базата на два от най-ши-
роко използваните модели за гражданско поведение (Smith et al., 1983; Van Dyne et al., 1994). 
Самите 5 дименсии на организационното гражданско поведение са:

•	 Алтруизъм – доброволно подпомагане на новопостъпилите служители и ориентаци-
ята им в рамките на организацията, извършване на дейности, които не се изискват 
изрично от тях и др.

ВЛИЯНИЕ НА ПРАКТИКИТЕ ЗА УЧР ВЪРХУ ОРГАНИЗАЦИОННОТО ГРАЖДАНСКО ...
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•	 Общо съгласие – цялостна готовност за оказване на помощ и съдействие без това 
да е насочено към конкретна личност; точност и прецизност спрямо трудовия ред 
(спазване на почивки и др.).

•	 Лоялност – изграждане, поддържане и промотиране на позитивен имидж на компа-
нията в обществото.

•	 Подчинение – по отношение на правилата и нормите, стандартите за изпълнение на 
трудовите задачи.

•	 Участие – акцентът се поставя върху взаимодействието с другите, социалния обмен 
и личните приноси за постигане на резултатите.

Голямо внимание се обръща и на влиянието на подходите за управление на човешки-
те ресурси (УЧР) за формирането на организационно гражданско поведение (Илиева, 2000). 
Установява се, че практиките по управление на човешките ресурси корелират положително 
със съгласието (като форма на организационно гражданско поведение), опосредствани са от 
възприетото влияние на работното място, което пък опосредства индиректно и влиянието на 
практиките по УЧР върху проявите на алтруизъм. Също така, възприетата организационна 
подкрепа от страна на служителите показва, че те приемат организацията си като загрижена за 
тяхното благополучие, но няма доказателства, че това въздейства върху поведението им. Всъщ-
ност, чрез залагането на определени модели за управление на човешките ресурси, свързани с 
изпълнението на дадена задача, се провокира вътрешната мотивация на служителите и това 
индиректно би могло да доведе до организационно гражданско поведение (Snape & Redman, 
2010). Освен обаче изпълнението на определените спрямо длъжностната характеристика за-
дължения, компаниите би следвало да провокират и доброволно и спонтанно поведение, пове-
че включеност на служителите при взимането на решения, като това повишава ефективността 
и стремежа да се ограничават контрапродуктивните прояви, които вредят на постигането на 
желаните резултати (Wright & Kehoe, 2007). Доста организации използват и т.нар. „работни 
системи за високо изпълнение“ (high-performance work systems), които са интегративна част 
от системата за управление на човешките ресурси и организационната стратегия и включват 
селективен подбор, самоуправляващи се екипи, децентрализирано взимане на решения, про-
грами за обучение на служителите, гъвкавост на работните задачи, отворена комуникация, въз-
награждения, свързани с изпълнението и др. (Evans & Davis, 2005). Те са и неизменно свързани 
с организационната структура и системите на управление, като създават конкурентно предим-
ство пред останалите организации и използват успешно човешкия капитал в динамичните ус-
ловия на пазара.

МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Въпросник за подходите за управление на човешките ресурси – този въпросник включ-

ва в себе си 38 твърдения от 4 различни въпросника, както и новосъздадени айтеми. Включени 
са твърдения, които отразяват системите за подбор и назначаване (напр. айтем: „Назначава-
нето на работа се прави по обективни и ясно определени критерии и процедури“), системи за 
оценяване (напр. айтем: „Оценяването/атестирането се прилага обективно и безпристрастно 
от ръководството“), системи за обучение и повишаване (напр. айтем: „Предоставят се възмож-
ности за обучение и повишаване на квалификацията за сметка на организацията“), системи за 
възнаграждения (напр. айтем: „Системата от възнаграждения включва разнообразни начини 
за стимулиране на изпълнението“), управленски стилове (напр. айтем: „Отчитат се мненията 
и възгледите на служителите в процеса на управление“), мотивите за работа (напр. айтеми: 
„Моята работа е интересна и увличаща“, „Работното ми време е удобно за мен и за семей-
ството ми“, „Имам възможност да ползвам допълнителни придобивки и облаги (напр. по-го-
лям отпуск, карти за почивка, премии, осигурена медицинска помощ и др.) (Илиева, 2009). 
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Твърденията се оценяват с 5-степенна Ликъртова скала от 1 – Напълно не съм съгласен/на 
до 5 – Напълно съм съгласен/на, като изследваните лица трябва да имат предвид конкретната 
организация, в която работят. След направения факторен анализ по метода на главните компо-
ненти, варимакс-ротация са изведени следните скали: „Управленски стилове и ценности“ (18 
твърдения, α=0,95), „Системи за подбор и оценка на изпълнението“ (11 твърдения, α=0,92), 
„Характеристики на работата“ (6 твърдения, α=0,82), „Възнаграждения и социални придобив-
ки“ (3 твърдения, α=0,72). Надеждността на целия въпросник е 0,97, което е доста висок пока-
зател, показващ консистентността на скалата.

Въпросник за организационно гражданско поведение – използваният в настоящото из-
следване въпросник за организационното гражданско поведение всъщност включва в себе си 
2 отделни въпросника.

Първият въпросник за организационното гражданско поведение (Smith et al., 1983) съ-
държа 16 айтема, от които след факторен (метод на главните компоненти, варимакс-ротация) 
и айтем-анализ бяха отстранени два и използваната скала има 14 твърдения (Илиева, 2006б). 
Твърденията се оценяват с 5-степенна Ликъртова скала от 1 – Напълно не съм съгласен/на до 
5 – Напълно съм съгласен/на, като изследваните лица трябва да имат предвид конкретната ор-
ганизация, в която работят. Надеждността на целия въпросник е α=0,9, което е изключително 
висок показател от статистическа гледна точка.

Обособяването на факторите съответства на предложените от авторите алтруизъм и общо 
съгласие, а коефициентът α на Кронбах и за двете подскали е над 0,7 (съответно за алтруи-
зма – α=0,87, а за общото съгласие – α=0,76). Алтруизмът се установява с твърдения от типа: 
„Повечето хора в тази организация: - помагат на тези, които са отсъствали; - доброволно пред-
приемат да вършат неща, дори и те да не се изискват от тях; - ориентират и насочват новопос-
тъпилите дори и това да не се изисква от тях”.

Общото съгласие се измерва с твърдения, които характеризират цялостна готовност за 
оказване на помощ и съдействие и не са насочени конкретно към определена личност. Приме-
ри за такива твърдения са: “Повечето хора в тази организация: - са точни; - не правят извънред-
ни почивки; - предварително съобщават, ако нямат възможност да дойдат на работа”.

Вторият въпросник за организационно гражданско поведение (Van Dyne et al., 1994) от-
разява интерпретирането на организационното гражданско поведение като многодименсиона-
лен конструкт, който съдържа три основни компонента: подчинение, лоялност и участие. След 
експлораторен факторен анализ, от първоначалната скала от 54 твърдения авторите предлагат 
инструмент за измерване на организационното гражданско поведение, който съдържа 34 твър-
дения. Извлечени са пет фактора. Първите два от тях се интерпретират като лоялност и подчи-
нение и потвърждават емпирично наличието на тези аспекти на организационното гражданско 
поведение (Илиева, 2006б). Емпиричните резултати за третата основна категория на организа-
ционното гражданско поведение - участието, са по-сложни и противоречиви, като разглеждат 
различни аспекти на участието. Въпреки това, в настоящото изследване се поддържа трифак-
торното решение, според което участието е една дименсия. Така към подскалата за лоялност 
има твърдения от типа: „Повечето хора: - представят организацията в благоприятна светлина 
пред външни хора; - доброволно се съгласяват да работят в извънработно време; - не защитават 
организацията, когато някои служители я критикуват (обърнат айтем); - активно допринасят за 
създаване и развитие продуктите на организацията.” Подчинението се установява с твърдения 
като напр.: „Спазват стриктно правилата и инструкциите за работа”, „Независимо от обстоя-
телствата, работата им е от най-високо качество”, „Не спазват сроковете за работа, поставени 
от ръководството” (обърнат айтем), „Рядко си губят времето, докато са на работа”. Примери 
от подскалата за участие са: „Насърчават другите да се изказват на срещи и събрания”, „Често 
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правят творчески предложения на колегите си”, „Присъстват само на задължителни срещи и 
събрания, свързани с работата” (обърнат айтем), „Трудно си сътрудничат с другите при съв-
местна работа и при работа по проекти” (Илиева, 2006б).

Подскалите показват подходяща вътрешна надеждност - авторите на въпросника уста-
новяват, че тя варира от 0,65 до 0,84 за отделните подскали, а за целия въпросник е 0,95. В 
проведеното изследване коефициентът на надеждност на цялата скала α е 0.92, а при отделните 
подскали е съответно за лоялност – 0,82, за подчинение – 0,86 и за участие – 0,84.

ИЗВАДКА
359 изследвани лица участват в проучването – всичките от тях работещи в различни ком-

пании в България. 176 от тях(49%)са мъже и 179 (49,9%) – жени. По отношение на възрастта, 
повечето хора са между 26 и 35 г. (181 ИЛ, 50,4%), следвани от тези между 36 и 45 г. (103 ИЛ, 
28,7%), 46-55 г. (37 ИЛ, 10,3%), до 25 г. (20 ИЛ, 5,6%) и над 55 г. (12 ИЛ, 3,3%). 79,1 % от рес-
пондентите (284 ИЛ) имат висше образование. Общият трудов стаж е разделен в 7 групи: 94 
от участниците (26,2%) имат общ трудов стаж между 11 и 15 г., следвани от тези с между 6 и 
10 г. (93 ИЛ, 25,9%), 3-5 г. (57 ИЛ, 15,9%), над 20 г. (50 ИЛ, 13,9%), 16-20 г. (44 ИЛ, 12,3%), 1-2 
г. (12 ИЛ, 3,3%), под 1 г. (3 ИЛ, 0,8%). Трудовият стаж в рамките на конкретната организация 
варира между 0 и 35 г. със средна стойност от M=4,64. По отношение на сферата на дейност, 
най-много представители има от сектор „Информационни технологии“ – 104 (29%), следвани 
от „Строителство, архитектура и монтажни дейности“ (64 ИЛ, 17,8%), „Човешки ресурси“ (41 
ИЛ, 11,4%), „Финансови, банкови, застрахователни институции“ (30 ИЛ, 8,4%), др. Нивото на 
заеманата позиция като демографски фактор е приложим за 295 от респондентите (изключени 
са представителите на сектор „Строителство, архитектура и монтажни дейности“). Разпреде-
лението е следното: 90 „Старши специалисти“ (25,1%), 82 „Специалисти“ (22,8%), 46 пред-
ставителя на средно мениджърско ниво (12,8%), по 26 (7,2%) висши мениджъри и младши 
специалисти и 25 от участниците са ръководители на екип (7%).

ВЛИЯНИЕ НА ПРАКТИКИТЕ ЗА УЧР ВЪРХУ ОРГАНИЗАЦИОННОТО ГРАЖ-
ДАНСКО ПОВЕДЕНИЕ – АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

При разглеждането на различните подходи в упралвението на човешките ресурси се ока-
за, че „Характеристиките на работата“ имат най-висока средна стойност M=3,78, SD=0,81, а 
„Системите за подбор и оценка на изпълнението“ – най-ниски: M=3,11, SD=0,91. „Управлен-
ските стилове и ценности“ имат средна стойност от М=3,40, SD=0,86, a „Възнагражденията и 
социалните придобивки“ – М=3,39, SD=1,00.

Другият основен конструкт, който е изследван, е организационното гражданско поведение 
и неговите форми. Данните показват, че „Общото съгласие“ има най-висока средна стойност 
от М=3,40 (SD=0,69), следвано от „Алтруизма“ (М=3,27, SD=0,82); „Подчинението“ (М=3,25, 
SD=0,70); „Участието“ (M=3,10, SD=0,67), a „Лоялността“ има най-ниска стойност от М=2,89, 
SD=0,63. Интересно е, че тези резултати напълно се припокриват с данните от проведено през 
2016г. изследване с извадка от 70 човека, където формите на организационно гражданско пове-
дение са ранжирани по същия начин с близки средни стойности (съответно М=3,26; 3,12; 3,04; 
2,97 и 2,87) (Alexandrova, 2016). Това показва консистентността на този феномен в българските 
организации и неговата стабилност във времето (Илиева, 2000; Илиева, 2006a; Илиева, 2006б; 
Alexandrova, 2016; Александрова 2017б).

При анализа на взаимозависимостите на практиките по УЧР с организационното граж-
данско поведение резултатите показват, че всички пет форми на организационното гражданско 
поведение корелират умерено към силно с всичките 4 подхода за управление на човешките 
ресурси, като всички стойности са значими при p<0,01(Табл. 1). Най-силно изразена е взаи-



719
мовръзката между управленските стилове и ценности с участието (r=0,59, p<0,01) и с алтру-
изма (r=0,568, p<0,01), следвани от системите за подбор и оценка на изпълнението и отново 
участието (r=0,533, p<0,01) и алтруизма (r=0,532, p<0,01). Тези данни са показателни за свър-
заността между формите на инициативност и поемане на допълнителни задължения, както и 
склонността да се помага на другите, с формалните и неформалните системи за оценка, както 
и различните аспекти на организационната култура. Колкото по-ясни ценностни модели има в 
една организация, толкова повече това стимулира служителите да са активни, да подражават на 
своите лидери и да се стремят към израстване и развитие. 

Лоялността като форма на организационно гражданско поведение корелира умерено по-
ложително също с управленските стилове и ценности (r=0,521, p<0,01) и със системите за под-
бор и оценка (r=0,496, p<0,01). Тези данни затвърждават идеята, че силната организационна 
култура създава форми на привързаност и лоялност, които се превръщат в дългосрочни парт-
ньорски взаимоотношения между служител и компания, а това води до задържане и развиване 
на талантите и създаване на ядро от специалисти, които растат и се развиват заедно със самата 
организация (Илиева, 2006а). Затова и подчинението като форма на гражданско поведение има 
по-високи нива, когато стиловете на управление са ясно заявени, ефективни са и могат да бъ-
дат модел за подражание (r=0,461, p<0,01), а също така, когато критериите за подбор са обек-
тивни, има обоснована и справедлива оценъчна система (r=0,429, p<0,01).

Алтруизмът или склонността да се помага на другите, да се въвеждат в процесите нови 
колеги, да се предава знание, се повлиява и от системите за възнаграждения и социалните при-
добивки (r=0,416, p<0,01) и характеристиките на работата (r=0,451, p<0,01). В много организа-
ции се стимулира участието в различни социални дейности (социални комитети, доброволци 
по посрещането на нови служители, участие в спортни мероприятия и т.н.), което спомага за 
социализацията в групата и в организацията и за придобиване на желан статус. Самото естест-
во на работата и условията (модерни офиси с места за отдих и почивка, за забавление; гъвкаво 
работно време и др.) също спомагат за развиването на социални умения и желание за активно 
участие в екипните дейности (корелацията е r=0,377, p<0,01). С времето това поведение се 
затвърждава и служителите стават и все по-лоялни. Склонността за оставане за по-дълго време 
в организацията е правопорционална на интересната и увличаща работа, добрия климат и ма-
териалните условия (r=0,377, p<0,01), както и разнообразните форми на бонуси и придобивки 
(r=0,382, p<0,01). Те пък от своя страна насърчават участието (r=0,422, p<0,01), но зависимост-
та им с подчинението е доста по-слаба (r=0,258, p<0,01). Спазването на нормите и правилата 
не се определя в толкова голяма степен и от условията на труд (r=0,298, p<0,01).

Общото съгласие или цялостната нагласа към оказване на помощ и придържане към ус-
тановените правила корелира в най-малка степен с 4-те подхода за управление на човешките 
ресурси, като най-ниската стойност на тази взаимовръзка е с възнагражденията и социални-
те придобивки (r=0,238, p<0,01), следвани от характеристиките на работата (r=0,287, p<0,01), 
системите за подбор и оценка на изпълнението (r=0,361, p<0,01) и управленските стилове и 
ценности (r=0,402, p<0,01). Тези резултати всъщност показват, че нагласата у служителите за 
съгласуваност с организационната среда е не толкова свързана с формалните системи в една 
компания, а по-скоро е личностна ориентация и форма на адаптация.
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Табл. 1. Взаимовръзки между подходите за управление на човешките ресурси и формите 
на организационно гражданско поведение (N=359)

Алтруизъм Общо съгласие Подчинение Участие Лоялност
Системи за подбор и оценка 
на изпълнението 0,532** 0,361** 0,429** 0,533** 0,496**

Управленски стилове и цен-
ности 0,568** 0,402** 0,461** 0,590** 0,521**

Възнаграждения и социални 
придобивки 0,416** 0,238** 0,258** 0,422** 0,382**

Характеристики на работата 0,451** 0,287** 0,298** 0,377** 0,377**

** Корелацията е значима при ниво на значимост p<0,01.

При задълбочаване на анализите за влиянието на практиките по управление на човеш-
ките ресурси като предиктори за появата на различни форми на организационно гражданско 
поведение, бяха проведени няколко регресионни анализа, които показаха, че управленските 
стилове и ценности са предиктор на всичките пет форми на организационно гражданско пове-
дение, като същото важи и за системите за подбор и оценка на изпълнението с изключение на 
общото съгласие (Табл. 2). Характеристиките на работата предсказват проявите на участие (с 
негативен знак), а възнагражденията и социалните придобивки не са фактор, който провокира 
граждански прояви у служителите.

Табл. 2. Влияние на подходите за управление на човешките ресурси за формиране на ор-
ганизационно гражданско поведение (N=359)

Подходи в управлението 
на човешките ресурси 

Форми на организационно гражданско поведение - β
Алтруизъм
R2 = 0,338

Общо съгласие
R2 = 0,166

Подчинение
R2 = 0,228

Участие
R2 = 0,367

Лоялност
R2 = 0,287

Системи за подбор и оценка 
на изпълнението 0,170* - 0,197* 0,154* 0,201*

Управленски стилове и 
ценности 0,362*** 0,346*** 0,402*** 0,513*** 0,349***

Характеристики на работа-
та - - - -0,146* -

Корелацията е значима при ниво на значимост:
***p<0,001; **p<0,01; *p<0,05

Управленските стилове и ценности от подходите за управление на човешките ресурси са 
предиктор в най-голяма степен на участието, като форма на организационно гражданско пове-
дение (β=0,513, p<0,001)и заедно със системите за подбор и оценка на изпълнението (β=0,154, 
p<0,05) и характеристиките на работата (β=-0,146, p<0,05) обясняват 37% от неговата вариа-
ция. Друга форма на гражданско поведение – подчинението – също се повлиява от управлен-
ските стилове и ценности (β=0,402, p<0,001)и системите за подбор и оценка на изпълнението 
(β=0,197, p<0,001), които обясняват 23% от вариацията му. Лоялността като друга разновид-
ност на гражданското поведение се обяснява в 29% от случаите от управленските стилове и 
ценности (β=0,349, p<0,001) и системите за подбор и оценка на изпълнението (β=0,201, p<0,05). 

Освен като „активен граждански синдром“ (Van Dyne et al., 1994), организационното 
гражданско поведение се разглежда и от перспективата на просоциално поведение (Smith et 
al., 1983), което включва формите му на алтруизъм и общо съгласие. Управленските стилове 
и ценности и системите за подбор и оценка на изпълнението обясняват 34% от проявите на 
алтруизъм в рамките на организациите. Стойностите са съответно β=0,362 (p<0,001) и β=0,170 
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(p<0,05). Само 17% от вариациите в общото съгласие се обясняват от управленските стилове и 
ценности (β= 0,346, p<0,001).

При първоначално направения корелационен анализ, в който не са изолирани въздейст-
вията на останалите фактори, характеристиките на работата и участието корелират умерено 
положително (r=0,377, p<0,01). Стойността на β обаче е отрицателна (β=-0,146, p<0,05), което 
провокира използването на допълнителни анализи. При частичната корелация между участие-
то и характеристиките на работа с контролиране на влиянието на системите за подбор и оценка 
на изпълнението се получи отрицателен корелационен коефициент от r=-0,106 (p<0,05), което 
потвърждава посоката на взаимовръзката, т.е. по-високите стойности на показателите от ха-
рактеристиките на работата водят до по-ниски нива в участието.

„Характеристиките на работата“ като подход в управлението на човешките ресурси обе-
динява в себе си няколко компонента. От една страна се оценява до колко работата е интересна 
и увличаща, до колко физическите условия на труд са добри, до колко работното време е удобно 
за съчетаване на професионалните с личните и семейни ангажименти. От друга страна, в този 
подход се включва и стимулиращата функция на заеманата длъжност, а именно използване на 
уменията и способностите, перспективите за кариерно развитие и справедливото оценяване. 
Когато служителите са удовлетворени от тези компоненти, тяхното „професионално свободно 
време“ става ограничено. В изпълнението на задълженията си те са фокусирани върху развива-
нето на уменията си и себедоказването си – че са способни, че са успешни, че са инициативни, 
че имат потенциала да бъдат повишени. Придържат се стриктно към установените правила и 
норми и рядко се отклоняват от конкретните задачи, които извършват. Това означава и по-мал-
ка кооперативност и желание за ангажиране с допълнителни дейности, защото биха искали да 
отделят време и на семейството, близките и приятелите си. За служителите, за които е важно да 
разполагат с личното си време, не е типично включването в различни формални и неформални 
служебни активности, ако това не се изисква задължително от тях. Разграничението между 
лични и професионални ангажименти е доста по-видимо и затова проявите на гражданско по-
ведение са доста по-ограничени.

Ценностната ориентация и организационната култура са в основата на изграждането на 
стабилна и успешна компания (Илиева, 2006а). Управлението на културата е много по-важно 
от управлението на процедурите и системите (Storey, 2007). Заложените базисни допускания, 
правила и норми на поведение предопределят цялостната насока на развитие. Те са онези мо-
дели на поведение, които показват кое е правилно и кое грешно, кое поведение се възнаграж-
дава и кое се наказва. Тези ценности съдържат и отговорите на голяма част от въпросите, 
които изникват в процеса на работа. Всеки служител има нужда от време, за да се адаптира и 
да опознае организацията в дълбочина. Затова и личният пример, който мениджърите дават е 
изключително важен, тъй като те са проводник на тези ценности. Създават се условия за об-
мен на знания, опит, добри практики между лидера (формален или неформален) и останалите 
членове на групата. Карен Кук дефинира този обмен като „доброволни транзакции, включващи 
трансфера на ресурси между две или повече действащи лица в името на обща полза“ (Cook, 
1977, p. 64). Той настъпва, когато няма видими и експлицитно заложени награди. Затова хората 
започват да разменят нематериални ресурси за получаване на някаква полза (Schroeder, 2010).
Самият социален обмен между лидер и членове има няколко измерения: принос към постига-
нето на общите цели, лоялност към групата, афект (привличане), разнообразност на взаимо-
отношенията и др. (Liden & Maslyn, 1998).Тази многоаспектност трябва да се има предвид и 
да се разглежда в детайли. Така например лоялността към групата може да корелира и да се 
припокрива с лоялността като форма на организационно гражданско поведение. 

Всичко това е заложено във възприемането на ръководителите в организацията като ха-
ризматични, вдъхващи доверие и компетентност, реализиращи думите си в дела. Има съгласу-
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ваност между личните и организационните ценности, като именно мениджърите от средните 
нива са проводник на тази двупосочна комуникация. Идеологията, мисията, визията на органи-
зацията, нейните политики, свързани с корпоративната социална отговорност и т.н. се онагле-
дяват с конкретните действия, които реализират стратегическия план на цялата организация и 
в частност на системите за управление на човешките ресурси. Това поражда чувство на съпри-
частност и участие в постигането на общия успех от страна на отделния служител. Като воде-
щото тук е по-скоро емоционалната обвързаност с организацията, а не толкова материалната.

Подборът на персонала е един от основните компоненти на системите за управление на 
човешките ресурси (Steward & Brown, 2011; Nicolescu, 2009; Guest, 1987; Storey, 2007; Mellam, 
Rao, & Mellam, 2015; Gomez-Mejia, Ballein, & Cardy, 2012; Ghiyasvand, Teimouri, & Ansari, 
2013; Илиева, 2016в) и неизменна част в планирането на ресурсите в организацията (не само 
човешките, но и материалните, финансовите и т.н.) (Fleming, 2000; Armstrong, 2006).Подборът 
придобива първостепенна важност, защото не само уменията и предишният опит са решаващи 
при избора, но също така и съответствието между личностовите особености и съществуващи-
те екипи и организационната култура (Duke II & Udono, 2012; Francis & Keegan, 2006). Поня-
кога не е достатъчно да се селектират просто добри специалисти. Голяма част от процесите 
изискват координация, взаимно доверие, оказване на помощ и подкрепа. Прекалено индивиду-
ално ориентираните служители могат да оказват негативно въздействие върху постигането на 
груповите цели.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В динамиката на съвременния бизнес организациите все повече осъзнават нуждата от 

„специално отношение“ към най-ценния ресурс – човешкия. Позитивна работна атмосфера, 
стимулиращи условия на труд, предизвикателства за развиване и усъвършенстване на умения-
та, разкриване на „неподозирани таланти“ и др. повишават мотивацията и удовлетвореността 
и карат хората да влагат повече от себе си и да добавят стойност към това, което правят. 

Гражданското поведение не се ограничава само до по-скоро формалните си аспекти, свър-
зани със спазване на установените правила, общо съгласие със заложените ценностни модели 
и т.н. Практики за управление на човешките ресурси, които развиват подкрепящи управленски 
модели и подпомагат служителите в развитието им и им дават пример, адекватни системи за 
подбор и справедливо оценяване на представянето, обективни и „заслужени“ възнаграждения, 
възможност за съчетаване на личен и професионален живо и др. провокират и доброволна-
та отдаденост на хората в организациите. Те стават по-дейни, по-подкрепящи, по-споделящи 
знанията и опита си. Организационният климат се променя и създава условия за по-висока 
ефективност, благосъстояние и положителни нагласи, което изгражда и представата за социал-
но отговорна и развиваща се организация. А това неминуемо води до желаните резултати – и 
материални (увеличаване на печалбата) и психологически – специалисти, реализиращи потен-
циала си и надграждащи цялостния си професионален имидж.

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ
Александрова, Б. (2015а). Нагласи към организационното гражданско поведение и негови про-

явления в контекста на организационното поведение. Юбилейна конференция „20 години 
философски факултет на ВТУ“, (pp. 50-58). Велико Търново (под печат).

Александрова, Б. (2016а). Организационно гражданско поведение: същност, предпоставки и 
последствия. Годишник на докторантите (под печат).

Александрова, Б. (2016б). Традиционни и съвременни подходи в управлението на човешките 
ресурси. Международна научна конференция “Лидерство и организационно развитие” 



723
(стр. 566-574). София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”.

Александрова, Б. (2017б). Системите за управление на човешките ресурси в съвременните 
организации. Международна научна конференция “Предизвикателства и перспективи 
пред съвременната психология”. София: Университетско издателство “Св. Климент 
Охридски” (под печат).

Илиева, С. (2000). Гражданското поведение в организацията – критерий за успешно управление 
на човешките ресурси. Управлението на човешките ресурси – важен фактор за 
европейска интеграция, (стр. 181-184). Варна.

Илиева, С. (2006а). Организационна култура: Същност, функции и промяна. София: 
Университетско издателство “Св. Климент Охридски”.

Илиева, С. (2006б). Организационно гражданско поведение - същност, измерване и 
детерминанти. Психологични изследвания, 1, 5-21.

Илиева, С. (2006в). Организационно развитие. София: Университетско издателство “Св. 
Климент Охридски”.

Илиева, С. (2009). Ценности и трудова мотивация. София: СУ „Св. Климент Охридски“.
Ригио, Р. (2006). Въведение в индустриалната/организационната психология. София: Дилок.
Шопов, Д., Близнаков, Й., Атанасова, М., Евгениев, Г., & Каменов, Д. (2004). Терминологичен 

речник по управление на човешките ресурси. София: Университетско издателство 
“Стопанство”.

Шопов, Д., Евгениев, Г., Каменов, Д., Атанасова, М., & Близнаков, Й. (2013). Как да управляваме 
човешките ресурси в предприятието. София: ИК “Труд и право”.

Alexandrova, B. (2016). Human resource management and organizational citizenship behavior. 
Achieving excellence in education, employment and human resource management (pp. 232-
243). Belgrade: Faculty of Business Economics and Entrepreneurship Belgrade; Sofia Univer-
sity “St. Kliment Ohridski”.

Allen, M. R., & Wright, P. M. (2006). Strategic Management and HRM (CAHRS Working Paper 
#06-04). Ithaca, NY: Cornell University, School of Industrial and Labor Relations, Center for 
Advanced Human Resource Studies. Retrieved from http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/
cahrswp/404/

Armstrong, M. (2006). A handbook of human resource management practice (10th Edition). London 
and Philadelphia: Kogan Page Limited.

Bateman, T., & Organ, D. (1983). Job satisfaction and the good soldier: The relationships between 
affect and “citizenship”. The Academy of Management Journal, 26, 587-595.

Boxall, P. (1996). The strategic HRM debate and the resource-based view of the firm. Human Re-
source Management Journal, 6(3), 59-75.

Boxall, P., & Purcell, J. (2003). Strategy and Human Resource Management. Basingstoke: Palgrave 
Macmillan.

Bratton, J., & Gold, J. (1999). Human Resource Management. Theory and Practice (2nd Ed.). Mac-
Millan Press.

Brief, A., & Motowidlo, S. (1986). Prosocial organizational behavior. The Academy of Management 
Review, 11, 710-725.

Cook, K. (1977). Exchange and power in networks of interorganizational relations. The Sociological 
Quarterly, 18, 62-82.

Dermol, V., & Rakowska, A. (2014). Strategic Approaches to Human Resources Management Prac-
tice. ToKnowPress.

Duke II, J., & Udono, E. N. (2012). A new paradigm in traditional human resource management prati-
ce. Journal of Management and Sustainability, 2(2), 158-162.

Evans, W. R., & Davis, W. D. (2005). High-performance work systems and organizational perfor-

ВЛИЯНИЕ НА ПРАКТИКИТЕ ЗА УЧР ВЪРХУ ОРГАНИЗАЦИОННОТО ГРАЖДАНСКО ...



ТРУДОВА И ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОЛОГИЯ
724

mance: The mediating role of internal social structure. Journal of Management, 31(5), 758-775.
Fleming, S. (2000). From personnel management to HRM: Key issues and challenged (CPMR Dis-

cussion Paper16). Dublin Institute of Public Administration.
Francis, H., & Keegan, A. (2006). The changing face of HRM: in search of balance. Human Resource 

Management Journal, 16(3), 231–249.
George, J., & Brief, A. (1992). Feeling good - doing good: A conceptual analysis of mood at work-or-

ganizational spontaneity relationship. Psychological Bulletin, 112, 310-329.
Ghiyasvand, D., Teimouri, H., & Ansari, R. (2013). Evaluating the human resource management 

practices effectiveness and providing a comprehensive model. International Journal of Human 
Resource Studies, 3(3), 72-86.

Gomez-Mejia, L., Ballein, D., & Cardy, R. (2012). Managing Human Resources (7th ed.). Pearson 
Education.

Gospel, H. (1992). Markets, Firms, and the Management of Labour in Modern Britain. Cambridge: 
Cambridge University Press.

Guest, D. (1987). Human resource management and industrial relations. Journal of Management 
Studies, 24(5), 503-521.

Guest, D., Michie, J., Sheehan, M., & Conway, N. (2000). Getting inside the HRM - performance 
relationship, ESRC Future of Work Programme Working Paper 8 . Academy of Management 
Conference, August, 4-9. Toronto.

Hendry, C., & Pettigrew, A. (1990). Human Resource Management: an agenda for the 1990s’. Inter-
national Journal of Human Resource Management, 1(1), 17-43.

Hiltrop, J.-M. (1996). The impact of human resource management on organisational performance: 
Theory and research. European Management Journal, 14(6), 628-637.

Kane, B., Crawford, J., & Grant, D. (1999). Barriers to effective HRM. International Journal to Man-
power, 20(8), 494-515.

Katz, D., & Kahn, R. (1966;1978). The social psychology of organizations. New York: Wiley.
Konovsky, M., & Pugh, S. (1994). Citizenship behavior and social exchange. The Academy of Man-

agement Journal, 37, 656-669.
Liden, R. C., & Maslyn, J. M. (1998). Multidimensionality of leader-member exchange: An empirical 

assessment through scale development. Journal of Management, 24(1), 43-72.
Martin-Alcazar, F., Romero-Fernandez, P. M., & Sanchez-Gardey, G. (2008). Human resource man-

agement as a field of research. British Journal of Management, 19, 103-119.
Mellam, A. C., Rao, P. S., & Mellam, B. T. (2015). The effects of traditional and modern human 

resource management practices on employee performance in business organisations in Papua 
New Guinea. Universal Journal of Management, 3(10), 389-394.

Nicolescu, O. (2009). Methods and techniques specific to human resource management. Review of 
International Comparative Management, 10(1), 5-18.

Organ, D. (1988). Organizational citizenship behavior: The good soldier syndrome. Lexington, MA: 
Lexington Books.

Podsakoff, P., MacKenzie, S., Paine, J. B., & Bachrach, D. (2000). Organizational citizenship be-
haviors: A critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future 
research. Journal of Management, 26(3), 513-563.

Puffer, S. (1987). Prosocial behavior, non-compliant behavior, and work performance among com-
mission salespeople. Journal of Applied Psychology, 72, 615-621.

Ravanfar, M. M. (2015). Analyzing organizational structure based on 7s model of Mckinsey. Global 
Journal of Management and Business Research (A) , 15(10), 6-12.

Reidy, L. (2015). Make that grade: human resource managament (4th Edition). Dublin: Gill & Mac-
millan Ltd.



725
Sanches-Runde, C., Whittington, R., & Quintanilla, J. (2000). Human resource management impli-

cations of new forms of organizing (Research Paper No 409). IESE: University of Navarra. 
Barcelona.

Schroeder, T. (2010). Explaining organizational citizenship behavior: A critical review of the social 
exchange perspective (WP-10-03).

Singh, S., Darwish, T. K., Costa, A. C., & Anderson, N. (2012). Measuring HRM and organisational 
performance: concepts, issues, and framework. Management Decision, 50(4), 651-667.

Smith, A., Organ, D., & Near, J. (1983). Organizational citizenship behavior: Its nature and anteced-
ents. Journal of Applied Psychology, 68(4), 653-663.

Snape, E., & Redman, T. (2010). HRM practices, organizational citizenship behaviour, and perfor-
mance: A multi-level analysis. Journal of Management Studies, 47(7), 1219-1247.

Steward, G. L., & Brown, K. G. (2011). Human resource managament: Linking strategy to practice 
(2nd Ed.). Wiley.

Storey, J. (1992). Developments in the management of human resources. Oxford: Basil Blackwell.
Storey, J. (2007). Human resource management: A critical text. Cengage Learning EMEA.
Storey, J., Wright, P., & Ulrich, D. (2009). The Routledge companion to strategic human resource 

management. New York: Routledge.
Truss, C., Gratton, L., Hope-Hailey, V., McGovern, P., & Stiles, P. (1997). Soft and hard models of 

human resource management: a reappraisal. Journal of Management Studies, 34(1), 53-73.
Van Dyne, L., Graham, J., & Dienesch, R. (1994). Organizational citizenship behavior: Construct 

redefinition, measurement, and validation. Academy of Management Journal, 37(4), 765-802.
Williams, L., & Anderson, S. (1991). Job satisfaction and organizational commitment as predictors of 

organizational citizenship and in-role behaviors. Journal of Management, 17, 601-617.
Wright, P. M., & Kehoe, R. (2007). Human resource practices and organizational commitment: A 

deeper examination. CAHRS Working Paper #07-15.
Wright, P. M., & McMahan, G. C. (1992). Theoretical perspectives for strategic human resource man-

agement. Journal of Management, 18(2), 295-320.
Yaylaci, A. F. (2016). An analysis of studies on organizational citizenship behaviors in Turkey: 2000-

2015. Journal of Education and Training Studies, 4(8), 99-115.
Zhu, Y. (2013). Individual behavior: In-role and extra-role. International Journal of Business Admin-

istration, 4(1), 23-27.

ВЛИЯНИЕ НА ПРАКТИКИТЕ ЗА УЧР ВЪРХУ ОРГАНИЗАЦИОННОТО ГРАЖДАНСКО ...



ТРУДОВА И ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОЛОГИЯ
726

СПЕЦИФИКА НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА И ЕКИПНА  
ЕФЕКТИВНОСТ В СОФТУЕРНИ КОМПАНИИ

Цветелина Цветанова Панчелиева, докторант,  
СУ „Св. Климент Охридски“

Снежана Евлогиева Илиева, професор д.пс.н.,  
СУ „Св. Климент Охридски“

SPECIFICS IN THE ORGANIZATIONAL CULTURE  
AND TEAM EFFECTIVENESS IN SOFTWARE COMPANIES

Tsvetelina Tsvetanova Panchelieva, PhD Candidate,  
Sofia University “St. Kliment Ohridski”
Snezhana Evlogieva Ilieva, Prof. PhD.,  

Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Проучват се взаимовръзките между организационна култура и екипна ефективност в сектор “Ин-
формационни технологии”. Използва се моделът на конкурентните ценности, въз основа на който се раз-
граничават четири типа организационна култура - кланова, пазарна, адхократична и йерархична.  Ефек-
тивността на екипите се установява чрез четири фактора – екипни резултати, екипни процеси, привърза-
ност и споделени ментални модели. Изследвани са специалисти, работещи в над 30 български и чуждес-
транни софтуерни компании в България. Резултатите сочат, че  водещи са типовете култура с ориентация 
към външната среда. Установено е, че организационната култура оказва влияние върху такива дименсии 
на екипната ефективност като екипни резултати, екипни процеси и привързаност към екипа. 

 
The interrelationship between organizational culture and team effectiveness in the IT sector is explored. 

The Competing values framework   is used to distinguish between four types of organizational culture - clan, mar-
ket, adhocracy, and hierarchy. We examine the team effectiveness through four factors - team results, team pro-
cesses, commitment and shared mental models. Specialists working in more than 30 Bulgarian and international 
software companies in Bulgaria are studied. The results indicate that the types of culture are oriented towards the 
external environment. The organizational culture influences such dimensions of team efficiency as team results, 
team processes, and team commitment.

Наличието на подкрепяща организационна среда се разглежда като един от ключовите 
фактори за екипна ефективност. Предвид съвременната динамика при компаниите – преструк-
туриране, намаляване или преоткриване на работни места, новите роли, които изникват, са 
предимно екипно ориентирани. Съответно, уменията за работа в екип стават едни от най-често 
търсените. Организациите стават все по-стремящи се към ефективност и гъвкавост и с все 
по-плоскиструктури, които да позволяват бързо реагиране в непрекъснато променящата се 
външна среда. Работата и проектите стават все по-сложни, с по-малко време и с по-глобален 
обхват. Всички тези фактори, събрани заедно, увеличават трудността на един човек да изпъл-
нява една работа. Следователно, при съвременното работно място екипите са основно звено 
(De Meuse, 2009).

За екипите фактори като време, комуникация и организационен контекст се превръщат в 
ключови. Сред факторите, които повлияват начина на работа на екипите и ефективността им, 
са организационният контекст и структура (Iversen&Ngwenyama, 2006).

Организационната култура е един от ключовите аспекти, които влияят върху екипите, тъй 
като са свързани с ценностите, нормите и поведенията, които са приемливи в една организация 
(Камерън и Куин, 2012). Според Doolen (2003) културата предопределя следното:

-  Доколко организационната култура подкрепя позитивните взаимодействия между 
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екипите вътре в организацията, свързани с комуникация и сътрудничество;

-  Доколко организационната култура насърчава интеграцията на екипа към останалата 
част от организацията;

-  Доколко организационната култура цени и насърчава екипите и екипната работа.
Приложението на модела на конкурентните ценности и по-специално OCAI (Organiza-

tionalcultureassessmentinstrument) е често срещано в литературата за проучване на типа култура 
в различни сектори. Моделът е едни от най-влиятелните за проучване на типа култура в бизне-
са. Той разграничава две дименсии: „гъвкавост срещу стабилност и контрол“ и „външна срещу 
вътрешна ориентация“ и дефинира четири типа организационна култура: кланова, йерархич-
на, адхократична и пазарна. Клановата организационна култура е ориентирана към подкрепа 
на вътрешногруповите членове, насърчава се участието, сътрудничеството. Фокусът е върху 
хората, има взаимно доверие, екипен дух и се подкрепя и насърчава развитието на индивида. 
При йерархичната култура се поставя акцент върху авторитета, рационалността, процедурите 
и разделянето на работата. Правилата са важни и се спазват като по този начин осигуряват ред 
и предсказуемост. Адхократичната култура се характеризира с търсене на нова информация, 
креативност, отвореност към промяна, експериментиране. Особеност на пазарната култура е 
ориентацията към постигането на целите. При поставени задачи се търси начин за изпълне-
нието им, като се акцентира върху рационалност, показатели за изпълнение, отчетност и въз-
награждения (Камерън и Куин, 2012).

В статия на Камерън и Куин от 2001 г. авторите разграничават два типа организации 
– органистични и механистични. Органистичните организации се приемат като адаптивни и 
гъвкави (CameronandQuinn 2011), което им позволяват да отговарят по-добре на пазара (напри-
мер чрез промяна или фина настройка на офертите им). Компании като Apple и Google демон-
стрират подобен динамизъм. Организации с доминиращи неорганистични форми на култура, 
от една страна, са склонни да са по-стабилни, предвидими и механистични (CameronandQuinn 
2011). Сред примерите за по-механистични компании са конгломерати като GeneralElectric и 
Boeing. Интересно е, че авторите поставят технологичните компании и по-специфично, разра-
ботващите софтуерни продукт и услуги, сред органистичните култури. Органистичните култу-
ри акцентират върху поемането на риск, насърчаването на стремежите на служителите, и/или 
осигуряването на среда, подходяща за съвместна работа. Такава среда може да послужи като 
конкурентно преимущество, да подпомогне бизнес ръста и да подобри шансовете за успех на 
компанията (Choueke&Armstrong 2000). 

В тази връзка, може да се каже, че органистичните и механистични форми на структура и 
култура са ефективни за фирми в зависимост от средата и процесите, с които оперират. Напри-
мер, в среда с високи нива на несигурност и внезапни промени (като в развиващите се пазари), 
традиционните бюрократични начини на контрол чрез пазарни и йерархични култури няма да 
са ефективни, но органистичните начини на контрол чрез кланова и адхократична култура се 
справят по-добре (Alvesson&Lindkvist, 1993).

В проучване на организационната култура в технологична компания в Холандия се оказ-
ва, че най-често срещана е йерархичната култура, следвана от кланова, адхократична и пазарна 
култура (Abbink, 2015). Цел на компанията-участник е била промяна в актуалната им култура 
и постигане на силна насока към иновации и клиенти. Прилага се рамката на конкурентните 
ценности и OCAI, като са изведени средни стойности в предпочитанията на служителите по 
отношение на актуална и бъдеща култура. В проучването са участвали 301 служители (Abbink, 
2015). 

Изследванията на типа култура в технологичния сектор и по-специфично в ИТ, са изклю-
чително ограничени. Резултатите от изследване на водещия тип култура сред служители на 
ИТ компании показват, че преобладаващ е пазарният тип, следван от клановия и йерархичния 
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(Александрова, 2014). На последно място е поставен адхократичния тип култура, което може 
да се обясни това, че в българския контекст на ИТ сектора не се разработват толкова много ино-
вативни продукти и услуги към момента на провеждане на проучването. В силно конкурентна 
среда – както е в ИТ сектора, стремежът е придобиване на пазарен дял и завоюване на нови 
клиенти, не толкова в предлагане и създаване на нови продукти.

Влиянието на културата върху екипите е проучена добре от Serrate-Alfonso и колеги 
(2014). Организационна стратегия и управленските процеси също са свързани с начина, по 
който функционират екипите, като влияят на това:

-  Доколко мениджмънтът създава и задава ясни цели и задачи за екипа;
-  Доколко управленските процеси и решения подпомагат напасването между екипни 

цели и цели на цялата организация;
-  Доколко мениджмънтът подкрепя екипа чрез разпределение на необходимите ресур-

си (Doolen, 2003).
Споделените ценности, вярвания, смисъл, общо разбиране са различни начини за опис-

ване на културата. Организационната култура се определя като набор от ценности, вярвания 
и поведенчески норми, които ръководят начина на работа на членовете на организацията. В 
технологичните компании, а и не само, различните мениджъри трябва да работят заедно, за 
да насърчат култура, в която междуекипните взаимодействия поддържат и подкрепят общите 
стратегически цели на организацията (Doolen et al., 2003).

Все по-често, софтуерните организации имат нужда от динамични възможности за из-
граждане, интегриране и преконфигуриране на ресурси, за да се отговори на изключително 
сложна и нестабилна среда (Dingsøyr&Dybå, 2012). Само свързването на хора с технологии, 
чрез които да си сътрудничат, не е достатъчно, за да се гарантира ефективното изпълнение на 
екипа. Необходима е работа за по-добро разбиране на динамиката на разпръснати или вирту-
ални софтуерни екипи.

Екипният феномен е неочакван, пораждащ се, появяващ се, тъй като идва от индивиду-
ални афекти, поведение и характеристики; той се развива с взаимодействията и става колек-
тивен. Технологиите имат потенциала да изискват и да подобряват работата в екип и екипната 
ефективност. McConnell (1996) стига до заключението, че много от проблемите, които срещат 
софтуерните екипи, са резултат от пожелателно мислене, поддържано в условията на нараства-
щи доказателства, като честната комуникация е от решаващо значение за предизвикване на 
тази комфортна фантазия. В ИT всичко се променя много бързо и както казва Tannenbaum 
(2012) за тенденциите в екипите: вместо да мислим за традиционните типове екипи, може би 
е най-добре да разберем екипите, като изучаваме предизвикателствата, натиска, изисквания-
та, водещите мотиватори и благоприятстващи фактори при реални екипи в динамични усло-
вия. Организационната култура до голяма степен влияе на екипите в динамичните софтуерни 
компании. Ценностните ориентации могат да попречат или да улесняват екипната работа, а в 
зависимост от преобладаващият тип, могат да се въведат различни процеси и практики, свър-
зани с управлението на човешките ресурси, лидерските стилове и цялостната интеграция на 
стратегическите решения в ежедневната работа на екипите. 

метод

За целите на проучването са приложени два въпросника, както следва:
- Въпросник за изследване на организационната култура, съставен от 16 твърдения;
- Въпросник за екипна ефективност, съдържащ 30 твърдения.

Въпросник за изследВане на организационната култура 
За измерване на организационната култура е приложен Въпросник за организационна 
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култура, създаден от Meschi и Roger (1994). Той е базиран на Модела на конкуриращите се 
ценности на К. Камерън и Р. Куин и Скалата за измерване на организационната култура на 
Камерън и Куин (Cameron and Quinn, 1999), предоставящи възможност за дефиниране на типа 
култура в дадена организация – кланова, пазарна, йерархична и адхократична култура. Въпрос-
никът на Meschi и Roger (1994) измерва четирите типа култура и съдържа 16 айтема, оценявани 
с 5-степенна Ликертова скала (1=Напълно не съм съгласен/на, 5=Напълно съм съгласен/на). 
Въпросникът е стандартизиран за българска среда и показва добри психометрични характерис-
тики: алфа на Кронбах α=0,731 (Илиева, 2006). За целите на настоящето проучване е използван 
оригиналният английски вариант на въпросника, предложен от Meschi и Roger (Meschi&Roger, 
1994), както и стандартизираният въпросник на български език. 

Психометричните характеристики на въпросника за организационна култура са провере-
ни чрез факторен и айтем анализ. Надеждността на цялата скала в настоящето изследване с 16 
твърдения е много добра – алфа на Кронбах е 0,87. По отделните скали стойностите на алфа на 
Кронбах са посочени в таблица 1. 

Таблица 1: Вътрешна консистентност на скалите на Въпросник за организационна кул-
тура

Скала Брой твърдения Алфа на Кронбах
Кланова култура 4 0,76
Йерархична култура 4 0,67
Адхократична култура 4 0,76
Пазарна култура 4 0,73

Въпросник за екипна ефектиВност

Екипната ефективност се измерва с въпросник, съставен за целите на проучване от ди-
сертация на един от авторите на настоящата статия. Той съдържа 3 скали и общо 28 айтема с 
Ликертов тип скала за отговори (1=Напълно не съм съгласен/на, 5=Напълно съм съгласен/на). 
Скалите от Въпросника за екипна ефективност са както следва:

- Екипно изпълнение – в началото на изследването ни и по дизайна на въпросника се 
залага скала „Екипно изпълнение“, която подлежи на допълнителна проверка и ана-
лиз в същинското проучване с цялата извадка. Така както е първоначално заложена, 
скалата съдържа общо 15 твърдения с 5-степенна Ликертов тип скала за отговори. 
Скалата за екипна изпълнение е създадена на база на литературния обзор (Hackman, 
1987; Schein, 1997; Cohen&Bailey, 1997; Kang и колеги, 2006) като твърденията са 
изведени след допълнителна консултация с петима експерти на различни позиции 
(включително и мениджърски) от ИТ компании, за да отразяват специфики от рабо-
тата на ИТ компании. В следствие на факторен и айтем анализи скалата се разделя на 
две подскали – „Екипни процеси и взаимодействие“ и „Екипни резултати и работа“, 
както ще се види в следващи анализи в изложението.

- Привързаност към екипа – 3 твърдения с 5-степенна Ликертов тип скала за отговори. 
Скалата привързаност е адаптирана от Kang и колеги (2006), които от своя страна я 
взаимстват от Bishop и Scott (2000).

- Споделени ментални модели – 10 твърдения с 5-степенна Ликертов тип скала за от-
говори. С цел допълнително проучване на екипната ефективност, е приложена Скала 
за изследване на Споделените ментални/мисловни модели (СММ) на Kang и колеги 
(2006), разкриваща влиянието на когнитивните характеристики на екипните членове 
върху ефективността от работата им. Въпросникът разграничава два типа ментални 
модели – ориентирани към задачата и ориентирани към екипа.
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Психометричните характеристики на Въпросника за екипна ефективност са проверени 
чрез факторен и айтем анализ. Използвани са изследователски и потвърждаващ факторен ана-
лиз по метода на главните компоненти с Варимакс ротация. По отношение на надеждността 
на факторите, можем да кажем, че тя е доста висока за цялата скала с 28 твърдения и четири 
фактора - алфа на Кронбах е 0,928. По отделните фактори, алфа на Кронбах е също доста ви-
сока (таблица 2).

Таблица 2: Вътрешна консистентност на скалите на Въпросника за екипна ефективност

Скала Брой твърдения Алфа на Кронбах
Споделени ментални модели 10 0,88
Екипни резултати 9 0,85
Екипен процес 6 0,82
Привързаност към екипа 3 0,74

За „Екипно изпълнение“ (15 айтема) алфа на Кронбах е 0,89 и също е висока стойност, 
като потвърждава добрата надеждност на скалата. 

изВадка

Настоящето проучване е насочено към ИТ сектора в България – към компании, които са 
част от сектора и чиято сфера на дейност е софтуерна разработка. Стриктно изискване е извад-
ката да е от софтуерни компании. В тази връзка, в проучването участват 494 човека, работещи 
в софтуерни компании – и български, и международни компании с офиси в страната.

профил на организационната култура на софтуерните компании

С цел идентифициране на профила на организационната култура в ИТ сектора в Бълга-
рия е приложен методът на описателната статистики за цялата извадка (N=481).

Резултатите показват, че водещата култура е пазарната (Х=3,78). Фигура 1 дава профил 
на компаниите от извадката. ИТ организациите държат на позициониране във външната среда 
при нужда от стабилност. Ценят се новаторство, предприемачество, творчество. В този тип 
организации не се разчита толкова на традициите, което е разбираемо за ИТ сектора и отно-
сително скорошното създаване на повечето фирми в него. Изключително важни за сектора са 
постигането на цели, стремежа към превъзходство и създаването на организации от световно 
ниво. Важно е служителите да се вдъхновяват за още и още цели, но така средата става доста 
изтощаваща. 

Втора по резултат е адхократичната култура (Х=3,61). В ИТ сектора хората с готовност 
поемат риск, експериментират и имат желание да са първи. Успех означава разработването на 
нови продукти и услуги (Камерън и Куин, 2011). В ИТ се насърчава личната инициатива и сво-
бода, което и видимо дори по артефактите и работните пространства в сектора.
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Фигура 1: Профил на организационната култура в софтуерни компании 

Водеща е неформалната среда, но съчетана с труд и инициативност за постигане на цели-
те. Идеята е компаниите да се открояват, да имат специфични продукти, които са нови и дава 
уникалност. В софтуерните компании е важно да си различен, креативен, устремен и риску-
ващ. Част от компаниите съществуват отскоро и конкурентно предимство са бързината и риска. 
Промяната е правило, а не изключение. Водещите ценности са създаване на новости и бързина. 

На трето място се ранжират ценностите от клановия тип култура (Х=3,55), които се асо-
циират със семейния тип организация. Поддържаните ценности в клановия тип култура са 
свързани с доверието, децентрализацията, която е типична за сектора предвид плоските орга-
низационни структури. Важно е чувството за равенство. Клановият тип култура определено 
допълва силния външен фокус и ценностите при най-високо оценявания от изследваните лица 
тип култура – пазарния, ориентиран към контрол. Основните ценности като съпричастност, 
общуване и развитие вероятно не са така застъпени в софтуерните компании. 

На четвърто място се оценява йерархичният тип култура (Х=3,34) и възможно обяснение 
е, че редът и ътне са добре приети. Контролът на качеството чрез измерване и отчет и контро-
лът над процесите по-скоро липсват, както и откриването на допуснати грешки. Последовател-
ност и еднаквост като ценности се поставят на последно място по значение в сектора. 

Резултатите с водеща пазарна култура съвпадат с посочения пример от Камерън и Куин 
(2011, стр.92), че фирмите, занимаващи се с информационни системи, са ориентирани към 
този тип култура. За разлика от резултатите при тях, обаче, където втората по-популярност тип 
култура е йерархичната, при нашите резултати на второ място е адхократичната култура. Спо-
ред резултатите на Карабельова (2011) за българска среда в частните организации също пре-
обладава пазарната култура, следвана от йерархична. Следователно ИТ секторът в България 
се отличава както от посоченото от Камерън и Куин, така и от подобни проучвания в частния 
сектор в страната. В изследване на Abbink (2015) се посочва, че водещия тип култура в Холанд-
ска технологична компания е йерархичната, следвана от клановата, което са различава от на-
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стоящите резултати. При съпоставяне с проучвания на културата при иновативни екипи (López 
и колеги, 2016), при които водещ е вътрешния фокус, резултатите от нашето проучване се раз-
личават. Различия се наблюдават и при съпоставяне на резултати за ИТ сектора в България от 
2014 г. (Александрова, 2014), когато се наблюдава водеща пазарна, кланова, йерархична и на 
последно място адхократична култура. Възможно е ИТ компаниите днес да са по-иновативно 
ориентирани спрямо периода преди три години. Възможно обяснение е, че сега на българския 
пазар има повече ИТ фирми, които се конкурират помежду си и повече български ИТ фирми, 
които активно работят с и търсят нови чуждестранни клиенти по целия свят. 

Като обобщение, в софтуерните компании преобладава външен фокус, ценят се резулта-
тите, при това бързите, креативността и иновациите. Ориентацията навътре към хората е оце-
нена като поставена на заден план. Предвид, че това е млад сектор, ако се търси дългосрочност 
е добре да се обърне внимание и на хората, както и да се прецени доколко дълго може да се 
поддържа скоростно темпо и дали това не води до прекомерен стрес и изтощение на работещи-
те в него. Динамиката и промяната са норма в ИТ.

профил на екипната ефектиВност В софтуерни компании

Софтуерните компании имат своите специфики и по отношение на екипната ефективност. 
На база на изведените четири субскали от въпросника и проведените описателни статистики за 
екипната ефективност може да се открои, че с най-висок резултат при ранжирането са екипни-
те процеси (Х=3,96), следвани от привързаността към екипа (Х=3,80), споделените ментални 
модели (Х=3,53) и екипните резултати (Х=3,38). Средните стойности са показани на фигура 2.

Фигура 2: Профил на екипната ефективност в софтуерни компании

Установяват се високи стойности за екипните процеси и привързаността към екипа. За 
екипната ефективност при участниците от софтуерните компании е важно да има сътрудни-
чество по време на работа, да се обсъждат проблемите и дасе координират решения. Добрата 
интеракция е важна при реализиране на проекти с креативни решения, сложни задания или 
прости такива, но отразяващи се върху цялостната работа на един екип в софтуерна компания. 
Поставянето на конкретни задачи, разбирането им от всеки от членовете на екипа също е клю-
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чово за екипната ефективност. Интересно е да се отбележи, че като цяло в извадката смятат, 
че могат да се справят с предизвикателства, което вероятно допринася и за действителното 
справяне с тях. Предвид посочените резултати, компаниите могат да развият програми за спло-
тяване на екипа, за подобряване на комуникацията, за обсъждане на проблеми и достигане до 
екипни решения. 

Привързаността към екипа (Х=3,80) е ранжирана на второ място по резултат за екипната 
ефективност от участниците в изследването. Като възможно обяснение можем да предполо-
жим, че желанието на човек да продължава да работи с екипа си по различни проекти, както и 
гордостта от принадлежност към даден екип се отразява сериозно на цялостното функциони-
ране на екипа. 

В сектора е важно да има сходни критерии за решаване на проблеми, свързани с тех-
нологии, задачи и взаимовръзките между тях. В подкрепа на това разбиране е третото място 
по резултат за споделените ментални модели при извадката ни (Х=3,53). Редица автори по-
ставят акцент върху споделените ментални модели за екипната ефективност, сред които Kli-
moski&Mohammed (1994), Kozlowski и Bell (2013), но изглежда те са ключови и в ИТ сферата. 
Всъщност, нашите резултати са в синхрон с полученото и от други автори, изследващи соф-
туерни компании и доказващи, че споделените ментални модели са значим фактор за екипна 
ефективност. Мисловните модели са включени при проучване на софтуерни екипи със Scrum 
технология, проведено от Moe и Dingsøyr (2008). И в настоящето проучване можем да потвър-
дим, че от голямо значение за начина, по който работят в екип в софтуерните фирми, е как 
преценяват пропуските и грешките, имат ли сходни механизми за оценката им и стандарти, на 
база на които да преценят изпълнението на задачи те. Изглежда, за да работят добре, екипите е 
необходимо близко разбиране в две насоки – от една страна за задачата и от друга – за хората. 

На последно място като фактор за екипна ефективност изследваните лица са извели 
екипните резултати. Получава се известно противоречие с пазарния фокус на организацион-
ната култура. Въпреки че на организационно равнище постигането на цели и изпълнението на 
задачите е силно утвърждавано, то за екипната ефективност хората посочват, че постигането 
на задачите и завършване на проектите не е на такова високо равнище. Изглежда, че според 
участниците няма плавно разпределение сред членовете на екипа кой какво трябва да свърши 
и за какво отговаря. Наличието на точна и своевременна информация също се отразява на ре-
зултатите и вероятно тя е в дефицит. Неочакваните промени в обхвата на проектите, промените 
в екипа и задачите пречат на работата и постигането на целите. Ниският резултат на екипните 
процеси за екипната ефективност е в контраст с изведеното от автори като Doolen (2001; 2003). 
При проучвания на авторката, екипните процеси са от особено значение за технологичните ор-
ганизации, където трябва да се поддържа връзка между производствените и инженерните ре-
сурси на разработващите софтуер, за да се гарантира производството на иновативни продукти, 
които са конкурентни на пазара. В настоящето изследване, обаче, се оказва, че липсват орга-
низационни стандарти за осигуряване на качеството и за резултатите от проектите. Възможно 
обяснение е, че или самите компании не са развили подобни стандарти, или служителите не са 
запознати с тях, или просто няма такива поради технологичната им новост и/или специфика. 
При всички случаи, резултатите от работата на екипите има най-слаб фактор за екипната ефек-
тивност спрямо останалите три фактора. 

ВзаимоВръзка между типоВе култура и екипната ефектиВност

След проведен корелационен анализ се установи, че между културата и нейните типове 
и екипната ефективност и нейните измерения има значими положителни връзки, като стой-
ностите варират от умерени до големи (таблица 3).
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Таблица 3: Корелационен анализ между организационна култура и екипна ефективност

 Екипна ефективност
Кланова 
култура

Коеф. на корелация на Пиърсън ,566**

Равнище на значимост (2-tailed) ,000
Брой ИЛ 473

Адхократична 
култура

Коеф. на корелация на Пиърсън ,536**

Равнище на значимост (2-tailed) ,000
Брой ИЛ 471

Йерархична 
култура

Коеф. на корелация на Пиърсън ,410**

Равнище на значимост (2-tailed) ,000
Брой ИЛ 473

Пазарна 
култура

Коеф. на корелация на Пиърсън ,557**

Равнище на значимост (2-tailed) ,000
Брой ИЛ 474

**. Корелацията е значима при равнище 0.01 (2-tailed).

Клановата и йерархичната култури наистина повлияват общата екипната ефективност (с 
подскалите „Екипни процеси и взаимодействие“, „Екипни резултати и работа“, „Споделени 
ментални модели“, „Привързаност към екипа“), като най-силна е корелацията между пазарна 
и кланова с екипна ефективност, а най-слаба – с йерархична култура. Резултатът е статисти-
чески значим при равнище на значимост 0,01. Корелацията по Пиърсън е позитивна и при 
четирите типа култура. Феномените, които се изследват, са свързани и промяна в стойностите 
на единия, ще има тенденцията да променя стойностите по другия. Съгласно Рамката на конку-
рентните ценности (Камерън и Куин, 2011) клановата култура има значение за поддържане на 
вътрешноекипната атмосфера и начинът на работа на екипите, отразявайки се на цялостната 
им ефективност. Оказва се, обаче, и че при силна пазарна култура ефективността ще се проме-
ни положително. Възможно обяснение е, че необходимостта от постигане на високи резултати 
(пазарна култура) може да сплотява и подобрява ефективността на екипите. Въпросът е за кол-
ко време и дали това не е само временен ефект, тъй като продължителният натиск за резултати 
и постигане на цели може да има негативен ефект и да провокира изтощение на отделните 
членове, независимо от общия резултат. Най-слаба е връзката между „Екипна ефективност“ и 
адхократична (r=0,536) и йерархична (r=0,410) култури. Резултатите показват, че иновациите 
и правилата влияят на екипната ефективност, но в малка степен спрямо доверието и доброто 
отношение в съчетание с поставени цели и начертани задачи.

За проверка на връзката на организационната култура с отделните дименсии на екипната 
ефективност – „Екипни процеси и взаимодействие“, „Екипни резултати и работа“, „Споделени 
ментални модели – СММ“, „Привързаност към екипа“, бе проведен допълнителен корелацио-
нен анализ. Таблица 4 разкрива, че има позитивна значима корелация между феномените, при 
равнище на значимост равно на 0,01. 

Най-силна е корелацията между привързаността към екипа и клановата култура (r=0,594). 
Оказва се, че подкрепата, доверието и сътрудничеството, характерни за клановата култура (Ка-
мерън и Куин, 2011), повишават привързаността към екипа. Най-слаба е връзката между йе-
рархичната култура и привързаността (r=0,295), т.е. правилата и стриктните процедури имат 
най-малка връзка с привързаността.
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Таблица 4: Корелационен анализ между култура и дименсиите на екипна ефективност

 Екипни 
резултати 

Екипни 
процеси 

Привър-
заност

СММ

Кланова 
култура

Коеф. на корелация на 
Пиърсън ,533** ,513** ,594** ,318**

Равнище на значимост 
(2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000

Брой ИЛ 483 485 486 480
Адхократична 
култура

Коеф. на корелация на 
Пиърсън ,517** ,513** ,492** ,306**

Равнище на значимост 
(2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000

Брой ИЛ 481 484 485 479
Йерархична 
култура

Коеф. на корелация на 
Пиърсън ,414** ,325** ,295** ,309**

Равнище на значимост 
(2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000

Брой ИЛ 482 485 486 481
Пазарна 
култура

Коеф. на корелация на 
Пиърсън ,522** ,467** ,469** ,398**

Равнище на значимост 
(2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000

Брой ИЛ 484 484 486 481

**. Корелацията е значима при равнище 0.01 (2-tailed).

В случай, че компаниите искат да насърчават привързаност, е добре да избягват налагане-
то на формалните правила, които регулират поведението на организационните членове, дават 
стабилност, ред и предсказуемост вътре в организацията, но нямат силна връзка с „Екипна 
ефективност“ като цяло (r=0,410 от Таблица 3) и с отделните компоненти на „Екипна ефектив-
ност“. Споделените ментални модели като цяло имат слаба корелация с типовете култура. Въз-
можно обяснение е, че споделянето на информация, мисловната репрезентация на знанието, 
всъщност е характеристика на екипа повлиява на повече от вътрешноекипните процеси, откол-
кото от цялостното култура. Резултатите за взаимовръзката между компонентите на „Екипна 
ефективност“ доказват подобно предположение.

заключение

В заключение можем да кажем, че при софтуерните компании има съчетаване на конку-
риращи се ценности в термините на Камерън и Куин (2012). Балансираният профил без изявен 
водещ тип култура е ценен, но и предизвикателен резултат. За повишаване на екипната ефек-
тивност в софтуерните компании е добре да се насърчават и развиват ценностите, присъщи за 
клановата култура – да има подкрепяща култура, взаимно доверие и подкрепа, насърчаване на 
екипно решаване на проблеми и споделяне. Резултатите от проучването са ценни за практи-
ката при технологичните фирми, защото дават възможност на ръководителите на компаниите, 
мениджърите на екипите и на специалистите „Човешки ресурси“ да развият програми за подо-
бряване на организационните процеси по привличане, управление и развитие на служителите 
от екипите. Резултатите ни показват, че е важно екипните лидери да поставят адекватни задачи, 
ясни цели, да предлагат критерии за изпълнение. Също така, те трябва да подпомагат комуни-
кацията в екипа. Правила и тежки процедури не биха насърчили екипната ефективност, екип-
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ните резултати и процеси, нито привързаността към екипа или координационните механизми 
за екипната ефективност (споделените ментални модели). С цел повишаване на екипното из-
пълнение е добре да се насърчава споделянето на специфично за задачата знание сред хората 
в екипа, както и да има добро разпределение на експертизата – ниво на знания и тип знания, 
сред отделните хора в екипа. Сходен начин на мислене в софтуерния сектор се създава като 
се опознават и взаимодействат членовете на екипите. Различните програми за запознаване и 
въвеждане в екипа, менторство, неформални срещи в екипите на софтуерните компании благо-
приятстват сходствата и интеракцията. Умението на мениджърите да управляват екип трябва 
да се съчетава с умения за работа с клиенти. Следователно, предизвикателство в работата на 
софтуерните компании ще е да запазят и поддържат баланс – да се грижат за клиентите си и за 
хората си, тъй като те създават стойност чрез софтуерни продукти и услуги. Сложната роля на 
сектора е в поддържането на баланса и в запазването на тенденцията между добри вътрешни 
характеристики и стремеж към външно утвърждаване и нови пазарни позиции. 
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Резюме: Разработката е насочена към опит за систематизация на водещите личностни потребности, 
които са фактори за удовлетвореността от труда. Представени са съдържанието и значимите аспекти в 
разбирането на концепта удовлетвореност от труда. Разгледани са основните групи фактори, влияещи му, 
като акцентът пада върху личностните потребности.

Ключови думи: удовлетвореност от труда; потребности; мотивация; организация. 

Abstract: The research focuses on an attempt to systematize the leading human needs as factors of job 
satisfaction. Presented are the content and meaningful aspects in understanding the concept of job satisfaction. 
Considered are the main groups of factors that determine it, focusing on human needs. 

Keywords: job satisfaction; needs; motivation; organization. 

уВодни думи

Проблемът за удовлетвореността от труда заема твърде значимо място в областта на орга-
низационната психология, а и не само. Тази значимост идва не само от факта на свързаността 
на конструкта с явленията на личната и цялостната организационна ефективност, но и пора-
ди многопластовите връзки с феномени, засягащи психичното здраве, а съответно и пробле-
матики в контекста на стреса и справянето с него. Множество са факторите, влияещи върху 
удовлетвореността от труда. Освен това, в различните си съчетания и пропорции те влияят по 
различен начин. Целта на изследването е да се акцентира върху една група от тези фактори, а 
именно – личностните потребности. Ще се дискутират някои от утвърдените позиции в тази 
насока, като ще се предложи за включване и тълкуване в организационен контекст към тази 
група и виждането на М. Розенберг за някои от движещите личността потребности. 

1. Същност на понятието удовлетвореност от труда
Удовлетвореността от труда е един често изследваните феномени в организационната 

психология. Проучванията са насочени към изясняване и формулиране неговата същност, обо-
собяване и изясняване характеристиките му, разглеждане детерминиращите го фактори, из-
следване връзките му с други явления (В. Русинова, П. Петров, С. Жильова, 2004; М. Радосла-
вова, 2001; С. Илиева, 1998).

Едно от най-популярните определения представя удовлетвореността от труда като носе-
що удоволствие или положително емоционално състояние, възникнало в резултат на оценката 
на вършената работа (E. Locke, 1976). 

Удовлетвореността от труда отразява още нагласата, която индивидът има към собстве-
ната работа, а самата нагласа се развива и поддържа от възприемането на конкретния труд (S. 
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Pool, 1997). Удовлетвореността от труда – като нагласа към самия труд – заедно с други нагласи 
(привързаността към организацията и включеността в труда) отразява цялостната себереализа-
ция на личността в трудовата сфера (С. Илиева, 1998).

Тридименсионалният подход в разбирането на удовлетвореността от труда отразява схва-
щането, че самата удовлетвореност съставлява съчетанието на когнитивна, емоционална и по-
веденческа оценка на труда (C. Hulin, T. Judge, 2003). Когнитивната оценка е по-скоро опит за 
логично и обективно оценяване аспект/и на работата. Това оценяване не се извършва толкова 
на база носи ли работата сама по себе си щастие или – не, а дали аспектите на работата съот-
ветстват на поставените цели, като сравнението се извършва също така между сегашното и 
други работни места. Емоционалната оценка е тази, която определя за индивида дали работата 
поражда щастие. Тази оценка е чисто субективна конструкция и се извършва единствено на 
база емоционалното състояние, което поражда трудът. Поведенческата оценка описва резул-
тата от емоционалните и когнитивни оценки; така например едно трудово поведение може да 
бъде продуктивно или непродуктивно като следствие от чувството на щастие или сравнението 
на собствените трудови задължения с тези от същите на друго работно място.

Въз основата на по-ранни проучвания (J. Weitz, 1952) някои скорошни изследвания (J. 
Houghton, D. Jinkerson, 2007; T. Judge, 1993; T. Judge, S. Hulin, 1993; T. Judge, E. Locke, 1993) 
разработват диспозиционен модел на удовлетвореността от труда. В основата на този модел 
лежи концепцията, че афективната предразположеност е ключов детерминант на субективното 
благополучие. Последното, на свой ред, е взаимосвързано с удовлетворението от работата. Из-
следванията установяват, че хората, притежаващи афективна предразположеност да се чувст-
ват удовлетворени, демонстрират по-високи нива на субективно благополучие и удовлетворе-
ност от труда.

В опит да бъде дадено работно определение за удовлетвореността от труда, може да се 
каже, че тя е сложен, многомерен конструкт, който има връзки с редица индивидуални и външ-
ни за личността особености. Намира израз в чувство на положително отношение и нагласа към 
труда, в съчетание с усещане за смисленост, значимост и ползотворност, така че личността да 
се възприема и като себереализираща се в процеса на извършвания труд.

2. особености на работата и характеристики на организацията като фактори за удоВ-
летВореност от труда

2.1. Особености на работата
Колкото цялостното естество на работа осигурява повече стимулиращи задачи, дава въз-

можност за обучение и личностно израстване, поемане на отговорност и поле за творчество, 
толкова повече се очаква в голяма част от случаите наличие на удовлетвореност у служителите 
(S. Robbins, A. Odendaal, G. Roodt, 2003).

Заплащането се признава за значителен, но сложен фактор за удовлетворение. Липсват 
доказателства, че заплащането – ако бъде взето единствено то – повишава удовлетворението 
(G. Basset, 1994)

Условията на труд се приемат за фактор, имащ умерено влияние (F. Luthans, 2002). Отна-
сят се до температура, осветление, шум, вентилация.

Известната теория за дизайна на работата описва пет ключови компонента на самата 
работа, които повлияват върху мотивацията, удовлетвореността и ефективността в самия труд 
на работника (J. Hackman, G. Oldham, 1980): разнообразие в изискванията; цялостност; значи-
мост; автономия; обратна връзка.

ПОТРЕБНОСТИ НА ЛИЧНОСТТА КАТО ФАКТОРИ ЗА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ ТРУДА



ТРУДОВА И ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОЛОГИЯ
740

2.2. Характеристики на организацията
Управлението на комуникациите е един от най-важните аспекти за всяка организация (K. 

Krayer, L. Westbrook, 1986). Нивото на удовлетворение на служителите много ясно се променя 
в случаите на комуникационно пренатоварване или на недостатъчност в комуникацията. От-
чита се, че ефективната комуникация между служителите и техните супервайзори значително 
повишава удовлетвореността от работата (S. Saleem, S. Majeed, T. Aziz, M. Usman, 2013).

Ефективната супервизия е признак за успешна организация. Помощта при изпълнението 
на задачите, емоционалната и социална подкрепа и намесите за подобряване на междулич-
ностните взаимоотношения в работните групи повишават удовлетвореността от работата (M. 
Voon, M. Lo, K. Ngui, N. Ayob, 2011).

Положителните взаимоотношения с колегите могат да повлияят чувствително върху удо-
влетвореността от работата. 

Установява се, че колкото по-силна е връзката между колегите, толкова е по-голяма ве-
роятността за ефективност в изпълнението, а също така и че същата тази връзка може да бъде 
един от най-силните фактори, влияещи върху удовлетвореността от труда (B. Sypniewska, 
2014). Значението на характера на взаимоотношенията в работата и нивото на удовлетвореност 
от контактите с колегите е толкова голямо, че нерядко единствено емоционалната неудовлетво-
реност от влошени и враждебни отношения с колегите може да се окаже фактор за напускане 
на работата при удовлетвореност по повече от останалите аспекти – характеристики на зада-
чите, заплата, статус и т.н.

Движението нагоре в йерархията задава по-висок тип отговорности, по-висок статус и 
заплата. Установява се, че практиките за насърчаване издигането в трудовата йерархия имат 
положителен ефект върху ефективността и производителността, съответно и върху удовлетво-
рението (M. Teclemichael Tessema, J. Soeters, 2006).

Привързаността към организацията се определя като индивидуалната психологична 
връзка с организацията (лоялност, вяра, следване на организационните ценности и отдаване 
на организационните цели и мисия), която връзка – в зависимост от своите особености – може 
да повлияе чувствително върху усещането за удовлетвореност (T. Bateman, S. Strasser, 1984; 
J. Meyer, N. Allen, 1991). Връзката тук често e двупосочна, т.е. самата удовлетвореност да се 
разглежда като фактор за привързаността към организацията (D. Farrell, C. Rusbult, 1981). В 
този случай удовлетвореността влияе върху по-продължително формиращата се нагласа, свър-
зана с бъдещето и най-вече с оставането или не от страна на служителя в организацията, която 
нагласа е и основен елемент на привързаността (C. Mottaz, 1987). Механизмите за формиране 
на удовлетвореността и привързаността биват разграничавани чрез модела за инвестициите, 
чийто основен обяснителен принцип е свързан с ценността на направените индивидуални вло-
жения и получените възнаграждения (С. Илиева, 1998). Докато удовлетвореността зависи от 
отношението „възнаграждения-загуби” и индивидуалните очаквания, привързаността е след-
ствие, заедно с това, и от направените вложения. Така удовлетвореност и привързаност не 
винаги са правопропорционално свързани. 

Организационната култура се определя като съвкупността от споделени убеждения и 
ценности, формиращи смисъла на институцията за работещите в нея и предоставяйки им пра-
вила за поведение (S. Davis, 1984). Като средство за задаване нормите на поведение, тя пови-
шава усещането за стабилност и сигурност сред служителите, които така могат да знаят какво 
се очаква от тях и какво самите те да очакват от другите. Вписването в културата на дадена 
организация задоволява личностните потребности за реализация и принадлежност към група 
(С. Илиева, 2006). Успоредно с това, в регулативен план, насърчава използването на конструк-
тивни и социално приемливи форми на поведение и емоционални отговори. 
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3. потребности на личността като фактори за удоВлетВореност от труда

3.1. Йерархия на потребностите на Ейбрахам Маслоу
Влияние върху трудовата и организационната психологии, както и конкретно върху раз-

бирането на понятието за удовлетвореност от труда, има теорията за мотивацията и за йерар-
хията на потребностите, създадена от Е. Маслоу. 

Един от централните пунктове във вижданията на Маслоу е, че удовлетворението на по-
требностите поражда нови мотивации (Е. Маслоу, 2001). Това означава, че личността винаги се 
стреми към удовлетворяването на нова потребност, след като потребността от по-ниското рав-
нище вече е постигната. Така човек никога не е напълно удовлетворен и потребностите се под-
реждат в определена йерархия на доминантност. Според известния хуманист, всички човешки 
същества притежават вроден стремеж или тенденция към себактуализация. Маслоу отбелязва, 
че терминът себеактуализация е въведен за първи път от Курт Голдщайн, но в Мотивация и 
личност се използва в по-конкретен и ограничен смисъл, а именно … желанието на хората 
за самоосъществяване, тенденцията им да осъществяват онова, което потенциално са. Тази 
тенденция може да се определи като желанието на човека да става все повече онова, което 
идиосинкратично е, да стане всичко, на което е способен … (Е. Маслоу, 2001). 

Потребностите, които Маслоу предлага, в реда, в който следва да се задоволят, са: фи-
зиологични потребности; потребности от сигурност; потребности от принадлежности и лю-
бов; потребности от оценка; потребност от самоактуализация. Маслоу обръща внимание на 
индивидуалните различия, на специфичната форма, която себеактуализацията приема у всеки 
човек. Така при някого тя може да се отнася до желанието му да стане отличен родител, спор-
тист, да изобрети нещо. Общото като характеристика, обаче, е че винаги тези желания почиват 
на предхождащото задоволяване на физиологичните потребности и тези от сигурност, любов 
и уважение.

В организационен контекст, например, служителят ще бъде мотивиран да търси принад-
лежността си към институцията, да бъде възприеман като равноправен член едва в случай, че 
вече се чувства спокоен, няма страх и тревога, възприема мястото и останалите като сигурни и 
безопасни. Физиологичните потребности в най-голяма степен са свързани с достатъчно запла-
щане, позволяващо закупуването на храна и осигуряването на здравословен живот. Потребно-
стите от сигурност биват удовлетворени чрез сключването на застраховки, чрез създаването на 
обезопасена среда. Чрез адаптивната и интегративната функции на организационната култура 
се подпомага удовлетворението на потребностите от принадлежност. За задоволяването по-
требностите от оценка съдействат организирането на възможности, които да благоприятстват 
подаването на конструктивна и мотивираща обратна връзка, както от колегите, така и от управ-
ленското звено. Себеактуализиращият се служител е не просто служител, на когото са удов-
летворени всички тези потребности. Той е и служител, на когото организацията предоставя 
възможности за личностно израстване в контекста на професионалната му реализация. 

3.2. Потребности за постижение, принадлежност и власт
Теорията за „трите потребности” е, всъщност, мотивационен модел, опитващ се да обяс-

ни поведението на хората – без значение от пол, възраст, култура – като детерминирано от тези 
потребности (D. McClelland, 1987). Моделът се прилага към работната среда и трудещият се 
разглежда като удовлетворен от работата си в случай, че доминиращата го от тези потребности 
бива задоволена.

Хората, за които доминираща е потребността от принадлежност, прекарват по-голяма 
част от времето си в създаване и поддържане на социални взаимоотношения, желаейки да 
бъдат приети и харесвани. Възможността за директна работа с клиенти им е привлекателна. 
Чувстват се удовлетворени, когато работата им дава възможност да бъдат част от група, имаща 
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ясни свои граници, своя култура и чести контакти между своите членове. За повишаване удо-
влетвореността на такива служители, управленската част следва да има предвид значимостта 
на акцента върху груповите норми. 

Работещите, доминирани от потребността за власт, са хора, които търсят и харесват висо-
кия си статус (както и това другите да им го признават), конкуренцията, възможността за влия-
ние над останалите служители. Тази потребност отразява необходимостта от чувство за личен 
престиж и постоянната нужда от по-добър личен статус. Удовлетвореността на тези служители 
се повишава чрез признанието на важността на техните функции и задължения. 

Трудещите, за които водеща е потребността от постижения, предпочитат задачи с уме-
рена трудност, за които имат усещането, че резултатът зависи напълно или почти напълно от 
техните собствени усилия. От значение за тяхната удовлетвореност е да получават редовно об-
ратна връзка за изпълнението си. Избягват нискорисковите и високорисковите задачи. Чувст-
ват се удовлетворени, когато получават задачи, за които смятат, че са съобразени с техните 
възможности. 

3.3. Потребности за признание, отговорност и възможност за напредък
Споменатите три потребности са част от „мотиваторите” в двуфакторната или мотива-

ционно-хигиенната теория, опитваща се да разграничи факторите, носещи удовлетворение в 
труда от тези, които дори да са оптимизирани, не повишават удовлетвореността, а когато не 
са оптимизирани, единствено могат да засилят неудовлетвореността (хигиенни фактори) (F. 
Herzberg, B. Mausner, B. Snyderman, 1959). 

При служителите, за които водеща е потребността от признание, удовлетвореност от тру-
да има тогава, когато биват хвалени и поощрявани за постиженията си от своите мениджъри 
и колеги. Значение за тях има това дали резултатите им биват давани като добър пример пред 
останалите. Положителната обратна връзка от мениджърите към служителите относно качест-
вата на изработения продукт, са признание за използваните способности и проявените уси-
лия. Хората, които се чувстват по-компетентни в работата си, демонстрират преимуществено 
по-високи нива на удовлетвореност от труда (R. Hackett, R. Guion, 1985; S. Robbins, 2003; G. 
Spreitzer, M. Kizilos, S. Nason, 1997).

Служители, умеещи и търсещи поемането на отговорност за изпълненията си, се чувст-
ват удовлетворени тогава, когато тази им нужда бъде задоволена чрез даването на определена 
самостоятелност върху задачата им (разбира се, форма на отчетност съществува, но контролът 
не е толкова завишен). Става дума за такова оптимизиране на работния процес, че служителят 
да има възможност да допринася със своите идеи и предложения, а също така да може да кон-
тролира относително самостоятелно изпълнението си и избора на вложени умения и способ-
ности според преценката си как най-качествен би могъл да бъде изработвания от него продукт.

Възможността за напредък е от значение за онези служители, които гледат на положи-
телните резултати от изпълненията си като на реални предпоставки за израстване в службата. 
В работата си действат така, че се стремят към следващата нагоре в йерархията позиция. Ако 
това е доминиращата им потребност, а удовлетворяването й не се случва, похвали, награди и 
други поощрения не могат да потиснат чувството за неудовлетвореност от неизрастването в 
йерархията. Тази потребност се свързва пряко с потребността от повече отговорности, по-ви-
соки заплата и статус (V. Kosteas, 2011), а те често – от своя страна – с потребност от постоянно 
развитие на уменията и потенциалите, което пък прави работещите по-продуктивни и инова-
тивни. Добре обучаваните служители са по-способни и желаещи да поемат повече контрол над 
работата си. Нуждаят се от по-малко надзор, което пък освобождава управленското звено от 
някои задачи. Подготвените служители имат по-прецизна и успешна комуникация с клиентите, 
което повишава доверието на последните към организацията.
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3.4. Потребности за автономност, цялостност и взаимосвързаност
В организационен контекст бихме могли да коментираме също така вижданията на М. 

Розенберг относно някои от предложенията му за общовалидни човешки потребности (М. Ро-
зенберг, 2007). 

За служителите, при които доминираща е потребността от автономия, е от значение да 
имат възможност относително самостоятелно да регулират работния си темп, да могат да полз-
ват въображението си в изработването на крайния продукт, да имат значима тежест при избора 
на конкретни процедури и способи. Такива служители са крайно неудовлетворени и/или на-
пускат работа, в случай, че са под пряк надзор и че им се дават постоянно наставления. 

Цялостността е представена от няколко компонента. Сред тях са значимост, смисленост 
и творчество. Да търси значимостта на онова, което върши, има потребност този служител, 
който се интересува от това за кого и как е полезен изготвяния от него продукт. Това означава, 
че личността ще бъде толкова по-удовлетворена от работата си тогава, когато има възможност 
да проследи ефекта от своето изпълнение. Съответното е свързано и с потребността от смис-
леност. Тя отразява наличието на следвана идея в работата, кауза, мисия. Потребността от 
творчество е водеща за онези работещи, които търсят възможността да придадат на изготвяния 
продукт елемент на лично, автентично вложение. 

Потребността от взаимосвързаност отразява желанието за близки, доверителни отноше-
ния. Тук се включва наличието на предимно благоразполагаща, положително настроена, раз-
бираща и одобряваща работна среда. Когато тази потребност е водеща, служителят има нужда 
от топлота и внимание, чрез които останалите да се обръщат към него. Тогава когато следва да 
бъде коригиран за нещо, това да не става чрез нападки и упреци, а чрез разбиращи и подкре-
пящи поведение и думи. 

заключение

Управленското звено в една организация има пред себе си немалко казуси за разрешава-
не, от които зависи удовлетвореността на служителите. Знанието за индивидуалните потреб-
ности на работещите може да бъде огромен плюс за мениджърите при разпределението на 
задачите, екипите, цялостната дейност в трудовия колектив. Това, обаче, често е трудоемка 
задача, тъй като изисква внимателно и детайлно разпознаване индивидуалните особености на 
служителя. При по-големи организации съответното е, разбираемо, още по-мъчно. Въпреки че 
потребностите са сред често изследваните детерминанти на удовлетвореността, в тази насока 
има възможност за бъдещи изследвания които да установят конкретни параметри на влиянието 
на индивидуалните потребности и възможностите за тяхното постигане в работната среда като 
предпоставка за удовлетвореността от труда. 

Изведено от разгледаните теории може да се заключи, че индивидуалните потребности 
на служителите и тяхното не/задоволяване влияе върху удовлетвореността от труда. Значимите 
аспекти са свързани както с диагностиката на тези потребности, така и с адекватния управлен-
ски отговор на тях. Значимост за управленското ядро следва да притежава и фактът, че от всич-
ки потребности на даден служител, към определен момент доминираща е конкретна такава. 
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Резюме. В доклада се представят резултати от проведено изследване на реално функционираща мал-
ка фирма в периода януари – май 2017 г. Осъществена е професионална психодиагностика на всички ра-
ботещи във фирмата с тестова батерия, включваща три личностни въпросника за изследване на индиви-
дуални качества, нагласи, поведения, както и на отношението към вътрешноорганизационните фактори и 
стила на управление на процесите и ръководството на работните групи. С психодиагностични интервюта 
са верифицирани резултатите от тестовото изследване и идентифицирани нагласите на сътрудниците, про-
блемите им в изпълнението на функционалните им задължения, мотивацията им за работа. На базата на 
данните от изследването са изработени личностни профили на всички заети във фирмата по параметрите 
интелектуални способности, делови качества, комуникативни умения, мотивация за работа, емоционал-
ност. Разработени са психологично обосновани длъжностни характеристики и нови атестационни карти, 
като важни инструменти в мениджмънта на човешките ресурси на фирмата. Установените с изследването 
проблеми и предложени варианти за решение  са структурирани по отношение на: организацията на из-
пълнението на трудовите задачи; оценката на трудовото представяне; комуникациите в организацията; 
ефективността на организацията и управлението на работния процес; стила на управление на работните 
процеси и ръководството на работните групи.    

Abstract. The report presents results of a survey of a real functioning small company in the period January 
- May 2017. A professional psychodiagnostics of all people working in the company with a set of tests, including 
three personal questionnaires for studying of individual qualities, attitudes, behaviors, as well as the attitude to-
wards the internal organizational factors and the style of processes management and the management of the work-
ing groups was performed. Psychodiagnostic interviews verified the results of the test and identified the attitudes of 
the employees, their problems in the fulfillment of their functional obligations, their motivation for work. Based on 
the survey data, personal profiles of all employed in the company were developed by parameters intellectual skills, 
business skills, communication skills, motivation to work, and emotionality. Psychologically-based job descriptions 
and new attestation maps were developed as important tools in the company’s human resources management. The 
problems identified with the study and proposed solutions were structured in terms of: the organization of the 
performance of the work tasks; assessment of performance; communications in the organization; the efficiency of 
organization and management of the work process; style of workflow management and workgroups management.

В периода от месец януари до месец май 2017 г., по предварителна заявка от страна на 
мениджмънта на конкретната фирма, е направена професионална психодиагностика на всич-
ки нейни служители с тестова батерия, включваща три личностни въпросника, изследващи 
личностни качества, нагласи, поведения и отношение на служителите към организационната 
среда и подхода на управление. За да се верифицират резултатите от тестовото изследване 
допълнително са проведени психодиагностични интервюта, в които целта бе да се установят 
и идентифицират нагласите на служителите, тяхната мотивация за работа и срещаните от тях 
трудности и проблеми при изпълнението на функционалните им задължения. В резултат на 
това са изработени личностни профили на всеки един от служителите, съдържащи следните 
параметри: мотивация за работа, делови качества и умения, емоционалност, комуникативни 
умения и интелектуални способности. 

Във връзка с потребността от реорганизация на фирмата, изработените личностни про-
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фили на служителите са полезни от гледна точка на оптималното им разпределение в новата 
организационна структура съобразно техните личностни характеристики, качества и умения. 
В съответствие с новата органиграма бяха изготвени нови длъжностни характеристики, 
нови атестационни формуляри, съдържащи критериите, по които се оценяват служителите 
при атестационната процедура и прилежащи към тях указания, с обосновка на оценките за 
годишното трудово представяне на състава на фирмата. 

Използваните в емпиричното изследване методики са: 
1. Многофакторен личностен въпросник на Кетъл, съкратен вариант, съдържащ 105 

айтема, диагностициращи черти на личността, които Кетъл означава като консти-
туционни фактори: Общителност; Интелект; Емоционална устойчивост; Доминант-
ност; Експресивност; Висока нормативност на поведението; Смелост; Чувстви-
телност; Подозрителност; Развито въображение /Неконвенционалност/; Диплома-
тичност; Тревожност; Радикализъм /Отвореност към промяна/; Нонконформизъм; 
Самоконтрол; Напрегнатост. Освен основните 16 фактора, въпросникът включва и 
един спомагателен - Адекватност на самооценката. (Стаменкова, 2005; Райгород-
ский, 2001)

2.  Метод за оценка на социалната среда, съдържащ 50 признака, чрез които се оп-
исват дименсиите на средата. Към дименсията на организационното и функцио-
нално състояние на средата се отнасят следните скали: Нормативна база; Строгост 
на реда и Противоречивост. Втората дименсия, отношението на конкретната среда 
към по-широкия социален контекст е представена от скалите: Достъпност; Прес-
тижност и Изолираност. Третата дименсия, отношението на средата към индивидите 
в нея, включва скали: Натоварване; Задоволителност; Впримченост и Защитеност.
(Величков, Радославова, 2005)

3.  Метод за изследване на адаптацията на индивида към средата. Адаптацията на ли-
чността се дефинира като установяване на такива взаимоотношения между индиви-
да и средата, които му дават възможност да регулира своето поведение по посока на 
собствените начинания и на общите цели на средата. Теоретично те са обединени в 
схващането на Ryff /1989/ за дименсиите на позитивното психично функциониране. 
Те са следните: Приемане на себе си; Личностен растеж; Жизнени цели; Автономия; 
Личен контрол над средата и Позитивни взаимоотношения. (Величков, Радославова, 
2005)

В емпиричното изследване взеха участие общо 41 души. Участниците са служители във 
фирмата, заемащи ръководни, административни и изпълнителски позиции. Изследваните са 
разпределени по следните признаци: пол, възраст, образование, заемана позиция в организа-
цията, общ трудов стаж и трудов стаж в конкретната фирма. Изследването с тестова батерия 
е направено на терен, като е съчетано с непосредствено наблюдение на спецификата и особе-
ностите на работната среда, за да се идентифицират по-точно проблемите в организацията на 
дейността и управлението на работните процеси. За събиране на по-подробна и детайлна ин-
формация относно спецификата на работата, организационната структура и професионалните 
взаимодействия и връзки допълнително са проведени психодиагностични интервюта с всички 
служители. Характеристиките на изследваните лица по отделните признаци могат да се про-
следят по фигурите №№ 1-6: 

ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОДИАГНОСТИКА И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ МЕНИДЖМЪНТА ...
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Фигура №1. Разпределение на изследваните лица по пол.

В изследването са участвали доминиращ брой мъже (90.2%) спрямо жените, които са 
едва 9.8 %. Обяснимо преимущество в конкретната организация имат мъжете предвид особе-
ността и спецификата на изпълняваната дейност, характерно за която е по-тежкия физически 
труд и работа в натоварени, а в отделни случаи и по-екстремни условия. 

Фигура № 2. Разпределение на изследваните лица по възраст.

Възрастта на изследваните е от 24 г. до 71 г., като средната възраст е 40 години. По-го-
лемият процент /80.5 %/ служители в тази организация са до 50 години, т.е. хора в активна 
трудова възраст. 

Фигура № 3. Разпределение на изследваните лица по образование.
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По отношение на образованието доминират служителите със средно образование /68.29 

%/, което е обвързано със структурата на организацията, в която преобладават изпълнителски 
позиции, за които по длъжностна характеристика се изисква такава образователна степен. 

Фигура № 4. Разпределение на изследваните лица по заемана позиция в организацията.

Спецификата на дейността на фирмата предполага по-големия брой служители да са за-
ети на позиции от изпълнителски тип. Структурата е обособена в две основни направления - 
администрация, в която основната функция е осъществяване на контакти с клиенти, изготвяне 
на оферти и обслужване на процеса по изпълнение на предлаганите от фирмата услуги и тех-
ническо звено, което на практика реализира поръчките.

Фигура № 5. Разпределение на изследваните лица по общ трудов стаж.

От разпределението на служителите по общ трудов стаж е видно, че във фирмата са ан-
гажирани работници със сериозен опит. От проведените интервютата се установи, че опита, 
който притежават тези служители е свързан пряко със спецификата на изпълняваната от тях 
дейност, което обяснява и търсенето на предоставяните от тази фирма услуги, респективно 
завоюваните от нея авторитет и име в този бранш. 
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Фигура № 6. Разпределение на изследваните лица по трудов стаж в конкретната организация.

От фигурата може да се види, че повечето служители /73.17 %/ в тази организация имат 
над 6 години трудов стаж в нея, което би могло да се обясни с високата степен на удовлетворе-
ност от условията на труд, които се предлагат, поради което тези служители трайно остават на 
работа и на практика сериозно текучество няма. 

Някои по-значими резултати от статистическата обработка на данните със софтуерен па-
кет SPSS – 20:

ü	От направената дескриптивната статистика се установява, че участниците в изслед-
ването показват под средна стойност по дименсията Приемане на себе си /X=33.70; 
SD=5.61/ от Метода за изследване на адаптацията на индивида към средата; над 
средна стойност по скала Натоварване /X=22.95; SD=5.48/ от дименсията отноше-
нието на средата към индивидите в нея от Метода за оценка на социалната среда, 
под средна стойност по скала Нормативна база /X=14.12; SD=4.17/ и над средната 
стойност по скала Противоречивост /X=11.87; SD=3.55/ от дименсията организаци-
онно и функционално състояние на средата. Тези резултати се потвърждават и от 
проведените със служителите интервюта, в които те споделиха за наличието на ви-
сока натовареност в работата и нередки случаи, в които сроковете за изпълнение на 
задачите са твърде кратки, поради което се налага да се изразходват сериозни лични 
ресурси за постигане на целите. Допълнително при тях се повишава и равнището на 
изпитвано напрежение и стрес и от факта, че в отделни случаи са налице несъвме-
стими или конфликтни изисквания за действие и изпълнение на задачите, както и 
регулярна промяна на правилата и предписанията в организацията, което неминуемо 
дава отражение върху адекватното осъзнаване от страна на работещите на техните 
позитивни качества, респективно слабости и недостатъци в работата и преживявано-
то от тях чувство за достойнство и себеуважение. 

ü	Корелационният анализ на 16 факторния личностен въпросник и Методите за оцен-
ка на социалната среда и за изследване на адаптацията на индивида към средата 
установява, че статистически значими взаимовръзки има между фактор Неконвенци-
оналност и скалите Достъпност, Престижност и Нормативна база; между фактор От-
вореност към промяна и скалите Задоволителност и Позитивни взаимоотношения, 
между фактор Нонконформизъм и скала Строгост на реда; между фактор Общител-
ност и скала Контрол над средата и между фактор Дипломатичност и скала Позитив-
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ни взаимоотношения. Резултатите показват наличие на умерена положителна коре-
лация между фактор Неконвенционалност и скала Достъпност /0.493**/ и умерени 
отрицателни между фактор Неконвенционалност и скалите Престижност /-0.329*/ и 
Нормативна база /-0.403**/. При фактор Отвореност към промяна резултатите пока-
зват наличие на умерена отрицателна корелация със скала Задоволителност /-0.313*/ 
и умерена положителна със скала Позитивни взаимоотношения /0.344*/. При фактор 
Нонконформизъм е налице умерена положителна взаимовръзка със скала Строгост 
на реда /0.374*/, умерена отрицателна взаимовръзка между фактор Общителност и 
скала Контрол над средата /-0.310*/ и умерена положителна между фактор Дипло-
матичност и скала Позитивни взаимоотношения /0.315*/. От получените данни в 
контекста на конкретната организационна среда може да се направи извода, че не-
конвенционалният тип хора по-трудно приемат условията, в които се намират като 
допринасящи за и осигуряващи поддържането на позитивен Аз-образ, както и че 
наличието на ограничаващи ги правила и предписания, по които трябва да се дви-
жат значително повлияват изявата им и негативно се отразяват на функционалността 
им. Колкото по-отворен към нов опит и промяна е един човек, толкова по-малко 
удовлетворен ще се чувства в ограничаваща го среда, тъй като тя не му позволява на 
практика да задоволи тези си потребности. Отворените и общителни хора успяват да 
оказват по-ефективен контрол върху средата и по-успешно да се справят с възниква-
щите проблеми благодарение на комуникативните си умения, нагласата да изразяват 
открито мнението си и да отстояват позициите си. Хората, които са по-дипломатични 
и склонни да проявяват разбиране към околните успяват да изграждат и поддържат 
позитивни и колегиални отношения с партньорите при груповото взаимодействие. 

ü	От направения еднофакторен дисперсионен анализ се установява, че статистически 
значимо различие по признак възраст има при скалите Защитеност, Престижност 
и Строгост на реда, а по признак образование при скали Строгост на реда и Нор-
мативна база. Образованието диференцира значимо Строгостта на реда /F=4.832; 
p=0.034/ и Нормативната база /F=5.018; p=0.031/. Установява се, че служителите със 
средно образование възприемат средата като по-строга и налагаща повече санкции 
за тях /Х=29.14/ и отчитат наличието на правила и предписания, към които трябва да 
се придържат /Х=15.07/ в по-голяма степен отколкото при служителите с висше об-
разование /Х=24.38; Х=12.07/. Това може да се обясни със специфичността на изпъл-
няваните задачи при служителите със средно и при тези с висше образование, като 
различията са не само във функциите, но и по отношение на условията, в които те 
се осъществяват. Възрастта диференцира значимо скалите Защитеност /F=7.334; 
p=0.001/. и Престижност /F=2.744; p=0.040/. Установява се, че най-защитени в сре-
дата се чувстват служителите на възраст над 50 години /Х=15.05/, както и че те са 
тези, които възприемат средата като престижна, респективно пребиваването в нея 
поддържа позитивния им Аз-образ /Х=20.45/.

Възрастта очевидно е фактор за значимо различие и при скалите Приемане на себе 
си /F=2.771; p=0.039/, Личностен растеж /F=2.774; p=0.039/ и Позитивни взаимоотношения /
F=2.230; p=0.080/. Обяснимо по-висока средна стойност показват служителите над 50 годишна 
възраст и по трите скали /Х=32.6; Х=36; Х=33.35/. Това може да се дължи на самочувствието, 
увереността и придобитите специфични компетенции и умения на тези служители, които се 
чувстват добре интегрирани в средата, осъзнали силните си и слаби страни в работата и из-
градили авторитет сред колегите си. Стажът на служителите във фирмата диференцира 
значимо скала Приемане на себе си /F=3.236; p=0.005/, като тези с над 10 години опит в кон-
кретната среда показват най-високо професионално самочувствие и висока степен на чувство 
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за собствено достойнство и себеуважение /Х=15.63/.

Възрастта, образованието, пола и позицията диференцират значимо някои от фактори-
те на личностния въпросник на Кетъл. Възрастта диференцира значимо фактор Доминант-
ност /F=2.615; p=0.047/. Служителите над 50 годишна възраст са изразено по-доминантни /
Х=15.63/ , склонни да налагат виждането и позициите си, изхождайки от опитността и при-
добития практически стаж. Образованието значимо диференцира факторите Общителност /
F=12.531; p=0.001/, Самоконтрол /F=8.978; p=0.005/ и Напрегнатост /F=9.166; p=0.004/. Уста-
новява се, че служителите с висше образование са по-отворени и активни в общуването, с 
по-добре развит самоконтрол и способност да отстояват себе си, но и с по-висока степен на 
вътрешно напрежение, което при тях е следствие от по-високата мотивация за постигане на 
успех, за себедоказване, а в частност и в конкретната организационна среда – резултат е и на 
отговорностите, с които са натоварени служителите с по-висок образователен ценз, от чиято 
работа на практика зависи и изпълнението на цялостния работен процес. Полът диференцира 
значимо Общителност /F=4.941; p=0.032/, Смелост /F=4.983; p=0.031/ и Неконвенционалност 
/F=3.703; p=0.062/. Жените са по-общителни, активни и отворени в процеса на комуникация, 
непринудени са в поведението си, с по-изразена готовност за действия в нестандартни условия 
и с по-развито въображение. Предвид дейността, с която са ангажирани в тази фирма прите-
жанието на тези качества им позволява успешно и ефективно да осъществяват задачите си и 
адекватно да реагират на характерната динамика на тяхната работа. Заеманата позиция в ор-
ганизацията диференцира значимо фактор Напрегнатост /F=4.010; p=0.026/, като в най-висока 
степен е изразена при ръководния състав /Х=13.50/ и при служителите, ангажирани в админи-
страцията /Х=13.40/. Това се дължи на спецификата на функционалните задължения на тези 
позиции, предполагащи сблъсък с разнообразие от професионални казуси, нерядко работа в 
лимит от време, регулярен мониторинг, на чиито изисквания би следвало да се отговаря каче-
ствено и в срок.

В резултат на проведените интервюта със служителите във фирмата се налагат изводите, 
че е налице:

•	 Отсъствие на яснота и конкретика при поставянето на задачите;
•	 Отсъствие на яснота и критерии по отношение на оценката на трудовото представя-

не;
•	 Наличие на двойни стандарти и противоречиви изисквания към служителите, воде-

щи до влошената организационна среда и комуникация;
•	 Повишено напрежение и висок стрес у служителите, резултиращи в мотивационни 

колебания, здравословни проблеми и ниска идентификация с мисията и целите на 
организацията;

•	 Обща неудовлетвореност от стила на управление, начина и подходите на действие от 
страна на мениджмънта. 

ü	По отношение на поставянето на задачите и проследяването на тяхното изпъл-
нение.

В голяма степен влияние върху този проблем има мениджмънта в организацията. Наблю-
денията показват, че има случаи, в които се поставят за изпълнение на служители несвойстве-
ни задачи или такива, които значително надвишават или значително подценяват потенциала и 
способностите им. И при двата подхода е налице спад в мотивацията, тъй като при първия има 
рязко повишаване на равнището на стрес предвид невъзможността на служителя да отговори 
на отправените към него изисквания, защото те не съответстват на неговите компетенции, а 
при втория - е налице усещане за подценяване на потенциала, което резултира в неудовлетво-
реност и намалява желанието за изява. Проследяването на изпълнението и отчетността на осъ-
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ществените задачи се извършва чрез „дневни работни карти”, които служителите са задължени 
да предават в края на работния ден или най-късно до сутринта на следващия ден. Ефективност-
та на подобен подход е спорна, тъй като често се случва, не само в тази организация, където 
е прилаган такъв начин на действие, служителите да подхождат формално при попълването 
на тези данни. В конкретния случай, в зависимост от функционалните задължения работата е 
или много натоварена, динамична и разнообразна, което автоматично затруднява подобен тип 
отчитане, или пък е стандартна, еднотипна и рутинна, което също възпрепятства описанието 
на дейността. Това неминуемо води до манипулиране на тези данни предвид стремежа на слу-
жителите да отговорят на изискването тяхната ангажираност за деня да бъде достатъчна, така 
че да оправдае заплащането им.

Решенията, които могат да се предложат в това отношение са: при регулярни дей-
ности, свързани със стандартна норма, съдържаща определено време за изпълнение на 
задачата да се разработи формуляр за отчетност, както за деня, така и за седмицата; 
при динамичните и творчески дейности да се прилага практиката за приоритизиране 
на задачите за деня и седмицата. Добрата координация и обсъждането на задачите с 
ръководителите ще доведе до облекчаване на отчетността и контрола чрез регулярните 
седмични оперативки. 

ü	По отношение на оценката на трудовото представяне на служителите.
От получената информация при проведените интервюта се установява, че към настоящия 

момент оценяването на служителите е по-скоро формално, като е налице изразена неяснота по 
отношение на това как и по какъв начин се определя оценката на изпълнението на задачите, 
респективно получаваното възнаграждение или допълнително материално стимулиране. В из-
ползваните до момента формуляри за атестация на служителите критериите са твърде общи, 
а оценките, които присъстват в тях не съдържат точни обосновки кога и по какви причини се 
поставя конкретната оценка. Освен това нарастващото напрежение, което се констатира при 
служителите е резултат и на липсата на прозрачност при оценяването, респективно диферен-
цираност в заплащането, съобразена с показаните на практика умения и способности.

За да се намали констатираното в тази посока напрежение и за да се регламенти-
ра по-добре атестационната процедура са изработени нови формуляри за оценка, съдър-
жащи по-ясно и коректно дефинирани критерии и оценки, които включват обосновка, 
в която точно е разписано по каква причина се поставя дадената оценка. За да се избег-
не максимално субективния момент при поставянето на тези оценки е препоръчително 
това да се извършва от комисия в състав: управител, пряк ръководител на атестирания 
служител и експерт „Човешки ресурси”. 

ü	По отношение на комуникацията в организацията.
Комуникацията в организацията протича във всички посоки, както хоризонтално, така 

и вертикално, но въпреки това се наблюдават известни пропуски при предаването на инфор-
мация, касаеща прякото изпълнение на основните функционални задължения на голяма част 
от служителите. При отсъствието на ясни правила за вътрешната комуникация и начина на 
нейното осъществяване често отговорността се размива, а в отделни случаи работниците не са 
наясно към кого, по каква причина и в какви ситуации могат да се обръщат, особено при въз-
никнали проблеми или казуси, при които се нуждаят от съдействие или съгласие за предпри-
емане на конкретно действие. Освен това се установяват и случаи, когато една информация, 
касаеща изпълнението на задачите на служителите не е своевременно споделена или изобщо 
не е подадена към нейния адресат, което създава предпоставки за нарушаване на ритъма на 
работа и до чувство на хаос, а в крайна сметка до отсъствието на персонална отговорност в 
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случаите, когато се търсят причините за конкретни неуспехи.

По-ясно структурираната комуникационна мрежа в организацията, с конкретни 
правомощия и отговорности, които има всеки един, когато подава една информация към 
друго лице би довела до намаляване на възможностите за оправдаване на допуснати греш-
ки и пропуски в резултат на недобра комуникация или липсата на такава.

Прозрачността на комуникационните връзки, съдържаща конкретни предписания 
повлиява позитивно на микроклимата, повишава екипната сплотеност и ефективност-
та в работата. Ясно дефинираните роли и тяхното координиране влияе благоприятно 
на функциите и на дейността като цяло. Тези връзки на взаимодействие са по-детайлно 
разписани в новите длъжностни характеристики.

ü	 По отношение на ефективността на работния процес като цяло.
При изпълнителския състав се установява проблем с информираността на служителите 

къде ще работят за седмицата и с кого. Всекидневната промяна на работното място, на което 
се изпращат хората, както и честата смяна на екипите, с които функционират води до недобро 
планиране на изпълнението на задачите, както и на загуба на време, необходимо за запознава-
не със спецификите на конкретната обстановка и адаптиране към стила на работа на групата. 
Допълнително процесът е препятстван и от честата смяна на материалните ресурси, необхо-
дими за извършване на дейността, поради което грижата за тяхната наличност, поддръжка и 
изправност не е персонализирана, а води до по-формално и безхаберно отношение, тъй като 
отговорността се размива. В нередки случаи се установява и по-слаба организация на работния 
процес, свързана с отсъствието на адекватна и своевременна комуникация за неговото осъ-
ществяване. Примерите в това отношение са свързани със случаи, в които служители се налага 
да се връщат до офиса, поради липса на ресурс, която е установена на мястото, на което са из-
пратени или по време на пътуването към този обект, което от една страна води до увеличаване 
на времето на изпълнение на задачите, а от друга – до неоправдани разходи за фирмата.

В звено „Администрация” предвид недостатъчно адекватно усвоеното пространство в 
офиса и отсъствието на обособени работни места за част от служителите се установяват, обек-
тивно предпоставени в случая, трудности, проблеми, пропуски и грешки при изпълнението 
на служебните им ангажименти. Шумът, честото преминаване на хора /служители и външни 
лица/ допълнително смущава процеса и доста често нарушава възможността за концентрация, 
особено при осъществяването на задачи, свързани с остойностяване на услугата, издаване на 
фактури, работа с пари и числа, както и при осъществяване на преводи от и на чужд език, 
които имат сериозно значение и са важни за коректното и точно изпълнение на задачите. И 
не на последно място, пространството за работа на експерта от „Човешки ресурси”, предвид 
спецификата на неговата дейност, свързана с интензивна комуникация със служителите, която 
предполага конфиденциалност, е наложително да има такова помещение за работа, което да 
осигурява възможност за ефективно и качествено изпълнение на задачите му.

Предложенията за оптимизиране на процеса в звено „Администрация” са свързани 
с реорганизиране на работното пространство и създаване на адекватни места за работа 
на служителите, където спокойно да могат да извършват професионалните си задълже-
ния. 

При звеното, свързано с техническото осъществяване на задачите, от гледна точка 
на контрола за изпълнението им и ефективното използване на материалните ресурси 
е подходящо формирането на постоянни екипи. Обособяването на предварително опре-
делени постоянни екипи по обекти, които разполагат с необходимото оборудване и ин-
струменти, ще формира у служителите по-висока отговорност към използването на ма-
териалните ресурси. При чрезвичайни събития и такива, при които трябва да се реагира 
гъвкаво, подходът за разпределение на хората може да бъде съобразен със спешността на 
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изпълнение на задачите или с потребностите от определени компетенции и умения на 
тези служители. 

ü	По отношение на управленския подход.
Като водещ проблем при управленския стил се очерта отношението от страна на ръко-

водството към служителите, изразяващо се в често повишаване на тон, упреци, обиди, доми-
нираща и доста често изразена неудовлетвореност от изпълнението на задачите, независимо от 
постигнатите резултати, получена позитивна оценка от страна на клиенти на фирмата или от 
страна на чуждестранните външни оценители. Претенциите на служителите не са по линия на 
критиките за работата им, а за начина на даване на тази обратна връзка. Водещите аргументи 
по този въпрос са свързани с изразеното от тях чувство на недооцененост, накърнено достойн-
ство и усещане за отсъствие на конкретни, ясни, регламентирани, установени и прилагащи се 
за всички критерии за оценка на трудовото представяне, което на практика обяснява наличието 
и на двойните стандарти при оценката и заплащането на извършената работа от страна на из-
пълнителския състав.

В този смисъл препоръчително е да се определят и утвърдят критериите, по които 
ще бъдат оценявани служителите при годишната им атестация, на базата на които те 
ще получават и диференцираното си възнаграждение, съобразено със знанията, способно-
стите и уменията, които показват на теория и на практика в дейността. Това би довело 
до намаляване на констатираното напрежение в актуалния момент и би повлияло пози-
тивно мотивацията на тези служители, които полагат реални усилия за придобиване на 
повече умения и опит, респективно проявяват желание за заемане на по-висока позиция в 
организацията. Като предложение се направи да се въведат критерии и изисквания за за-
емане на конкретните позиции, съдържащи формални показатели и необходими качества 
за извършване на тези функции, които да бъдат прилагани при първоначалното набиране 
на кадри. В настоящата ситуация, в това отношение, се констатират доста пропуски.

Независимо, че в организацията са налице утвърдени правила на работа, заповеди, ре-
гламентиращи дейности и взаимодействия, вътрешни правилници, разпоредби и документи, 
които уреждат цялостното управление и функциониране на фирмата е налице или честа про-
мяна на вече приети такива, или неспазването им на практика. За да бъде оперативно едно 
решение, което е взето и се прилага е добре да бъде ясно формулирано и разбираемо, както и 
да е устойчиво във времето, за да се търси резултат и да се оценява то като ефективно или не. 
Допълнително и установената разнопосочност в отправените към служителите изисквания от 
страна на ръководството в голяма степен повлиява и се отразява на изпълнението на задачите. 
В този аспект, при преструктурирането на фирмата е наложително управленските функции да 
бъдат ясно дефинирани и разпределени между ръководителите, за да се избегнат в максимална 
степен ситуации, в които служителите изпитват колебания или вътрешен дисонанс чие нареж-
дане или изискване да удовлетворят, както и по какъв начин точно да изпълнят, по същността 
си дори рутинни задачи, за да уважат, вземат под внимание и оправдаят очакванията на кон-
кретния възложител, за което губят изключително много, в определени случаи излишно време, 
особено когато тези инструкции се променят в процеса на осъществяване на задачите. 

Установяването на стандарт или формат на изготвяне на документи, справки или 
друг вид писмени материали ще минимизира подобни неефективни интеракции. 

По отношение на споделеното от голяма част от служителите неудовлетворение от по-
ведението на ръководството, изразяващо се в често повишаване на тон, упреци, обиди или 
непристойни поведенчески реакции е важно да се обърне внимание на факта, че във всяка 
уважаваща себе си организация, която държи на авторитета и името си в професионалната и 
бизнес среда е наложително да се спазват етичните норми и правила, както и поведение, което 

ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОДИАГНОСТИКА И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ МЕНИДЖМЪНТА ...
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отговаря на тази етика. Това обаче е свързано в голяма степен с притежаването на необходими-
те управленски и лидерски качества, а не формално следване на написани правила. 

Данните от тестовото изследване и интервютата със служителите във фирмата дават ос-
нование за следните заключения:

ü	Налице е прекомерна натовареност в работния процес, която генерира повишено на-
прежение. Това, в съчетание с нередките случаи на конфликтни и несъобразени с 
възможностите на служителите изисквания за изпълнението на задачите, води до 
преживяване на личностна неудовлетвореност и съмнение в собствените възможнос-
ти за постигане на организационните цели. По своята същност тези преживявания 
са по-скоро външно внушавани, следствие на практикувания стил на управление на 
структурите и ръководството на екипите. 

ü	Допускането на „двойни стандарти” и отсъствието на ясни критерии за оценяване на 
трудовото представяне на служителите обясняват установените различия в оценка-
та на средата и различната степен на адаптация и идентификация с организацията. 
Обяснимо по-висока степен на адаптация и идентификация към фирмената специ-
фика и към прилагания управленски стил показват служителите над 50 годишна въз-
раст и тези с по-продължителен стаж във фирмата. Това е така, защото те са успели 
да изградят стереотип, осигуряващ им субективен комфорт в средата, което поражда 
и съпротивата им към очакваната промяна, която би нарушила тяхната защитеност. 

ü	Неконвенционалният тип хора по-трудно приемат условията в работната среда, тъй 
като възприемат някои от правилата и предписанията като ограничения за трудовата 
им изява, което се отразява негативно на функционалността им.

ü	Служителите с висше образование преживяват в по-висока степен вътрешно напре-
жение следствие на изразена мотивация за постигане на успехи и себедоказване, от 
една страна, както и в резултат на специфичните отговорности, с които са натоваре-
ни, от друга.

ü	Подчертано изразената неудовлетвореност на преобладаващата част от служителите 
от стила на ръководство /необосновани упреци, откровени обиди, закани, заплахи/ 
накърнява достойнството им и влияе негативно върху мотивацията им за изпълнение 
на трудовите задачи.

Разработените личностни профили на служителите във фирмата на базата на тестовото 
изследване и интервютата, проектираните длъжностни характеристики, атестационни карти 
и атестационни процедури са предпоставка за оптимизиране на фирмената организационна 
структура и за усъвършенстване на системата на управлението й. 
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Резюме: Статията представя метода Център за оценка и развитие и неговото практическо прило-
жение в бизнес контекст. Разгледани са предимствата и недостатъците на този подход и сравнението му с 
други способи за подбор. Представен е пример за осъществен Център за оценка и развитие в бизнес орга-
низация, негови етапи на осъществяване, измервани компетенции и препоръки.

Abstract: The article presents the Assessment and Development center recruitment and development meth-
ods and their practical implementation in organizational context. Advantages and disadvantages of those methods 
and their comparison to other assessment and recruitment approaches are reviewed.  An example of an accom-
plished Assessment center in a business organization – its preparation, steps, assessed competencies, results, re-
ports and recommendations, is given.

Въведение
Методът Център за оценка, или както е популярен - Assessment center, включва разно-

образни и допълващи се методи за оценка и подбор, разработени от експерти организацион-
ни психолози и специалисти човешки ресурси на база компетентностни модели - определени 
качества и поведения, които търсим в кандидатите за работа. Тъй като този способ изисква 
сериозна предварителна подготовка и продължава минимум един ден, а в много от случаите 
два или три дни, Центърът обикновено се използва за мениджърски или за ключови експертни 
позиции. В големи компании се използва в сферата на управление на таланта – за откриване и 
развитие на таланти. Надеждността на Центъра за оценка е по-висока от интервютата, тесто-
вете или други методи за подбор, тъй като съчетава в себе си няколко елемента и оценката на 
няколко наблюдателя по предварително зададени компетенции (Hawthorne, 2011, Lance, 2008, 
Lievens, 2001).

Няколко предварително селектирани кандидати биват поканени да вземат участие в Цен-
търа за оценка и са наблюдавани от минимум половината на техния брой наблюдатели. Важно 
е всеки участник да бъде наблюдаван/оценен от различни наблюдатели в повече ситуации по 
предварително зададени и обговорени критерии, за да има възможност за висока обективност 
и надеждност на Центъра и финалния избор на най-подходящ кандидат.   

За да се осъществи успешен Център за оценка, е важна предварителната подготовка и 
това да бъде отговорено на няколко ключови въпроса: Какви са спецификите на позицията, 
за която правим подбор? Какви са ключовите компетенции, които търсим (например Мени-
джърски компетенции, Търговски потенциал, Социални компетенции, Анализаторски умения 
и други)? Обучени ли са достатъчно наблюдатели в основните компетенции - какви поведения 
да наблюдават и каква е скалата за оценка? Избрани ли са подходящи задачи, упражнения, 
ролеви и/или бизнес симулации, които да дават възможност да се наблюдават и оценяват 
важните за бъдещата роля компетенции? Създадена ли е добра организация за Центъра за 
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оценка? Имат ли възможност наблюдателите да отбелязват своите впечатления и оценки? 
Осъществява ли се финална дискусия между оценителите, по време на която се обсъждат 
различните наблюдения и компетенции и се поставят обговорени оценки на кандидатите? 
Съгласува ли се крайната препоръка за избор на най-подходящ кандидат между наблюдате-
лите, за да се чуят различни мнения? Крайният избор и доклад достига ли до представители 
на организацията /в случай,че не са присъствали/? Важно е също така предварително, с помо-
щта на организационни психолози и/или опитни консултанти, да се изберат най-подходящите 
задачи и упражнения за тестване на най-важните за организационната роля/позиция компетен-
ции.

Важни компоненти на Центъра за оценка
Компонентите на Центъра за оценка се състоят от интервюта, тестове, както и от разноо-

бразни упражнения, които симулират различни аспекти на работна среда и са предназначени да 
оценяват колко точно съвпада поведението на участника с това, което се изисква за определената 
позиция/роля в организацията (Lance et al., 2004). Препоръчително е сред оценяващите да има 
представители и на мениджмънта / експерти човешки ресурси от самата организация, за да се 
прецени още по-добре доколко кандидатът би отговорил на очакванията и екипната и корпо-
ративна култура. Оценката често се състои от различни компоненти, включително тестове за 
интелигентност, психологически тестове и презентации. За да се прецени лидерския потен-
циал, например, кандидатите могат да бъдат включвани в дискусии и спорни теми, за да се 
наблюдава поведението им в групата, способността да убеждават, обединяват и стимулират 
към решения и действие. 

 Исторически погледнато, този метод за подбор датира от преди няколко десетилетия 
като се е използвал при селектирането на кандидати в армията в Германия и в Америка, а в по-
следствие, след 40-те години, и за избор на подходящи кандидати/представители за американ-
ските компании в Холандия. Съществуват както Центрове за оценка (Assessment centers), които 
се използват основно за подбор на кадри, така и Центрове за развитие (Development centers), 
чийто фокус е развитието на вътрешни за организацията кандидати. Центровете за развитие 
имат за цел и да се набележи най-подходящият план за обучение и развитие на служителите – 
фокусиран върху важните компетенции и тези, за които е открито/наблюдавано, че следва да се 
фокусира последващо обучение и други мерки за развитие.

Основните стъпки при подготовката и осъществяването на Център за оценка са систе-
матизирани в Графика 1. 
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Графика 1: Визуализация на основни стъпки при подготовка и осъществяване  
на Център за оценка

Процес на Център за оценка
Центърът за оценка се счита от много организации за най-справедлив и най-точен 

метод за избор на персонал. Това е така, защото няколко различни и обучени предварително 
оценители наблюдават кандидатите за по-дълъг период от време. Те имат възможност да видят, 
вместо да приемат на доверие, това, което кандидатите могат да споделят по време на първо-
началните интервюта: Центровете за оценка обикновено се използват след първоначалните 
етапи (интервюта) в процеса на подбор, поради големия период от време и разходите при 
провеждането им. Събитието протича най-често в помещение на работодателя или в зали в 
хотел. Наблюдават се и се оценяват компетенции като ориентация към резултати, комуника-
тивни умения, анализаторски потенциал, търговска компетентност, лидерски потенциал 
и други, като се наблюдават, регистрират и оценяват кандидатите по следните насоки:

•	 Какво могат да правят /умения, поведение/
•	 Как реагират в определени ситуации
•	 Как се отнасят към другите
В края на Центъра за оценка, оценителите избират един или двама кандидати на базата на 

техните резултати, които да бъдат поканени за окончателно интервю. Ако по време на Центъра 
участват и представители на организацията (а не са само консултанти), те могат да препоръ-
чат или да вземат и крайно решение кой е най-подходящият кандидат, на когото да се отправи 
предложение за работа.

Надеждност и валидност на метода
Изследванията показват по-висока валидност и надеждност на Центровете за оценяване 

в сравнение с други методи за подбор, в т.ч. интервюта, личностни въпросници и тестове за 
способности. Този способ е подходящ както за подбор на управленски, така и на експерт-
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ни позиции (Hawthorne, 2011, Lance et al., 2004). Заради тези си специфики, в сравнение с 
традиционните методи, Центърът за оценка може да бъде подходящ за подбор на кандидати 
за управленска позиция, дори при липсата на достатъчно доказателства за прогностична 
валидност. Организацията следва да наеме професионални консултанти и експерти, за да се 
гарантира, че Центърът за оценка е подходящо проектиран и изпълнен.

Констатацията, че Центровете за оценка са успешни при вземането на валидни прогнози 
за управленския успех, е добре установена в литературата и чрез практически примери в ор-
ганизациите. 

методии и техники за оценяВане

Чрез метода на Центъра за оценка кандидатите се тестират за компетенциите и качествата, 
които изисква определена длъжност. Например, ако ролята е най-вече организаторска, оцен-
ката ще се фокусира повече върху организационните качества. Ако конкурсът е за търговец, е 
най-подходящо да се наблюдават комуникативните умения, способността за убеждаване, ори-
ентацията към клиента, целенасоченост и други.

Тези компетенции се тестват,  като в Центъра за оценка се използват различни техники 
и задачи, за които наблюдателите са подготвени предварително. Примери за задачи, които се 
използват често, са: упражнение „в кошницата“ (in-basket / in-tray упражнение), което се 
използва, например, за да се провери как и доколко кандидатите могат да подредят и приори-
тизират важни, по-малко важни и неважни задачи. Също така в Центровете се използват гру-
пови или индивидуални интервюта, решаване на казус, групова дискусия, презентации, 
ролеви игри и други. 

осноВни характеристики на различните упражнения

В Центъра за оценка се използват разнообразни методи за тестиране, предназначени да 
осигурят на кандидатите възможност да демонстрират важните компетенции за дадена орга-
низационна роля. 

•	Презентация/Представяне (Presentation)
Чрез презентация се дава възможност на всеки кандидат да представи себе си и да се 

открои сред групата.  Всеки участник взима решение как да представи дадена тема. Най-оче-
видната компетентност, която се очаква да демонстрира кандидатът тук, е как презентира и 
комуникира, както и способността му да представя информацията по ясен и убедителен начин. 
Тук кандидатът не е в ситуация, в която следва да се събразява с другите, както е например в 
груповата дискусия. Могат да се наблюдават три основни компонента, които кандидатът има 
възможност да контролира - Как организира материала? Как го представя? Доколко и как се 
справя и отговаря на различни въпроси от страна на наблюдателите.  Чрез това упражнение 
може да се оцени и доколко кандидатът е ентусиазиран за ролята в организацията. 

Презентацията може да има няколко формата – да се подготви за един ден по определна 
тема или пък на място, с помощта на дадени данни по дадена тема, или да подготви презента-
ция на себе си и бъдещата си роля.

•	Ролева игра 
Също така и ролевата игра е едно от най-популярните упражнения в Центъра за оценка. 

Чрез ролева игра оценителите могат да оценят как реагира участникът, когато е в затруднение 
и как се справя с конфликти. Подходяща е при подбора и развитието на различни позиции. 
Упражнението обикновено има подобен формат – оценител наблюдава взаимодействията на 
кандидата с друг човек при определени сценарии. Ролята се играе например от някой от наблю-
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дателите. Примерни сценарии:
ü	Работа с труден клиент или оплакване
ü	Разговор със служител след множество закъснения/грешки
ü	Уреждане на труден договор
ü	Други трудни или предизвикателни разговори с не много сговорчиви клиенти/слу-

жители
Обикновено участниците имат ограничено време – например няколко минути за прочи-

тане на задачата и подтоговка и след това време за действителното представяне. Ключовите 
компетенции, които оценителите търсят обикновено са: Начин на комуникация; Способност за 
планиране и за вземане на решение; Оценка и анализ на информация; Ориентация към клиента 
и други.

 
•	Упражнение „В кошницата“ (In-tray или in-basket упражнение)
Това е много широко използвана задача в Центъра за оценка, поради разнообразието от 

поведения, умения, познания и нагласи, които могат да бъдат наблюдавани и тествани, като 
Анализ на информация; Оценка на ситуации; Способност за приоритизиране и вземане на 
решение; Бързина и прецизност; Доколко и как се взима решение и други.

„В кошницата“ обикновено се състои от две части – първо е четене и изясняване на 
различните елементи, които трябва да се подредят (или друга задача), и се дават допълнителни 
инструкции. След това кандидатът трябва да отговори на въпроси как би постъпил в отделни 
ситуации. Най-популярните формати са:

ü	Участникът получава няколко елемента в кошницата, които трябва да подреди по 
приоритет, и да каже какви действия би предприел, като отговори на различни въ-
проси.

ü	Участникът и тук получава няколко елемента в кошницата, които да приоритизира 
и да каже как ще действа. Накрая участникът е запитан  да обясни как е стигнал до 
тези решения.

ü	Упражнения за избор в различни ситуации и взимане на решения под напрежение.
Обикновено упражнението продължава по-дълго, като е добре впечатления от участника 

да имат поне двама наблюдатели. 

•	Групови упражнения / Дискусии / Симулации
Този  тип упражнения се използват в Центровете за оценка и развитие най-вече като тряб-

ва да се наблюдават лидерски потенциал, способност за работа в група, социалните компетен-
ции, способността за инициатива и убедителност. Може да се приеме, че особено като е важно 
измерването на тези поведения, груповото упражнение е централен и решаващ елемент в 
Центъра. Този тип упражнения  се използват, за да се оцени как участникът си взаимодейства с 
другите, какво е неговото влияние и въздействие, когато работи в група от няколко участника.  
Обикновено се дава проблем или сценарий, който изисква колективно решение и резултатът 
накрая се представя през наблюдателите, които са предварително обучени кои поведения да 
наблюдават и им е предоставена скала за оценка. Този тип упражнения могат да послужат и 
за наблюдение на социалната и емоционалната интелигентност на кандидатите. Често се из-
ползват и за измерване на стратегическото мислене и способностите за планиране. Ако имаме 
около осем участника в груповото упражнение, е препоръчително да имаме поне четирима 
наблюдатели, за да бъдат събрани възможно най-много и обективни оценки и наблюдения.

След провеждането на Центъра за оценка и/или развитие, се извършва както индиви-
дуален доклад за всеки от кандидатите, така и групов доклад за организацията – с най-често 
наблюдаваните коптетенции, както и тези, които би следвало в по-голяма степен да се развиват 
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в бъдеще. Правят се препоръки за подбора, обучението и развитието.

Следва да се имат предвид различни обстоятелства и етични аспекти на Центъра. Цен-
търът за оценка мери поведение само в определен ден  и е възможно участникът да не се чув-
ства добре, да има индивидуални проблеми и това да е причина да не се справи добре. След-
ва резултатите от Центъра да се сравнят с предишни постижения и препоръки от предишни 
работодатели. При вътрешните Центрове за оценка и при опция за кариерно развитие, следва 
да се вземе предвид цялото трудово представяне на кандидатите, мнението и оценките на пре-
ките ръководители (Найденова, 2014, Lievens, 2002, Meriac et al., 2008, Thornton, G., & Rupp, 
D, 2006), както и последователното осъществяване на целите и поведението през последните 
години.

приложимост на центъра за оценка и разВитие - пример от организационната практика

По заявка на голяма организация беше подготвен и осъществен Център за оценка и разви-
тие (смесен тип) - с двадесет и пет служители на търговска позиция в организация, чиято роля 
е свързана с осъществяване на контакти и комуникация с клиенти, анализиране на данните по 
сделките и осъществяване на договори, както и дългосрочни взаимоотношения с клиентите. 
Първоначалната среща беше осъществена между външни консултанти организационни пси-
холози и експерти човешки ресурси от организацията, както и мениджърите, които са заявили 
нуждата от Център за оценка. Срещата служи за изясняване на предварителните очаквания и 
нужди, както и какви са целите на Центъра – оценка на служителите по ключови компетенции 
и последващо, съобразено с оценката и стратегията, обучение и развитие. Осъществена беше 
предварителна подготовка като чрез интервюта и наблюдения. Предварителната подготовка 
включва проучване на ролята, длъжностните характеристики, наблюдение на работата и изя-
сняване на качествата на успешните служители.

Центърът за оценка беше проведен през 2017 година в няколко групи и най-вече имаше за 
цел да оцени търговския, анализаторския и лидерския потенциал на съответните специалисти, 
както и да изработят и предложат подходящи програми за обучение и развитие.  Основните 
компетенции и умения, които бяха наблюдавани и оценявани, бяха например: Инициативност/
проактивност; Стабилност/Увереност; Аналитичност; Презентиране; Ориентация към резул-
тати; Лидерски подход; Комуникативност; Последователност, организация и приоритизиране, 
както и Емпатия и отношение към клиента и други. 

Предварително участниците бяха помолени да попълнят въпросници за оценка на пове-
денчески стил и ценности, както и тест за креативност и решаване на проблеми. Други основ-
ни методи, които бяха включени в рамките на един ден, бяха например:

Ø	Симулация за преговори 
Ø	Ролева игра за търговски предложения и изследване на нуждите и ползите за 

клиента 
Ø	Ролева игра за комуникативност, адаптация и отношение към клиента 
Ø	Индивидуален казус за анализ и организиране на работния процес
Ø	Индивидуален казус за анализ и приоритизиране на търговска информация
Ø	Индивидуална задача за самонаблюдение в края на деня
Ø	Групова дискусия

Оценителите/наблюдателите (assessors), които бяха наполовина на броя на участниците 
във всеки от осъществените Центрове (по десет участника в Център за оценка), бяха предва-
рително обучени кои са основните поведения, които следва да се наблюдават, и каква е скалата 
за оценка. Беше приложена пет-степенна скала от 1 - не се наблюдава тази компетенция, 2 - на-
блюдава се рядко, 3 - наблюдава се периодично, 4 - наблюдава се често, до 5 - тази компетенция 
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се наблюдава много често. Центърът беше осъществен в няколко зали, в които бяха проведени 
) различните задачи с предварителна подготовка. Центърът завърши с дискусия между наблю-
даващите и последваща подготовка на индивидуални доклади и общ даклад за цялата група с 
препоръки. В Таблица 1 и Таблица 2 са показани примерни извадки от резултатите на един 
от участниците, с компетенции, наблюдавани от няколко оценители при няколко задачи и след 
осъществена дискусия за представянето на участника (виж Таблица 1 и Таблица 2).

Таблица 1: Примерни наблюдавани поведения и оценка в Център за оценка

КОМПЕТЕНЦИИ ОЦЕНКА КОМЕНТАРИ И НАБЛЮДЕНИЯ
ИНИЦИАТИВНОСТ / 
ПРОАКТИВНОСТ

ü	Активно търси решения, дава 
идеи, предлага алтернативи

ü	Инициира и започва/
организира първите действия 
по изпълнението

ü	Предлага помощ и съдейсвие 
сам

ü	Активно подкрепя идеите и 
предложенията на други

1.00

Ø	Често е пасивна, скептична и се 
включва по-скоро когато някой друг 
инициира дискусия, повдигне въпрос 
или изкаже мнение;

Ø	Рядко поема инициатива, но когато 
е ясно какво тя трябва да свърши 
за екипа си, върши работата 
самостоятелно;

Ø	Проявява склонност да оставя 
отговорността на другите.

СТАБИЛНОСТ / УВЕРЕНОСТ

ü	Запазва естественото си 
поведение (тон, поза)

ü	Проявява уверено и 
убедително поведение

ü	Открито споделя и отстоява 
аргументирано собствените 
мнения и идеи

ü	Запазва самообладание при 
противоречия и агресивно 
поведение от друг

ü	Умее да задава трудни въпроси

2.00

Ø	Резервирана и неуверена в трудни 
ситуации (в индивидуалните ролеви 
игри);

Ø	Търси потвърждение и одобрение от 
колегите си в груповите дейности.

АНАЛИТИЧНОСТ

ü	Старае се да разбере проблема 
от различни гледни точки. 
Търси връзки, модели, 
тенденции и схеми.

ü	Обмисля последствията и 
ефекта от различни действия. 
Търси причинно-следствени 
връзки.

ü	Старае се да подреди и 
структурира информацията 
логично. Търси мястото на 
детайлите в общата картина.

ü	Мисли в перспектива. 
Предвижда по няколко хода 
напред.

2.50

Ø	В групови задачи задава уточняващи 
въпроси, пресмята и обмисля различни 
варианти, търси решения;

Ø	В казусите представя смислени и 
логични аргументи, но в анализа 
липсва задълбоченост и конкретика. 
В някои части на задачите няма 
представена аргументация.

АДАПТИВНОСТ

ü	Адаптира се спрямо различни 
събеседници и ситуации

1.50

Ø	При неясни параметри на ситуацията 
и с различни хора, не търси подходи 
да се адаптира, а остава скептична и 
резервирана.

Резултатите от първата таблица показват, че оценителите по време на Центъра за оценка 
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не са наблюдавали при този участник инициативност и проактивност по време на упражнени-
ята, както и сравнително рядко са видели стабилност и увереност. Периодично е наблюдавана 
компетенцията аналитичност и по-рядко - адаптивността на участника.

Таблица 2: Примерни наблюдавани поведения и оценка в Център за оценка

КОМПЕТЕНЦИИ ОЦЕНКА КОМЕНТАРИ И НАБЛЮДЕНИЯ
ПРЕЗЕНТИРАНЕ

ü	Ясно и точно формулира мислите си
ü	Увлича и задържа вниманието на 

слушателите
ü	Акцентира върху важни и ключови 

моменти
ü	Следи реакциите и отношението на 

другите и адаптира подхода си
ü	Убедително излага тезата си

2.00

Ø	В групови дискусии и 
индивидуални задачи не 
прави опити да презентира 
идеите или продуктите 
си позитивно; по-скоро 
наблюдава скептично 
отстрани. 

ОРИЕНТАЦИЯ КЪМ РЕЗУЛТАТИ

ü	Стреми се действията да водят към 
ясни резултати

ü	Търси постигане на резултат в 
определения срок

ü	Следи за качественото изпълнение 
на работата

ü	Търси резултати независимо от 
трудности и препятствия

1.50

Ø	Не търси активно 
възможности, не е 
ориентирана към 
постигането на резултати, 
често не следи какво се 
случва до край.

ЛИДЕРСКО ПОВЕДЕНИЕ

ü	Увлича с примера си
ü	Мотивира и вдъхновява хората в 

екипа
ü	Адаптира подхода си спрямо 

потенциала и възможностите на 
хората, с които работи

ü	Поема отговорност

1.00 Ø	Не съумява да повлияе на 
другите.

КОМУНИКАТИВНОСТ, РАПОРТ И 
АКТИВНО СЛУШАНЕ

ü	Лесно започва разговор
ü	Активно слуша (задава подходящи 

въпроси, кима, поддържа очен 
контакт, изяснява, перифразира, 
обобщава).

ü	Вдъхва доверие

2.50

Ø	Слуша активно и следи 
дискусията. Записва 
ключови моменти за 
групата;

Ø	Не създава лесно контакт. 
Предпочита да наблюдава, 
скептична е и не задава 
много въпроси.

 Други важни за ролята компетенции бяха наблюдавани, оценени и описани в Таблица 2. 
Освен тези поведения, бяха оценени още три допълнителни компонента, които бяха наблюда-
вани, оценени и описани.

Като основни области на развитие на този участник бяха посочени: Инициативност и 
активност; Адаптивност към непознати ситуации и различни хора; Търсене на решения и тъ-
рговски възможности, както и работа в посока мотивацията на служителя. При всеки един 
индивидуален доклад се прави препоръка да се прегледат внимателно представените в отчета 
резултати, да се сравнят с  личното възприятие и самооценка, както и с мнението на избрани 
хора, на които имат доверие, че познават  работата и представянето. Отчетът може да се из-
ползва за основата на план за непрекъснато развитие на търговските и други умения, като се 
препоръчва на участниците периодично да преглеждат своите резултати и плана за развитие, за 
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да отбелязват прогреса си. В края на всеки вътрешен център Център за оценка е силно препо-
ръчително осъществяването на индивидуална среща с всеки от участниците, разясняване на 
докладите, изслушване и набелязване на подходящ индивидуален план за обучение и развитие.
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Борислава Стоянова- Александрова
Клиничен психолог на ДГ 112 с ИО

THE EFFECTIVENESS OF EARLY THERAPEUTIC INTERVENTIONS  
IN CHILDHOOD AUTISM

Borislava Stoyanova-Alexandrova  
Clinical psychologist of SG 112 with IT

Резюме: В доклада са представени накратко няколко програми и методи за работа с деца от аутис-
тичния спектър. Описан е подробно случая на конкретно дете с аутизъм и приложените интервенции с цел 
подобряване равнището на социалното функциониране, комуникативните умения, разграждане на пове-
денческите стереотипи , развитие на когнитивните функции.

Проследена е подробно динамиката в общото функциониране на лицето след работа по посочените 
параметри в рамките на 1г. и 6 месеца.

Summary: The report briefly presents several programs and methods for working with children from the 
Autistic Spectrum. It is described in detail the case of a particular child with autism and the interventions applied to 
improve the level of social functioning, communicative skills, degradation of behavioral stereotypes, development 
of cognitive functions. 

The dynamics of the general functioning of the person following the work on the specified parameters is 
monitored within 1 year. And 6 months.

Генерализираните / первазивни разстройства на развитието са група, която се характери-
зира с качествени промени на социалните интеракции, на комуникацията, както и с ограничен, 
стереотипен, повтарящ се репертоар от дейности и интереси. Тези качествени нарушения са 
генерализиран признак на функционирането на индивида във всички ситуации. Понякога тези 
разстройства се съпътстват от общокогнитивен дефицит, но за да бъде диагностицирано гене-
рализирано разстройство на развитието е необходимо наличието на поведенческа девиация, 
съотнесена към очакваното за възрастта поведение. 

Аутизмът е вид генерализирано разстройство на развитието,определящо се от наличието 
на абнормно и/ или нарушено развитие, възникнало преди 3-годишна възраст и проявяващо се 
с абнормен тип функциониране в три области: 

•	 на социалните интеракции
•	 на комуникацията
•	 на поведeнието

То се среща 3-4 пъти по-често при момчетата, отколкото при момичетата.

Много автори считат, че аутичните деца са умствено изостанали. Според други, при част 
от аутистите интелекта е съхранен, но са налице особености в неговата целенасоченост. В. Е 
Каган /1981г./ съобщава, че равнището на интелегентност при аутистите е по-ниско от нормата, 
но по-високо от това на лица с умствена изостаналост.

Дори ако аутизъм и умствената изостаналост съвместно съществуват, диагнозата на ум-
ствената изостаналост се ограничава до онези лица, на чиито трудности в социалните контакти 
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и в комуникацията са съответни с умствената им изостаналост, а не непропорционално по-го-
леми, както се получава при аутизма. 

Въпреки методологичните затруднения при изследване на интелектуалния статус при 
лица с ГРР, наличните данни категорично сочат, че ранните интервенции водят до положител-
ни резултати. В световен мащаб са разработени много на брой програми за работа с деца с ау-
тизъм. Обикновено се прилагат интегрирано. Счита се, че децата с ГРР реагират най-добре на 
високо структурирани обучителни програми, съобразени с индивидуалните им възможности 
и потенциални потребности.

Обучението при децата с первазивни разстройства на развитието е целенасочено към 
онези области, които не успяват да се развият спонтанно. Съответно целта на обучението при 
аутичните деца не е толкова образователна, колкото концентрирана към развитие на социални 
умения и формиране на самостоятелност. Важно място в терапевтичните програми се отделя 
на стимулирането към влизане в различни форми на взаимоотношения, посредством развитие 
на комуникативни умения. Задължително е обучението и във формиране на умения за само-
обслужване и пространствена ориентация в заобикалящата среда. За да бъде ефективен даден 
подход, трябва да бъде гъвкав, да разчита на позитивна подкрепа, да работи за плавен преход 
към обучителна среда. Ефективната програма би следвало да включва, освен работа с детето, 
интеракции с родителите и учителите, с цел осигуряване на умения във всякакви условия, 
както и лична емоционална подкрепа. Някои аутисти успяват да достигнат висока степен на 
самостоятелност, най-вече в резултат на правилното като стратегия и навреме стартирало обу-
чение, а други се нуждаят от помощ и подкрепа през целия си живот.

Поради широкоспектърния характер на первазивните разстройства на развитието и раз-
нообразието на проявите липсват универсални подходи, които биха могли да бъдат използвани 
във всеки индивидуален случай. В този смисъл, основната цел на терапията при ГРР е да бъде 
открит правилният подход за корекционно въздействие, който е строго индивидуален за всеки 
отделен пациент.

кратко описание на някои методи и програми подходящи при терапия 
на детски аутизъм.

Холдинг-терапия 
Методът е разработен през 80-те години на ХХ век в САЩ и се използва широко при 

терапия на различни емоционални разстройства в детска възраст. Въпреки че не следва да се 
разглежда като универсално средство, методът на холдинга дава силен старт на емоционално-
то и когнитивно развитие на детето. В своята класическа форма той се прилага до определено 
време, тъй като съпротивата на детето постепенно намалява и спира, след което се заменя с 
други съвместни емоционално наситени дейности – игра с детето, четене, рисуване, пеене, 
разказване. 

Процедура: майката притегля детето към себе си (най-добре да седне на коленете й), 
прегръща го и го държи здраво с лице към нея. Тъй като аутичното дете задължително оказва 
съпротива (хапе, блъска с ръце, дърпа се, плаче), майката не бива да се предава, а да го държи и 
да се опитва да установи зрителен контакт с него. Тя трябва да издържи дотогава, докато усети, 
че детето се отпуска, притиска се към нея и я поглежда. Това става най-често в края на първия 
час. Възможно е детето да заспи, което се счита за положителен изход от ситуацията. 

Добре е в процедурата да бъдат включени и други членове на семейството (желателно 
бащата). Това повишава ефекта от терапията. Идеята е докато майката притиска детето, дру-
гият възрастен да поддържа нея и така тя по-лесно да се справи със съпротивата. По време на 
сеанса бащата също може да държи на ръце друго дете от семейството (ако има такова), което 
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засилва психотерапевтичния ефект от холдинга. Психологът сам не осъществява процедурата 
на холдинг, а само подпомага и напътства майката (стимулира, съобщава за сигнали от детето, 
които тя не забелязва) и улеснява създаването на връзката с детето.

В класическата си форма холдинг-терапията не е еднакво подходяща за всички случаи на 
аутизъм. Най-подходяща се оказва за децата с полево и стереотипно поведение, домонстрира-
щи най-дълбока степен на аутизъм. За по леките случаи по-подходящи варианти са съвместни-
те емоционални занимания с детето.

Програма за Приложен поведенчески анализ - ППА ( Applied Behavior Analysis – 
ABA), базиращ се на идеята, че всяко поведение се научава на база проследствията от него. 

Приложният поведенчески анализ е наука за човешкото поведение. В последните 40 го-
дини множество публикувани изследвания документират ефективността на ППА сред различ-
ни популации, интервенции, среди и поведения. ППА изгражда и подобрява социално значими 
поведения чрез систематично прилагане на интервенции, базирани на принципите на теорията 
за учене. Методите, основани на ППА са считани за едни от най-напредналите терапевтични 
и образователни интервенции за деца с аутизъм и други развитийни разстройства. Големият 
брой на научни доказателства, в подкрепа на ППА, е довел до одобрението и подкрепата ефек-
тивността на метода от няколко независими организации: Американската Национална Акаде-
мия на Науките, Американската Педиатрична Академия, Американското Здравно Министер-
ство, и др. 

Техники:
Поведенческа интервенция, редуцираща нежеланите реакции: негативното поведение се 

игнорира, а положителните поведенчески модели се подкрепят с награда.
Отлагане на приоритетна нужда при лице с липса на поведенческа задръжка - опити за 

по-търпеливо изчакване при фрустрация вместо стандартно очакващия се агресивен отговор. 
Пример: ще получиш това, но чакаме търпеливо и броим до 10 заедно! Браво, вземи го!

Методът е разработен в САЩ от д-р Ловаас.

Програма PEKS ( Picture Exchange Communication System), комуникативна система 
за обмяна на картинки, разработена като алтернативна система за комуникация, предоставяща 
възможност на лица с аутизъм да инициират общуване. Системата се базира на образното ми-
слене, характерно за аутистичния спектър, поради което е изключително ефикасна. Съдържа 
рисунки на предмети от ежедневието, действия, отношения, дори чувства. Комуникацията се 
извършва посредством размяната на картики. Стратегията се състои от шест основни етапа: 
предварителен, физически обмен, увеличаване на разстоянието и спонтанността, разгранича-
ване на отделни зрителни стимули, структуриране на изречения, отговори на зададени въпро-
си, спонтанен коментар.

Програмата е разработена в САЩ от Бренди и Фрост

TEACCH- Терапия за формиране на социални умения (образование на деца с аутизъм 
и др. нарушения в общуването). TEACCH е програма за работа с деца с аутизъм и техните се-
мейства, разработена в САЩ. Цялото наименование на програмата е “Treatment and Education 
of Autistic and Related Communication Handicapped Children“ - терапевтиране и обучение на 
деца с аутизъм и подобни комуникативни нарушения. Тя засяга три звена: семейната среда, 
обществената адаптация и образованието, като след клиничната диагноза TEACCH провежда 
приучване към социални умения, индивидуализирана учебна програма, подкрепа и обучение 
на родителите и учителите на детето.

Метод сензорни игри - често използван на етапа на установяване на емоционален кон-
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такт с детето, със задача: по-лесно установяване на контакт и спечелване доверието на детето.

Цел: запознаване с нови сетивни усещания – зрителни, слухови, двигателни, тактилни, 
вкусови и обонятелни, получени при съвместни занимания и общуване с терапевта. Предлагат 
се: игра с пластилин, която задължително да завърши с изработване на фигурка; имитиране на 
капки дъжд при игра с насипни продукти (грах, ориз); светлинки, различни тактилни повърх-
ности.

Описание на конкретния случай
Дари е момиченце, на 5г. и 4 м. към момента на подробно проследената динамика във 

функционирането и - май 2015г, след период на интервенции от 1г.и 6м. Диагностицирана е с 
ГРР на психичното развитие - детски аутизъм F-84, по МКБ 10, като диагнозата е поставена, 
когато детето е било на 3г. 1м. в Клиника по детско-юнушеска психиатрия” Свети Никола”. 
Заявката от страна на родителите при първата консултация в клиниката по детска психиатрия 
е, че детето не изпълнява команди и много рядко реагира на повикване по име.

По данни от анамнезата: Детето е от втора нормално протекла бременност. Диaгно-
стицирана placenta previa acreta. Раждане-чрез плавно SC по показания на майката; Т- 2950 
гр; ръст 48см. Изплакала веднага. През първата година била като”залепена за майка си”. Лес-
но захранена. Седнала на 6 м.в. Проходила на 9 м.в. Първи думи ненасочени, започнала да 
произнася на 2г.в. Фразова реч не е развита към момента. Не се обръщала при повикване по 
име. Рядко и избирателно изпълнявала инструкции. Водела за ръка, но рядко посочвала желан 
обект. Не обръщала внимание на играчки. Не се заигравала с деца. Не е боледувала от сериозни 
соматични заболявания. 

Като фамилна анамнеза не се отчита фамилна обремененост с психични заболявания.
Съвместната ни работа започна, когато Дари постъпи в ДГ 112 с ИО. Това се случи през 

месец септември, 2013г. Тогава тя беше на на 4г. Веднага беше включена в група от още 10 деца 
със специални образователни потребности. Индивидуалните ни терапевтични сесии се про-
веждаха 2 пъти седмично в рамките на 45м. и веднъж седмично в малка група (от 3 деца с оглед 
формиране на социални умения). Успоредно с това Дара работеше със специалните педагози в 
СОП-групата по адаптирани образователни направления, и два пъти седмично с логопед. След 
оценка на входящото ниво на детето от всички специалисти, от екипа беше изготвена индиви-
дуална програма за обучение и развитие. Акцентите в работата с Дара бяха поставени върху 
развитие на: социални умения; емоционална регулация и поведение; комуникативни умения; 
формиране на самостоятелност и самообслужване; развитие на обща и фина моторика; когни-
тивни функции; образователни направления. 

В този период в поведението на детето се наблюдаваха следните прояви, характерни за 
аутистичния спектър:

Като особености на социалните интеракции: Дара беше емоционално индиферентна 
към присъствието на другите деца от групата. Постоянно хленчеше и плачеше, избягваше кон-
такт с деца. По никакъв начин не се структурираше в групата . Не инициираше адекватен 
контакт и с възрастен. Дърпаше го, без да го поглежда към желан от нея предмет. Обикновено 
стоеше до вратата. При всяко отваряне машинално изхвърчаше навън. При моята поява, или 
на логопеда се прилепяше и вкопчваше с всичка сила за нас, дърпайки ни за ръка навън от 
стаята. Влизайки при мен в кабинета, преставаше да плаче, но отново обикаляше хаотично 
стаята и вокализираше, без комуникативна насоченост, неотчитайки моето присъствие или на 
студентите, които в момента бяха там. Не се кооперираше в съвместна дейност и със специали-
стите от екипа. Лицевата експресия на детето беше застинала, без емоционални промени. Оч-
ния контакт епизодичен и краткотраен. Не реагираше на повикване по име. Нито на социален 
поздрав или усмивка. Изцяло липсваше емпатия и способност за извличане на елементарен 
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социален контекст от социална ситуация. Беше емоционално несъответна. Липсваше реакция 
при промяна на тон към нея или когато някое дете плаче, Дари не отразяваше по никакъв начин 
ситуацията. 

Като комуникативни умения, по показател декодиране на информацията, Дара по-скоро 
демонстрираше липса на разбиране на вербални съобщения, беше ареактивна при обръщение 
към нея. По мнение на майка и, детето по-скоро не разбира речта. Тя сподели, че у дома Дари 
взима предмет, хвърля го на пода, насочва се към нещо друго, разпилява и него, като не реагира 
на молба да спре, нито на повикване по име. Експресивната реч беше сведена до отделни ле-
пети и едносрични думи без особена комуникативна насоченост. Използваше честа вокализа-
ция с автостимулационна цел. Липсваха умения и за невербална комуникация. Не използваше 
жестове. Липсваше спонтанна или социо – имитативна игрова дейност. Преобладаваше стере-
отипна манипулация с предмети или играчки, не по предназначение. По-целенасочен интерес 
проявяваше към пъзели, стереотипно редене на кула от кубчета или рингове, с които можеше 
да се занимава автостимулационно продължително време. 

Като поведенчески прояви, често персистираше ограничено и стереотипно поведение, 
като хаотично обикаляне на помещението на пръсти, съпътствано с вокализация. Стереотип-
ни движения с главата и ръцете. Чести хипермоторни състояния. Поведенческа дезинхибиция 
(слаб инхибиторен контрол) неспособност да изчака при желание да получи някакъв предмет 
или малко да отложи някаква физиологична потребност.

Почти през целия ден Дари стоеше на конкретно място в помещението-до вратата, където 
също постоянно обикаляше. Оглеждаше се в стъклото на вратата или огледалото в моя каби-
нет, сменяйки няколко пози, като това поведение можеше да продължи неограничено време, 
ако не бъде прекъснато. В ситуация на фрустрация в резултат на прекъсване на стереотипното 
занимание, демонстрираше неадекватни по сила и интензитет емоционални и поведенчески 
реакции, като истерично пищене, тръшкане, тропане с крака.

Може да се счете че към този момент се наблюдаваше пълна липса на организация на 
поведението, като незначителни стимули го предопределяха като нецеленасочено. Както и не-
пълноценно използване на пространството на помещението.

Като сензорна обработка на информацията към този момент, се регистрираха особе-
ности по отношение на: 

•	 Зрителната преработка на информацията (hypеrreagible) – изразена в трудно задър-
жане на зрението фокусирано в дадена дейност, лесно разсейване от други зрителни 
стимули в помещението, като движение, декорация, отворени врати, прозорци. От 
друга страна се наблюдаваше на моменти натрапливо фокусиране върху дребни де-
тайли или конкретни обекти и затруднено изместване на вниманието от тях.

•	 Хиперреактивност към слухова сензорна информация наблюдавана, като запушване 
на уши при слухови стимули, тревожност от по интензивни шумуве или музика, 
объркване от непознати шумове, разсейване от незначителен шум. Същевременно 
генериране на собствен шум, силна вокализация (често като автостимулация), честа 
ареактивеност при обръщение към нея;

•	 Хипореактивност спрямо вестибуларна сензорна информация: двигателно неспо-
койна, непрекъснат стремеж към движение (трудно стои седнала),въртене около 
собствената ос, тичане насам-натам.

•	 Като проприоцептивно функциониране: хипертонична, често се нуждаеше от вър-
теливи движения, често клатене на тялото си, друсане на главата или краката си, 
когато стоеше на едно място или седеше на стол, катерене по мебелите ( когато не е 
ангажирана в конкретна задача).
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•	 Като особености на тактилната чувствителност: чест стрeмеж към докосване на 
определени материи, фиксация върху петънца и особено бенки по лицата на другите, 
с неудържим стремеж към докосването им. 

Като поведененчески и емоционални реакции, като резултат от сензорната преработка, 
детето трудно приемаше промените в рутинните действия, наблюдаваше се честа инпулсив-
ност, по-продуктивно функциониране в индивидуална работа или крайно редуцирана група, 
трудност при показване - какви нужди има.

Като социален отговор - трудно стоене заедно с другите деца на маса, предпочитание към 
самотна игра, отколкото с другите, индиферентност към контакт с децата от групата, трудна 
комуникация с връсници и възрастни .

Като когнитивно функциониране може да се счете, че детето към този момент не 
беше с грубо изоставане от нормата спрямо календарната възраст, особено по отношение 
на невербални задачи, свързани с нанизване, вграждане, вгнездяване, сортиране. Изградена 
беше способността за визуална дискриминация на ниво сходство - различие, но липсваха 
умения за диференциране по цвят, форма и размер, по вербална инструкция . По показател 
внимание се наблюдаваха: добра концентрация при невербални задачи и конкретни стимули, 
представляващи интерес за детето. И в тези случаи устойчивост на вниманието до степен 
на многократно, стереотипно повтаряне на действието и сериозни затруднения по показател 
превключваемост на вниманието от една дейност в друга - при изискване. Паметовите процеси 
бяха по-скоро механични. Регистрираше се добра зрителна памет при невербални задачи. 
Вербалната памет беше трудно да бъде изследвана на този етап. По отношение на мисловните 
процеси, Дара показваше умения за сравняване и класификация по признак в невербален план, 
но не и по вербална инструкция. Редеше пъзели, нанизваше рингове с увеличаващ се диаметър, 
вграждаше плоскости в игри с логическа насоченост, но не осмисляше последователност от 
действия и малко по-сложни логични отношения и зависимости във вербален аспект. 

Всъщност основните проблемите идваха от невъзможността да организира поведението 
си , да се саморегулира, тс. да изчака при нужда, да седне на маса. Невъзможността да сподели 
елементарно внимание, да се кооперира в съвместна дейност с друг, да изпълни нещо по 
инструкция, да извлече елементарен социален контекст от социална ситуация. Липсата на 
умения дори за невербално общуване. В тази връзка терапевтичната работа, която планирах 
като начало с Дара, беше съобразена с потенциалните потребности на детето, от подобряване 
равнището на социалното функциониране, комуникативните умения, разграждане на 
поведенческите стереотипи, опити за постигане на социална и емоционална реципрочност. 
Като преоритетна в самото начало беще работата на равнище адаптация към средата и 
саморегулация - работа на сензорно ниво, свързана с предизвикване на реакции, респективно 
адаптивни отговори (адаптивно поведение) спрямо сензорна стимулация. 

В посока формиране на елементарни социални умения, целта на работата беше 
фокусирана към подобряване равнището на функциониране – индивидуално и в малка група, 
спазване на елементарни правила и норми. Задачата беше детето да се включи в различни 
форми на индивидуална и по-късно съвместна дейност. Да развие умения за работа и общуване 
с другите; опити за увеличаване на разбирането относно: какво правиш, защо го правиш, и как 
то се приема от другите. С оглед интегрирането на Дара в малка група, за придобиване на 
социален опит, общата задача на екипа беше, като начало (краткосрочни цели) да се формира 
по-адекватен интерес на детето към заобикалящата го среда и децата в групата.

Работата с Дари , която планирах в посока развитие на комуникативни умения, като 
краткосрочни цели беше фокусирана към: формиране на опорни комуникативни навици, със за-
дача, подобряване качеството на очния контакт; работа по развитие на невербална комуникация 
- със задачи в ежедневното общуване на детето да влязат жестове, с които да изразява съгласие/
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несъгласие (движения с главата за ДА и НЕ) и жест за показване/посочване с ръка нужния 
предмет.

По отношение на корекцията на особеностите в поведението, целта на работата беше 
разграждане на поведенческите стереотипи, със задача формиране на нови поведенчески 
модели. Като краткосрочните цели бяха фокусирани към: опити за постигане на еламентарна 
организация на поведението към по-целенасочено; ориентация в пространството, като начало 
с опити за постигане на по-пълноценно използване на пространството на помещението; пости-
гане на елементарна саморегулация; трениране на екзекутивните функции, с оглед постигане 
на елементарен инхибиторен контрол. Друга важна цел в работата на малко по-късен етап, 
беше Дара да изгради първични учебни навици , със задача формиране на учебни стереотипи.

Тъй-като липсваха основни базисни умения за общуване, като, умение за споделяне на 
съвместно внимание и пространство, имитативни умения/двигателно и речево/, качествен 
очен контакт, следване на ред, игрови умения (които при лица с нормално функциониране 
би следвало да се развият спонтанно), първоначалната схема на терапевтичните срещи беше 
ориентирана в посока научаване и трениране на тези елементи. В тази връзка, в първите сесии 
основната ми идея беше да постигнем елементарно споделено внимание. Да забележи при-
съствието ми. Да задържи погледа си върху предложен стимул. Да задържи очен контакт с мен. 
В работата си използвах минимално количество вербални инструкции насочени към нея, като: 
“Вземи”, “Сложи”, “Дай”, чието точно изпълнение беше стимулирано. Поради липсата на жест 
за посочване, както и тези за “да” и “не”, което налага техния специален тренинг, включих и 
инструкцията “Покажи”, както и стимулиране с въпроси за движение с глава за отговор с “ да” 
и “не” .

Тъй-като майката на Дари ми сподели, че не е използвала във възпитанието на децата си 
думата “Не”, не е била настойчива в исканията си към тях да изпълнят нещо по инструкция, 
била е твърде мека и не достатъчно взискателна, аз избрах по-императивен подход на рабо-
та с детето. Тонът, който използвах по време на сеанс с нея беше равен, но твърд и нетърпящ 
възражение. Когато изпуснеше неволно нещо от материалите на земята или го хвърлеше тен-
денциозно, Тя моментално се насочваше към друг стимул. Аз я спирах с изискване “да прибе-
рем”- отново с твърд и неуклончив тон. Хващах нейната ръка и започвах да прибирам с нея. Тя 
вокализираше на високи децибели в знак на протест, но когато пусках ръката и, започваше да 
довършва действието сама. Дори когато продължаваше сама работата си по моя инструкция, 
след като съм махнала моята ръка, тя недоволстваше, тръшкаше се, но прибираше или довърш-
ваше задачата. Съответно в рамките на около месец и половина съвместна работа Дара започна 
да изпълнява елементарни поръчки, като: да прибере разхвърляното, да остави молива на ма-
сата, да вдигне кутията, да седне на масата и др. Относно сядането на маса заедно с другите, (с 
оглед структуриране в група) отново нещата се получиха с императивно отношение и непри-
емане на отказ. Първо опитвахме да стоим заедно на маса в индивидуална работа в кабинета, 
след това в малка група от 3 деца, и накрая в СОП-групата. Използвах първоначално техника от 
холдинг-терапия. Сядах до Дара, хващах я здраво за ръка и не позволявах да стане, опитвайки 
се да задържа очен контакт с нея и обяснявайки и, че тук има правила “ В това време стоим 
тук !”. След като стоим на масата нужното време ще получим пъзела, строителя или храната 
които искаме! Тя първоначално вокализираше и недоволстваше, но постепенно съпротивата 
намаля и започна да продължава да стои на масата, и когато пусна ръката и дори стана. Използ-
вах поощрението с награда след всяко изпълнено действие, взаимствано от АВА-interventions, 
в подкрепа на положителните поведенчески модели и игнорирах негативните поведенчески 
прояви, за да не бъде затвърден неподходящия тип поведение. С оглед трениране функцията 
“Потискане” отново използвах техника от терапия ABA:” Ето държа в ръката си семки, но за 
да получиш от тях, стоим седнали на масата и броим заедно до 10 преди всяка поредна”. След 
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около месец работа, Дара влизайки в кабинета ми сама сядаше на масата без да бъде подкан-
вана. Упражнихме подобно поведение няколкократно и в групата с деца. След около месец, 
връщайки се от индивидуално занимание с мен в групата си, Дара започна сама да отива и сяда 
на масата при останалите деца.

С оглед формиране на опорни комуникативни навици, постигане на очен контакт, из-
ползвах техника от програма PECS. Поставях стимула на ниво на устните си, с идея детето 
да фиксира погледа си върху него, което постепенно да премине в зрителен контакт. В самото 
начало, когато Дара почти не задържаше поглед и не проследяваше стимул или лице, в сен-
зорната стая използвах фенерче на тъмно, за да привлека вниманието и. Постепенно включих 
и други игри със светлини, които тя проследяваше и се опитваше да хване в тъмната стая. 
Включвайки и интеграция на тактилната модалност Дара проследяваше машинка със сменящи 
се цветове, в която тече вода, където тя бъркаше и докосваше водата при всяка смяна на цвета. 
Включих и лабиринт с топче, който Дара завърташе и проследяваше движението на топчето с 
оглед подобрение на зрително-моторната координация. На по-късен етап включихме и плат-
форма ”сензорен дъжд”, подходящ както за концентрация на зрителното внимание (фиксация 
и проследяване на движението), също и за слухова сензорна стимулация.

Използвах и други “сензорни игри”, чиято задача беше по-лесно установяване на контакт 
и спечелване доверието на детето в началото, а целта беше запознаване с нови сетивни усеща-
ния – зрителни, слухови, двигателни, тактилни, вкусови и обонятелни, получени при съвмест-
ните ни занимания и общуване, с оглед интеграция на съответните сензорни модалности.

С течение на времето Дара подобри значително очния си контакт. Започна да просле-
дява подадени стимули. Да проявява реакция при повикване по име. Като лицева експресия, 
започна да демонстрира наличие на различни емоционални промени. Често се усмихва. Като 
насоченост на внимание по време на диалог често започна да проследява говорещия. Стана 
по-кооперативна в индивидуална работа със специалист. Успява да се структурира и в групова-
та дейност. В групово занятие, тип музикално-подвижна игра или психомоторен тренинг, Дара 
става и започва да събира децата, за да се подредят в кръг (отначало с подканване към нея, от 
скоро по самоинициатива). Хваща за ръка децата, които стоят отляво и от дясно до нея. Започна 
да спазва елементарни правила и норми в групова и индивидуална работа. Като имитативни 
способности, започна да възпроизвежда някои моторни варианти и реч.

Отчитам напредък в хода на съвместната ни работата и в посока по-адекватна поведенче-
ска реакция в ситуация на забрана или фрустрация. Дари вече реагира съответно на по-серио-
зен или строг тон от страна на специалиста, който работи с нея в момента.

Постигна по-високо ниво на екзекутивно функциониране. Изчаква реда си в група.След 
като е приключила определена задача, стои търпеливо на масата, за да получи материали за 
следваща.

С течение на времето успяхме да редуцираме до някаква степен стереотипните движения 
и автостимулационната вокализация. Все още слизайки по стълбите на детското заведение, 
Дара всеки път задължително спира при всяка от картините, които висят на стената, за да ги 
докосне. Тъй-като концентрацията и устойчивостта на вниманието често са емоционално и/
или ситуативно предопределени е необходимо вниманието и да бъде постоянно насочвано. В 
кратките моменти, когато не е ангажирана с конкретна дейност, е възможно да започне да се 
катери по мебелите или да не издържи на други незначителни дистрактори. 

По отношение на комуникацията, езика и речта Дара започна да посочва, а по-късно и 
да назовава думи от различни семантични категории. Понякога дори да отговаря адекватно с 
“да” и “ не” съпътствано с движение на главата. След време започна да отговаря и на въпроси 
като “Какво е това?” или ”Кой е това?”. Разбирането на глаголи все още не беше усвоено. От 
месец април 2015г. Дара започна да брои със зрителна опора до десет. Да пише цифрите и да 
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ги назовава. Разпознава буквите и започна да чете двусрични думи. Противно на очакванията 
да усвои отначало умения за глобално четене (поради добрата си механична-зрителна памет), 
Дара се справи по скоро първо с аналитико - синтетичното (побуквено) и сричково четене. От-
начало (както следва при обучение на аутистично дете) опитахме с метод от цялото към посте-
пенно възприемане на неговите части, като подавах готовия образец глобално, без междинни 
етапи. Идеята беше да започне да разпознава думите глобално, без сричкуване и тръгване от 
елементите към цялото, тъй-като считах че ще бъде непродуктивно. Имаше риск детето да се 
фокусира върху тях и да започне стереотипно да ги отделя. Но това не се случи. Скоро след-
вайки инициативата на Дара започнахме да правим подбор на картинки започващи с определен 
звук, да наблюдаваме написана дума на голям картон и върху всяка буква да поставяме анало-
гичната от пластмасова азбука, на табло с картинки поставяхме началната буква на всяка от 
картинките. По-късно започнахме да четем сричкови таблици от затворени и отворени срички 
и двусрични думи.

Дара започна да изпълнява инструкции, като вече дори леко усложняваме конструкцията 
им.

Още след като постигнахме изпълнение на елементарни инструкции, започнахме работа 
върху развитие и на когнитивното функциониране, вкарвайки формиране на пространствени 
и количествени представи, от по-елементарни с постепенно усложняване. Отново използвах 
минимално количество вербални инструкции към нея като: “Вземи кубчето” , “ Сложи го вътре 
в чашата!”Сега другото кубче “ сложи го вътре в кутията”. “А Сега да ги извадим навън!” Уп-
ражнявахме също понятия, като: “едно”, “още едно” и “всички”, с инструкция: “Дай ми Едно, 
сега още едно , а сега всички.” Често се налагаше да онагледявам и показвам, какво се иска от 
нея. Почти всичко правехме първо заедно. Хващах нейните ръце и извършвах задачата, като 
оставях у нея впечатление, че тя го е направила, с поощрения „Добре”, ”Браво!”. След това тя 
го повтаряше сама. Постепенно започнах да намалявам физическата помощ, в полза на увели-
чение на вербалната регулация.

Дара успя да изгради представа и за телесна схема. Започна да посочва и назовава ча-
стите на лицето и тялото. Това постигнахме основно с рисуване, апликация и моделиране от 
пластилин на човече, като посочвахме и назовавахме частите на лицето и тялото. След това 
съотнасяхме към собственото лице и тяло работейки срещу огледало. Постепенно вкарвахме и 
думи от семантична категория “дрехи”, съчетавайки с работа по формиране на пространствен 
гнозис с посочване кое е “горе”, например шапката, и кое “долу”- обувките. 

Дари постепенно успя да усвои и пространство в детското заведение, което значително 
намали съпътстващата я фонова тревожност. Знае мястото на което седи в групата и в каби-
нетите за индивидуална работа. Има идея какво се прави и на други места в сградата, които 
посещава. Регистрира се сериозен напредък и в зрително-пространствената и ориентация, по 
отношение на понятията горе-долу, ляво- дясно в тримерното пространство и на лист, при 
дейности като рисуване и апликация, които вече извършва сама, като алгоритъм от действия с 
леко насочване.

На база анализа на резултатите от работата с Дара в рамките на 1г. и 8 месеца може да 
се счете, че е налице съществена промяна по отношение на цялостното поведение и функ-
циониране на детето. Отчита се положителна динамика по отношение на организация на по-
ведението, социални умения, комуникация, емоционално-поведенческа реакция, когнитивно 
функциониране.
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С оглед отчитане на ефективността на приложените интервенции и постигнатите 
резултати към 05.2015 г. са използвани следните методи за оценка:

-  Анкета с родителите на детето (входно и изходно ниво);
-  Протокол за оценка на актуалното състояние на детето – индивидуална програма за 

обучение и развитие (входно и изходно ниво), попълнена от всички специалисти от 
екипа;

-  Чек лист за проверка за наличие на сензорни нарушения (в началото и след период 
на работа в сензорната стая);

-  Бланка за проследяване динамиката в развитието на детето по търсените параметри 
на всеки 3 месеца;

-  Резултатите от други приложени оценъчни скали за проследяване на ранно детско 
развитие, обхващащи развитийни области като : когнитивно, социо- емоционално, 
физическо развитие; адаптивни и комуникативни умения. (входно и изходно ниво);

-  Бланка с отговори от поведенчески и личностен въпросник за деца ( Cambridge 
University Behaviour and Personality Questionnaire for Children), по чиято стандарти-
зация се работи в момента. Проследена е динамиката за 1г. и 3м. по пет области от 
личностовите характеристики, свързани с аутистични прояви с по-широк фенотип 
като: социални умения, превключване на вниманието, вниманието към подробности 
/детайли , комуникативност, воображение;

-  Проследена динамика от майката в посока редуциране на аутистични прояви с тест 
АТЕС: 12.2013г - общ бал 78т.; 03.2015г.- с общ бал 29т.

Към 2016г. съвместната ни терапевтична работа с Дара продължи в регламентирани ин-
дивидуални сесии 2 пъти седмично по 40 мин. Успоредно тя посещаше сензорно-интегративна 
зала, АВА-терапевт и логопед 2 пъти седмично. Спазваше диета с храни несъдържащи глутен 
в съставките си.

Към момента, 2017 г. детето учи в масово училище с ресурсно подпомагане.

Може да се счете, че настоящият случай потвърждава хипотезата за ефективността на 
ранните интервенции при лица с ГРР. Навреме стартиралата и системна корекционна намеса, 
както и автоматизацията с родителите в домашни условия, указват положително влияние върху 
цялостното поведение и водят до значителни подобрения в общо функциониране. 
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Съвременните технологии за допълваща и алтернативна комуникация са в основата на ефективна-
та работа с деца с тежки физически увреждания, напр. свързани с детска церебрална парализа, синдром 
на Рет, невро-мускулни дистрофии, но също така и с деца с нарушения от аутистичния спектър или с инте-
лектуални затруднения. Тяхното познаване и използване от специалистите, които работят с тези деца е от 
изключителна важност за развитието на техния потенциал, възможностите им за комуникация и участие 
в социалния живот. В статията се разглеждат основните бариери пред използването на допълваща и ал-
тернативна комуникация и са представени резултатите от въпросник, изследващ нагласите, познаването 
и използването им от българските ресурсни учители. Резултатите от въпросника показват положителни 
нагласи за работа с допълващи и алтернативни способи за комуникация. В същото време, резултатите 
показват тревожно слабо познаване на тези методи и много рядкото им използване при работата с деца с 
увреждания. Това касае особено методите за алтернативен достъп до компютър, но също така и използва-
нето на символи и синтезирана реч. Получените резултати са използвани за да се формулират стъпки за 
преодоляване на бариерите пред използването на допълваща и алтернативна комуникация в България.

Modern technologies for augmentative and assistive communication form the basis for effective interven-
tion with children with severe physical disabilities, e.g. related to cerebral palsy, Rett syndrome, neuro-muscular 
dystrophies, but also with children with impairments of the autistic spectrum or with intellectual difficulties. The 
knowledge and usage of such technologies by the specialists working with these children is extremely important for 
the development of their full potential, their capabilities for communication and participation in social life. In the 
paper, the main barriers to the usage of augmentative and assistive communication are considered and the results 
from a questionnaire are presented exploring the attitudes, knowledge and usage by special education teachers 
in Bulgaria. The results from the questionnaire show a positive attitude toward working with augmentative and 
alternative communication. At the same time, they show alarmingly low rates of knowledge and usage of those 
methods. This concerns to a larger extent alternative computer access methods, but also the usage of symbols and 
text-to-speech software. The obtained results are used to formulate steps for overcoming the existing barriers in 
the usage of augmentative and assistive communication in Bulgaria.

1. ВъВедение

Средствата за допълваща и алтернатива комуникация (ДАК1) дават възможности както 
за общуване, така и за използване на компютърни системи от деца и възрастни със специални 
нужди. Това позволява децата с тежки физически увреждания, свързани със заболявания като 
ДЦП, синдром на Рeт, невро-мускулни дистрофии, както и на деца с нарушения от аутистичния 
спектър или с интелектуални затруднения, да учат, да играят, да общуват и така да развиват 
пълния си потенциал. ДАК дава възможност да се преодолеят някои от основните ограниче-
ния, които децата със специални нужди имат по отношение на когнитивното развитие и въз-
можностите за комуникация. Широкотоизползване на ДАК в работата с хората с увреждания 
на всички нива на образование би направила възможна тяхната интеграция в обществото и 
1 Възприетият термин на английски език е „Augmentative and Alternative Communication” (AAC).



КЛИНИЧНА ПСИХОЛОГИЯ
778
професионална им реализация. Използването на помагащи технологии и на средства за допъл-
ваща и алтернативна комуникация е право на всеки човек с увреждания и това е записано в 
Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

За съжаление, тези технологии срещат сериозни бариери от страна на всички заинтере-
совани страни – хората с увреждания, техните семейства, специалистите, които работят с тях, 
социалните работници, общините и институциите. Тяхното идентифициране и преодоляване е 
най-важната предпоставка пред разпространението и пълноценното им използване в България, 
където те са малко познати (Христова &Гринберг, 2017; Гринберг и др., 2017).

Статията разглежда главните бариери пред съвременните ДАК като акцентира върху на-
гласите към тях, познаването им и уменията за работа с тях, общата компютърна грамотност, 
познаването на съвременните средства за ДАК и др. на специалистите, работещи с деца с ув-
реждания. На базата на резултатите от въпросник, попълнен от ресурсни учители, работещи с 
деца с увреждания, са изследвани нагласите към приобщаващото образование, познаването и 
използването на ДАК.

Резултатите от въпросниците са използвани за формулиране на стъпки в преодоляването 
на установените бариери за възприемането на ДАК в сферата на приобщаващото образование 
в България и е продължение на усилията за тяхното популяризиране сред специалистите, ра-
ботещи с хора с увреждания, започнати от Христова &Гринберг (2017) и Гринберг и др. (2017).

2. допълВаща и алтернатиВна комуникация

Помагащите технологии се дефинират като всеки предмет, екипировка, устройство или 
система, която се използва за да увеличи, поддържа или подобри функционалните възможнос-
ти на хората с увреждания (Beukelman & Mirenda, 2013).

Допълващата и алтернативна комуникация (ДАК) е свързана с клинична и обучителна 
практика с цел извършване на интервенции за хора, които не могат добре или въобще да го-
ворят, или които имат комплексни комуникационни нужди (AmericanSpeech-Language-Hearin-
gAssociation, 2017). Тези комуникационни нужди могат да бъдат свързани с интелектуални, 
физически, сетивни увреждания или специфични условия на средата. ДАК дава възможност 
хората с комплексни комуникационни нужди да общуват, използвайки различни методи, ус-
тройства и софтуер и да участват във всички аспекти на живота.

Статистическите данни в световен мащаб показват, че около 1.5% от населението (за 
България това означава около 105 000 души) има затруднения с говора (Beukelman & Mirenda, 
2013). Това води и до затруднения в общуването и участието във всички аспекти от живота – 
образование, професионална реализация, достъп до здравеопазване и социални контакти. 

ДАК могат да бъдат нетехнологични, ниско-технологични или високо-технологични. 
Всички видове ДАК имат своето място и си използват интензивно в работата с децата с ком-
плексни нужди. Наблюдаваната революция в областта на ИКТ обаче е довела до развитието 
на изключително ефективни високо-технологични средства, които позволяват използването на 
компютри (настолни, лаптопи и таблети) и специализиран софтуер само с помощта на нати-
скане на суич, движение на главата, на очите или дори само с мисъл (Beukelman & Mirenda, 
2013). Възможността за достъп до такива технологии и Интернет дават огромни възможности 
за обучение, усвояване и практикуване на професии, участие в социалните мрежи и автономен 
живот.

Някои от съвременните средства за ДАК са следните (Beukelman & Mirenda, 2013):
•	 Нетехнологични – жестове, знаци с ръце, изражение на лицето, звуци, език на тя-

лото.
•	 Ниско-технологични – рисунки, снимки, предмети, писане, комуникационни дъс-

ки, комуникационни книги, набори от символи.
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•	 Високо-технологични – четящи устройства, говорещи клавиатури, компютърен 

софтуер, използващ символни системи, софтуер за превръщане на символи или текст 
в реч.

•	 Алтернативни методи за достъп и управление на компютър – устройства с 
тъчскрийн, електронни показалки, джойстикове, суичове, устройства с духане, ком-
пютърни мишки за управление с глава, устройства за проследяване на погледа.

Пълноценното и компетентно използване на помагащите технологии дава уникални въз-
можности на хората с увреждания, които са недостъпни бе тях (Beukelman & Mirenda, 2013). 
Сред тези възможности са независим живот, безопасност, участие в социалния живот, възмож-
ност за обучение и получаване на образование, практикуване на професия, комуникация и 
мобилност.

3. бариери пред използВането на допълВаща и алтернатиВна комуникация

Въпреки огромните и уникални възможности, които ДАК дава на хората с тежки физиче-
ски увреждания, тяхното разпространение и използване среща редица трудности (Higginboth-
am et al., 2007; Barnard&Tomkins, 2011; Baxter et al., 2012; Hoogerwerf, 2016). Тези трудности 
могат да бъдат по-общи, като липса на финансиране, както и по-специфични за различните 
заинтересовани страни, започвайки от хората с увреждания, техните семействата и социални 
асистенти, специалистите, които работят с тях (психолози, логопеди, специални педагози и 
т.н.), социалните услуги, общините, институциите и др.

Туке представено обобщение на основните бариери пред използването на съвременните 
технологии за ДАК в Европа, основано на обзор на съвременни изследвания. Списъкът с бари-
ери е структуриран с отчитане на два основни фактора:

•	 Каква е причината за бариерите. 
•	 Какви са потенциалните стратегии за тяхното преодоляване.

Настоящата статия е насочена към изследване на нагласите на ресурсните учители в Бъл-
гария и за това тук посочваме бариерите, които са типични за специалистите, работещи с хора 
с тежки физически увреждания.

бариери, сВързани с обучение и кВалификация

Тези бариери са свързани с липсата на знания и информация за съществуващите тех-
нологии за ДАК (Thompson et al., 2013; Bodine, 2012; Enderby et al., 2013; Baxter et al., 2012; 
Hoogerwerf, 2016; Mavrou et al., 2016; Johnson et al., 2006; Bush & Scott, 2009; Borgestig, 2016; 
Enderby et al., 2013; Light & McNaughton, 2012). Те са пряко свързани с липса на подходящо 
обучение по време на придобиване на висше образование, както и липса на продължаващо 
обучение и опреснителни курсове. Понякога специалистите притежават частични познания, 
които обаче са недостатъчни за внедряване и пълноценно използване на ДАК. Нужните знания 
за ефективно и ефикасно използване на ДАК изисква познаване на методите за оценка на ког-
нитивното развитие на хората с увреждания, избор на подходящи технологии, съответстващи 
на нуждите, предпочитанията и нивото на развитие на даден потребител. 

Теоретичните познания в областта на ДАК не са достатъчни за тяхното използване пора-
ди индивидуалния подход, нужен за всеки потребител и нуждата от практически умения за ра-
бота. Тези практически умения включват добри компютърни умения, квалификация за работа 
с електронни уреди, умения за работа със специализиран софтуер с цел настройка и изготвяне 
на подходящи материали.

Бурното развитие на съвременните ИКТ е предизвикателство пред съвременния специа-

НАГЛАСИ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДОПЪЛВАЩИ И АЛТЕРНАТИВНИ СРЕДСТВА ЗА КОМУНИКАЦИЯ ...
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лист. Това важи в пълна сила и за ДАК, които в много случаи използват най-новите научно-тех-
нически постижения. Такъв е примерът с помагащите технологии за контрол с поглед или 
контролът на компютър с мисъл. Единствена възможност за специалистите да бъдат в течение 
с най-новите ДАК е предлагането на въвеждащи и опреснителни квалификационни курсове, 
които са част от система за задължителното поддържане на професионалните умения на съ-
временно ниво.

Допълнителни групи от бариери включват съществуващи от години и възпроизвеждащи 
се остарели практики, които не отчитат и не се възползват от съвременните възможности за 
ДАК (Beukelman & Mirenda, 2013). Тази ситуация е свързана и с липса на ресурси, инфра-
структура, адекватно заплащане и др.

Психологически бариери
В много случаи обаче, основната причина не е свързана с липса на обучение и квалифи-

кация, а с чисто психологически причини като например нагласи по отношение на хората с 
увреждания и техните възможности (Borgestig, 2016; Enderby et al., 2013; Baxter et al., 2012). За 
съжаление този тип причини за неизползваното на ДАК се оказват преобладаващи в случаите 
на много тежки физически увреждания, например свързани с ДЦП и синдром на Рет.

В други случаи става дума за проблеми с мотивацията, свързани с ниско заплащане, лип-
са на време, рутина и инерция в работата и др. (Baxter et al., 2012).

Проблеми, свързани с използването на технологии
Специалностите, свързани с работа с хора с увреждания не са пряко свързани с използва-

не на ИКТ. В много бакалавърски и магистърски програми в България няма специални курсове 
за практически умения за работа с компютър, помагащи технологии и специализиран софтуер. 
Това води до негативни нагласи към технологията и погрешни разбирания, свързани с вредата 
от използване на технологии, някои от които отдавна са били опровергани от многобройни 
научни изследвания (Bush&Scott, 2009; Enderby et al., 2013; Hoogerwerf, 2016).

4. цели и хипотези

Целта на настоящото изследване е да се проучат нагласите, които съществуват сред ресур-
сните учители в България по отношение на приобщаващото образование и използването ДАК. 
Също така, да се проучат познанията и използването на различни типове ДАК (ниско-техноло-
гични и високо-технологични) при работата с деца със специални образователни потребности. 

Въз основа на направения литературен обзор по отношение на бариерите пред използва-
нето на ДАК и най-вече – въз основа на анализа по отношение на причините за тези бариери, 
свързани с обучението и квалификацията, очакванията са, че ДАК не са широко познати и 
използвани от ресурсните учители в България.

5. метод

Участници
В проучването участваха 88 ресурсни учители от цялата страна. От тях 81 са жени, 7 – 

мъже. Възрастта на участниците е между 25 и 72 години (M = 43.6, SD = 10.4). Професионал-
ният им опит в работата с деца с увреждания и СОП е между 1 и 38 години (M = 8.8, SD = 8.3): 
41 от участниците имат професионален опит между 1 и 5 години, 22 – между 6 и 10 години, 18 
– над 10 години (7 от участниците не са посочили какъв е професионалният им опит).
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Инструментариум
За целите на изследването беше създаден въпросник, който цели да изследва нагласите 

към приобщаващото образование, както и нагласите, познанията и използването на различни 
видове средства за допълваща и алтернативна комуникация (ДАК). 

Въпросникът се състои от две части. Първата част цели изследване на нагласите към при-
общаващото образование и използването на ДАК от деца с увреждания. Втората част изследва 
познанията и използването на ДАК в работата на ресурсните учители с деца.

В първата част в началото е представено кратко описание на деца с тежка форма на дет-
ска церебрална парализа (ДЦП) или тежка форма на аутизъм. Всеки участник вижда само едно 
от двете описания. За ДЦП е използван следния текст: “деца с тежка форма на ДЦП (детска 
церебрална парализа) – с диагноза спастична квадрипареза, неспособност за ходене и за из-
вършване на целенасочени движения с ръцете, неспособност за самообслужване, без вербална 
комуникация (липса на артикулация и експресивна реч)”. За аутизъм е използвано следното 
описание: “деца с тежка форма на аутизъм – с нарушения в социалните взаимоотношения; 
повтарящи се и стереотипни форми на поведение, интереси и дейности; без вербална комуни-
кация (липса на експресивна реч)”. След това участниците са помолени да оценят по скала от 
1 (напълно несъгласен) до 7 (напълно съгласен) две твърдения по отношение на обучителните 
институции, подходящи за деца със съответното увреждане:

•	 “Децата с тежка форма на ДЦП/аутизъм трябва да се обучават в общообразователни 
училища”.

•	 “Децата с тежка форма на ДЦП/аутизъм трябва да се обучават в специализирани 
училища”.

Участниците също така бяха помолени да оценят (използвайки същата скала от 1 до 7) 
доколко са съгласни с необходимостта от използването на следните средства от деца с тежка 
форма на ДЦП/аутизъм:

•	 разпечатани символи, които да могат да използват за комуникация;
•	 таблети и компютри при обучение;
•	 софтуер за превръщане на символи или текст в реч;
•	 алтернативни методи за използване на компютър.

Както беше отбелязано по-горе, втората част на въпросника изследва доколко ресурсните 
учители са запознати и използват в работата си различни средства за ДАК като:

•	 система от разпечатани символи (напр. PECS);
•	 табла за комуникация с разпечатани символи;
•	 софтуер за превръщане на символи в реч;
•	 софтуер за превръщане на текст в реч;
•	 сканиране и суич;
•	 управление на компютър с помощта на движения на главата;
•	 управление на компютър с помощта на погледа.

За всеки от тези методи възможните отговори са:
•	 не съм запознат/а;
•	 чувала съм, но нямам подробна информация;
•	 имам подробна информация, но не го използвам;
•	 използвам го в работата си с деца, но рядко;
•	 използвам го постоянно в работата си с деца.

Участниците попълват на хартия анкетни карти, които са анонимни. Попълването отнема 
между 5 и 10 минути.

НАГЛАСИ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДОПЪЛВАЩИ И АЛТЕРНАТИВНИ СРЕДСТВА ЗА КОМУНИКАЦИЯ ...
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6. резултати

Нагласи към приобщаващото образование
По отношение на въпросите за мястото на обучение на деца с тежка форма на ДЦП или 

аутизъм, са получени следните резултати, представени на Фигура 1.

Фигура 1. Средни оценки по скала от 1 (напълно несъгласен) до 7 (напълно съгласен)  
по отношение на обучението на деца с тежка форма на ДЦП (сини стълбчета)  

и аутизъм (сиви стълбчета).

Оценките са анализирани с помощта на Repeated-measures ANOVA с мястото на обучение 
(общообразователни училища или специализирани училища) като вътрешно групов фактор и 
типа на увреждането (ДЦП или аутизъм) като междугрупов фактор. Анализът показва главен 
ефект на фактора място на обучение (F(1, 81) = 6.005, p = .016) – ресурсните учители смятат, 
че специализираните училища са по-подходящи за обучение (M = 5.0, SD = 2.2) отколкото об-
щообразователните училища (M = 3.9, SD = 2.4). Анализът не открива главен ефект на фактора 
тип на увреждането или взаимодействие между факторите.

Нагласи към използването на ДАК от деца с увреждания
Средните оценки за необходимостта от използването на ДАК от деца с увреждания са 

представени на Фигура 2. Оценките са много високи, което демонстрира позитивните нагласи 



783
на ресурсните учители към използването на ДАК от деца с тежка форма на ДЦП или аутизъм.

Фигура 2. Средни оценки по скала от 1 (напълно несъгласен) до 7 (напълно съгласен)  
по отношение на използването на различни средства за ДАК от деца с тежка форма  

на ДЦП (сини стълбчета) и аутизъм (сиви стълбчета).

Оценките са анализирани с помощта на Repeated-measures ANOVA с типа на ДАК (раз-
печатани символи/таблети и компютри/софтуер за превръщане на символи или текст в реч/
алтернативни методи за използване на компютър) като вътрешно групов фактор и типът на 
увреждането (ДЦП или аутизъм) като междугрупов фактор. Анализът показва главен ефект на 
фактора тип на ДАК (F(3, 246) = 2.74, p = .048).Пост-хок анализ показва, че разпечатаните сим-
воли са оценени но-високо (М = 6.1, SD = 1.4) в сравнение с таблети и компютри (M = 5.8, SD 
= 1.7), софтуер за превръщане на символи или текст в реч (M = 5.7, SD = 1.8) и алтернативни 
методи за използване на компютър (M = 5.7, SD = 1.9). Анализът не открива главен ефект на 
фактора тип на увреждането или взаимодействие между факторите.

Познаване и използването на ДАК при работа с деца с увреждания
Данните от втората част на въпросника дават информация за степента на познаване и 

използване на ДАК от ресурсните учители в работата им с деца с увреждания. 

Ниско-технологични средства за ДАК. По отношение на ниско-технологичните сред-
ства за ДАК, данните са следните. Системи от разпечатани символи (напр. PECS) са на прак-
тика непознати за 47.1% от участниците (17.2% не са запознати, 29.9% имат само оскъдна 
информация), 24.1% ги познават, но не ги използват и само 28.7% ги използват в работата си с 
деца с увреждания (8% – редовно). Тези данни са представени на Фигура 3. Данните за табла 
с разпечатани символи са сходни (Фигура 4) – 45.2% от участниците не познават този метод 
(16.1% не са запознати, 29.1% имат оскъдна информация), 22.1% имат информация, но не ги 
използват и само 32.5% ги използват в работата си с деца с увреждания (15.1% – редовно). Като 
цяло, голяма част от ресурсните учители (почти половината) не познават тези средства за ДАК 
и по-малко от една трета ги използват в работата си с деца с увреждания.
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Фигура 3. Познаване и използване на системи от разпечатани символи (напр. PECS).

Фигура 4. Познаване и използване на табла разпечатани символи.

Високо-технологични средства за ДАК. По отношение на високо-технологичните сред-
ства за ДАК, данните са следните. Софтуер за превръщане на символи в реч е непознат на 
73% от участниците (27.1% не са запознати, 41.4% имат само оскъдна информация), 20% имат 
информация, но не използват такъв софтуер и само 7.1% използват това средство в работата 
си с деца с увреждания (2.4% – редовно). Тези данни са представени на Фигура 5. Данните за 
софтуер за превръщане на текст в реч са подобни (Фигура 6) – 69% от участниците не познават 
този метод (27.6% не са запознати, 29.1% имат оскъдна информация), 20% имат информация, 
но не го използват и само 11.4% използват такъв софтуер в работата си с деца с увреждания 
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(3.4% – редовно). Като цяло, по-голяма част от ресурсните учители (над 2/3) не са запознати 
със софтуер за превръщане на символи или текст в реч и само около 10%използват такъв соф-
туер в работата си с деца с увреждания.

Фигура 5. Познаване и използване на софтуер за превръщане на символи в реч.

Фигура 6. Познаване и използване на софтуер за превръщане на текст в реч.

Алтернативни методи за управление на компютър. По отношение на алтернативни-
те методи за управление на компютър, данните са следните. Управлението на компютър чрез 
сканиране и суич е непознато за 89.4% от участниците (61.2% не са запознати, 28.2% имат 
само оскъдна информация), 7.1% имат информация, но не използват този метод и само 3.6% 
го използват в работата си с деца с увреждания (2.4% – редовно). Тези данни са представени 
на Фигура 7. 
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Данните за управление на компютър с помощта на движения на главата са също толкова 
тревожни (Фигура 8) – 85% от участниците не познават този метод (37.9% не са запознати, 
47.1% имат само оскъдна информация), 11.5% имат информация, но не използват този метод 
и само 3.4% използват управление на компютър с помощта на движения на главата в работата 
си с деца с увреждания (2.3% – редовно). Управлението на компютър с поглед е непознато за 
81.6% от участниците (33.3% не са запознати, 48.3% имат само оскъдна информация), 6.9% 
имат информация, но не използват този метод и само 11.5% използват този метод в работата 
си с деца с увреждания (4.6% –редовно) – данните са представени на Фигура 9.Като цяло, 
съвременните алтернативни методи за управление на компютър са непознати за почти всички 
ресурсни учители.

Фигура 7. Познаване и използване на управление на компютър чрез сканиране и суич.

Фигура 8. Познаване и използване на управление на компютър с помощта на движения на 
главата.
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Фигура 9. Познаване и използване на управление на компютър с помощта на погледа.

7. дискусия

Целта на настоящото изследване беше да представи основните бариери пред разпростра-
нението и използването на ДАК и да изследва ситуацията в България чрез изследване на нагла-
сите към ДАК, познаването и използването им от ресурсните учители. Тази група е избрана, 
тъй като ресурсните учители са част от екипите, които оценяват и определят индивидуалните 
потребности на децата със специални образователни потребности и осъществяват работата с 
тях.

След направен обзор на литературата от последните години бяха идентифицирани някол-
ко групи от бариери, които са общи за всички страни. Бариера, която изпъква като основна е 
липсата на теоретични познания и практически умения за работа с ДАК, особено тези, които 
са високо-технологични. Причините за това са в програмите за обучение на специалисти на 
бакалавърско и магистърско ниво, както и в липсата на система за продължаващо обучение, 
която да отразява бързия темп на предлагане на нови технологии за ДАК, свързани с общия 
темп на развитие на ИКТ.

Статията представя резултати от проведено изследване чрез въпросник сред ресурсни 
учители. Проучването имаше две части – изследване на нагласите към използването на ДАК от 
деца с тежка на форма на ДЦП или аутизъм, както и изследване на познаването и използването 
на ДАК. 

Част от резултатите показват, че ресурсните учители смятат, че специализираните учили-
ща са по-подходящи от общообразователните училища за обучение на деца с тежка форма на 
ДЦП или аутизъм.

Нагласите към използване на ДАК от деца с увреждания са силно позитивни по отноше-
ние на различните типове ДАК (както ниско-технологични, така и високо-технологични), като 
са най-позитивни по отношение на ниско-технологичните.

Въпреки тези позитивните нагласи, безпокойство буди фактът, че ДАК, особено висо-
ко-технологичните, са много малко познати на специалистите и на практика не се използват 
редовно. Дори и ниско-технологичните ДАК са непознати за половината от ресурсните учите-
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ли, а някои от алтернативните методи за използване на компютър са на практика непознати за 
почти всички.

Тези резултати са в съзвучие с бариерите, установени от литературния обзор, но в Бъл-
гария те са много по-сериозни и отразяват значителното изоставане на страната в областта на 
ДАК спрямо повечето страни в Европейския съюз. 

Представените в статията бариери пред ДАК и получените в изследването резултати по-
казват, че главните стъпки, които трябва да бъдат предприети са свързани с широкото популя-
ризиране на ДАК и особено на високо-технологичните ДАК в България. Този процес трябва да 
включва и промяна на програмите за обучение в посока създаване на курсове за сериозно тео-
ретично и най-вече практично запознаване на специалистите, работещи с хора с увреждания, 
с ниско- и високо-технологични ДАК. Тези курсове трябва да създадат нужните компетенции, 
които да позволят на специалистите да усвояват наличните и постоянно новопоявяващи се 
съвременни средства за ДАК. Бурният темп на развитие на ИКТ изисква и създаването на сис-
тема от продължаващо обучение и опреснителни курсове, включващи съвременните практики 
за работа с ДАК.

Поради тяхната изключителна важност за ускоряване на процеса на използване на ДАК 
от хората, които се нуждаят от тях в България и изследванията на нагласите, познанията и 
практиката по отношение на ДАК, започнати в настоящата статия, ще продължат с изследва-
ния и на други групи от специалисти като психолози, логопеди и др. Резултатите от някои от 
тях са в процес на подготовка за печат.
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INVESTIGATION OF PSYCHOSOCIAL DISTRESS IN ONCOLOGY 
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RumyanaIvanova, M.A. inAppliedPsychology

Резюме. Целта на изследването е психосоциалниядистрес при онкологични пациенти на оперативен 
етап на лечение. В него участваха 137 лица (N = 137), от които 65 пациенти, суспектни за онкологично 
заболяване, както и 72 души без онкологично заболяване, които приехме като контролна група. Изследва-
нето беше осъществено в Комплексен онкологичен център, гр. Пловдив през периода2016-2017г. Изследо-
вателският инструментариум, който използвахме,включвадистрес термометър, въпросник на Spielberger 
за оценяване на тревожността като състояние и черта и скалата на А. Beck за оценка на депресия.Резул-
татите доказват, че ранният скрининг на дистрес и навременното справяне с него още на оперативен етап 
подобряват значително ефекта от медицинското лечение. 

Abstract. The aim of the study is the psychosocial distress in oncology patients in an operative stage of 
treatment. It was attended by 137 individuals (N = 137), of whom 65 suspected cancer patients, as well as 72 
non-oncological patients (control group). The study was conducted at the Oncology Center, in Plovdiv, Bulgaria, 
in the period 2016-2017. The research tool we used included a distress thermometer, a Spielberger questionnaire 
for assessing anxiety as a condition and trait, and A. Beck’s assessment of depression. The results demonstrate that 
the early screening of distress and timely management of it at an operational stage significantly improve the effect 
of the medical treatment.

ВъВедение

Диагнозата тумор сама по себе си е стресогенно събитие. Тя обаче води след себе сии 
серия от вторични стресори, с които тези пациенти трябва да се справят. Такива сатежестта на 
лечението и страничните ефекти от него, промените в домашните навици, прекъсването на ра-
бота и произхождащите от това финансови затруднения, ограниченията по отношение на учас-
тието в социалния живот и контактите с близките хора (Ianakiev, 2014). Тези моменти на криза 
понякога са продължителни, аефектите от тях - силно изтощителни и травмиращи. Разгледани 
в дългосрочен план те могат да окажатсилно негативно влияние върху редица аспекти от живо-
та на пациента. Тревожността, дистресът и депресията са честосрещани психични състояния 
при онкологични пациенти, които допълнително усложняватантитуморното лечение и грижи-
те за тях.Актуални изследвания сочат, че разпространението на психичните разстройства при 
онкоболните варират от 9.8% до 38.2% (Mehnertetal, 2012; Singer et all, 2010). Разпростране-
нието на депресията при онкологично и хематологично болни е 16.3%, на дистимия – 2.7%, 
на разстройства в адаптацията – 19.4% (Mitchelletal., 2011).Изследванията по темата показват, 
че между 15% и 25% от онкологичните пациенти проявяват някаква степен на депресивна 
симптоматика (Pirl, 2004). Според Buckberg и колектив 25% от онкоболнитепроявяват остра де-
пресивна симптоматикаоще през първите месеци след диагностициране на заболяването. При 
раково болните пациенти в терминален стадии депресиите се увеличават повече от трикратно 
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- 77% (Buckbergetall, 1984). Депресивните състояния са строго индивидуални - те зависят от 
личностните характеристики на пациента, от стадия на заболяването и поносимостта на болка 
и дисконфорт при справяне с ежедневните задължения (Trask, P. 2004). 

метод 
Целта на настоящата разработка е изследване и оценка на психосоциалниядистрес, тре-

вожност и депресия при онкологични пациенти на предоперативен етап на лечение.Резултати-
те от тази оценка ще позволят да установим същността на психичните проблеми на пациентите 
в начална фаза на заболяването за нуждите на ежедневната психологическа интервенция.

Задачите, които си поставихме, са:
1.  Начален скрининг за дистрес при онкопациенти с рак на млечна жлеза, овариален 

карцином и рак на кожата на начален оперативен етап на лечение.
2.  Обективизиране на нивото на тревожността при онкопациенти с рак на млечна жле-

за, овариален карцином и рак на кожата на начален оперативен етап на лечение.
3.  Изследване и оценка на депресията при онкопациенти с рак на млечна жлеза, овари-

ален карцином и рак на кожата на начален оперативен етап на лечение.

изследВани лица 
В изследването участваха 137 лица (N = 137), от които 65 пациенти, суспектни за онколо-

гично заболяване, както и 72 души без онкологично заболяване, които приехме като контролна 
група. 

Разпределението на онкологични пациентиот експерименталната група (N = 65) по пол 
включва58 жени и 7 мъже. Жените преобладават поради факта, че две от подгрупите на онко-
логичните пациенти са с карцином на женската полова система и карцином на гърдата, който 
засяга предимно тях. Стационарните пациенти с доброкачествено или злокачествено онколо-
гично заболяване - рак на млечна жлеза, овариален карцином и рак на кожата, подлежащи на 
оперативна интервенция в Комплексен Онкологичен Център, гр. Пловдив, са дали писмено 
информирано съгласие за провеждане на изследването. 

Контролната група включва 72 души без онкологично заболяване, от които 44 жени и 28 
мъже. Участниците от контролната групаса без доказано онкологично заболяване.Те също са 
дали своето информирано писмено съгласие за участие в изследването. 

хипотеза 
Очакваме, че онкологичните пациенти на начален оперативен етап на лечение ще проя-

вят специфични психически характеристики, свързани с поставяне на диагнозата, оперативна-
та интервенция и прогнозата.

инструментариум

Изследователският инструментариум включва три теста:
1. Дистрес термометър (DT) на National ComprehensiveCancerNetwork (NCCN, www.

nccn.org) Дистрес термометърът е кратък скрининиращ инструмент за определяне 
на ниво и причини за дистрес. По принцип е желателно всеки пациент да бъде из-
следван за нивото и причините за дистрес при първоначална визита и при промяна 
в статуса на болестта като рецидив или прогресия. Клинично значимото ниво на 
дистрес се отчита при резултат по DT > 4, като симптомите на т.нар. очакван дистрес 
се преживяват от повечето пациенти през диагностичния период и тежкия цикъл на 
лечение и подлежат на интервенции от страна на основния онкологичен екип.

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПСИХОСОЦИАЛНИЯ ДИСТРЕС ПРИ ОНКОЛОГИЧНИ ПАЦИЕНТИ НА ...
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2. Въпросник на Spielberger за оценяване на тревожност като състояние и черта 
(SpielbergerState-TraitAnxietyInventory, STAI -Y) STAI e изграден върху скала, която 
се състои от две части, всяка от които съдържа 20 айтема. Първата измерва ситуатив-
ната тревожност, а втората - тревожността като относително стабилна личностова 
черта. Оценките се поставят на 4-степенна ликертова скала. Използвахме българска-
та адаптация на Щетински и Паспаланов от 2007 година. 

3. Въпросник за измерване депресията (Beck‘sDepressionInventory - BDI) на Аарън Бек. 
Използвахме българската адаптация на BDI на Ж. Балев. Тестът съдържа 21 айтема, 
като всеки един от тях измерва симптомите на депресията, сред които тъга; песими-
зъм; провали; липса на удоволствия; вина; самонаказание; самокритичност; суицид-
ни намерения; загуба на интерес към секса и т.н. Отговорите степенуват силата на 
симптомите - от пълното им отсъствие (0) до най-силните им проявления (3). Рес-
пондентите подават информация за състоянието си само за изминалите две седмици. 
Скалирането се изчисляват като сбор от точките на отговорите на всеки айтем: 0, 1, 
2 или 3 точки. Резултат от 0 до 9 точки - отсъствие на депресия, от 10 до 15 точки - 
лека депресия, от 16 до 19 точки - от лека към умерено тежка депресия, от 20 до 29 
точки - умерено тежка към тежка депресия. Резултат от а над 30 точки сигнализира 
за тежка депресия. 

резултати 
1. Сравненителен анализ на нивата на дистресв контролната и експериментална-

та група
Клиничното ръководство за психосоциална подкрепа и рехабилитация в онкологията, 

описва подробно симптомите на очакван дистрес като страх, тревожност, несигурност в бъде-
щето, скръб заради влошено здраве, гняв и усещане за загуба на контрол върху живота, пробле-
ми със съня и апетита, слаба или отсъстваща концентрация, персевериращи мисли за болестта 
и лечението, страничните ефекти от него и смъртта, проблеми в общуването (Atanasovaetall, 
2015). Авторите прецизират с основание, че симптомите могат да се проявяват дълго след при-
ключване на лечението. Те дават ценни индикации относно интервенциите и поддържащите 
грижи, осъществявани от основния онкологичен екип, при индивиди без данни за клинично 
значим дистрес и при всички онкологични пациенти. Те включват предоставяне на обучение и 
информация на пациента и близките му относно:

o изясняване на поставената диагноза, възможностите за лечение и странични ефекти
o осигуряване на приемственост на грижите и мобилизиране на ресурси
o подчертаване на необходимост от медицински контрол на симптомите
o запознаване с дистреса в контекста на онкологичната болест 
o информиране относно конкретните стратегии за понижаване на дистреса (напр. про-

гресивна мускулна релаксация)
o Предлагане на източници и ресурси за информационна подкрепа (пациентска библи-

отека, надеждни уебсайтове) 
o наличие на услуги, свързани с поддържащи грижи (напр. групи с ръководител про-

фесионалист, информационни лекции, доброволчески организации) за пациента и 
близките му в здравното заведение или в общността 

o възможности за получаване на финансова помощ (напр. настаняване, транспорт, 
здравни осигуровки/платени лекарства) 

o информация за признаци и симптоми на дистрес и възможности за интервенция 
o информация за овладяване на преумората 
o информация за други нелекарствени интервенции (физическа активност, хранене)
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Авторите на Клиничното ръководство за психосоциална подкрепа и рехабилитация в он-

кологията допълват, че е от съществено значение е разбирането, че дистресът е трудно прежи-
вяване за пациентите, но е очаквана и обичайна реакция от тяхна страна (Atanasovaetall, 2015). 

Данните от теста, визуализирани на фиг. 1 показват, че 32% от мъжете и 44% от жените в 
контролната група изпитват завишено ниво на дистрес. Анализът и съпоставката на резултати-
те на фиг. 2 разкриват, че 72% от жените от експерименталната група изпитват високо ниво на 
дистрес, докато при мъжете от тази група те са само 14%. Статистически значима е разликата 
между нивото на изпитвания дистрес в пациентската група между мъжете и жените (P<0,05). 
Причината за тази голяма разлика може да се търси както в по-незначителният брой изслед-
вани онкологични пациенти мъже, така и на механизмите на рационализацията като психична 
защита, характерна за онкологичните пациенти. Възможно е статистически значимата разлика 
да се обуславя от органната локализация на тумора. Мъжете от експерименталната група са 
диагностицирани с рак на кожата. Докато при жените е по висок процента на тези с диагноза 
рак на млечна жлеза и овариален карцином. 

1.1. Сравнение нивата на дистрес при мъжете от контролната и пациентската група
Резултатите от сравнението на дистрес, изпитван от мъжете в контролната и пациент-

ската група показват, че само 14% от мъжете в пациентската група изпитват високо ниво на 
дистрес в сравнение с мъжете от контролната група, при които този процент е 32%.Причината 
за тези резултати е същата, която обяснява и разликата между половете в пациентската група 
- малкият брой изследвани онкологични пациенти мъже и специфична форма на психическа 
защита. 

Фигура 3. Дистрес при мъжете в контролната група и групата на пациентите

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПСИХОСОЦИАЛНИЯ ДИСТРЕС ПРИ ОНКОЛОГИЧНИ ПАЦИЕНТИ НА ...
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1.2. Сравнение между нивата на дистрес при жените от контролната и пациентска-
та група

Същият сравнителен анализ на нивата на дистрес при жените бе направен в контролната 
и пациентската група (фиг. 4).Виждаме, че 72% от жените изпитват повишен дистрес в ситу-
ация на предоперативна подготовка.За сравнение при жените от контролната групато е 44%. 
Тази стресова реакциясе дължи на страха от предстоящата оперативна интервенция (анесте-
зия, загуба на контрол, болка) и неизвестността при очакването на резултата от биопсията, 
които са основни страхове на онкологичните пациенти на оперативен етап на лечение.

Фигура 4. Дистрес при жените в контролна група и групата на пациентите

2. Изследване на нивата на тревожност 
Степените на ситуативната тревожност бяха нормирани както следва: нетревожни из-

следвани лица – общ сбор по тази скала под 30; умерено тревожни – общ сбор по тази скала 
30-45 и силно тревожни – общ сбор по тази скала над 45. Анализът на резултатите за ситуатив-
ната тревожност в контролната група са представени на фиг. 5. Установихме липса на статис-
тически значима разлика между изследваните мъже и жени в умерените нива на ситуативната 
тревожност. В тази група попадат 15 от мъжете (53,6%) и 22 от жените (50%). Забелязва се 
обаче съществена разлика в резултатите при мъжете и жените, попадащи в групата на ниската 
тревожност – 9 мъже (32%) и 9 жени (20,45%). Още по-значителна е разликата в процентното 
съотношение мъже/жени при подгрупата на висока ситуативна тревожност – 14,4% мъже сре-
щу 29,5% жени. Почти двойна и статистически значима е тази разлика (Р<0.05) (Фиг. 5).

Фигура 5. Ситуативна тревожност в контролната група – разпределение по пол и степен

2.1. Сравнение на нивата на ситуативна тревожност в пациентската група
Анализът на ситуативната тревожност е представена чрез същите степени – ниска, уме-

рена и висока тревожност в групата на пациентите.Той показва различен профил на тревож-
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ността при мъжете и жените.Забелязва се липса на статистически значима разлика между мъже 
и жени в подгрупата на ниско тревожните, макар все пак превес да има при мъжете – 10,4% 
жени и 14,3% мъже.В подгрупата умерено тревожни пациенти съотношението е следното: 57% 
мъже спрямо 36,2% жени, а в групата на високо тревожните – 28,7% мъже, спрямо 53,4% жени 
(Фиг. 6).

Фигура 6. Ситуативна тревожност в групата на пациентите – разпределение по пол и степен

По-голямата част от групата на онкологчните пациенти е съставена от пациентки, на кои-
то им предстоят тежки по обем и време за възстановяване операции. Това са групите на паци-
ентките с карцином на женска полова система и на пациентките с карцином на млечната жлеза. 
При тези пациентки водещи са въпросите за насилствената промяна в плановете, промените в 
тялото, Аз-образа и самооценката, както и промяна в социалните роли, начин на живот, услож-
нените социални взаимоотношения.

2.2. Сравнение нивата на ситуативна тревожност при жени от контролната и паци-
ентската група

Направихме и съпоставка в изпитваната ситуативна тревожност при женитев контролна-
та и пациентската група. Едва 10,4% от жените в групата на пациентите са ниско тревожни, за 
разлика от тези в контролната група – 20,45%, което е наполовина. Статистически значима раз-
лика се установява и при високо тревожните – 53,4% са високо тревожните пациентки, спрямо 
29,5% високотревожните жени от контролната група (Р<0.05). Резултатите са представени на 
фиг. 7.

Фиг. 7. Ситуативна тревожност при жените в контролната и експерименталната група
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2.3. Сравнение нивата на ситуативна тревожност при мъже от контролната и екс-
перименталната група

Приблизително подобен е и профилът на ситуативната тревожност при мъжете в кон-
тролната и пациентската група. Ниско тревожните мъже от пациентската група са два пъти 
по-малко от ниско тревожните мъже от контролната група – 14,3% срещу 32%. Както е вярно 
и обратното: високо тревожните мъже от групата на пациентите са два пъти повече от високо 
тревожните мъже от контролната група (Фиг. 8).

Фигура 8. Ситуативна тревожност при мъже – контролна и пациентска група

2.4. Сравнение нивата на тревожността като черта при лицата от контролната гру-
па

В изследваната контролна група прави впечатление, че ниско тревожните мъже са при-
близително три пъти повече от ниско тревожните жени – 28,6% при мъжете срещу 11,3% при 
жените. Високо тревожните мъже са три пъти по-малко от високо тревожните жени – 10,4% 
мъже и 36,4% жени. Естественият извод, който може да се направи е, че жените като цяло са 
много по-тревожни като личности, отколкото мъжете, което се потвърждава многократно (Фиг. 
9). 

Фигура 9. Тревожност като черта в контролната група – разпределение по пол и степен
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2.5. Сравнение нивата на тревожността като черта при лицата от пациентската 

група
В групата на пациентите съотношението мъже/жени с умерена тревожносткато черта е 

сходно – 43% мъже, спрямо 55,2% жени.Наблюдава се същата тенденция, която наблюдавахме 
в контролната група: ниско тревожните пациенти мъже са почти два пъти повече от ниско тре-
вожните жени – 42,7% мъже и 24% жени. Отново, както и в контролната група високо тревож-
ните пациентки са повече от високо тревожните пациенти – 20,8% жени и 14,3% мъже (Фиг. 
10).

Фигура 10. Тревожност като черта в групата на пациентите – разпределение по пол и степен

2.6. Сравнение нивата на тревожността като черта при жени от контролна група и 
пациентска група

Направихме и съпоставка в изпитваната тревожност като черта при женитете в контрол-
ната и пациентската група. Обратно на нашите очаквания жените от пациенската група по-
казват ниска степен на тревожност като черта в много по-голям процент, отколкото жените от 
контролната група – 24% от жените в пациентската група, спрямо 11,3% от жените в контрол-
ната група. И обратно: високо тревожните пациентки са много по-малко – 20,8% в сравнение 
високо тревожните жени от контролната група – 36,4% ( фиг. 11).Най-вероятно се касае за 
една моментна преоценка и нова съпоставка между сегашното състояние на тревожност преди 
тежкото изпитание – операция и окончателна диагноза и предходните моменти, които вече не 
изглеждата така тревожни или опит да представят себе си по-положителна светлина, като не 
толкова тревожни „по принцип”. Резултатите са представени на фиг. 11.

Фигура 11. Тревожност като черта при жените в контролна и пациентска група
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2.7. Сравнение нивата на тревожността като черта при мъже от контролна група и 
пациентска група

Профилът на тревожността като черта при мъжете - в контролната и пациентската група 
изглежда подобен на този на жените. Ниско тревожните мъже от пациентската група са два 
пъти повече от ниско тревожните мъже от контролната група - 42,7% срещу 28,6%. Умерено 
тревожните мъже от контролната група са 61%, а тези от пациентската група 43%. За разлика 
от жените, мъжете от пациентската група показват по-висока личностна тревожност в сравне-
ние с мъжете от контролната група (Фиг. 12).

Фигура 12. Тревожност като черта при мъже – в контролна и пациентска група

3. проВеждане на изследВане за депресия 
2.8. Сравнение нанивата на депресия при лицата от контролната група
Анализът на резултатите от изследването на контролната група показа, че 59 % от жените 

и 75 % от мъжете в контролната група не страдат от депресия. 23% от жените и 18 % от мъжете 
сигнализират за лека депресия и 11,2% от жените и едва 3,6% от мъжете са в нивата от лека към 
умерено тежка депресия. Въпреки тенденцията жените да са по-депресивни от мъжете, ста-
тистически значима връзка между депресията и пола на изследваните лица не беше открита. 
Разпределението на степените на депресия по пол в контролната група е показано на фиг. 13. 

Фигура 13. Депресия в контролната група – разпределение по пол и степен

2.9. Сравнение нивата на депресия при лицата от пациентската група
В групата на пациентите 60 % от жените и 85 % от мъжете не страдат от депресия, а 

24,1% от жените и 15 % от мъжете страдат от лека депресия (фиг. 14).
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Фиг. 14. Депресия в групата на пациентите – разпределение по пол и степен

Въпреки статистически незначителната разлика, данните от горните две фигури показ-
ват, че жените и от двете групи като цяло страдат по-често от симптоми на лека, умерена и теж-
ка депресия. Тези резултати потвърждават в известна степен изследванията на други автори, 
които доказват, че рискът от психични разстройства (включително депресия) при момичетата 
и жените е по-голям, отколкото при момчетата и мъжете (Timmons-Mitchelletal., 1997).

2.10. Сравнение нивата на депресия при мъже от контролна група и пациентска    
група

Прави впечатление, че мъжете от пациентската група в по-голям процент не страдат от 
депресия, както и че мъжете пациенти страдат от лека форма на депресия по-малко от мъжете в 
контролната група. Въпреки това не се установява статистически значима разлика между двете 
групи мъже по отношение на депресията. Сравнителният анализ на депресията при мъжете от 
двете изследвани групи е представена на фиг. 15. 

Фигура 15. Депресия при мъжете от контролната и пациентската група

2.10. Сравнение нивата на депресия при жени от контролна група и пациентска гру-
па

Не се установява статистически значима разлика между жените в контролната група и 
тези в пациентската група по отношение липса на депресия – 59% в контролната и 60,3% в 
пациентската група. По отношение на изпитване на лека депресия също не се установи статис-
тически значима разлика между тези две групи – 23% от жените в контролната група страдат 
от лека депресия, в сравнение с 24,1% от жени в пациентската група. Разпределението на сте-
пените на депресия при жените от двете изследвани групи е представена на фиг. 16.
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Фигура 16. Депресивни състояния при жени - контролна и пациентска група

Допълнително разделихме групата на онкологичните пациенти на подгрупи с цел ана-
лиз и характеристика на психосоциалниядистрес при отделните групи пациенти.От извадката 
изключихме представителите на мъжете, които са включени в групата карцином на кожата, 
както и представителите на мъжкия пол от контролната група. Запазихме представителките в 
контролната и експерименталната група.

Самата експерименталнагрупа разделихме на три подгрупи:
o Подгрупа карцином на женска полова система (КЖПС) - включва 22 жени 
o Подгрупа карцином на млечната жлеза (КМЖ) – 23 жени
o Подгрупа карцином на кожата (КК) – 13 жени
Контролната група (КГ) - включва съответно 44 жени. 

2.11. Вътрегрупово сравнение нивата на дистреспри жените 
Анализът на вътрегруповото разпределение на нивата на изпитвания дистес показа след-

ното разпределение.Най-голям е процента на изпитвания висок дистрес в групата на пациент-
ките с карцином на женската полова система – 91%, следван от този на групата на карцином 
на млечна жлеза – 70%. При представителките на подгрупата карцином на кожата и предста-
вителките на контролната група процентът на изпитвания висок дистрес е съпоставим – 46% 
и 44% (Фиг. 17).

Фиг. 17. Измерване на нивата на дистреспри жените - сравнителен анализ по подрупи
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Според нас причината за подобни резултати трябва да се търси в голямата операбилна 

площ и сложност на интервенцията при пациентките с карцином на женска полова система и 
млечна жлеза, както и свързаните с това очаквания за болка, по-продължително време за въз-
становяване, както и частична загуба на женствеността. Част от тези пациентки след операци-
ята трудно възприемат себе си като жени – нито като пол, нито като социална роля.

2.12. Вътрегрупово сравнение между нивата на ситуативната тревожностпри жени-
те 

Анализът на вътрегруповото разпределение на ситуативната тревожност показва,че отно-
во най-голям е процентът на изпитваната висока ситуативна тревожност в групата на пациент-
ките с карцином на женска полова система – 63,7%, следван от този на групата на карцинома 
на млечната жлеза – 52,3% и от представителките на подгрупата карцином на кожата – 38,5% 
(Фиг. 18).

Фигура 18. Ситуативна тревожност – сравнение по степен в подрупите при жените 

2.13. Вътрегрупово сравнение между нивата на тревожността като черта
Съпоставихме и изпитваната личностната тревожност при жените в подгрупите на па-

циентската група. Най-голям процент от високо тревожните жени наблюдаваме в контролната 
група – 36,4%. Следват тези на карцином на женската полова система – 27,3% , карцином на 
млечна жлеза – 17,4 % и карцином на кожата – 15,3%. Резултатите са представени на фиг. 19.

Фиг. 19. Личностна тревожност – сравнение по степен в подрупите

Най-вероятно се касае за една моментна преоценка и нова съпоставка между сегашното 
състояние на тревожност преди предстоящата операция и окончателна диагноза и предходните 
моменти, които вече не изглеждат така тревожни или опит да представят себе си по-положи-
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телна светлина, като не толкова тревожни „по принцип” (виж фиг. 11 по-горе). Здравословното 
състояние е с приоритет. Преморбидните конфликтни ситуации и съпътстващите ги емоции 
избледняват. Пациентите определят състоянието си като : „стоя зад стъклена стена, а животът 
преминава покрай нея“. Възможно е това и да е опит да представят себе си по-положителна 
светлина, като не толкова тревожни „по принцип” (виж фиг. 11 по-горе).

2.14. Вътрегрупово сравнение нивата на депресията
Вътрегрупово сравнение нивата на депресията изразена в проценти показа следната ре-

зултати: най-голям е процентът на жените от подгрупата на карцином на кожата, които не 
страдат от депресия – 77%. Разпределението в останалите подгрупи е както следва: контролна 
група – 59%, карцином на млечна жлеза – 56,5%, карцином на женска полова система – 54,5%.
От лека депресия страдат най-много пациентките от подгрупата на карцином на женска по-
лова система – 36,5%. От пациентките с карцином на млечна жлеза страдат - 26%, от тези с 
карцином на кожата – 15,4% и 23% от представителките на контролната група. Предполагаме, 
че по високият процент на лека форма на депресия при жени с карцином на полова система е 
реактивно свързан с тъгата попредстоящата загуба на органи на женствеността. Резултатите са 
представени на фиг. 20.

Фиг. 20. Депресия - сравнение по степен в подрупите

заключение и препоръки

Анализът на резултатите дава основание да се изведат следните изводи и обобщения. 
По-голямата част от онкологичните пациентки на оперативен етап на лечение изпитват пови-
шени нива надистрес.За разлика от жените, онкологичните пациенти на оперативен етап на 
лечение от мъжки пол не показват повишен дистрес.Разликата в изпитваните нива на дистрес 
е свързана с органната локализацията на тумора. Изпитваната повишена ситуативна тревож-
ност е по-висока, както при мъжете така и при жените от пациентската група.Онкологичните 
пациентки на оперативен етап на лечение са много по-тревожни, отколкото онкопациентите 
на оперативен етап на лечение.Не установихместатистичеки значима разлика в тревожността 
като черта между жени и мъже и в пациентската група и в контролната група.Не съществува 
статистически значима разлика в изпитваната депресия в пациентската група, сравнена с тази 
на контролната група при жените и при мъжете.Най-голям дистрес изпитват пациентките с 
карцином на женска полова система и карцином на млечна жлеза.Най-тревожни са пациент-
ките с карцином на женска полова система и карцином на млечна жлеза, изразено чрез ситуа-
тивната тревожност.
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Ефективният контрол на нивата на дистреса, тревожността и депресивните състояния, 

който се базира на ранната психодиагностика и адекватна интервенция за преодоляване на 
кризите от заболяването, е от решаващо значение за лечението на онкологичните пациенти. 
Ранната предоперативнадиагностика надистреса, тревожността и депресията води до по-ус-
пешната подготовка на пациента за предстоящите медицински интервенции, допринася за по-
вишаване на мотивацията привъзстановяването от нея и стриктнотоспазване на следващите 
етапи отлечението. 

Психосоциалните интервенции допринасятсъществено за ориентацията на пациентите в 
предстоящите медицински и административни процедури при преодоляване на разбираемия 
страх от неизвестността и несигурността, предкойто те са изправени. Психологът е най-до-
брият медиатормежду онкоболния и хората, които се грижат за него.Той подпомага пациен-
та за постигане на по-добра организация при оказване на качествени услуги в лечението му. 
Без подобна интервенция трудно може да се постигне овладяването на гневаи тревожността, 
намаляването на нивата на дистреса и борбата с депресията. За съжаление по-малко от поло-
вината онкологични пациенти с дистрес в действителност са идентифицирани и насочени за 
психосоциална помощ поради неразпознаване на психологичните потребности от страна на 
онкологичния екип, липсата на информация за налични ресурси в сферата на психосоциалната 
помощ и стигмата от „психологични или псиахитрични проблеми” при пациента.Повече от на-
ложително е както онкоболните, така и всички, които се грижат за тях да знаят, че справянето 
с дистреса, тревожността и депресията е съществена част от справянето с коварната болест. 
За целта е необходимо да настояваме достъпа до качествени психосоциални грижи да бъде 
адекватно подкрепян инасърчаванот всички правителствени и неправителствени институции 
и организации. 
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СПЕЦИФИЧНИ НАРУШЕНИЯ НА СПОСОБНОСТА  
ЗА УЧЕНЕ – ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА МАРКЕРИ И КОРЕКЦИОННА  

НАМЕСА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
(представяне на случай)

Борислава Стоянова-Александрова 
Клиничен психолог на ДГ 112 с ИО

/Със съдействието на Мариана Желязкова, директор на дг 112/

SPECIFIC LEARNING DISABILITYES –
TAG IDENTIFICATION AND CORRECTIVE INTERVENTION AT PRE-

SCHOOL AGE
(Case presentation)

Borislava Stoianova – Alexandrova
Clinikal psychologist at 112 dg 

Резюме: В доклада са описани различни диагностични критерии при специфични нарушения на 
способноста за учене. Дадени са примери от проби , диференциращи маркери за появата на обучителни 
трудности в предучилищна възраст. Представено е изследването на конкретно дете на 6г.и 9м. (от подгот-
вителна група в предущилищна възраст) с риск от възникване на обучителни затруднения, и планираната 
на база регистрираните дефицити терапевтична програма. Проследена е динамиката на развитие на детето 
и ефективността на приложените интервенции в рамките на осем месеца.

Summary: The report describes different diagnostic criteria for specific learning abilities. There are exam-
ples of samples differentiating markers for the occurrence of learning difficulties at pre-school age. A study of a 
specific child aged 6 years and 9 months, with the risk of learning difficulties ,who takes part on a pre-school pre-
paratory group, and the planned treatment-based treatment deficit is presented . The developmental dynamics of 
the child and the effectiveness of the interventions are monitored within eight months. 

Завищения интерес към понятието „Дислексия” е предизвикан от наблюдаваната тен-
денция в световен мащаб за увеличаване броя на децата с трайни затруднения в процесите на 
учене и научаване. Това явление се обяснява с по-надеждната съвременна диагностика и “про-
мененото разбиране, че интелектуалното развитие определя училищните достижения” (Мата-
нова, 2001).

На база на това, изследването на децата с дислексия е свързано с индивидуалните разли-
чия на лица, регистриращи дефицити в разбирането и усвояването на устната и писмена реч, 
при наличие на нормално интелектуално функциониране. 

Дислексията се определя като “разграничаващи се модели на трудности, свързани с пре-
работката на информация, които ограничават развитието на грамотността и водят до несъот-
ветствие между очакваните и реалните достижения в училище” (Reid,1998).

Невропсихологичните дефицити формират основните клинични симптоми на наруше-
нието.

Като основен критерий се приема концепцията за несъответствие между потенциалните 
възможности и реалните достижения. Факторът несъответствие между очакваното и актуал-
ното равнище на училищните умения е въведен от Bateman (1964) и е ключов компонент в 
идентификационните критерии.

Училищни затруднения безспорно са най-единодушно приеманите критерии за диагно-
стика в тази област. Именно поради това в практиката започва да се мисли за наличие на ди-
слексия и корекционна намеса върху симптомите и , в края на първи или чак във втори клас, 
когато невъзможността за придобиване на нормална компетентност в процесите на четене и 
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писане става явен факт. Маркерите за възникване на риск от обучителни затрудненния, 
биха могли да бъдат хванати още в предучилищна възраст - предмет на натоящия мате-
риал, и след адекватна терапевтична намеса от правилните специалисти по проблема, 
симптомите биха могли да бъдат значително облекчени. 

диагностични критерии

Училищните затруднения са критерий, отнасящ се до способностите на функционира-
не по отношение на – импресивна/експресивна реч, или умения за декодиране/кодиране при 
четене и писане, разбиране на прочетеното/написаното, основни математически умения и ма-
тематическо мислене. Според много автори, и клиничната практика четивните проблеми, съ-
пътствани и от такива при писане, са най-често срещани.

Не е задължително всички посочени затруднения да са налице в клиничната картина на 
всяко дете с дислексия, както и това да бъде с еднаква степен и честота на проява. Ограниче-
ното развитие на грамотността обаче категорично поставя въпроса за наличието на пропуски, 
касаещи езиковата система, като грешките могат да бъдат провокирани от дефицит в една 
или повече от нейните области (фонология, морфология, синтаксис, семантика и прагма-
тика), свързани с ограмотяването още в доучилищна възраст.

В тази връзка Специфичните езикови нарушения са друга група диагностични кри-
терии отнасящи се до езиковия дефицит. В изследванията на много автори се отделя голямо 
внимание на езиковите нарушения при дислексия. Може да се каже, че по правило децата със 
специфични езикови нарушения в предучилищна възраст израстват като деца с дисле-
ксия. Marge(1972) доказва, че 50% от индивидите с дислексия са носители на езикова патоло-
гия.

Вслучай, че регистрираме дефицити в метафонолофичните способности, свързани с 
развитие на металингвистичното познание на езика, които не успеем да увладеем в про-
цеса на ограмотявадето в предучилищна възраст, е възможно в училище детето да получи 
диагноза Дислексия. Металингвистичните фонологични умения в предучилищна възраст из-
следваме посрадством упражнения свързани с: количествен звуков анализ на думата, с въпрос 
към детето:колко звука има в тази дума?; определяне на мястото на звук в думата- каде се нами-
ра звук “С”-в началото, средата или края на думата? ;разграничаване на думи различаващисе 
по един звук,кора-гора :едно и също ли означава или две различни неща?

Артикулационните нарушения, се считат за спорен диагностичен критерий при ди-
слексия. В сучай че е налице неправилна говорна продукция, изразена в типични грешки от 
постоянен характер, се приема за съпътстващо нарушение, допълнително усложняващо ди-
слексичните прояви. Но вслучай, че артикулацията не е увладяна в доучилищна възраст, в 
първи клас детето продължавайки да продуцира например: “ъу”, вместо “ л”,съответно 
то чува това и пише него.

нарушения на зрителната, слухоВата и надмодалната перцепция.
Най-често се регистрират нарушенията на зрителната перцепция, зрителната дискрими-

нация, зрителната памет, слуховата перцепция, слуховата дискриминация и слуховата памет. 
Това поражда генериране на грешки с постоянен характер, изразяващи се в литерални пара-
графии на оптично или (визуално )сходни букви, като о-а, и-у, б-д, п-т, и-ш,т-ш, ъ-ч, З-В, Т-Г, 
Р-В; - маркери за оптичен тип дислексия. И литерални параграфии на акустично сходни букви, 
изискващи фина акустична дискриминация, като п-б, ф-в, т-д, к-г, с-з, ш-ж – това са звучни 
– беззвучни консонанти, с-ш, з-ж- съскави/шушкави консонанти , африкати - ц ч, и сонорите м- 
н, р- л;- маркери за фонологичен или слухов тип дислексия. При дислексичните деца , често 
се регистрират трудности в запаметяването на оптични символи в предучилищна възраст, 

СПЕЦИФИЧНИ НАРУШЕНИЯ НА СПОСОБНОСТА ЗА УЧЕНЕ – ИДЕНТИФИКАЦИЯ  ...



КЛИНИЧНА ПСИХОЛОГИЯ
806
а в училище трудно усвояване на правилната позиция на буквите, невъзможност за пра-
вилно разпознаване на цели думи-четене „от горе на долу”; дефицити във вербалната слухова 
памет и фонемния анализ и синтез.

Зрително-перцептивната способност се касае и до нарушения в надмодалната перцеп-
ция, засягащи зрително-пространствения, времевия и ритмовия гнозис. По отношение на пис-
мената форма на речта , нарушенията в надмодалната перцепция предопределят генерирането 
на грешки, свързани с възприемането на реда, на последователности от символи. При изслед-
ването си в предучилищна възраст очакваме проблем в приемането и преработката на 
определена последователност от стимули , а в първи клас грешки, свързани с възприемане-
то на определената последователност от графеми в думите, перципцията на графемата като 
пространствен знак, последователната перцепция на графемите в рамките на цели синтактич-
ни структури, правилното възприемане и употреба на предлози,различни логико-граматични 
стуктури, глаголни времена. Възможността за възприемането и проследяването на определена 
последователност в предучилищна възраст можем да изследваме с проследяване на последо-
вателности с невербални стимули, даване на сложни линейни инструкции в изречения и други.

Трудностите в зрително-моторната координация са диагностичен критерий с особено 
значение. Този тип трудности са свързани с проблеми в перцептивната преработка на зрителни 
конструкти. В предучилищна възраст зрително-моторната координация,може да бъде тествана 
с попълване на лабиринти, напимер пушак излизащ от комин, проследяване пътя на кучето до 
кокала;тестове за визуални способности- визуална дискриминация /сходство - различие; бли-
зо - далеч; горе - долу/; способност за извличане на фигура в затруднен фон. Също с проби за 
откриване на финни зрително - моторни разлики ( открий разликите в двете картинки). Като 
затруднениятя при диференцирането им, са от особено значение при овладяването на проце-
сите четене и писане.

Особеностите на краткосрочната и дългосрочната памет, повечето автори свързват 
с неспособност за кодиране на информация, затруднено съхранение на информация и ниската 
мотивация на децата с дислексия относно това. Особено изразени са нарушенията в кратко-
срочната памет и съхраняването на зрително-пространствената информация, които са свързани 
с нарушено графемно кодиране/декодиране и графемо-фонемно съотнасяне. В изследването 
си в предучилищна възраст, там където регистрираме зрително – пространствени дефи-
цити, очакваме наличие на проблеми с паметта(краткосрочната). Паметовите дефицити 
при дислексия донякъде са свързвани и с дефицит в дългосрочната и лексико-семантичната 
памет, които определят трудностите в лингвистичната преработка, която от своя страна оказва 
влияние върху езиковото функциониране. Затрудненията във вербалната памет повлияват фо-
нологичното възприемане на постъпващата информация. Предлагам следния пример, кой-
то използвам за тестване на вербално-слуховата памет в предучилищна възраст: Давам 
твърдение - ”Рибите могат да летят” отговори вярно или невярно и повтори последната дума. 
Не се отчита вярно/невярно, а паметовите способности на детето за думи (и други подобни 
проби).

метакогнитиВни дефицити

Метакогницията е обусловена от следните два фактора: 1. Фактор, свързан с умения, 
стратегии и ресурси, осигуряващи ефективното изпълнение на задачите. 2. Фактор, свързан 
със способността да се използва механизмът на саморегулацията за планиране на действията, 
проверка и оценка на резултата от усилията (Крайг, 2001). Според G. Reid, 1981 (по Матано-
ва, 2001) изследването на метакогнитивните променливи (предикция, планиране, проверка) на 
учениците с дислексия, може да послужи като основа за по-доброто разбиране на същността 
им и за разработването на модифицирани обучителни програми.
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проблеми на емоционалното, поВеденческото и социалното функциониране на децата.
Постоянно повтарящият се неуспех при децата с дислексия формира у тях чувство на 

несигурност, ниска самооценка. Често са етикетирани. Чувствайки се непълноценно, тези деца 
стават конфликтни, агресивни, или самоизолиращисе. Въпросът е обаче, дали тези реакции са 
фон, предшестващ появата на дислексия, или са следствие от това състояние на непрекъснато 
повтарящ се неуспех.

Дефицита на вниманието може да се счете че е факултативен симптом на дислексията, 
особено по показатели концентрация и задържане. Дефицитите тук са важни по отношение на 
овладяването на училищни умения, тъй като “вниманието като базисен психичен процес е де-
терминант в процеса на овладяване на езиковата система и свързаните с нея умения за четене 
и писане” (Матанова В., 2001). Не е достатъчно ясно обаче, дали тези дефицити птедшестват 
дислексията или по-скоро, вече проявила се, тя предизвиква проблеми в тази област. 

На база на опита си в работа с деца в доучилищна възраст считам, че е факт , че 
неовладяният езиков дефицит при деца със СЕН (дисфазия), както и нередуцираните в преду-
чилищна възраст прояви на синдром на ХАДВ, биха могли да бъдат сериозна предпоставка за 
наличие на обучителни затруднения в училище. При децата с ХАДВ проблемите в концентра-
цията на вниманието, трудното изпълнение на инструкции, липсата на умения за организиране 
на дейността, в много случаи водят до неправилно диагностициране на дислексия и дискалку-
лия. Както и неовладяния метафонологичен дефицит в процеса на ограмотяване на 5-6 годиш-
ното дете в предучилищна възраст , в училище би могло да доведе до диагноза дислексия. В 
тази връзка описвам случай от моята практика на дете (момиче) в подготвителна група в пре-
дучилищна възраст, ухарактеризирано от педагозите на групата, като дете със силен дефицит 
на внимание, намоменти проявяващи се поведенчески проблеми, като липса на задръжка, агре-
сивни и автоагресивни прояви, и най-вече пълна липса на успеваемост в учебния материал по 
образувателни направления. Резултатите на детето от теста “Входящо ниво” в подготвителна 
група са в най-долната граница на постижение. 

След консултация с родителите проведох невропсихологично изследване (адаптира-
но към възрастта и равнището на подготовка на детето) със следните разултати:

неВропсихологично изследВане

По данни от анамнезата детето е на: 
•  Навършени години: 6,9м.
•  Бременност: Без абнормности, първа поред
•  Раждане: Нормално, не изплаква веднага
•  Физическо развитие: Соматично отговаря на възрастта си. От 2 години насам има 

килограми в повече от нормата.
•  Двигателно развитие: 
•  Обща моторика: Налице е нарушено статично и динамично равновесие, обща не-

ловкост, затруднена координация. Леко тромава, не кара колело,тича, но последна, 
изкачване по стълби крак по крак персестира дo 4г. Проходила малко по – късно от 
нормалното. Проговорила по – късно.

•  Фина моторика: Реди дребен пъзел, но за кратко.Трудност при завръзване на връзки,-
закопчаване на копчета, диспраксия на държане на молив; химикал.

•  Речево развитие: лепет в норма, вербална продукция , по - късно от нормалното
•  Минали заболявания: Проблеми с бъбреците още в нулева възраст.
•  Настоящи: Липсват офицялни данни. Налице е завишен апетит.
Липсват данни за родственник проговорил, проходил по-късно.
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II. АРТИКУЛАЦИОННИ ОРГАНИ И ФУНКЦИИ
1.  Език: размер – б.о.
2. Тонус – нормален
3.  Подезична връзка:б.о.
4.  Устни-цепки – б.о. 
5.  Увула-цепки: не, (субмукозни)- не 
6.  Меко небце (подвижност) – б.о. 
7.  Назален говор - не
8.  Трета сливица - няма информация
9.  Челюст: захапка: нормална
10. Прикус - нормален
11.  Слюноотделяне (хиперсаливация) – не

III. ГНОЗИС
1. Пространствен гнозис

а)  Ляво-дясно:на себе си – не се справя. , на изследващия – не !Хед – ухо,око – не 
се получи! 

б) Горе-долу: в пространството – б.о., на лист хартия -трудно
2.  Ориентация по часовник : 

-  без цифри – не се справя, с цифри – със затруднение
3.  Пръстов гнозис

а)  назоваване – не назовава безименен пръст, посочване – б.о. 
4.  Слухов гнозис за ритми

а) I-I – не се справя; I-II – не се справя ; I-II-I – не се справя; II-I-I – не се справя
5.  Зрителен гнозис 

а)  жълто; червено; синьо; зелено – б.о.
б)  кръг; квадрат; триъгълник – б.о.
в)  малък-голям; малък-среден-голям – б.о.

Налице са сфорирани умения за диференциране по цвят, форма и размер.
6.  Тактилен гнозис – б.о.
7.  Сукцесивен гнозис - последователност от картини (разказ) - с изключително голяма 

трудност в последователноста.

IV. ПРАКСИС
1.  Мануален праксис

а)  колелце – б.о.; уши – неточно.; рога – неточно.; свити безименен и кутре – труд-
но и бавно с помощ.; 

2.  Динамичен праксис
превключване: юмрук-колелце – със сериозно затруднение;
юмрук-длан-страна – трудно и като възпроизвеждане на последователността, и като мо-

торна реализация; 
реципрочна координация: длан - обърната длан – не се справя; длан-юмрук – малко 

по-лесно.; 
3. Орален праксис

а)  език горе-долу – б.о.; ляво-дясно – б.о.; тесен-широк – б.о.; устни – б.о.;
4.  Символен праксис

а)  целувка – справя се.; чао – б.о; закана с юмрук – справя се.
5.  Конструктивен праксис



809
а)  рисуване на човек; рисуване на дърво; рисуване на къща – категорично не се 

справя. (Илюстрация 1)

Илюстрация 1

IV. Зрително - моторна координация 
Налице са значителни затруднения. (Илюстрация 2)

Илюстрация 2
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V. ЕЗИКОВО РАЗБИРАНЕ
Езиково разбиране – рецептивна реч 
Фонемен гнозис и фонология
•  Серия опозиционни фонеми:
К-Г (К-К), С-З ( З-З), Ш-Ж, С-Ш, Ц-Ч, Р-Л , З-Ж – бо;
•  Ниво думи:

- кора-гора, коза-коса, кана-вана – 
1.  Повтори ! - Налице са сериозни затруднения 
2.  Обясни по какво се различават! - Не е в състояние да назове диференциален признак.
•  Фонемна позиция на думата:

-  звук (С) слон, нос – справя се;паста със затруднение.
-  звук (Ш) шапка, мишка, кош – справя се с помощ.
-  звук (Л) лимон, колан, шал – с подканвне за концентрая (при трети опит)

• Сегментация на фонемния брой в думата:
-  кос - 3 звука, риба – 4 звука, кораб – 5, круша – 5, списание – 7 вместо 8 звука.

•  Многозначност на думата:
- син – беше дадено като пример;
- коса – не се справи;
- блок – не се справя;
-  градина – не се справя.

Разбиране на сложни линейни конструкции: БО.
Предлози – обърква “над” и “върху” ; на моменти ‘между” и “вътре във”
Предложни отношения: - „Иван върви след Петър, но преди Георги. Кой върви пръв? 

Отговор (Иван)

Разбиране на разказ след слухово възприемане (“Остаряващият лъв”) 
Един лъв остарял и не можел вече да ходи на лов. Решил да живее с хитрост. Легнал в 

своята бърлога и се престорил на болен. Останалите животни започнали да го посещават. 
Дошла и лисицата, но в бърлогата не влязла. Лъвът я попитал защо не влиза. Тя му отговори-
ла: “Аз виждам много следи, които водят към твоята бърлога, но не виждам такива, които 
да водят обратно”.

•  Разбиране:
1. Без допълнителни въпроси: Защо лисицата не влязла в бърлогата на лъва?
2. С един допълнителен въпрос: Какво означавали следите?
3. С два допълнителни въпроса: Защо лъвът се престорил на болен

• Разбиране на текста - с два допълнителните въпроси 
• Преразказ на текста – с проблемно предаване на последователността в сюжета.

VI. ЕКСПРЕСИВНА РЕЧ
1.  Повторение на изолирани говорни звукове:

а)  Изолирани фонеми – [к, г, с, з, ц, ш, ж, ч, р, л] Б.О.
б)  Серия опозиционни фонеми – 
к – г (к-к)
с – з (с-с)
з – ж (ж-ж)
След подканване да внимава се поправи.
ш –ж (ш); ц - ч (ч –ч)
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2.  Продукция на многосрични думи: 

• тротоар – БО, балерина – БО, компютър - БО
3.  Спонтанна реч – Говори много, артикулационно издържано, граматически по-скоро 

също, но накъсано и неадекватно, като последователност. Липсва структурираност 
на изказването.
• Артикулация в свързан текст: БО

Езикова изява и говорна продукция
Спонтанна реч – налице е желание за комуникация, говори много, артикулационно из-

държано. Използва съществитвителни, прилагателни, глаголи. На моменти речта е несвързана 
и объркана като последователност. Като семантика – не е в състояние да обясни значението на 
значителен брой думи. На моменти е налице нарущена структура на словосъчетанието и изре-
чението.  

Автоматизиран говор
а)  броене от 1 до 10 – БО.; от 10 до 1 – БО.

• дни от седмицата – БО. 
• месеците – със затруднение. 
• сезони – със затруднение. 
• Кои месеци в кои сезони са – затруднява се 

Преразказ на слухово възприет текст:”Остаряващият лъв”:
1. Преразказва с желание, но с помощта на допълнителни въпроси.
Вниманието е силно неустойчиво. Налице е проблем с последователността в предаването 

на сюжета
Фонологични - БО
морфологични –БО
семантични - БО
синтактични – епизодично нарушена структура на словосъчетанието и изречението

• Разказ по серия картини: 
Отчитане на грешките
Фонологични - БО
Морфологични - БО
Синтактични - нарушена структура на словосъчетанието и изречението.
Семантични - БО

Четене и писане (използване на част от стандартните проби, адаптирано към въз-
растта и равнището на ограмотяване на детето - подготвителна група в ДГ и съобразено 
с отработения материал към момента в групата, като резултатите се интерпретират, само 
като ориентир)

ЧЕТЕНЕ
• Четене на букви: назоваване; посочване - проба

о а и у б д п т ъ ч к г ш ж п б ф в с з т д м н р л я ю щ с ш з ж ц ч 

• Четене на букви: назоваване; посочване:
А и Б (печатни) заменя с Е, възможно е и поради силния дефицит на внимание.
т със ш 
ц със ч
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•  Четене на думи проба( използваме отново, адаптирано към равнището на огра-
амотяване на детето - част от нея):

МАСА разписа страхлив ЩАСТЛИВ
патица подгони ДЯДОВЦИ ИЗБУХЛИВ
праскова изговори ТРАМВАЙ дюля
люляк Чавдар европеец КОМИНОЧИСТАЧ 

• Четене на думи:
маха - вместо маса; дюпя – вместо дюля ( л – п ) люляка – вместо люляк, парскоава-вместо 

праскова

ПИСАНЕ (отново адаптирана проба спрямо равнището на подготовка)

Преписване – на думи с 2 отворени срички : мама, маса. Бавно и неточно.
При опит за написване на същите думи, без зрителна опора, фонемите са налице, но раз-

бъркано.
•  Автоматизирано писане: трите имена; адрес; училище; клас; подпис – Неприло-

жима проба на този етап.
•  Писане на изречение по картина - Неприложима проба на този етап 
Разказ по картина
В писмена форма- неприложимо на този етап, устно - с особености в последователноста.
•  Разказ по тема: “Моето семейство”
В писмена форма - неприложима проба на този етап, устно с изключително объркана 

последователност в разказа.
Смятане и сметни операции
•  Броене – хора, предмети БО
•  Четене на цифри БО
•  Четене на числа БО
•  Писане под диктовка на цифри и числа БО
•  Таблица за умножение - извън нормата от изисквзния за този етап.
•  Елементарни сметни операции – до 5-6 БО
Памет
• Зрителна памет - при постигане на концентрация, по-скоро без особености
•  Вербална памет- проба: Рибите могат да летят- вярно/невярно и повтори последната 

дума. Отговаря невярно,повтаря рибите. И други подобни проби със същия резултат.
Мислене
•  Класификация (категоризация) на предмети по групи -БО
•  “4 - то излишно”, “5 - то излишно”- Със затруднение.
Внимание
•  Лабиринт – силно затруднено
•  Свързване по асоциации – прилично 7 от 10.

Логопедичен статус
•  При изследване на артикулационните органи липсват особености.
•  Относно артикулаторните функции също.
•  Гнозисни функции и спосбности:
Налице е дефицит в пространствения гнозис по отношение на ляво-дясно. Способността 

за ориентация по часовник не е усвоена на този етап, както и създаването и диференцирането 
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на огледални образи, по инструкция. Тактилният гнозис за геометрични фигури е без особе-
ности. Сукцесивният гнозис със значителни дефицити.

Налице са нарушения в надмодалната перцепция,засягащи времевия и ритмовия гнозис. 
Особености при пръстовия гнозис – затруднение при назоваването на безименния пръст.

Праксис: налице са дефицити по отношение на мануален, динамичен праксис, реципроч-
на координация (ИЛ е с проблеми в координацията по данни от анамнезата- координационно 
разстройство на развитието). 

Налице са сериозни дефицити по отношение на конструктивен праксис. 

Езиково разбиране - рецептивна реч
Фонемният гнозис е с особености. Съхранен на ниво изолирани звукове. 
•  На ниво повторение на опозиционни фонеми и думи - затруднено, след допълнител-

на концентрация. Без усет за диференциален признак.
•  При количествен звуков анализ на по-сложни думи се регистрират затруднения.
•  При определяне фонемна позиция в думата са налице особености, като голяма част 

от тях са въпрос на концентрация.
•  Многозначност на думите: налице са значителни затруднения.
•  Разбиране на прости инструкции - БО; разбиране на сложни линейни конструкции- 

БО.
•  Регистрират се грешки при разпознаването на някои предлози, и при по-сложните 

предложни отношения. 
•  Разказ след слухово възприемане – липсват сериозни дефицити при разбирането на 

слухово възприет текст, разказва с помоща на два допълнителни въпроса. Разбана 
е същността, но са налице сериозни дефицити в предаването на последовател-
ността на сюжета.

Експресивна реч
•  По отношение на спонтанната реч е налице голямо желание за комуникация. Го-

вори много и бързо. Използва и по-сложни граматични конструкции, на моменти с 
параграматизъм. На лице са и прости изречения, на моменти (сравнително рядко) 
аграматични с нарушена структурата на словосъчетанието и изречението, с изразен 
дефицит в последователността.

•  Автоматизираният говор при изброяване на дните от седмицата е в норма, месеците 
и сезоните със затруднение на този етап.

•  Налице е трудност в предаването на последователността на сюжета в преразка-
за на слухово възприет текст, както и трудност в предаването на последовател-
ността на сюжета в разказ на тема “Моето семейство”. 

•  При четене на думи (адаптирано към нивото на ограмотяване на детето, тс. едно-
стични и двусрични думи) може да се счете, че се наблюдава склонност към: ин-
версии, паралексии, елизии, добавяне на звук - основно гласни, не като генерално 
заключение, тъй-като детето е в начален етап на ограмотяване, по-скоро като 
ориентир.

•  Четенето на текст на този етап е неприложимо. 
•  При опитите за писане (тъй като детето е в подготвителна група, отново на база адап-

тирани към равнището на ограмотяване проби) , може да се счете , че се наблюдава 
склонност към : елизии, параграфии по акустично сходство, по визуално не е ясно 
тъй като ръкописно писане не е отработвано на този етап. На моменти (сравнително 
често) огледално изписване на наклонените черти и бастунчетата, които упражняват 
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и на някои от фонемите, контаминации с непостоянен характер, нарушена зрително 
моторна координация, значително бавен темп на работа с молив, диспраксично из-
ползване на молив.

•  Овладени прости сметни операции
•  Налице са дефицити във вербално слуховата памет, при зрителната по-скоро липсват 

значителни, на база приложените проби.
•  Подчертани трудности в зрително - моторната координация: затруднена фикса-

ция и проследяване ; затруднения при деференцирането на финни зрително-моторни 
разлики.

•  Има изградена способност за класификация на предмети по групи, но при тестване 
с метода „4-то излишно” се регистрират грешки. 

•  По показател внимание: не проследява редовете и търси хаотично елементите, не 
довършва задачите докрай. Изключитезно затруднена концентрация и устойчивост 
на вниманието.

работна диагноза

Проведеното невропсихологично изследване и установените дефицити дават основание 
да се счете, че е налице изразен дефицит на внимание, особено по показатели концентрация 
и устойчивост, което рефлектира и върху познавателните процеси. Налице са пространствени 
дефицити, както и метафонологични особености, особености на фонемния гнозис и изразена 
трудност в проследяването на последователности, изключително трудна дискриминация на 
акустично сходни фонеми. Установените дефицити на база проведеното невропсихологично 
изследване биха могли да бъдат маркер за възникване на обучителни затруднения - дислексия 
от смесен тип в по-късен етап.

терапеВтична програма

Насочена към преодоляване на описаните дефицити:
Тъй като преобладаващите грешки са свързани в голяма степен с възприемането на реда, 

на определена последователност: 
1.  Работа по проследяване на последователности, отначало с невербални стимули. 
2.  Работа по перцептивна преработка на зрителни конструкти, свързана със зрително 

- моторната координация, зрителна перцепция и дискриминация, развитие на визу-
ални способности - визуална дискриминация /сходство - различие; близо - далеч; 
горе - долу/, извличане на фигура в затруднен фон, възприемане на пространствени 
отношения, зрително - пространствена координация. 

3.  Работа по слухова дискриминация и вербална памет.
4.  Развитие на когнитивни способности – внимание, памет, мислене.
5.  Развитие на фина моторика – развитие на ловкоста и координацията на ръката - ра-

бота с тренажорна ножица и тренажор за молив.
6. Развитие на обща моторика – развитие на баланс, координация, вестибуло- проприо-

цептивна сензорна преработка на информацията (постуларена моторика ,секвенира-
не); соматосензорна преработка (праксис, фино-моторни умения, визиомоторика).

динамика ВъВ функционирането на детето след осем месеца

След интензивна терапевтична работа по посочените параметри, в рамките на осем ме-
сеца, при наблюдение на общото функциониране на детето все още се регистрират някои пове-
денчески проблеми, свързани със затруднено спазване на някои правила и дисциплина в група-
та, но със значително по-ниска честота на изява. По показател успеваемост в учебния процес, 
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обаче детето демонстрира резултати в норма, по образователни направления в тест „Изходно 
ниво за предучилищна възраст -подготвителна група”.

Може да се счете, че настоящият случай потвърждава хипотезата, че маркерите за въз-
никване на обучителни трудности, биха могли да бъдат хванати още в предучилищна възраст, 
и след адекватна терапевтична намеса от правилните специалисти по проблема,и системна 
автоматизация от страна на родителите в домашни условия, симптомите биха могли да бъдат 
значително облекчени.
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ATTITUDES TOWARDS PEOPLE WITH DISABILITIESAMONG  
PROFESSIONALS WORKING WITH THEM

assist. prof. Evgeniya Hristova, PhD, New Bulgarian University
Ralitsa Stoyanova, New Bulgarian University

Обществените нагласи спрямо хората с увреждания имат пряко отражение върху самоопределянето 
на тази социална група, върху определянето на мястото им като част от обществото, върху техните въз-
можности и права. Настоящето изследване се интересува от съществуващите нагласи сред специалисти от 
социалната и образователната сфера, работещи с хора с увреждания, съпоставени с нагласите на неспециа-
листи. Изследването също така има за цел да установи убежденията за причините за увреждането, както и 
убежденията за възможните интервенции при две групи хора с увреждания – деца с аутизъм и деца с детска 
церебрална парализа (ДЦП). Направена е адаптация на български език на една от най-често използваните 
скали за изследване на нагласи към хора с увреждания ATDP-O (Yuker et al., 2017), която в настоящото 
изследване демонстрира висока вътрешна консистентност. Анализът не показва статистически значима 
разлика в общите нагласи по континуума позитивни-негативни нагласи между групите специалисти и нес-
пециалисти. Също така са създадени две скали за изследване на убежденията: Скала за убеждения относно 
причините за увреждането и Скала за убеждения относно интервенции при хора с увреждания. Убеждени-
ята се изследват от гледна точка на съществуващите модели на увреждането. 

Attitudes in the society towards persons with disability have a direct impact on the self-esteem of that social 
group, on finding their role in the society, on their rights and on the opportunities they get. The current study aims 
at studying the attitudes of professionals working with persons with disability in comparison to the attitudes of 
non-professional participants. The research also has a goal to study the belief about causes of the disability and 
also the beliefs about the possible intervention strategies for two distinct disabilities – children with autism and 
children with cerebral palsy. A Bulgarian adaptation of one of the most popular scales for attitudes towards per-
sons with disabilities is made – ATDP-O (Yuker et al., 2017). That version shows high internal consistency in the 
current study. The analysis failed to demonstrate a statistically significant difference between professionals and 
non-professionals. Two scales to measure beliefs were developed: Beliefs about causes of disability scale and Beliefs 
about possible intervention strategies scale. Beliefs are studied and discussed from the perspective of the existing 
models of disability (medical, social, etc.).

1. нагласи спрямо хората с уВреждания

Нагласите спрямо хората с увреждания са изключително важни при определянето на мяс-
тото на тези хора като част от обществото, при ежедневните взаимодействия с тях, при профе-
сионалната и личностната им реализация, при разработване на социални политики, но също 
така и по отношение на самоопределянето и самооценката на хората с увреждания.

В обзора си на 75 научни източника, посветени на хората с увреждания, Katrina Scior 
(2011) установява четири основни теми, обект на изследователски интерес: познания, общи 
(позитивни/негативни) нагласи, стигма и убеждения сред широката общественост за увреж-
данията и хората с увреждания. Малка част от източниците оценяват интервенции, насочени 
към повишаване на обществената информираност и промяна на нагласите. По-голяма част от 
изследванията, посветени на хората с увреждания, от направения обзор (Scior, 2011), са из-
следвания на емоционалните и поведенчески компоненти на нагласите: 66 от 75. Те установя-
ват значими социодемографски фактори, които играят роля при формирането и същността на 
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нагласите на широката общественост: възраст, образование и предшестващи контакти с хора с 
увреждания. 

По-голяма част от научните разработки по-темата сочат, че по-позитивни са нагласите 
спрямо хора с увреждания при жените, хората на по-млада възраст и тези с по-висока степен 
на образованост, като факторът пол е зависим от наличието на другите изложени фактори. От 
най-много проведени изследвания е установен като значим факторът наличие на предшества-
щи контакти с хора с увреждания, който се свързва с проявата на позитивни нагласи спрямо тях 
(Scior, 2011). В изследване, проведено в Австралия, от M. Yazbeck и колеги (2004), посветено 
на нагласите спрямо хора с интелектуални увреждания сред хора от общата популация, сту-
денти и работещи с хора с увреждания сред значимите фактори се поставя именно контактът с 
хора с увреждания, който се свързва с по-позитивни нагласи спрямо тях. По-позитивни са съ-
ответно нагласите на работещите с хора с увреждания, както и на студентите, които споделят, 
че имат желание за бъдеща работа с хора с увреждания (Yazbeck et al., 2004). В научния труд 
на W. Horner-Johnson и колеги (2002) върху нагласите спрямо хора с увреждания у студенти от 
различни академични дисциплини студентите от специалности Социална работа и Психоло-
гия, както и тези, изразяващи намерение и желание в бъдеще да работят с хора с увреждания, 
независимо от изучаваната специалност, изразяват по-позитивни нагласи (Horner-Johnson et 
al., 2002).

Също така се наблюдават и кроскултурни различия по отношение на нагласите спрямо 
хората с увреждания. Като цяло, в развитите страни по-голяма част от хората изразява съгласие 
с правото на хората с увреждания на социално включване и равни права. Същевременно те 
продължават да бъдат непредпочитани партньори за социална интеракция. М. Westbrook и ко-
леги (1993) провеждат изследване върху нагласите спрямо хора с увреждания, разделени в 20 
групи според типа увреждане/заболяване, проведено сред участници от различни национално-
сти: жители на Германия, Великобритания, Китай, Гърция и някои арабски страни. Използват 
скали, измерващи предпочитания за социална дистанция. Установява се, че хората от западни 
страни като Германия и Великобритания показват по-висока степен на приемане на различи-
ето. При всички участници обаче има разлика в приемането и предпочитания за партньор за 
социална интеракция, зависеща от типа увреждане/заболяване. Хората с астма, диабет, сърдеч-
но-съдови заболявания и артрит са по-предпочитани партньори от тези със СПИН, умствена 
изостаналост, психично разстройство или детска церебрална парализа. Авторите акцентират 
върху факта, че тези резултати са до голяма степен сходни на такива от други подобни изслед-
вания върху нагласите спрямо хора с увреждания и различни заболявания, провеждани за пе-
риод от около две десетилетия към момента на публикуване на тяхното изследване (Westbrook 
et al., 1993). Кроскултурни различия се откриват и при осведомеността и наличието на позна-
ния за уврежданията и техните характеристики. В изследване, проведено във Великобритания 
и страни от Азия, в което на участниците е представено кратко описание на човек с диагноза 
лека умствена изостаналост, като от тях се иска да разпознаят състоянието му. Общо 24 % от 
хората се справили със задачата, като сред със статистически значима разлика по-успешни 
били британците (Scior & Furnham, 2011).

Различия в нагласите в зависимост от типа увреждане се установяват и от редица други 
автори. В изследване на J. Lau & C. Cheung (1999), проведено в Хонг-Конг и в което се сравня-
ват предпочитанията за социална дистанция от две групи хора: такива с шизофрения и такива 
с интелектуално увреждане, резултатите сочат значимо по-висока степен на предпочитание за 
дистанция спрямо хората с шизофрения (Lau & Cheung, 1999). Този изследователски въпрос се 
поставя и от Brown и колеги (2011), където резултатите, отново сравнявайки предпочитанието 
за дистанция от двете групи – хора с шизофрения и интелектуално увреждане, са сходни. В 
тяхната работа е включен въпросник, насочен към убежденията за причините за възниква-
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не на психичното разстройство или интелектуалното увреждане – биологични или такива от 
средата, включително свръхестествени сили или процеси като причинител. Потвърждават се 
очакванията биологични причини да се приписват по скоро на интелектуалните увреждания в 
сравнение с шизофренията, съответно при предполагаемото наличие на причина, независеща 
от индивида (напр. биологична), желанието за социална дистанция е по-ниско спрямо хората с 
интелектуални увреждания (Brown et al., 2011).

Katrina Scior (2011) изтъква някои установени недостатъци на проведената до момента 
изследователска работа в областта на нагласите спрямо хора с увреждания. Според нея твърде 
малко от изследванията в областта са посветени на познанията, обяснителните модели и убеж-
денията относно вероятните причини за наличие на увреждане и възможните терапевтични 
интервенции у широката общественост, насочени към хора с увреждания. Тя установява, че 
подобна изследователска дейност е силно развита в областта на психичното здраве, където се 
поставя въпросът дали по-доброто познаване на психичните разстройства сред масата хора би 
редуцирало стигмата спрямо психично болните. Вследствие на тази работа подобряването на 
обществените познания относно психичните разстройства е включено в световните анти-стиг-
ма кампании. В областта на изследванията на мястото на хората с увреждания в обществото 
Scior (2011) подчертава, че, както нагласите в по-общ план, така и познанията и убежденията 
на масата хора за хората с увреждания са свързани с демографските характеристики и култур-
ните особености и фактори като възраст, образование, пол, наличието и честотата на конта-
ктите с хора с увреждания. В някои южноазиатски страни например е налично вярването, че 
интелектуалните увреждания се дължат на обладаване от зли сили или наказание за минали 
грехове на човека с увреждане или неговите близки. В областта на психичното здраве, където 
са провеждани повече подобни проучвания, се установява преобладаване на обяснителните 
модели, свързани с биологични и социални фактори у населението на западните страни. В дър-
жави от Африка и Азия обаче са по-вероятни обяснения, свързани с религиозните вярвания на 
населението или такива, свързани със свръхестествени сили и процеси (Scior, 2011). В изсле-
дователския си труд от 2011 г. Katrina Scior & Anthony Furnham насочват вниманието към това, 
че що се отнася до убежденията и познанията за уврежданията и хората с увреждания, може 
да се очаква разбиранията за причините да са свързани и сходни на представите за възможните 
начини за подкрепа, терапевтични интервенции и пр. Тоест човек, който смята, че увреждането 
се дължи на биомедицински фактори, би вярвал в медицинските интервенции като начин за 
справяне, подпомагане или излекуване. А обясненията, свързани със свръхесетествени проце-
си, биха довели до опити за справяне в същата посока и вероятен отказ от други интервенции 
(Scior & Furnham, 2011). Това е неизменно свързано с интеграцията на хората с увреждания в 
обществото, с тяхната възможност за равни права, достъп до образование и рехабилитационни 
услуги. 

Изследователската работа на Scior & Furnham (2011) е насочена към хората с интелек-
туални увреждания. Те подчертават нуждата от инструмент, който да мери грамотността/по-
знанията сред обществото относно интелектуалните увреждания. Във връзка с гореизложе-
ното авторите създават Intellectual Disability Literacy Scale (IDLS), която включва изброените 
четири аспекта на познание относно интелектуалните увреждания, като освен това изследва 
значимостта на някои социо-демографски фактори, правейки скалата подходяща за употреба в 
различен културен и религиозен контекст, предоставяйки възможност за по-цялостно разбира-
не за съществуващите обществени познания и вярвания. Такова разбиране на свой ред според 
изследователите би дало основание за разработване на политики, насочени към редуциране 
на стигмата и подпомагане на социалното включване на хората с интелектуални увреждания 
(Scior & Furnham, 2011).
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2. модели на уВреждането

Дефинирането на „увреждане” и „човек с увреждане” и това как самите хора с уврежда-
ния се самоопределят са сложни и комплексни въпроси. Необходимостта от отговори на тези 
въпроси нараства заедно с процеса на промяната на статуса на хората с увреждания в обще-
ството (Kaplan, 1999).Увреждането е обект на множество опити за дефиниране и категоризация 
в областта на медицината, социологията, психологията, политиката, тъй като това има отраже-
ние на на вземаните политически решения, касаещи пряко живота и ежедневието на хората с 
увреждания (Mitra, 2006). 

В същността си теоретичните модели на увреждането предоставят поглед върху общест-
вените нагласи, възгледи и предразсъдъци. Те разкриват и начините, по които на хората с ув-
реждания се предоставя или ограничава достъпът до работа, стоки, услуги, икономическо вли-
яние и политическо участие (MDRC, 2017).Съществуващите модели на увреждането могат да 
бъдат разглеждани като се започне от двата основни модела, които са противоположни един 
на друг: медицински модел на увреждането и социален модел на увреждането (WHO, 2007).

Медицински модел
Медицинският модел години наред доминира при дефинирането на увреждането. Този 

модел разглежда увреждането като резултат от физическите или ментални ограничения на 
индивида, определя го като „болест” и отрича връзка със социалната или физическа среда. 
Медицинският модел поставя фокуса както на проблема, така и на неговото решение, вър-
ху отделния индивид с увреждане, а решението е свързано с промяна у индивида и неговото 
доближаване до „нормата” (Nikora et al., 2004). Обществото няма отговорността да осигури 
подходяща среда за хората с увреждания, а по-скоро приема позицията на очакване индивидът 
с увреждане да бъде „излекуван”. Също така тези хора са приемани като „болен” и като такива 
от тях не се очакват академични или професионални постижения, както и поемане на отговор-
ности спрямо семейство и деца. (Nikora et al., 2004).

Социаленмодел
Социалният модел разглежда увреждането (disability) като слeдствие на социални и фи-

зически бариери, които възпрепятстват активното участие в обществото на хората с уврежда-
ния (impairments). Според този модел увреждането (disability) произтича от невъзможността на 
обществото и на средата да посрещне нуждите на хората с увреждания. Решението също така е 
в промяната в обществото и средата и осигуряване на подходящи условия за живот и интегра-
ция на хората с увреждания – премахването на бариерите от средата би подобрило жизнения 
им статут и би им дало равни права и възможности (Nikora et al., 2004). 

Социално-адаптиран модел
Социално-адаптираният модел се базира на социалния, но инкорпорира и елементи от 

медицинския модел. Той приема, че физическите или ментални затруднения, тяхната класифи-
кация и лечение са важни, но също така подчертава, че основното затруднение за хората с ув-
реждания е причинено от социалната и физическа среда и тяхната невъзможност да посрещнат 
нуждите им. Социално-адаптираният модел има известни разлики със социалния модел. Той 
отчита ролята в част от случаите на самия човек с увреждане в затруднението му да се адап-
тира към средата, дори при благоприятни за това условия. Този модел също се концентрира не 
върху дефицитите на хората с увреждания, а върху техните способности и потенциал (Nikora 
et al., 2004).
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Модел на благотворителността
Моделът на благотворителността разглежда хората с увреждания като жертви на обстоя-

телствата, нуждаещи се от съжаление. От това следва, че те не са способни да се грижат за 
себе си, имат нужда от грижи от страна на някой друг и от благотворителност, за да оцеляват. 
В много отношения благотворителността може да бъде от полза, но има и своите негативи. 
Поставяйки отново хората с увреждания в позицията на обект на грижи този модел по-скоро 
подкрепя тяхната сегрегация и институционализация (Nikora et al., 2004).

Модел на религията
Моделът на религията е исторически най-отдавнашен и по-рядко наблюдаем в днешно 

време. Въпреки това и днес той е характерен за някои култури сред по-слабо развитите иконо-
мически страни по света (Kaplan, 1999; Nikora et al., 2004). Този модел разглежда увреждането 
като наказание за самия човек с увреждане и/или неговото семейство, оказано от външна сила, 
често свързващо се с допуснати от тяхна страна грешни постъпки. Уврежданията, установени 
още при раждането, се определят като причинени от грешки в минал живот. Понякога нео-
бичайни поведение, каквито могат да бъдат проявленията на шизофрения, са приписвани на 
обладаност от зли сили. Възможни решения за справяне според този модел могат да бъдат 
екзорсизмът или различни религиозни ритуали. Друга страна на моралния модел/моделът на 
религията е виждането за увреждането като дар или като страдание, предшестващо бъдеща 
духовна компенсация.

Както се вижда от подробното описание на моделите, в същността си те се занимават с 
това какви са нагласите и убежденията на обществото по отношение на хората с увреждания – 
не само по отношение на причините за възникване на увреждането, но най-вече по отношение 
на нагласите към интегрирането на хората с увреждания, нагласите и очакванията към тяхната 
роля и функции, убеждения по отношение на необходимите интервенции и мерки. 

3. цели и хипотези

Нагласите спрямо хората с увреждания сред специалистите, работещи с тях, са важни по-
ради факта, че нагласите определят и поведението, съответно възникващото взаимоотношение 
специалист – човек с увреждане, доколкото специалистите, предлагащи експертна помощ, са 
част от социалния кръг на човека с увреждане и тяхната роля има отношение към психосоци-
алния процес на приспособяването му към средата (Dunn, 2015).

Поради тази причина, в настоящето изследване се интересуваме от нагласите спрямо хо-
рата с увреждания в България сред специалисти от социалната и образователна сфера, работе-
щи с хора с увреждания. Също така се изследват убежденията на специалистите по отношение 
на причините за увреждането и възможните интервенции. 

Както по-горе е посочено, популярните дефиниции на увреждането и инвалидността 
в България, включени като диагностични критерии или част от нормативни документи, са 
по-скоро биомедицински ориентирани, тоест съответстващи на медицинския модел на увреж-
дането, който разглежда увреждането като дефицит или девиация от нормата и поставя фокуса 
на проблема върху индивида и неговата необходимост от лечение или „поправяне”. 

Нагласите и убежденията на специалистите са сравнени с тези на неспециалисти. В съ-
щото време се интересуваме от това дали за различни увреждания специалистите и неспе-
циалистите предполагат различни причини за наличието на увреждане и дали прилагат раз-
лични модели по отношение на възможните интервенции. По-конкретно, интересуваме се от 
това какво е влиянието на наличието на видимо физическо увреждане. За целта се изследват 
убежденията по отношение на деца с две различни увреждания – детска церебрална парализа 
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(ДЦП) и аутизъм. 

Очакваме по-позитивни нагласи спрямо хората с увреждания сред специалистите, рабо-
тещи с тях, в сравнение с неспециалистите.

По отношение на причините за възникване на увреждането очакваме специалистите да 
предполагат в по-голяма степен био-медицински причини в сравнение с неспециалистите, до-
като неспециалистите да са по-склонни да поддържат други алтернативни обяснения. Също 
така очакваме, че когато става за физическо увреждане (ДЦП), ще се предполагат в по-голяма 
степен био-медицински причини в сравнение с наличието на увреждане, което не е физическо 
(аутизъм).

По отношение на възможните интервенции, очакваме специалистите да подкрепят в 
по-голяма степен интервенциите, свързани със социалния модел, в сравнение с неспециали-
стите; докато очакваме неспециалистите да подкрепят по-скоро медицинските интервенции, 
особено когато става дума за наличие на физическо увреждане (ДЦП).

4. метод

Дизайн
Изследването е проведено под формата на проучване сред две групи участници: 

специалисти и неспециалисти. Изследването се състои от три части.
Скала за нагласи към хората с увреждания. Първата част изследва нагласите към 

хората с увреждания. Използва се българска адаптация на Скала за общи нагласи към хората 
с увреждания - Attitudes Towards Disabled Persons – Form O (ATDP – O) (Yuker et al., 1970), 
насочена към оценка на различието между хората с увреждания и хората без увреждания и 
приемане/отхвърляне на хората с увреждания. Състои се от 20 твърдения, отнасящи се до хората 
с увреждания. Твърденията се оценяват по ликертова скала от -3 (напълно несъгласен/а) до +3 
(напълно съгласен/а). Скалата ATDP –O е преведена от английски език от трима, независими 
един от друг, преводачи. След съгласуване, за всеки въпрос е определен най-удачният превод. 
Тази скала е попълвана от всички участници без да е указано конкретно увреждане (това е 
процедурата и в оригиналния вариант на скалата).

Скала за убеждения относно причините за увреждането. Във втората секция от 
въпросника е включена скала, разработена на базата на няколко модела на увреждането, по 
отношение на убежденията относно причините за възникване на увреждането. 

Скалата включва 19 твърдения, които се отнасят до възможни причини за наличие на 
увреждане (аутизъм или ДЦП). Всяка възможна причина се оценява по Ликертова скала от 1 
(напълно несъгласен/а) до 7 (напълно съгласен/а).Използвани са 4 групи възможни причини: 
биомедицински, социални и психологически, религиозни, алтернативни обяснения. Пълният 
списък е представен в Таблица 1.

Скала за убеждения относно интервенции при хора с увреждания. Третата скала е 
насочена към установяване на убежденията спрямо подходящите интервенции за подобряване 
на състоянието на децата с увреждания (аутизъм или ДЦП). Включва 17 възможни интервенции, 
които се оценяват по Ликертова скала от 1 (напълно несъгласен/а) до 7 (напълно съгласен/а). 
Към твърденията, които се отнасят до интервенциите, са включени такива, свързани с трите 
основни модела на увреждането: медицински, социален и модел на религията. За интервенциите 
също така са добавени и други, алтернативни интервенции. Пълният списък може да бъде 
намерен в Таблица 1.

При създаването на последните две скали са използвани освен научно и медицински 
установени потенциални причини за възникване на аутизъм или ДЦП, също така и твърдения 
от IDLS (Scior & Furnham, 2011). Освен това са включени и алтернативни възможни причини и 
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интервенции, за които няма научни доказателства, но които са популярни сред специалистите, 
родителите и широката общественост в България. 

Таблица 1. Скала за убеждения относно причините за увреждането и Скала за убеждения 
относно интервенции при хора с увреждания. Възможни причини за увреждането 
и възможни интервенции. Представяни са само индивидуалните причини, без да са 
представяни наименования на групи. С * са отбелязани твърдения, които след факторен 
анализ са отделени като самостоятелни групи.

Скала за убеждения относно причините 
за увреждането

Скала за убеждения относно 
интервенции при хора с увреждания

ДЦП (детската церебрална парализа)/
аутизмът се дължи на:

За подобряване на състоянието им децата 
с тежка форма на ДЦП (детска церебрална 
парализа)/аутизъм имат нужда от

Биомедицински фактори 
•	 генетични фактори * 
•	 увреждане на мозъка по време на 

бременността
•	 усложнения по време на раждането
•	 менингит или вирусна инфекция

Медицински модел
•	 медицински интервенции и операции за 

коригиране на увреждането
•	 психиатрични консултации и 

медикаментозно лечение
•	 физиотерапия и рехабилитация

Социални и психологически фактори
•	 ограничени социални контакти
•	 липса на общуване между майката и 

детето
•	 скандали в семейството
•	 скорошна смърт на член от 

семейството или приятел
•	 липса на внимание от страна на 

обгрижващите възрастни

Социален модел
•	 финансова подкрепа *
•	 общуване с връстници
•	 адаптиране на средата на живот
•	 консултации с психолог
•	 работа с логопед
•	 консултации със социален работник
•	 работа с ресурсен учител

Религиозни
•	 Божие изпитание
•	 наказание за грешките на родителите
•	 наказание за собствените грешки
•	 дар от Бог

Модел на религията
•	 вяра в Бог
•	 молитви
•	 посещения на религиозни служби

Алтернативни фактори
•	 храносмилателни недостатъци и/или 

хранителни алергии
•	 инцидент в ранното детство (напр. 

падане, катастрофа)
•	 прием на медикаменти (напр. 

антибиотици) в ранното детство
•	 натравяне с тежки метали и токсични 

вещества от околната среда
•	 наличие на паразити в организма
•	 ваксини

Алтернативни интервенции
•	 хомеопатия
•	 хипербарна оксигенация в барокамера
•	 специална диета - напр. с безглутенови 

и безказеинови хранителни продукти
•	 изчистване от токсини/тежки метали 

чрез хелатотерапия

Скалите за убеждения относно възможните причини и възможните интервенции са пред-
ставени в два варианта: по отношение на видимо физическо увреждане (деца с ДЦП) или при 
липса на видимо физическо увреждане (деца с аутизъм). Първо е представени кратки описания 
на дете с ДЦП или аутизъм, след това са представени двете скали за убеждения. Описанията са 
създадени въз основа на основни диагностични критерии, отнасящи се до деца с детска цере-
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брална парализа (G 80.0 Спастична церебрална парализа, МКБ-10) или аутизъм (F 84.0 Детски 
аутизъм, МКБ-10):

„Следващите няколко въпроса са свързани с деца с тежка форма на детска церебрална 
парализа (ДЦП) с диагноза спастична квадрипареза, които: не могат да ходят, не могат да из-
вършват целенасочени движения с ръцете, не могат да говорят, не могат да се обслужват сами”.

„Следващите няколко въпроса са свързани деца с тежка форма на аутизъм, при които има: 
трудности в изграждането на взаимоотношения, ограничени интереси и стереотипно поведе-
ние, затруднение в употребата на езика”.

Процедура на изследването
За целите на изследването e проведено чрез онлайн въпросник в два варианта - по от-

ношение на видимо физическо увреждане (деца с ДЦП) или при липса на видимо физическо 
увреждане (деца с аутизъм). Въпросникът е създадени и данните са събирани в Google Forms. 
Участниците случайно са разпределяни към един от двата варианта. 

Участници
Участниците в настоящето изследване са 211 души (187 жени, 24 мъже), на възраст 17 – 

76 г. (M = 39,6 г., SD = 10,4). 119 от участниците са специалисти (психолози, учители, ресурсни 
учители, педагогически съветници, социални работници, логопеди, трудотерапевти, рехабили-
татори), 92 – неспециалисти. Всички участници попълват Скалата за нагласи към хората с ув-
реждания.101 участници (52 специалисти, 49 неспециалисти)попълват двете скали за убежде-
ния по отношение на деца с аутизъм, 110 от участниците (67 специалисти, 43 неспециалисти) 
попълват двете скали за убеждения по отношение на деца с ДЦП.

5. резултати

Скала за нагласи към хората с увреждания – ATDP - O
По отношение на резултатите от първия въпросник за установяване на общи (позитивни-

негативни) нагласи – ATDP – O (Yuker et al., 1970) е следвана описаната от авторите процедура 
за анализ на данните, според която посоката на въпроси 2, 5, 6, 11 и 12 се обръща, смятат 
се общата сума от отговорите на всички въпроси и към тях се прибавя 60. Така се получава 
общия бал на всеки участник. Този общ бал попада в границите на между 0 и 120, като висока 
стойност отразява по-висока степен на позитивна, приемаща нагласа, а ниска стойност – 
отрицателна, отхвърляща нагласа и възприемане на хората с увреждания като разлини от хората 
без увреждания. Според авторите като норма и средна стойност на резултатите при участници 
без увреждания се приема 72.8 за мъжете и 75.4 за жените. По отношение на надеждността 
на българската адаптация на въпросника в това изследване установихме добра вътрешна 
консистентност на инструмента - α на Кронбах = 0.801 за българската версия на ATDP – O. 

Таблица 2: Средни стойности и стандартно отклонение на общ бал по Скала за нагласи 
към хора с увреждания ATDP – Form O.

Експертност Средна стойност Стандартно отклонение Брой участници
Неспециалисти 70.6 15.4 92
Специалисти 68.7 16.7 117
Всички участници 69.5 16.1 209

Общият бал по ATDP – O (виж Таблица 2) e анализиран с дисперсионен анализ с 
междугрупов факторекспертността (специалисти или неспециалисти). Анализът не показа 
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главен ефект на фактора експертност върху крайния резултат за общи нагласи(F(1, 207) = 0.67, 
p = .42). Хипотезата за наличие на по-позитивни нагласи сред специалистите, работещи с хора 
с увреждания, спрямо хората с увреждания, сравнено с неспециалистите, не се потвърждава.

Скала за убеждения относно причините за увреждането
Данните от тази скала са подложени на факторен анализ (Principal Component Anal-

ysis с ротация Oblimin with Kaiser Normalization.). В резултат на този анализ е потвърдено 
групирането, заложено в скалата с едно изключение – генетичните фактори се отделят като 
отделна група. Така в Скалата за убеждения относно причините за увреждането се отделят 5 
групи причини:

•	 генетични
o генетични фактори
•	 биомедицински
o увреждане на мозъка по време на бременността
o усложнения по време на раждането
o менингит или вирусна инфекция
o инцидент в ранното детство (напр. падане, катастрофа)
•	 социални и психологически фактори
o ограничени социални контакти
o липса на общуване между майката и детето
o скандали в семейството
o скорошна смърт на член от семейството или приятел
o липса на внимание от страна на обгрижващите възрастни
•	 религиозни
o Божие изпитание
o наказание за грешките на родителите
o наказание за собствените грешки
o дар от Бог
•	 алтернативни
o прием на медикаменти (напр. антибиотици) в ранното детство
o натравяне с тежки метали и токсични вещества от околната среда
o храносмилателни недостатъци и/или хранителни алергии
o наличие на паразити в организма
o ваксини

За всяка от тези групи е изчислена средната оценка за всеки от участниците. След това 
данните са анализирани за всеки от вариантите на скалата – по отношение на видимо физическо 
увреждане (деца с ДЦП) или при липса на видимо физическо увреждане (деца с аутизъм).

Аутизъм.Средните оценки за всяка от групите причини за увреждането при аутизъм 
за специалисти и неспециалисти са представени на Фигура 1. Тези оценки са анализирани 
с Repeated-Measures ANOVA с групите причини (генетични / биомедицински / алтернативни 
/ социални и психологически / религиозни) като вътрешно-групов фактор и експертността 
(специалисти / неспециалисти) като междугрупов фактор. 
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Фигура 1: Средни оценки по групи причини за увреждането: аутизъм.

Анализът показва главен ефект на фактора причини за увреждането ( F(4, 396) = 78.9, 
p < .001, h2= .44). Генетичните причини получават най-висока оценка (M = 4.7), следвани от 
биомедицински (M = 3.4), алтернативни (M = 2.9), социални и психологически причини (M 
= 2.4), религиозни (M = 1.7).Пост-хок анализ (Бонферони) показва статистически значима 
разлика между оценките за всички групи причини (всички р < .05).Няма главен ефект на 
фактора експертност (p = .82). Има взаимодействие между двата фактора (F(4, 396) = 2.6, p = 
.047, h2= .026, използвана е корекция на Greenhouse-Geisser) – само при групата алтернативни 
причини неспециалистите дават по-ниски оценки от специалистите (F (1, 99) = 8.5, p = .039).

ДЦП. Средните оценки за всяка от групите причини за увреждането при ДЦП за 
специалисти и неспециалисти са представени на Фигура 2. Тези оценки са анализирани с 
Repeated-Measures ANOVA с групите причини (генетични / биомедицински / алтернативни 
/ социални и психологически / религиозни) като вътрешно-групов фактор и експертността 
(специалисти / неспециалисти) като междугрупов фактор.

Анализът показва главен ефект на фактора причини за увреждането ( F(4, 432) = 163.1, 
p < .001, h2= .602). Пост-хок анализ (Бонферони) показва, че най-високи оценки получават 
генетичните (M = 4.6) и биомедицинските причини (M = 4.5), следвани от алтернативните (M 
= 2.6), а най-ниски оценки получават останалите две групи причини - религиозни (M = 1.5) и 
социални и психологически причини (M = 1.3). Няма главен ефект на фактора експертност (p 
= .61), нито взаимодействие между двата фактора (p = .28).
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Фигура 2: Средни оценки по групи причини за увреждането: ДЦП.

Скала за убеждения относно интервенции при хора с увреждания
Данните от тази скала са подложени на факторен анализ (Principal Component Anal-

ysis с ротация Oblimin with Kaiser Normalization.). В резултат на този анализ е потвърдено 
групирането, заложено в скалата с едно изключение – финансовата подкрепа е свързана с две 
групи интервенции (медицински и социален модел), поради което тя е отделена като отделна 
група. Така в Скалата за убеждения относно приложими интервенции при хора с увреждания 
се обособяват 5 групи интервенции:

•	 медицински
o медицински интервенции и операции за коригиране на увреждането
o физиотерапия и рехабилитация
o психиатрични консултации и медикаментозно лечение
•	 социален модел
o консултации с психолог
o общуване с връстници
o работа с ресурсен учител
o адаптиране на средата на живот
o работа с логопед
o консултации със социален работник
•	 финансови
o финансова подкрепа
•	 алтернативни
o изчистване от токсини/тежки метали чрез хелатотерапия
o специална диета - напр. с безглутенови и безказеинови хранителни продукти
o хипербарна оксигенация в барокамера
o хомеопатия
•	 религиозни
o молитви
o посещения на религиозни служби
o вяра в Бог
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За всяка от тези групи е изчислена средната оценка за всеки от участниците. След това 

данните са анализирани за всеки от вариантите на скалата – по отношение на видимо физиче-
ско увреждане (деца с ДЦП) или при липса на видимо физическо увреждане (деца с аутизъм).

Аутизъм. Средните оценки за всяка от групите интервенции при аутизъм за специалисти 
и неспециалисти са представени на Фигура 3. Тези оценки са анализирани с Repeated-Measures 
ANOVA с групите интервенции (медицински / социален модел / финансови / алтернативни 
/ религиозни) като вътрешно-групов фактор и експертността (специалисти / неспециалисти) 
като междугрупов фактор. 

Анализът показва главен ефект на фактора причини за увреждането ( F(4, 396) = 113.2, p 
< .001, h2= .53). Най-високи оценки получават интервенциите, свързани със социалния модел 
(M = 5.8), следвани от финансова подкрепа (M = 5.3), още по-ниско са оценени алтернативните 
(M = 3.9) и медицинските интервенции (М = 3.8), най-ниско са оценени религиозните (M 
= 2.4). Пост-хок анализ (Бонферони) показва, че всички разлики са статистически значими 
(всички p < .008) с изключение на разликата между оценките за алтернативни и медицински 
интервенции. Няма главен ефект на фактора експертност (p = .257), нито взаимодействие 
между двата фактора (p = .098).

Фигура 3: Средни оценки по групи интервенции: аутизъм.

ДЦП. Средните оценки за всяка от групите интервенции при ДЦП за специалисти и 
неспециалисти са представени на Фигура 4. Тези оценки са анализирани с Repeated-Measures 
ANOVA с групите интервенции (медицински / социален модел / финансови / алтернативни 
/ религиозни) като вътрешно-групов фактор и експертността (специалисти / неспециалисти) 
като междугрупов фактор. 

Анализът показва главен ефект на фактора причини за увреждането ( F(4, 432) = 165.5, 
p < .001, h2= .61). Най-високи оценки получава финансова подкрепа (M = 6.2), следвана от 
интервенциите, свързани със социалния модел (M = 5.8) и медицинските интервенции 
(М = 5.6), още по-ниско са оценени алтернативните интервенции (M = 3.8) и най-ниско са 
оценени религиозните (M = 2.8). Пост-хок анализ (Бонферони) показва, че всички разлики 
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са статистически значими (всички p < .01) с изключение на разликата между оценките за 
медицинските интервенции и интервенциите, свързани със социалния модел. Няма главен 
ефект на фактора експертност (p = .383), нито взаимодействие между двата фактора (p = .171).

Фигура 4: Средни оценки по групи интервенции: аутизъм.

6. заключение и дискусия

Целта на настоящето изследване е установяване на нагласите спрямо хората с 
увреждания сред специалистите от социалната и образователната сфера, работещи с тях, 
сравнени с неспециалисти, както и установяване на убежденията за причините за наличие на 
увреждане, подходящите интервенции, подходящите среда на живот и обучение и нуждата от 
благотворителност за някои групи хора с увреждания – деца с аутизъм и деца с ДЦП. Данните 
са събрани чрез онлайн въпросник. Резултатите от настоящето изследване сочат, че общите 
нагласи спрямо хората с увреждания, измерени чрез въпросника ATPD – Form O (Yuker et al., 
1970), сред специалисти, работещи с хора с увреждания, и неспециалисти, са в рамките на 
средните стойности на нормата по континуума негативни-позитивни. Липсва статистически 
значима разлика между групите специалисти и неспециалисти. Това не потвърждава хипотезата 
за наличие на по-позитивни нагласи у специалистите, изведена на базата на по-близкия им 
контакт с хора с увреждания, професионалната им компетентност, както и съществуващите 
изследвания на други автори с резултати в тази посока. Интересно и важно би било да бъдат 
проведени допълнителни изследвания върху нагласите спрямо хората с увреждания в България 
като за целта да бъдат използвани и други директни и индиректни методи.

Скалата за убеждения относно причините за увреждането сред специалисти и 
неспециалисти показва, че по отношение на аутизма генетичните причини получават най-
висока оценка, следвани от биомедицинските. Изследванията показват, че в по-голяма част от 
случаите (60 – 90 %) аутизма се дължи на наследствени генетично обусловен различия. Други 
причини са абнормално мозъчно развитие по време на бременноста поради нарушения в ге-
нетичния код, структурни и функционални мозъчни нарушения (ASHA, 2017).По отношение 
на ДЦП най-високи оценки получават генетичните и биомедицинските причини и от специа-
листи, и от неспециалисти. Изследванията (Reddihough& Collins, 2003) показват, че най-често 
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(около 75 % от случаите) ДЦП се дължи фактори преди раждането (напр. вродени мозъчни 
малформации, мозъчно-съдови нарушения, прекарани инфекции през първите месеци на бре-
менността). Усложненията по време на самото раждане са отговорни за 6 – 8 % от случаите 
на ДЦП. Фактори след раждането (травми, възникнали при инциденти, инфекции, менингит) 
играят роля при 10 – 18 % от случаите на ДЦП.

Скалата за убеждения относно интервенции при увреждания показва, че по отношение 
на деца с аутизъм като най-подходящи (и от специалисти, и от неспециалисти) се оценяват 
интервенциите, свързани със социалния модел (консултации с психолог, общуване с връстни-
ци,работа с ресурсен учител, адаптиране на средата на живот, работа с логопед, консултации 
със социален работник), следвани от финансова подкрепа. Алтернативните интервенции, кои-
то са популярни в момента, но за които няма научни данни за терапевтичен ефект, получават 
умерено високи оценки, сравними с оценките за медицинските интервенции. По отношение на 
децата с ДЦП най-високо е оценена финансовата подкрепа. Много високи оценки получават и 
интервенциите, свързани със социалния модел, както и медицинските интервенции. Алтерна-
тивните интервенции отново получават умерено високи оценки (като те получават по-високи 
оценки от специалистите).

Като цяло в настоящото изследване не се откриват разлики между специалисти и неспе-
циалисти по отношение на нагласите към хората с увреждания. По отношение на убежденията 
относно причините за увреждането, както и по отношение на убежденията относно подходя-
щите интервенции, резултатите на специалисти и неспециалисти са сходни и се откриват само 
минимални разлики. В същото време убежденията им не са напълно в съгласие със съвре-
менните научни-установени данни за възможни причини и подходящи интервенции. Очаква-
нията бяха за по-позитивни нагласи сред специалистите (спрямо неспециалистите), както и 
за различия в убежденията им по отношение на причините за увреждането и на възможните 
интервенции.Този резултат дава основание за сериозен анализ на разпространените нагласи и 
знания на специалистите, работещи с хора с увреждания, както и за по-нататъшни изследвания 
по темата.
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РERSONALITY PROFILES OF STROKE PATIENTS DEPENDING  
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Представени са резултатите от проучване на инсултно болни и техните близки, с цел проверка на 
хипотезата, че левите и десни церебрални лезии следствие мозъчен инсулт предизвикват диференцирани 
промени на личността. Изследвани са 34 вербални инсултно болни на възраст 40-70г. От тях 21 болни са 
с дяснохемисферен инсулт (10 с прероландова и 11 с построландова локализация на лезията) и 13с ляво-
хемисферен инсулт (8 с прероландова и 5 с построландова локализация на лезията). За целта е използван 
стандартизирания за българската популация Гийсен тест. От участниците бе поискано да се самооценят 
двукратно – веднъж преморбидно и веднъж постморбидно. Същото изискване бе поставено и на най-близ-
кия роднина до инсултно болния. Получените резултати потвърждават допускането, че левите и десни це-
ребрални лезии са свързани с известна специфика на личностната промяна.

Ключови думи: Гийсен тест, мозъчна лезия, инсултно болни; личностни промени; латерализация.

This study presents the results of a study of stroke patients and their relatives to investigate the hypothesis 
that left and right cerebral lesions, resulting from stroke, cause differentiated personality changes. 35 verbal stroke 
patients, aged 40-70, were studied. 21 of them have a right-brain stroke (lesions are located in the pre-rolandic area 
in 10 of them and in the post- rolandic area in 11 of them) and 14 patients have left-brain stroke (lesions are located 
in the pre-rolandic area in 8 of them and in the post- rolandic area in 6 of them). For this purpose the standardized 
for Bulgarian population “Gießentest”was used. Participants were asked to self-assess twice - once premorbidally 
and once postmorbidally. Patient’s closest relatives were asked to do the same. The results obtained from the 
study confirm the assumption that left and right cerebral lesions are associated with some specificity of personality 
change..

Key words: Gießen test, brain lesion, stroke patients; personality changes; brain lateralisation.

Инсултната болест е най-честата причина за инвалидизация сред населението, като броят 
на страдащите от инсулт в Европа се очаква да нарастне с около 30% за периода 2000-2025г, а 
възрастовата граница рязко да спадне. Съответно ще нараства и броят на оцелелите след ин-
султ, които живеят с остатъчни нарушения(Миланов, 2015). Наред с двигателните дефицити, 
поведенческите, когнитивните, емоционалните и личностните последствия от инсулта обусла-
вят забележително разнообразие в клиничната изява и възстановителния курс на пациентите 
(Колева, Атанасова, Стаменов, 2006; Кремер, 2002).

По произход, клинична изява и честота, както и по повлияването на ежедневното функ-
циониране и автономността на пациентите, когнитивните, емоционалните и личностните на-
рушения следствие инсулта могат да се разделят на (1) глобални когнитивни (слединсултна 
деменция), (2) специфични когнитивни дефицити (зависими от мястото на лезията), (3) емо-
ционални разстройства, повлияващи когницията, поведението и ежедневното функциониране 
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(слединсултни депресия и тревожност, и (4) промяна на определени личностни черти (Моци-
нова-Бръчкова, 2015;Стоянова, 2010).

Съществува внушително количество изследвания на когнитивните промени след инсулт-
на болест(Стоянова,2010;Хомская, 1987), но спорадични и недостатъчно задълбочени изслед-
вания на евентуалните личностни промени, провокирани от инсултната болест и тяхната обу-
словеност: психологична или неврологична.(Чомпалов, 2015, Хаджиев, 2002). Психологично 
инициираните личностни промени са свързани с приемането на болестта и осъзнаването от 
пациента на необратимите промени в личностното и социалното му функциониране, а невро-
логично базираните личностни промени са обусловени от мястото и вида на мозъчната лезия. 

В този контекст, настоящото изследване бе запланувано с цел да се проучи зависимостта 
между фактора“латерализация на мозъчната увреда” и настъпилите личностни промени, оце-
нени въз основа както на самоооценяването на инсултно болни, така и на оценяването от техни 
близки.Въвеждането наоценяването от най-близък роднина на инсултно болния бе направено 
с цел по-голяма обективност на резултатите предвид възможността инсултната болест да е по-
влияла самооценката на индивида.

субекти и методи

Трийсет и четири инсултно болни на възраст 45-70г. (средна възраст 57 год) и съответно 
34 техни роднини ( 32-68 г., средна възраст 43 год.) взеха участие в настоящото изследване. И 
инсултно болните, и техните роднини бяха разделени в по две групи в зависимост от латерали-
зацията на мозъчната увреда, в резултат на което се оформиха следните 4 групи:

•	 Група болни с дяснохемисферен инсулт (бДХГ) (21 болни; 10 с прероландова лока-
лизация и 11с построландова локализация на лезията; 6 жени и 15 мъже);

•	 Група болни с лявохемисферен инсулт (бЛХГ) (13 болни, от които 7 с прероландова 
и 6 с построландова локализация на лезията; 5 жени и 8 мъже );

•	 Група роднини на болни с дяснохемисферен инсулт (рДХГ) (общо 21; 6 жени и 15 
мъже);

•	 Група роднини на болни с лявохемисферен инсулт (рЛХГ) (общо 13; 8 жени и 5 
мъже).

Всички участвали в настоящото изследване роднини на изследваните инсултно болни са 
от най-близкото им обкръжение: съпруг/съпруга, дете, родител, брат/сестра.

За целите на проучването е използвана адаптираната за български условия версия на тес-
та на Гийсен (Кокошкарова, 1984), оценяващ следните шест психосоциални личностни харак-
теристики: Социален резонанс, Доминантност, Интрапсихичен контрол, Основно настроение 
(биотонус), Способност за контакт и общуване, Социална потентност.

От всеки инсултно болен бе поискано да попълни теста двукратно – веднъж като се са-
мооцени преморбидно и веднъж постморбидно, т.е. какъв е бил преди заболяването и какъв е 
сега, след получаването на инсулта. Същото условие бе поставено и на роднината на инсултно 
болния – да го оцени двукратно: преморбидно и съответно постморбидно.

резултати

Сравнителен анализ на резултатите на групите инсултно болни 
В таблици 1-6 са представени резултатитеот сравнителниявътрегрупов (по хоризонтала) 

и междугрупов (по вертикала) анализ на средните стойности по всяка от 6-те скали на теста 
на Гийсен, на групите болни с дяснохемисферен и съответно с лявохемисферен инсулт (бДХГ 
и бЛХГ). 
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Таблица 1. Среден бал по скала Социален резонанс на изследваните групи инсултно бо-
лни 

Групи болни Преморбиден 
статус
M SD

Постморбиден 
статус
M SD

t (p)

бДХГ 33,047 6,184 20,000 5,300 6,888 (0,000)
бЛХГ 30,0004,743 22,238 5,804 5,735 (0,000)
t (p) 1,519 (0,139) 1,150 (0,259)

Вътрегруповото сравняване на резултатите по скала Социален резонанс, представени в 
таблица 1, откри статистически значима промяна от преморбиден към постморбиден статус 
и в двете групи: бДХГ(t/20/=6,888p<0,000) и бЛХГ (t/12/=5,735;p<0,000). Междугруповото срав-
няване не откри значими различия в преморбидния и постморбидния статус набЛХГ и бДХГ 
(p>0,05). 

Таблица 2. Среден бал по скала Доминантностна изследваните групи инсултно болни

Групиболни Преморбиден 
статус
M SD

Постморбиден 
статус
M SD

t (p)

бДХГ 22,000 4,949 28,6476 5,153 6,050 (0,000)
бЛХГ 23,615 5,937 28,923 5,604 2,145 (0,053)
t (p) 0,857 (0,398) 0,238 (0,814)

Вътрегруповото сравняване на резултатите по скала Доминантност, представени в табли-
ца 2,откри статистически значима промяна от преморбиден към постморбиден статус и в двете 
групи: бДХГ(t/20/= 6,050; р<0,000) и бЛХГ (t/12/= 2,145; p < 0,053). Междугруповото сравняване 
на резултатите отново не откри значими различия в преморбидния и постморбидния статус 
набЛХГ и бДХГ(p > 0,05).

Таблица 3. Среден бал по скала Интрапсихичен контрол на изследваните групи инсултно 
болни
Групи болни Преморбиден  

статус
M SD

Постморбиден 
статус
M SD

t(p)

бДХГ 29,5715,844 19,381 2,418 7,842 (0,000) 
бЛХГ 27,384 5,560 22,6154,311 1,908 (0,081)
t (p) 1,080 (0,288) 2,812 (0,008)

Вътрегруповото сравняване на резултатите по скалаИнтрапсихичен контрол,представени 
в таблица 3, откри статистически значима промяна от преморбиден към постморбиден статус 
само в бДХГ (t/20/ = 7,842; р < 0,000). Междугруповото сравняване на резултатите откри значи-
ми различия само в постморбидния статус набЛХГ ибДХГ (t/32/ = 2,812; р < 0,008). 

ЛИЧНОСТНИ ПРОФИЛИ НА ПАЦИЕНТИ С МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ В ЗАВИСИМОСТ ...
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Таблица 4. Среден бал по скала Основно настроение (биотонус) на изследваните групи 
инсултно болнии техните близки

Група болни Преморбиден 
статус
M SD

Постморбиден 
статус
M SD

t (p)

бДХГ 33,5714,664 19,7144,001 11,203(0,000)
бЛХГ 34,230 6,660 34,3845,737 0,074(0,942)
t (p) 0,340(0,736) 8,792 (0,000)

Вътрегруповото сравняване на резултатите по скала Основно настроение (биотонус),пред-
ставени в таблица 4,откри статистически значима промяна от преморбиден към постморбиден 
статус само забДХГ (t/20/=11,203; p<0,000). Междугруповото сравняване откри статистически 
значими различия само в постморбидния статус на бЛХГ и бДХГ (t/32/ = 8,792; р < 0,000).

Таблица 5. Среден бал по скала Способност за контакт и общуване на изследваните гру-
пи инсултно болни

Група болни Преморбиден 
статус
M SD

Постморбиден 
статус
M SD

t (p)

бДХГ 27,333 5,461 25,4763,944 1,216(0,222)
бЛХГ 25,615 5,965 30,307 2,954 2,279 (0,026)
t (p) 0, 861 (0,396) 3,797 (0,001)

Вътрегруповото сравняване на резултатите по скала Способност за контакт и общува-
не,представени в таблица 5,откри статистически значима промяна от преморбиден към пост-
морбиден статус само в бЛХГ (t/12/= 2,279; p < 0,026). Междугруповото сравняване на резул-
татите откри значими различия само в постморбидния статус набЛХГ и бДХГ (t/32/= 3,797; р < 
0,001). 

Таблица 6. Среден бал по скала Социална потентност наизследваните групи инсултно 
болни
Група болни Преморбиден статус

M SD
Постморбиден статус
M SD

t (p)

бДХГ 26,761 5,356 19,000 5,805 6,137 (0,000)
бЛХГ 25,769 7,928 15,461 5,924 4,863(0,000)
t (p) 0,437 (0,665) 1,714 (0,096)

Вътрегруповото сравняване на резултатите по скалаСоциална потентност,представени 
в таблица 6,откри статистически значима промяна от преморбиден към постморбиден статус 
както в бЛХГ (t/12/=4,863; p<0,000), така и в бДХГ (t/20/=6,137; p<0,000). Междугруповото срав-
няване на резултатите Междугруповото сравняване на резултатите отново не откри значими 
различия в преморбидния и постморбидния статус набЛХГ и бДХГ(p > 0,05).

Сравнителен анализ на резултатите на групите роднини на инсултно болни 
В таблици 7-12 са представени резултатитеот сравнителниявътрегрупов (по хоризонтала) 

и междугрупов (по вертикала) анализ на средните стойности по всяка от 6те скали на теста на 
Гийсен, на двете групи роднини на изследваните болни с дяснохемисферен и съответно с ляво-
хемисферен инсулт (рДХГ и рЛХГ). 
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Таблица 7. Среден бал по скала Социален резонанс на изследваните групи роднини на 
инсултно болни 

Групироднини Преморбиден 
статус
M SD

Постморбиден 
статус
M SD

t (p)

рДХГ 39,095 4,182 20,952 4,488 13,158 (0,000)
рЛХГ 35,846 5,320 23,923 5,964  5,801 (0,000)
t (p) 1,983 (0,560) 1,653 (0,108)

Вътрегруповото сравняване на резултатите по скала Социален резонанс, представени в 
таблица 7, откри статистически значима промяна от преморбиден към постморбиден статус и 
в двете групи: рДХГ(t/20/=13,158p< 0,000) и рЛХГ (t/12/= 5,801;p<0,000). Междугруповото срав-
няване не откри значими различия в преморбидния и постморбидния статус нарЛХГ и рДХГ 
(p>0,05). 

Таблица 8.Среден бал по скала Доминантностна изследваните групи роднини на инсулт-
но болни

Групи 
роднини

Преморбиден 
статус
M SD

Постморбиден статус
M SD

t (p)

рДХГ 32,523 4,600 19,571 3,264 9,047 (0,000)
рЛХГ 31,153 5,550 20,307 4,732 4,285 (0,001)
t (p) 0,780 (0,441)  0,538 (0,595)

Вътрегруповото сравняване на резултатите по скала Доминантност, представени в табли-
ца 8,откри статистически значима промяна от преморбиден към постморбиден статус и в двете 
групи: рДХГ(t/20/ = 9,047; р< 0,000) и рЛХГ (t/12/= 4,285; p < 0,001). Междугруповото сравняване 
на резултатите не откри значими различия в преморбидния и постморбидния статус нарЛХГ и 
рДХГ(p > 0,05).

Таблица 9. Среден бал по скала Интрапсихичен контрол на изследваните групи роднини 
на инсултно болни

Групи 
роднини

Преморбиден 
статус
M SD

Постморбиден статус
M SD

t (p)

рДХГ 31,190 5,741 19,952 3,761 8,706 (0,000)
рЛХГ 29,230 4,639 22,153 4,651 3,981 (0,002)
t (p) 1,037 (0,307)  1,515 (0,140)

Вътрегруповото сравняване на резултатите по скалаИнтрапсихичен контрол,представени 
в таблица 9, откри статистически значима промяна от преморбиден към постморбиден статус 
и в двете оценяващигрупи: рДХГ (t/12/= 8.706); р < 0,000) ирЛХГ(t/12/= 3,981; р < 0,002).Меж-
дугруповото сравняване на резултатите отново не откри значими различия в преморбидния и 
постморбидния статус нарЛХГ и рДХГ(p > 0,05).

99. Междугруповото сравняване на резултатите откри значими различия само в постмор-
бидния статус на ЛХГ и ДХГ (t = 2,812; р < 0,008). 

ЛИЧНОСТНИ ПРОФИЛИ НА ПАЦИЕНТИ С МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ В ЗАВИСИМОСТ ...
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Таблица 10. Среден бал по скала Основно настроение(биотонус)на изследваните групи 
роднини на инсултно болни

Групи 
роднини

Преморбиден 
статус
M SD

Постморбиден статус
M SD

t (p)

рДХГ 30,190 4,249 35,381 8,766 2,713 (0,013)
рЛХГ 23,923 5,544 30,000 8,164 2,485 (0,029)
t (p) 3,718 (0,001)  1,784 (0,084)

Вътрегруповото сравняване на резултатите по скалаОсновно настроение (биотонус),пред-
ставени в таблица 10,откри статистически значима промяна от преморбиден към постморби-
ден и за двете групи:рДХГ (t/20/=2,713; p< 0,013)ирЛХГ (t/12/= 2,485; р < 0,029). Междугруповото 
сравняване откри статистически значими различия само в преморбидния статус на рЛХГ и 
рДХГ (t/32/ = 3,718; р < 0,001).

Таблица 11. Среден бал по скала Способност за контакти и общуванена изследваните 
групи роднини на инсултно болни

Групи 
роднини

Преморбиден 
статус
M SD

Постморбиден статус
M SD

t (p)

рДХГ 30,904 4,570 34,047 4,994 2,569 (0,018)
рЛХГ 25,2304,166 37,230 5,732 6,245 (0,000)
t (p) 3,635 (0,001)  1,707 (0,097)

Вътрегруповото сравняване на резултатите по скалаСпособност за контакт и общува-
не,представени в таблица 11,откри статистически значима промяна от преморбиден към пост-
морбиден статус и в двете групи:ДХГ(t/20/=2,569); p< 0,018 и рЛХГ(t/12/=6,245; р < 0,000).Меж-
дугруповото сравняване на резултатите откри значими различия само в преморбидния статус 
на рЛХГ и рДХГ (t/32/ = 3,635; р < 0,001). 

Таблица 12. Среден бал по скала Социална потентностна изследваните групи роднини на 
инсултно болни

Групи 
роднини

Преморбиден 
статус
M SD

Постморбиден статус
M SD

t (p)

рДХГ 27,523 4,445 34,761 4,721 4,729 (0,000)
рЛХГ 24,846 5,398 31,615 5,895 4,194 (0,001)
t (p) 1,573 (0,126) 1,717 (0,096)

Вътрегруповото сравняване на резултатите по скалаСоциална потентност,представени в 
таблица 12,откри статистически значима промяна от преморбиден към постморбиден статус 
както в рЛХГ (t/12/= 4,194; p<0,001), така и в рДХГ (t/20/= 4,729; p< 0,000). Междугруповото 
сравняване на резултатите не откри значими различия в преморбидния ипостморбидния статус 
нарЛХГ и рДХГ.
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дискусия

Интерпретацията на получените резултати е направена в рамките на следните допуска-
ния:

•	 Психологично базирана промяна на личността е тази, провокирана от преживяванията 
на пациента, свързани с приемането на болестта и осъзнаването на необратимите 
промени в личностното и социалното му функциониране;

•	 Неврологично базирана промяна в личността е тази, дължаща се на специфичното 
мозъчно увреждане (локализация, страна);

•	 Вероятността, патернът на резултатите от междугруповото сравняване на пре- и по-
стморбидния статус на дадена личностна характеристика да индикира нейната нев-
рологично базирана промяна, свързана със мястото и страната на мозъчната увреда, 
е най-голяма в случаите, когато е налице съществена промяна от пре- към постмор-
бидната й оценка само в едната група, съчетано с наличие на значими междугрупови 
различия в оценката на постморбидния й статус.

И така, съгласно резултатите от самооценката, и двете групи инсултно болни търпят съ-
ществена промяна в личностните характеристики Социален резонанс и Социална потентност 
по посока на снижаването на тяхната изразеност след заболяването, което предполага преи-
муществено психологичната обусловеност на тази промяна (промяната предизвикана от инва-
лидизирането и промяната в ежедневието).

Макар и двете групи да търпят промяна в личностните характеристики Доминантност, 
Интрапсихичен контрол и Основно настроение, само за бДХГ тя е съществена, като отчетена-
та тенденция е към редуциране на Доминантносттаи снижаване на Интрапсихния контрол и 
Основното настроение след инсулта.Съответно, само бЛХГ търпи съществена промяна в лич-
ностната характеристика Способност за контакт и общуване, по посока наредуцирането й след 
заболяването. Тези групово специфични личностни промени предполагат поне частичната им 
неврологична обусловеност.

Резултатите от оценката, дадена от роднините на изследваните инсултно болни за пре- и 
постморбидния статус на изследваните личностни характеристики показаха, че роднините и 
на двете групи болни са оценили, че инсултната болест е довела до промяна във всичките шест 
изследвани личностни характеристики на техните близки. Липсата на междугрупови различия 
по отношение на постморбидния статус обаче не позволява да се направят предположения от-
носно това, кои личностни промени във всяка от двете групи са психологично базирани и кои 
са неврологично базирани.

Интересната находка за съществени междугрупови различия в преморбидния статус на 
личностните характеристики Способност за контакти и общуване и Основно настроение (пре-
морбидно по-изразена при групата срЛХГ е Основно настроение, а при рДХГ по-изразена 
преморбидно е личностната характеристика Способност за контакти и общуване) може да ин-
дикира преморбидна личностна предиспозиция за инсултна болест.

На този етап от проучването е трудно да се направи предположение на какво се дължи 
отчетената на групово равнище разлика в резултатите от оценката (на роднините) и самооцен-
ката (на инсултно болните) на тези личностни характеристики. Възможни причини може да са 
недостатъчния и неизравнен брой на изследваните групи и неотчитането на прероландовото 
срещу построландовото разположение на мозъчната лезия – ограничения на настоящото из-
следване, които следва да бъдат преодолени в бъдещи проучвания.

ЛИЧНОСТНИ ПРОФИЛИ НА ПАЦИЕНТИ С МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ В ЗАВИСИМОСТ ...
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РЪКОСТ И ЛАТЕРАЛИЗАЦИЯ НА ВНИМАНИЕТО ПРИ ДЕЦА  

 РАЗСТРОЙСТВО ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР

Доцент д-р Иванка Василева Асенова
Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград 

HANDEDNESS AND LATERALIZATION OF THE ATTENTION  
IN CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER

Assoc. Prof. Ivanka Vasileva Asenova, PhD
South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad 

С цел проверка на хипотезата, че субектите с разстройство от аутистичния спектър (РАС) демон-
стрират атипична церебрална функционална латералност, са изследвани ръкостта и латерализацията на 
вниманието на 20 деца с РАС (13 момчета, средна възраст = 8,8) и 20 типично развиващи се деца (13 момче-
та, Средна възраст = 10, 35). Ръкостта е оценена чрез перформансен тест, включващ 10 мануални проби, а 
латерализацията на зрителното пространствено внимание е оценено чрез тест за разполовяване на линии. 
Получените резултати показват значимо по-голяма честота на смесената и непостоянна ръкост и атипичен 
за възрастта патерн на латерализацията на зрителното пространствено внимание за групата с РАС.

Ключови думи: разстройство от аутистичния спектър, атипична латерализация, ръкост.

In order to verify the hypothesis that individuals with autism spectrum disorder (ASD) display atypical 
cerebral functional laterality, handedness and lateralization of visual spatial attention of 20 children with ASD (13 
boys, Mean age = 8.8) and 20 typically developing children (13 boys, Mean age = 10, 35) were examined. Handed-
ness was assessed by a performance test involving 10 manual tasks and the lateralization of visual spatial attention 
was assessed by a line bisection task. The results obtained in the group with ASD show higher frequency of mixed 
and inconsistent handedness and atypical lateralization pattern of the visual spatial attention for this age period.

Key words: autism spectrum disorder (ASD), atypical lateralization, handedness.

ВъВедение

Разстройството от аутистичния спектър (РАС) е невроразвитийно нарушение, изразява-
що се в комплексно и дълбоко нарушаване на когнитивното, личностното и социалното функ-
циониране на индивида. Съгласно дефиницията на Американската психиатрична асоциация 
(DSM-5, 2013), необходими и достатъчни за диагностиката му симптоми са дефицитите в со-
циалната комуникация и ограничените интереси и поведения. Освен тези основни симптоми, 
в клиничната картина на РАС присъстват и много други допълнителни симптоми, като сред 
най-често срещаните са езиковите дефицити, интелектуалните дефицити, двигателните нару-
шения и дефицитите или атипичността на вниманието.

Независимо от активното и многоаспектно проучване на аутизма през последните 2-3 
десетилетия, етиологията му остава неясна (Michael & First, 2013; Satz, 1972), но теорията, че 
се дължи на мозъчни или неврологични дисфункции, вероятно с генетичен произход, намира 
широк прием и нарастваща емпирична подкрепа.

Една от популярните напоследък хипотези за генезиса на РАС, издигната в рамките на 
тази теория, постулира връзка между нарушената мозъчна латерализация и РАС. Предполо-
жението, че при субектите с РАC се формира атипичен патерн на хемисферна латерализация, 
който възпрепятства развитието на нормална хемисферна доминантност за латерализирани 
функции като мануалните, езиковите, на вниманието, на лицевата прцепция, поставя началото 
на систематични проучвания с цел неговата верификация (за литературен обзор виж Asenova, 
2018).

Най-многобройни са изследванията на ръкостта, като получените резултати ясно очерта-
ват отклонение от типичния за генералната популация патерн на мануалното предпочитание 
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при субектите с РАС. Съществено важно е, че при тази патологична група се отчита по-голя-
мо разпространение на всички, свързани с ръкостта аномалии: леворъкост и смесена ръкост 
(Bishop, 1990; Cornish, & McManus, 1996; Leboyer et al., 1988; Soper et al., 1986), слаба, непо-
стоянна или неопределена ръкост (Bryson, 1990; Hauck & Dewey, 2001; Scharoun, & Bryden, 
2015, Soper, et al., 1986), дисоциация на мануално предпочитание и мануална сръчност (Mc-
Manus et al., 1992).

Изследванията на езиковата латерализация, макар с по-слаба съгласуваност на резулта-
тите, също свидетелстват за атипичен патерн на анатомичните и функционални асиметрии при 
голяма част от страдащите от РАС, като е нужно да се отбележи, че инконсистентността на ре-
зултатите произтича от различия в заключенията относно латерализацията на регистрираните 
абнормалности: ляво-, дяснохемисферни или билатерални, а не дали при РАС съществуват или 
не отклонения в патерна на хемисферните асиметрии.

Интересна находка в изследвания на ръкостта и свързаните с езика анатомични и функ-
ционални асиметрии, в които аутистични субекти със и без история за нарушено ранно ези-
ково развитие се сравняват с типично развиващи се техни връстници, е че атипичен патерн 
на ръкост и езиковата доминантност се наблюдава само при езиково нарушената аутистична 
група (Herbert et al., 2002), което ражда предположението, че атипичните асиметрии са по-ско-
ро свързани с езиковото нарушение, отколкото със самото аутистично разстройство (Dawson, 
Warrenburg, & Fuller, 1982; Asenova, 2018).

В сравнение с латерализацията на „лявохемисферните“ функции, каквито са езиковите и 
мануалните, латерализацията на „дяснохемисферните“ функции, като лицева перцепция, емо-
ционална перцепция, пространствено внимание, е много по-слабо проучена при РАС.

Свързването на много от симптомите на РАС с ДХ дисфунция, като нарушенията на не-
вербалната комуникация, социалните дефицити, дефицитите в емоционалната експресия (за 
литературен обзор виж Gunter et al., 2002) естествено насочват изследователския интерес към 
проучването на функционалните мозъчни абнормалности за перцепция на човешки лица чрез 
използването най-вече на задачи за дискриминация на пол и на лицева емоционална експресия. 
Получените резултати недвусмислено свидетелстват, че докато типично развиващите се инди-
види демонстрират тенденция да гледат лявата страна на лицето (и това е свързано с по-бърза 
идентификация на стимула (Dundas et al., 2012), това отклонение не се наблюдава при субек-
тите с РАС (Ashwin, Wheelwright & Baron-Cohen, 2005; Dundas et al., 2012; Jung et al., 2016).

Въпреки че дефицитите на вниманието са едни от най-често срещаните в клиничната 
картина на разстройството, а природата им – неясна (Grubb et al., 2013), латерализацията на 
процесите на вниманието при субекти с РАС е почти непроучена.

Задачата за разполовяване на линии е най-широко използваният и надежден инструмент 
за оценяване на латерализацията на зрителното пространствено внимание. Същността й се за-
ключава в субективното определяне (отбелязване с молив) на средата на хоризонтални линии 
с различна дължина, като тестът задължително се прави по веднъж с всяка ръка. Експеримен-
тално многократно е потвърдено, че клинично здравите субекти в зряла възраст демонстрират 
персистираща тенденция и с двете ръце да разполовяват линиите слабо вляво от действител-
ния център. Този феномен се означава като десностранен псевдонеглект и се счита, че отразява 
ДХ специализация за контрола и разгръщането на пространственото внимание. Противопо-
ложният патерн на изпълнение на задачата се означава като левостранен неглект и се изра-
зява в разполовяване и с двете ръце вдясно от действителния център. Типично се отчита при 
пациенти с дяснохемисферни лезии, като в тези случаи отклонението вдясно е доста голямо. 
Демонстрирането му от невротипични индивиди се счита за идикатор на ЛХ латерализация на 
контрола на вниманието. В детска възраст типично се наблюдава друг патерн на изпълнение 
на задачата, който се означава като симетричен неглект и намира израз в отклоняване вляво от 
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реалния център при разполовяване с лява ръка, и вдясно при разполовяване с дясна ръка. Си-
метричният неглект се разглежда като резултат на незрялост на дяснохемисферната доминант-
ност за контрола на вниманието и на интерхемисферните комуникации (за литературен обзор 
виж Hausmann et аl., 2003; Jewell & McCourt, 2000).

В достъпната ни литература присъстват само две съобщения за съвсем наскоро прове-
дени изследвания с разполовяване на линии на невротипични субекти в зряла възраст, които 
демонстрират високо ниво на аутистични черти (English et al., 2017; Scherrer, 2017). Получе-
ните резултати са противоположни: едното изследване не констатира отклонения в патерна на 
изпълнението на задачата от субектите с аутистични черти (English et al., 2017), но другото ус-
тановява, че субектите със силно изразени аутистични черти показват редуцирано левостранно 
отклонение, в сравнение с тези със слабо и средно изявени аутистични черти, което го води 
до предположението, че е много вероятно субектите с аутизъм да демонстрират десностранно 
отклонение (Scherrer, 2017).

Липсата на изследвания на латерализацията на зрителното пространствено внимание 
чрез теста за разполовяване на линии при субекти с диагноза „РАС“ инициира настоящото про-
учване. Нещо повече, допусканията, че връзката между ръкостта и езиковата латералиазция е 
естествен феномен и че недесноръкостта, наблюдавана при популациите с невроразвитийни 
нарушения може да бъде индикатор за атипична езикова латерализация (Annett,  2002; Ase-
nova, 2018; Bishop, 2013; Geschwind & Galaburda, 1987), заложи неговата основната цел – да 
се изследват в сравнителен план ръкостта и латерализацията на зрителното пространствено 
вниманието при деца с РАС и типично развиващи се деца, с цел проверка на хипотезата, че 
разширеният фенотип на РАС с нарушено ранно езиково развитие е свързан с атипична латера-
лизация на церебралната функция.

Субекти
Изследвани са 20 деца, диагностицирани с РАС, 13 момчета и 7 момичета, на възраст от 

4 до 13 години (средна възраст = 8,8). Всички те покриват критериите за „класически аутизъм“ 
(по критериите на DSM-IV) и имат история за нарушено ранно езиково развитие. В качеството 
на контролна група са изследвани 20 типично развиващи се деца, 13 момчета и 7 момичета, на 
възраст от 5 до 13 години (средна възраст = 10,35).

Участието на всички в изследването е доброволно и с информираното съгласие на роди-
телите.

методи

Ръкостта е оценена чрез перформансен тест, включващ 10 мануални проби (Асенова, 
2004). Изпълнението на всяка проба се кодира с –1 ако е изпълнена с лявата ръка и с +1 ако е 
изпълнена с дясната ръка. На всяко дете индивидуално се изчислява коефициент на мануал-
ната асиметрия (Кма), като стойностите в интервала от – 70 до +70 индикират смесена ръкост, 
стойностите в интервала от +71 and +100 – смесена ръкост, а стойностите в интервала от –71 до 
– 100 – съответно леворъкост. Границите на тези интервали са установени от Dragovic (2004) с 
помощта на статистически критерии. 

Латерализацията на зрителното пространствено внимание е оценено чрез тест за разпо-
ловяване на линии, многократно използван в предходни изследвания (виж Hausmann, Waldie, 
Corballis, 2003). Тестът включва 17 черни хоризонтални линии с ширина 1 мм, разположени 
на бял лист, формат А4. Линиите варират по дължина от 100 мм до 260 мм, като разстоянието 
между тях е 20 мм. Седем от линиите са позиционирани в средата на листа, 5 – вдясно и 5 – 
съответно вляво на листа.

Изследването е индивидуално и се провежда по следната процедура: листът се поставя 

РЪКОСТ И ЛАТЕРАЛИЗАЦИЯ НА ВНИМАНИЕТО ПРИ ДЕЦА РАЗСТРОЙСТВО ...
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фронтално пред детето, след което му се обяснява и показва (на тренировъчна бланка), че зада-
чата се състои в това да отбележи с молив средата на всяка от линиите.

Тестът се изпълнява двукратно, по веднъж с всяка ръка, без ограничение на времето за 
изпълнение. В хода на изпълнението на задачата експериментаторът закрива с лист хартия 
всяка разполовена от участника линия, което гарантира, че определянето на средата на следва-
щата линия няма да се повлияе от вече разполовените линии.

Отклонението от реалната среда на всяка линия е внимателно измерено с точност до 0,5 
мм. Отклонението вляво от действителния център се означава с отрицателно число, а това вдя-
сно – с положитено число. За всяка ръка поотделно се изчислява Средно отклонение.

Анализът на резултатите е направен на базата на следните два основни показателя:
1)  Средно отклонение – отделно за лява ръка (СОл), и за дясна ръка (СОд) и 
2)  Вид неглект – определя се въз основа на стойностите на първия показател: 

•	 Десностранен псевдонеглект – отклоняване вляво от реалния център при изпъл-
нение на задачата и с лява, и с дясна ръка;

•	 Левостранен неглект – отклоняване вдясно от реалния център при изпълнение 
на задачата и с лява, и с дясна ръка;

•	 Симетричен неглект – отклоняване вляво от реалния център, когато разполовя-
ването се извършва с лява ръка, и вдясно при разполовяване с дясна ръка;

•	 Обърнат (симетричен) неглект – отклоняване вляво от реалния център, когато 
разполовяването се извършва с дясна ръка, а вдясно, когато се извършва с лява 
ръка.

Груповото и междугруповото сравняване на перформанса на задачата е направен като 
функция на ръката, извършваща разполовяването, и като честотно разпределение на видовете 
неглект в групите. 

И ръкостта, и латерализацията на вниманието са оценени двукратно при всяко дете, като 
второто оценяване е проведено в рамките на не повече от една седмица след първото. 

резултати 
Резултатите от оценката на ръкостта на двете изследвани групи деца са представени в 

таблица 1.

Таблица 1. Разпределение на участниците в групите според демонстрирания тип ръкост 
за първо и второ оценяване (в %)

Първо оценяване на 
ръкостта

 Второ оценяване на 
ръкостта

Наличие на 
промяна

 дясна  лява  смесена  дясна  лява  
смесена

Група с РАС 50 15 35 55 10 35 60

Контролна група 75 20 5 75 25 0 5
 Pearson Chi-Square  c2

/2/ = 5,643; p = 0,060  c2
/2/ = 8,901; p = 0,012  c2

/1/ = 13,789; p < 
0,000

Cramer‘s V 0,376 0, 472 0,587

Видно, сравняването на процентното представяне в групите на децата с десноръкост, 
леворъкост или смесена ръкост показва близки до статистическа значимост междугрупови 
различия и голям размер на ефекта за първото оценяване (c2

/2/ = 5,643; p = 0,060; Cramer‘s V = 
0,376), и статистически значими различия и голям размер на ефекта за второто оценяване c2

/2/ 
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= 8,901; p = 0,012; Cramer‘s V = 0, 472), като отчетената тенденция е по-голяма честота на дес-
норъкост в контролната група, а на смесена ръкост в групата с РАС.

Статистически значими и с голям размер на ефекта междугрупови различия се отчитат 
и по отношение на постоянството на демонстрираната ръкост, като групата с РАС показва съ-
ществено по-изразено непостоянство на мануалното предпочитание (c2

/1/ = 13,789; p < 0,000; 
Cramer‘s V = 0,587).

Таблица 2 представя средните групови стойности на отклонението при разполовяване с 
дясна (СрОд) и съответно с лява ръка (СрОл) на групата с РАС и контролната група.

Таблица 2. Средни стойности на отклонението за дясна и лява ръка за първо и второ тес-
туване, на групата с РАС и контролната група

 Първо оценяване Второ оценяване
СрОл СрОд СрОл СрОд

Група с РАС -1,705 (3,836) -1,854 (5,793) -5,692 (3,949) -8,294 (5,385)
Контролна група -3,550 (1,931) 1,024 (2,472) -3,395 (1,647) 1,2695 (1,902)
Pearson Chi-Square t/38/ = 1,925;

p = 0,062
t/38/ = 2,044;
p = 0,048

t/38/ = 3,401;
p = 0,021

t/38/ = 7,488;
p < 0,000

Hedges‘s g 0,607 0,645 0,759 2,370

От таблицата е видно, че на групово равнище и при двете оценявания групата с РАС де-
монстрира десностранен неглект, а контролната група демонстрира симетричен неглект. Ста-
тистически значими и с голям размер на ефекта са междугруповите различия по отношение 
на средногруповото отклонение за дясна ръка (СрОд) както за първо (t/38/ = 2,044; p = 0,048; 
Hedges‘s g = 0,645), така и за второ оценяване (t/38/ = 7,488; p < 0,000; Hedges‘s g = 2,370), Меж-
дугруповите различия по отношение на средногруповото отклонение за лява ръка (СрОл) за 
първо оценяване са близки до ниво на статистическа значимост и с голям размер на ефекта (t/38/ 
= 1,925; p = 0,062; Hedges‘s g = 0,607), а за второ тестуване са статистически значими и с голям 
размер на ефекта (t/38/ = 3,401; p = 0,021; Hedges‘s g = 0,759). 

Силно впечатление прави голямата промяна на средните групови стойности както за дяс-
на ръка така и за лява ръка, но само за групата с РАС: за дясна ръка СрО се променя от – 1,8545 
при първото оценяване на – 8,294 при второто оценяване, т.е. нараства 4,5 пъти (t/19/ = 3,849; 
p = 0,001; Hedges‘s g = 1,151), и за лява ръка от – 1,705 при първото оценяване на – 5,692 при 
второто оценяване, т.е. нараства 3,3 пъти (t/19/ = 3,038; p = 0,007; Hedges‘s g = 1,024). При кон-
тролната група промяна на практика не настъпва: за дясна ръка СрОд се променя от 1,024 за 
първо оценяване на 1,269 за второ оценяване (t/19/ = 0,838; p = 0,413; Hedges‘s g = 0,111), а за 
лява ръка СрОл от – 3,55 за първо оценяване се променя на – 3,395 за второ оценяване (t/19/ = 
1,147; p = 0,266; Hedges‘s g = 0,086).

Таблица 3. Разпределение на участниците в групите според демонстрирания тип ръкост 
при първо и второ тестуване (в %)

Първо оценяване Второ оценяване Промяна
ДН ЛН СН ОН ДН ЛН СН ОН

Група с РАС 60 5 25 10 55 5 30 10 5
Контролна група 25 0 75 0 15 0 85  0 10
Pearson Chi-Square c2

/3/ = 10,882; p = 0,012 c2
/3/ =12,832; p = 0,005 c2

/1/ =0,360; p = 0,548

Cramer‘s V 0,522 0,566 0,095

Легенда: ДН – десностранен неглект; ЛН – левостранен неглект; СН – симетричен не-
глект; ОН – обърнат неглект.
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В таблица 3 са представени резултатите от сравняването на процентното разпределение 
на участниците в сравняваните групи според вида на проявения неглект, съответно за първо и 
за второ оценяване.

Видно, тенденцията на междугрупови различия, отчетена на групово равнище се запазва 
и на индивидуално равнище. Установено бе, че докато по-голямата част от групата с РАС и за 
двете оценявания демонстрира десностранен неглект (съответно 60% и 55%), то по-голямата 
част от контролната група демонстрира симетричен неглект (съответно 75% за първо и 85% за 
второ оценяване). Междугруповите различия са съществени и с голям размер на ефекта както 
за първо (c2

/3/ = 10,882; p = 0,012; Cramer‘s V = 0,522), така и за второ оценяване (c2
/3/ = 12,832; 

p = 0,005; Cramer‘s V = 0, 566).
Що се касае до постоянството на патерна на латерализация на вниманието, оценено на 

базата на промяната на типа неглект от първо към второ тестуване на индивидуално равнище 
(таблица 3), и двете групи показват явна стабилност, което обуславя липсата на междугрупови 
различия (c2

/1/ =0,360; p = 0,548; Cramer‘ s V = 0,095).

дискусия

Настоящото изследване имаше за цел да оцени и сравни патерна на ръкостта и на лате-
рализацията на зрителното пространствено внимание на група деца с РАС и история за ранно 
нарушение на езиковото развитие и група типично развиващи се деца, с цел проверка на хипо-
тезата, че тази подгрупа на страдащите от РАС имат атипична церебрална доминантност.

Патернът на резултатите от оценяването на ръкостта ясно очерта по-голяма честота на 
смесеното и непостоянно мануално предпочитание в групата на децата с РАС в сравнение с 
групата на типично развиващите се деца, напълно съгласувайки се с данните от предходни 
проучвания (Bishop, 1990; Bryson, 1990; Cornish, & McManus, 1996; Hauck & Dewey, 2001; 
Leboyer et al., 1988; Scharoun, & Bryden, 2015; Soper et al., 1986). Предвид емпирично под-
крепеното допускане, че недесноръкостта, наблюдавана при популациите с невроразвитийни 
нарушения може да бъде индикатор за атипична езикова латерализация (Annett, 2002; Asenova, 
2018; Bishop, 2013; Geschwind & Galaburda, 1987) и фактът, че всички от изследваната група с 
РАС са нарушено ранно езиково развитие, много вероятно е тези резултати да свидетелстват за 
редуцирана или атипична латерализация и на езиковите функции.

Що се касае до резултатите от изпълнението на теста за разполовяване на линии, сравня-
ването им откри изненадваща тенденция на междугрупови различия: докато при контролната 
група категорично (и на групово, и на индивидуално равнище) се очерта типичният за детска 
възраст патерн на симетричен неглект, то при групата с РАС категорично се очерта типичният 
за зряла възраст патерн на десностранен неглект.

Следователно настоящите резултати очертаха редуцирана и непостоянна латерализа-
ция на контрола на мануалните движения и нетипично силно изразена и нестабилна дяснохе-
мисферна латерализация на зрителното пространствено внимание. Сходни резултати получа-
ват съвсем наскоро Floris et al. (2016) в невроизобразително изследване на структурните асиме-
трии (обема на сивото вещество) на кортикалните райони, свързани с езиковите, двигателните 
и пространствените функции на група десноръки мъже с РАС, разделени в две подгрупи – със 
и без история за ранно езиково нарушение, и напълно изравнена по възраст, ръкост и IQ кон-
тролна група невротипични мъже. Изследователите установяват много по-силно изразена ДХ 
латерализация в долното париетално делче и редуцирана ЛХ латерализация в областта на слу-
ховия кортекс, обхващаща темпоралния планиум, задната супрамаргинална гънка, извивката 
на Хешъл и париеталния оперкулум. Нещо повече – отчетена е много по-силна изразеност на 
тези отклонения при подгрупата на индивидите с история за забавено езиковото развитие, в 
сравнение с тези без такава история.
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По наши данни до момента не е провеждано изследване на латерализацията на зрител-

ното пространствено внимание при РАС с теста за разполовяване на линии. Изходна точка на 
опита ни за интерпретация на резултатите на изследваната група с РАС е емпирично много-
кратно потвърдения факт, че съществува възрастово обусловена динамика на латерализацията 
на церебралните функции. Установено е, че хемисферните асиметрии нарастват постепенно 
от раждането към зряла възраст, а юношеството (12-20г) е периодът, в който се формира хе-
мисферната доминантност за различните функции (за литературен обзор виж Андонова, 2015 
и Asenova, 2018).

Специално за латерализацията на зрителното пространствено внимание е установено, 
че характерният за детска възраст симетричен неглект е водещ до 10-12-годишна възраст, че 
периодът между 12тата и 15тата е ключов за формирането на патерна на десностранен неглект 
(Андонова, 2015; Hausmann et al., 2003; van Vugt et al., 2000), а окончателното стабилизиране 
на хемисферната доминантност за контрола на зрителното пространствено внимание настъпва 
между 15 и 20-годишна възраст (Андонова, 2015).

Средната възраст на изследваните в настоящото проучване извадки не само е под този 
възрастов период, но и средната възраст на групата с РАС, която демонстрира зрелия патерн на 
латерализация, е по-малка от тази на контролите и е едва 8,8г.

В контекста на гореизложеното, две алтернативни допускания могат да бъдат предложени 
за обяснение на патерна на резултатите от изпълнението на теста за разполовяване на линии на 
изследваната група с РАС. Едното от тях е, че се касае за необичайно атипично ранна зрялост 
на хемисферния контрол на пространственото внимание, последствията от която може да имат 
както позитивни, така и негативни ефекти върху процесите на вниманието и когнитивната 
дейност. Например, позитивен ефект може да е увеличеното и по-добро възприемане на детай-
ли в зрителните образи – феномен, който отдавна се счита за отличителна особеност на РАС, 
но произходът му не е известен (Robertson et al., 2013). Съответно разнообразните дефицити 
на вниманието – от проблеми в регулацията на ароузъла до дефицити в превключването на 
вниманието (Orekhova & Stroganova, 2014), може да се явяват негативни последствия от тази 
неестествено (до степен на патологично) ранна латерализация на пространственото внимание.

Алтернативното обяснение, което намира емпирична подкрепа в отчетената рязка промя-
на на размера на средното отклонение вдясно от действителния център по посока на прекомер-
ното му увеличаване от първо към към второ оценяване (3,5-кратно за лява ръка и 4,5-кратно за 
дясна ръка) е, че патернът на изпълнението на задачата от групата с РАС по-скоро свидетелства 
за дисбаланс на хемисферното представяне на процесите на пространственото внимание и 
нестабилен патерн на хемисферната доминантност. Твърде възможно е свръхактивирането на 
явно формиралата се като доминантна ДХ (доминантната хемисфера обезпечава разгръщането 
на пространственото внимание и в двете зрителни полета) да не е постоянно и да се съпътства 
от (или да е опит за компенсиране на) недостатъчното активиране на субдоминантната ЛХ, за 
която се знае, че обезпечава разгръщането на пространственото внимание в дясното зрително 
поле.

На този етап от проучването и двете предположения са спекулативни и се нуждаят от 
верифициране. Също така, недостатъчният обем на изследваната извадка и недостатъчното из-
равняване по възраст на експерименталната и контролна група са ограничения на проведеното 
изследване, които трябва да бъдат преодолени при едно бъдещо изследване.

Въпреки посочените ограничения, получените резултати ясно очертаха атипичен патерн 
на функционалната хемисферна доминантност при деца с разширен фенотип на РАС и история 
за нарушено ранно езиково развитие, който включва отклонения в латерализацията на функ-
ции, обезпечавани от ресурсите и на двете хемисфери, а именно, редуцирана и непостоянна 
латерализация на контрола на мануалните движения, а предполагаемо и на езика и речта (ти-
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пично лявохемисферни функциии), и нетипично за детската възраст силно изразена, но нес-
табилна дяснохемисферна латерализация на зрителното пространствено внимание (типично 
дяснохемисферна функция).
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гия; Магистър Клинична и Консултативна психология

PERSONALITYCHARACTERISTICSAND ATTACHMENT  
IN CHILDREN OF SCHIZOPHRENIC MOTHERS.

Plamena Krasimirova Tsvetanova, PhD student in Counseling Psychology; 
Master of Clinical and Counseling Psychology

Известно е че шизофренията у майката води до неблагоприятни последици върху качеството на 
взаимоотношенията между нея и нейното дете. Децата на родители с остри ментални заболявания са в 
по-висок риск от влошено психично здраве и последици за социалното им функциониране. Целта на про-
веденотоизследване е да се разкриятличностовите специфики, нарушенията в когнитивното и социалното 
функциониране, както истилана привързаност у детето на шизофренно-болна майка.Получените данни, 
същевременно, биха способствали прогнозирането набъдещи психични проблеми и дефицити при форми-
ране на взаимовръзки у детето с близкото обкръжение.

Методите за изследване и оценка включват техниката – “Вътрешното дете”, Рисувателен тест на-
Вартег(Ehrig Wartegg, 1939), данни от терапeвтични сесиии наблюдения над детето, както и Детски Апер-
цептивен Тест (Bellak, L., & Abrams, D. M., 2008).

В настоящото изследване, резултатите от приложените методики и наблюдения над изследваните 
лица показват липса на адекватен отговор спрямо базовите потребности на детето, в следствие на което то 
възприема себе си като несправящо се, а средата като заплашителна. Слабата емоционална въвлеченост 
на шизофренно-болната майка, води до по-слаби социални способности у детето, избягващ стил на при-
вързаност към майката, наличие на обсесивно-компулсивно разстройство, зараждане на параноя, както и 
когнитивни и невро-психологически дефицити - мануална диспраксия, времева и ритмова агнозия. 

Подобни изследвания могат потенциално да подпомогнат клиницистите да използват профили на 
детско поведение, за да идентифицират кои деца от семейства с риск от шизофрения могат да бъдат тарге-
тирани за вторична превенция. 

Ключови думи: привързаност, шизофрения, личностови разстройства, социално функциониране, 
когнитивни дефицити, превенция.

It is known that schizophrenia in the mother leads to harmful effects on the quality of the relationship 
between her and her child. Children of parents with severe mental disorders are at higher risk of poor mental 
health and weaker social functioning. The aim of this study is to reveal the personality specifics, thedisturbance 
inthe cognitive and social functioning as well as the attachment style in children of schizophrenic mothers. The ob-
tained data would also contribute to predicting future mental health problems and deficits in forming relationships 
with the child‘s inner circle

The research and evaluation methods include the “Inner Child” technique, the Wartegg Drawing Test (Eh-
rigWartegg, 1939), information from the therapeutic sessions and observations of the child, as well as C.A.T. - 
“The Children’s Apperception Test” (Bellak, L., & Abrams, D. M., 2008). 

In the present study, the results of the applied methods and observations of the respondents show lack of 
adequate response to the basic needs of the child, as a result of which it perceives itself as a failure, and the en-
vironment – as threatening. The poor emotional involvement of the schizophrenic mother leads to weaker social 
skills, avoidant attachment style, obsessive-compulsive disorder, growing paranoia, as well as cognitive and neuro-
psychological deficits - manual dyspraxia, time and rhythm agnosia in the child.

Similar studies could potentially support clinicians to use profiles of children‘s behavior to identify which 
children from high-risk families could be targeted for secondary prevention.

Key words: attachment, schizophrenia, personality disorders, social functioning, cognitive deficits, 
prevention.

теоретични насоки 
Шизофренията има своя генетичен компонент и е възможно да се унаследи, въпреки че 

точната природа на генетичното предаване не е напълно изяснена. Докато разпространението 
на шизофренията е около 1% от общата популация, то процентът се качва до 10% при децата на 
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лица болни от шизофрения. Съществуват доказателства за това, че психосоциалните фактори 
като семейната среда също допринасят в значителна степен за генезиса на шизофренията, сле-
дователно обезпокоителното е, че детето на шизофренно болен родител, което е отгледано от 
същия този родител, би могло да се сблъска с генетичен риск от заболяване, както и по-бедна 
среда за развитие. Децата на родители, болни от шизофрения са податливи на по-голям риск от 
умствено заболяване и други когнитивни, психологически и социални проблеми.

Известно е че шизофренията у майката има неблагоприятни последици върху качеството 
на взаимоотношенията между нея и нейното дете. Децата на родители с остри ментални забо-
лявания са в по-висок риск от влошено психично здраве и последици за социалното им функ-
циониране. Следователно, децата отгледани от родители с шизофрения имат по-малък шанс да 
развият сигурна привързаност, макар да не са много на брой изследванията и доказателствата 
в подкрепа на това твърдение. Твърде малко са изследванията в областта, които се фокусират 
върху потребностите и преживяванията, силните и слабите страни на самите деца. Качест-
вените методи, в случая, са необходими за генерирането на хипотези и инсайт. Изследвания, 
включващи полу-структурирани интервюта с възрастни, които като деца са били отгледани 
от родител, страдащ от шизофрения разкриват широк спектър от проблеми с привързаността, 
които водят до затруднения във формирането на здрави и стабилни взаимоотношения в зряла 
възраст. Чести са проблемите в интимността и доверието.

Изследванията в областта на менталното/психичното здраве се фокусират основно върху 
причините и лечението на болестта. Докато това със сигурност е важно, расте осъзнаването за 
необходимостта да се разгледа влиянието на психичната болест върху семейството като цяло 
и настоящата разработка цели да допринесе макар и частично за постигане на тази цел. Други 
изследвания, включващи възрастни, които като деца са отглеждани от шизофренно болни ро-
дители и представящи малък брой качествени изследвания в областта, разглеждат припомне-
ните детски преживявания на участниците, както и техните собствени наративи за по-късния 
им опит в зрелостта. От специален интерес е явната липса на сигурна привързаност между 
детето и родителя по време на детството и влиянието й върху възможностите за интимност и 
доверие във взаимоотношенията в зряла възраст. 

Психичната болест у родителя, в частност шизофренията, се смята за повлияваща нега-
тивно върху връзката родител-дете (Sobel 1961; Seeman 1996; Mowbray et al. 1995; Goodman 
1987; Naslund et al. 1984; Goodman and Brumley 1990; Riordan et al. 1999; Snellen et al. 1999; 
Graham and King 2005) и качеството на тази връзка може да бъде от съществено значение за 
капацитета на детето да формира сигурна привързаност в зряла възраст. Докато вътрешният 
работен модел на привързаността не е ригиден или непроменяща се схема, придобита в дет-
ството, то несигурната привързаност има дълготраен ефект върху благосъстоянието по време 
на зрелостта (Diamond and Hicks 2004; Mikulincer and Shaver 2004). Както Блойлер заключава 
„ .... страданията, които децата на шизофрениците изживяват могат да продължат да влияят 
върху живота им, дори когато те не пречат на тяхното здраве или професионална реализация 
(Bleuler 1974, p. 106). Антъни (Anthony, 1987) изучава психологическите стратегии, възприе-
ти от децата на лица с психотични и афективни разстройства, които са израснали „успешно“. 
Техният очевиден „имунитет“ или „неуязвимост“ имат своята психологическа цена, тъй като 
от тях се изисква дистанциране, изолация на афекта, самозащита и рационализация. Те имат 
затруднения в достигането на интимност и генеративност, много от тях непрекъснато създават 
и разрушават връзки и по време на зрелия си живот, въпреки своите постижения, се чувстват 
„странно неудовлетворени“. Проучването на Рочестър на потомството от мъжки пол на майки 
с тежки психични заболявания показва, че ако разстройството на родителя не е хронично, ако 
появата му е по-късно в развитието на детето и/или ако друг „не-разстроен“ родител присъст-
ва, функционирането на детето може да бъде по-малко нарушено (Fisher et al. 1987).
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предмет, хипотези и обект на емпиричното изследВане.
Предмет на настоящото изследване са личностовите специфики, нарушенията в ког-

нитивното и социално функциониране и начина на привързаност у дете на психично болна 
майка. Основната цел на изследването на случая е да разкрие, в съответствие с теоретичната 
постановка на изследването, какви са особеностите на цялостното развитие на едно дете, което 
бива отглеждано от майка, страдаща от шизофрения и да прогнозира какви бъдещи психични 
проблеми и дефицити при формиране на взаимовръзки с останалите би преживяло то.

Обект на изследване. Предвид спецификата на изследваните лица и трудностите при 
откриването и достъпа до подобна извадка, настоящото изследване се концентрира върху из-
следване на случай. По-конкретно, емпиричната част на разработката се фокусира върху из-
следването на майка с вяло-протичаща шизофрения и нейния син. Анна е жена на 48 год., раз-
веждана е веднъж, като от първия си брак има син на 26 години, който понастоящем пребивава 
в САЩ. От втория си брак има малък син, на девет години (Борислав), който по нейни думи 
е „проблемно дете”. Анна е разделена от биологичния баща на Боби от 3 години, тъй като по 
нейни думи той употребява физическо насилие над нея и детето. Майката живее с трети мъж 
към настоящия момент, който е от чуждестранен произход. Тя е диагностицирана с вяло-про-
тичаща шизофрения, като в момента е в ремисия. А. отказва да приема медикаменти и е твърдо 
убедена, че страда от пост травматично стресово разстройство, в следствие на физическото 
насилие на втория й съпруг над нея по време на брака им. Тя започва да води детето на тера-
пия, тъй като счита, че поведението му в училище е твърде агресивно и се притеснява той да 
не стане „насилник като баща си”. 

Хипотези на емпиричното изследване.Обосновка на издигнатите хипотези.

1) Предполага се, че потребностите на изследваното дете ще са силно неглижирани 
както в ранна възраст, така и в настоящия момент, което ще рефлектира върху начина му 
на себевъзприятие и представа за заобикалящия го свят.

Предвид множеството изследвания над деца с майки, страдащи от шизофрения, се очак-
ва, поради заболяването си, такива жени да не съумяват да откликват адекватно, навременно и 
емоционално топло на базовите потребности на детето както в най-ранните, така и в по-късни-
те етапи от развитието му, което в значителна степен би повлияло върху начина му на възпри-
емане на света и собствената личност.

2) Стилът на привързаност на детето към майката ще бъде избягващ.
Предвид очакваното хладно, понякога агресивно и дистанцирано поведение, типично за 

човек страдащ от шизофрения, у майката, се предвижда стила на привързаност на детето към 
нея да е по-скоро избягващ. Липсата на майчина отзивчивост и синхрон с афекта на детето, 
както и емоционалната oткъснатост, оттегляне и недостатъчна стимулация, до голяма степен 
служат като предиктор на избягващия стил привързаност.

3) Очаква се изследваното дете да показва ранни сигнали за шизотипно или друго лич-
ностово разстройство.

Отчитайки резултатите от предходни изследвания, се предполага изследваното дете да 
дава ранни индикации за определен тип шизотипно или личностово разстройство, което би 
могло да възникне в резултат на генетична обремененост, неадекватно полагани грижи към 
него и/или заучаване на патологичен модел на поведение от майката.

4) Очаква се липсата на емоционално участие от страна на майката да се свързва с 
по-слаби социални способности и социално отдръпване у детето.

Майките страдащи от шизофрения не успяват да осигурят достатъчна игрова стимула-
ция и емоционално влагане при отглеждането на своите деца и това може да бъде свързано с 
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по-слабите интелектуални и/или социални способности у техните деца.

5) Очаква се детето да показва когнитивни и/или невро-психологически дефицити. 
На базатана множеството изследвания върху предикторите на шизофренна болест у висо-

ко-рисковите поколения на шизофренно-болни лица, се предполага, че детето на изследваната 
шизофренно болна майка ще проявява различни когнитивни/невро-психологически дефицити.

С оглед на поставените цели и издигнатите хипотези, се формулират следните основни 
задачи на изследването:

1)  Да се изследва влиянието на родителските грижи на майката с шизофренна болест 
върху личността и развитието на нейното дете.

2)  Да се определи по какъв начин ранните грижи/липса на адекватни такива/ на ши-
зофренно болната майка за детето, определят начина му на привързаност към нея.

3)  Да се изяснят проблемните области и дефицитите у детето, породени от положените 
неадекватни грижи за него през ранното му развитие. 

методически инструментариум и процедура на изследВането.
Рисувателен тест – Вартег.
Рисувателният тест на Вартег (The Wartegg Zeichen Test - WZT или Wartegg Drawing 

Completion Test) е представен от Ериг Вартег (EhrigWartegg, 1939) като метод за личностна 
оценка в рамките на Гещалт психологичната традиция в Лайпцих, Германия. Тестът на Вартег 
се състои от бланка - стандартен лист А4 с 8 квадрата с размери 4 на 4 см в две редици, раз-
положени в горната половина на листа. По един прост знак се поставя във всеки един от 8-те 
квадрата. Задачата за всеки индивид е да допълни рисунките, използвайки знаците във всеки от 
квадратите и след това да даде кратко описание на всяка нарисувана картинка. Ранната работа 
на Ериг Вартег включва презентация на това как различните личностни типове (синтезиран, 
аналитичен и интегриран) реагират по различни начини на малките и прости геометрични 
фигури, създавайки рисунки, според типичните начини за възприемане и реакция (Roivainen, 
2009; Wass & Mattlar, 2000). Теоретично, тестовата методика на Вартег може да бъде категори-
зирана в аналитичната система на интерпретиране, която разглежда отпечатаните знаци като 
визуални стимули и динамични системи, носещи определен символичен смисъл, определящ 
специфични области от индивидуалната психика.

C.A.T – “THE CHILDREN’S APPERCEPTION TEST”
Авторът на С.А.Т, Леополд Белак, е ученик на Х. Мъри и продължител на неговото дело, 

като първоначалната идея за създаването на методиката е на Ернст Крис, който допуска, че 
децата ще са по-склонни да се идентифицират с животни отколкото с хора. До този извод той 
достига, базирайки се на психоаналитичната теория и в частност, описанието на историята на 
малкия Ханс, който страда от фобия към определено животно.

Вдъхновявайки се от Ернст Крис, Белак и неговият сътрудник Дейвид Абрамс констру-
ират специална версия на Тематично-Аперцептивния Тест през 1949г., която да може да се 
използва за психологическа диагностика на деца от 3 до 10 години.

Подобно на ТАТ и детската форма на теста представлява набор от специално подбрани 
рисунки, които могат да провокират фантазиите на детето и да го подтикнат да разказва исто-
рии. Методиката C.A.T съдържа в себе си десет картини (карти), на които са представени жи-
вотни в различни ситуации. След като се установи контакт с детето и се намали напрежението 
у него, картите биват поднесени и представени в точно определен ред.

C.A.T. е проективен/аперцептивен метод, който не цели да измести или конкурира T.A.T. 
на Хенри Мъри, тъй като се счита за неподходящ за прилагане при юноши и възрастни. Целта 
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му е да проучи базисните семейни проблеми и динамика в детството, да улесни разбирането за 
детските взаимоотношения с важните за детето фигури и собствените му несъзнавани импул-
си. Чрез картините могат да се определи отношението на детето спрямо неговото изхранване 
през ранната възраст, съперничеството му с други сиблинги, агресивните фантазии, отноше-
ние към отглеждащата го съпружеска двойка, страхове през нощта, поведение в тоалетната и 
перцепцията му за родителското справяне с изброените ситуации.

Съдържанието на методиката не се влияе от културни различия и е подходящо за прила-
гане при деца от различен расов произход. 

През 1951 год. Белак създава допълнителна версия на САТ – форма S – която се използва 
в случаите, когато съпротивите на детето са прекалено големи. Форма S може да се админист-
рира под формата на игра с детето. 

техника – „Вътрешното дете”.
Според тази проективна техника за проследяване ранните модели на обгрижване и задо-

воляване на базови и емоционални потребности, на детето се дава кукла, която то да кръсти 
със своето име и за която да полага грижи. Последователно, детето бива помолено да храни, 
приспи, утеши и прегръща куклата, като по този начин осигури информация за ранната грижа/
липса на такава от страна на основния грижещ се.

Процедура на изследването.
С оглед на спецификите в личността и функционирането на изследваните лица и поради 

необходимостта от запазване на границите, конфиденциалността и терапевтичната връзка на 
терапевтите с майката и нейния син, изследователят не присъства при прилагането на методи-
ките. Тук е мястото да изразя специалните си благодарности към „Институт за психично здраве 
и развитие” на проф. Матанова, както и към ас. Надежда Цонева, които успяха да ми осигурят 
достъп до данните на изследваните лица, чиито анализи в последствие да включа и направя 
опит да интегрирам в рамките на настоящата разработка. В описанието на случая са включени 
частично данни от самоотчети на лицата по време на терапия, както и анализи на информаци-
ята, получена от приложените методики и техники, част от които са поместени в Приложение. 
Поради ограничения достъп до част от резултатите, в разработката са включени и данни от 
прилагането на други методики, които не са описани в приложението и по-скоро служат като 
периферни и спомагащи за по-пълното и детайлно разбиране за конкретния случай. 

резултати от изследВането.
Основната цел на настоящото изследване е да определи личностовите характеристики и 

начин на привързаност при децата на шизофренно-болни майки. За да бъдат проверени издиг-
натите хипотези и съответно да се постигнат целите на разработката, бяха използвани както са-
моотчети на изследваните лица, така и наблюдения от страна на терапевтите и различни мето-
дики, данните от които бяха представени по-подробно и приложени в настоящата разработка.

Имайки предвид резултатите, получени от атестацията и наблюденията както над детето, 
така и над майката, страдаща от шизофренно заболяване, можем да заключим, че базовите 
потребности на изследваното дете са силно неглижирани в ранна детска възраст. Резултатите 
на Борислав, след двукратното прилагане на техниката „Вътрешното дете”, показват много 
ранно неглижиране и незачитане на базовите му потребности, както и липса на емоционална 
топлина, близост и стимулация от страна на майката към него. Заедно с това, реакцията на 
детето към куклата сигнализира за ранни прояви на физическо и психическо насилие над него 
и показва една негативна представа на детето за себе си („смотан”, „виж го какво е никакво”). 
В допълнение към тези данни, могат да се включат резултатите на детето след прилагане на 
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теста C.A.T. Информацията от него потвърждава, че майката има свърхвисоки изисквания към 
детето си, които не са съобразени с неговата възраст. Тя не отговаря адекватно на базовите по-
требности на детето в настоящето - свързани с хранене, сигурност, осигуряване на среда. От 
друга страна детето е склонно да се бои, ако самото то не успее да отговори на нереалистични 
очаквания на майката към него. Неговата перцепция за собствената личност според C.A.T. е 
по-скоро разделена между реалната и идеалната представа за себе си – безпомощност и сила; 
малко дете – порастнал мъж; несправящ се – победител. Същевременно, данните от методика-
та показват, че Боби изпитва страх от отделяне и възприема света като място, където може да 
му се случи нещо лошо (пожар, дъжд, „да ми падне дърво”). Добавяйки данните и от наблюде-
нията на терапевтите над отношенията между майка-дете, то липсата на емоционален отклик 
и неглижиране на базовите потребности на детето, свърхизискванията от страна на майката, 
агресивното и садистично отношение от нейна страна в значителна степен повлияват върху 
възприятието на детето за себе си и околния свят. Боби е затворено и капсулирано, по-скоро 
несигурно и неуверено в себе си дете. Всички тези доказателства служат в подкрепа на първата 
издигната хипотеза, според която потребностите на изследваното дете ще са силно неглижи-
рани, което ще повлияе върху себевъзприятието му и представите му за заобикалящия го свят. 
Данните в конкретното изследване подкрепят предходни проучвания над шизофренно-болни 
майки, които бидейки нечувствителни и пренебрегващи спрямо потребностите на детето си 
създават у него усещане за несгурност и страх от заобикалящия го свят.

Втората поставена хипотеза, свързана със стила привързаност, който детето проявява към 
майката бива потвърдена от изследването. Според първоначалните предположения се очаква-
ше стила на привързаност да бъде по-скоро избягващ. За това косвено свидетелстват данните 
на детето, получени от приложените му техники и тестове, в които то описва една студена, 
жестока, взискателна и отдалечена от него жена, чиито действия са често непонятни и непред-
сказуеми за детето. Освен това, наблюденията на терапевтите, които работят с детето показват, 
че то рязко променя емоционалното си състояние и поведение, когато майката се появява, за 
да го вземе. То се затваря и млъква и с неохота си тръгва заедно с нея. В добавка на това, по 
време на терапия Боби отказва да отговаря на въпросите, свързани с майката. Тези важни на-
блюдения на поведението на Боби са в унисон с теорията за избягващия стил привързаност, 
при който детето избягва упорито контакт с майката и не показва загриженост и тъга при лип-
сата й. Подобни взаимодействия са очаквани, предвид историята на отглеждането и най-вече 
психиатричния статус на майката.

Предвид генетичната обремененост на детето и най-вече неблагоприятната среда на от-
глеждане, в която живее, очакванията то да показва ранни сигнали на някакъв тип шизотипно 
или друго личностово разстройство се потвърждават. Резултатите на детето при прилагане на 
рисувателния тест Вартег (който не е разгледан в детайли в конкретната разработка, а е резул-
тат, подаден от терапевтите на Боби) показва наличие на обсесивно-компулсивно разстройство 
- детето запълва всички осем квадратчета по еднотипен начин. Освен това, според различни из-
следвания авторитарният родителски стил, който в случая е крайно хладен и изискващ, често 
е причина за подобен тип разстройства. Рисунките на детето, включващи очи, от друга страна 
подсказват за зараждане на параноя. Параноидната идеация бива засегната и в една от картин-
ките от С.А.Т, в която Боби се чувства обсъждан от останалите, които не спират да шушукат 
зад гърба му. Параноидността би могла да е привнесена от заболяването и патологичния модел 
на поведение на майката, да се дължи на генетичната обремененост на детето или да е свързан 
със свръхконтрола на майката над него. 

Както бе отразено от предходни изследвания, шизофренията у майката често е причина 
за различен тип както личностови, така и психиатрични заболявания у детето й. В случаите, 
в които липсва външна подкрепа, най-вече в лицето на психически здрав роднина, който да 
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се погрижи за потребностите на детето, много по-често се наблюдават по-тежки патологични 
промени и разстройства в личността на детето.

Данните, които бяха получени при изследване на детето и наблюденията, относно со-
циалното му функциониране потвърдиха хипотезата, че слабата емоционална въвлеченост на 
шизофренно-болната майка би могла да доведе до по-слаби социални способности у детето и 
отдръпване от негова страна. В случая данните, получени от страна на терапевтите и учител-
ката показват, че детето е по-вглъбено, капсулирано и непопулярно сред останалите деца. Но 
неговата социална инхибираност значително се усилва при наличие на майката около него и се 
подобрява в следствие терапевтичната намеса. Резултатите от С.А.Т. също дават информация 
за отношенията на Боби с останалите. Той се чувства по-различен (сякаш носи обеца, която 
го прави различен), а останалите му се подиграват, обсъждат го и си шушукат зад гърба му. 
Конкретния случай е в унисон с предходни описания на социалното функциониране при висо-
ко-рискови деца. Независимо дали се изследва поведението им или данните от техни самоотче-
ти, при голяма част от тях се наблюдават сериозни социални задръжки, които до голяма степен 
се дължат на несигурната семейна среда и начин на отглеждане от страна на психиатрично 
болна майка.

Очакванията, свързани с когнитивните и невро-психологически дефицити у детето също 
бяха потвърдени от резултатите, получени при тестирането и наблюденията над Боби. По дан-
ни, получени от терапевтите на детето, при постъпване на терапия, у него се наблюдават както 
мануална диспраксия, така и времева и ритмова агнозия. Тези когнитивни дефицити значи-
телно намаляват след терапия с детето. Разбира се, в бъдещи изследвания, тези когнитивни 
дефицити биха могли да бъдат по-детайлно проследени и изследвани, с цел да се отбележат 
конкретните специфики при нарушенията, засягащи децата на шизофренно-болни майки. 

заключение и изВоди.
Шизофренията у майката води до редица неблагоприятни последици у нейното поколе-

ние. Освен, че в значителна степен се сблъскват с генетичния риск от заболяване, децата на 
страдащите от шизофрения майки са изправени и пред перспективата да израстват в една мно-
го по-бедна, неблагоприятна, а понякога дори опасна среда. 

У децата на шизофренно болни майки по-често се срещат редица невро-психологически 
и когнитивни дефицити, както и сериозно социално отдръпване и риск от психиатрични и лич-
ностови разстройства в по-късна възраст.

Конкретното изследване, наред със своите ограничения, опитва да представи доказател-
ства, свързани с тежките взаимодействия, трудности и перспективи, както пред шизофрен-
но-болната майка, така и пред нейното дете.

В настоящата разработка, изследванията на майката показват основно една хладна, нее-
моционална, ригидна и нестабилна личност, която изразява привързаността и любовта си по 
един студен и понякога жесток начин. Нейното отношение и стил родителстване дават отзвук в 
несигурно-избягващ стил на привързаност на детето към нея. Стилът на привързаност до голя-
ма степен повлиява самооценката, перцепцията за собствената личност и околния свят, както и 
социалното функциониране на детето. 

Както бе подчертано в редица изследвания и потвърдено в настоящото, децата на родите-
ли с остри психиатрични заболявания се намират в многократно по-голям риск от развиване на 
психиатрични и психологически разстройства, когнитивни и невро-психологически дефицити, 
социална инхибираност и отдръпване, както и влошени семейни отношения. 

Настоящата разработка притежава редица ограничения, които биха могли да се избегнат 
в бъдещи изследвания в тази област. Предвид трудното откриване на и достъп до подобна 
извадка, данните, които биват събирани и анализирани са базирани единствено на качествени 
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методи и включват само една изследвана двойка майка-дете. Докато това със сигурност е по-
лезно за разбирането в дълбочина на проблематиката, то същевременно ограничава генерали-
зирането на резултатите върху по-широка извадка от изследвани лица. Бъдещите изследвания, 
обвързани с подобна тематика, биха могли да се спрат на комбинация между количествени 
и качествени методи, за по-пълно разбиране на вътрешните механизми на взаимодействието 
между психиатрично болната майка и нейното дете, като едновременно с това добият предста-
ва за общите патерни на развитие и функциониране при високо-рисковите поколения. 

От интерес за последващи изследвания биха могли да бъдат сравнения на преживявания-
та на сиблинги, които са деца на шизофренно болна майка, или баща. По този начин могат да се 
засегнат и темите за наследствеността и средовите фактори като водещи при риска от развитие 
на шизофренно заболяване или личностово разстройство.

Би било ценно да бъдат проведени лонгитюдни изследвания, които да проследят раз-
витието на децата на шизофренно-болни пациенти по отношение на тяхното психиатрично, 
психологическо и социално функциониране и да се разкрият основните проблеми, които стоят 
пред развитието им в бъдеще. Това би било важно по отношение на насоките за планирането 
на бъдещи интервенции и програми за превенции спрямо децата в риск. 

Разработката показва единичен случай, който същевременно се явява потвърждение на 
редица теории, обвързани с начина на развитие на дете, отгледано от шизофренно болна майка. 
Предвид направените обобщения от проведените изследвания, става ясно, че е необходимо да 
се обърне по-сериозно внимание на шизофренно болната жена в ролята й на майка. Предвид 
потенциалните рискове, които стоят пред нея и нейното поколение, е редно да се обмисли 
начин, по който психиатрично болните пациентки да бъдат подпомогнати в позицията им на 
родители. Развиването на тези им умения и супервизирането им, би могло да има рехабилити-
ращ ефект върху тях, да спомогне за удължаването и обогатяването на ремисиите им, да укрепи 
отношенията в семейството им и съответно да предотврати потенциалния риск от нарушения в 
развитието и функционирането на техните деца. Тук се засяга и важната функция на близките, 
роднините и партньорите на шизофренно-болната пациентка, чиято „здрава” намеса би спомо-
гнала за редуциране на негативните последици от болестта на майката върху поколението й. 
Разбира се, на дневен ред остава и въпросът за това по какъв начин социалните служби и ин-
ституции могат да съдействат, предвид нарастващото деинституционализиране на шизофрен-
но-болните пациенти, както и това какви програми за превенция биха могли да спомогнат за 
подобряване функционирането, ако не на пациентките, то поне на техните потомци.
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СУБЕКТИВНО ВЪЗПРИЕМАНА СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА  

ПРИ ПАЦИЕНТИ С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА

Славомир Христов Славов, Милен Ангелов Минев
Тракийски университет, Стара Загора, Медицински факултет

SUBJECTIVELY PERCEIVED SOCIAL SUPPORT IN PATIENTS  
WITH MENTAL (PSYCHIATRIC) DISORDERS

Slavomir Hristov Slavov, Milen Angelov Minev
Trakia university, Stara Zagora, Medical faculty

Резюме: Настоящото изследване има за цел проучи социалната подкрепа при пациенти с психични 
разстройства, посещаващи програма за психосоциална рехабилитация в център за социална рехабилита-
ция и интеграция на възрастни хора с психични разстройства. Изследвани са 35 пациенти, на възраст меж-
ду 19 и 65, диагностицирани с биполярно афективно разстройство, шизофрения и епилепсия. Използвани 
методики – MSPSS (Zimet, G., Dahlem N., Zimet, S., & Farley, G., 1988), CGI – S, CGI- I (Guy W., 1976). Резул-
татите от изследването са обсъдени във връзка със значението на субективното възприемане на пациентите 
за социална подкрепа по отношение на терапевтичното им повлияване.

Abstract: The present study examined subjective social support among patients with psychiatric disorders 
attending a psychosocial rehabilitation program in center of social rehabilitation and integration for adult peo-
ple with mental (psychiatric) disorders. Study sample consists of 35 participants with mental illnesses - bipolar 
affective disorder, schizophrenia and epilepsy. The age range of participants was between 19-65 years. Methods: 
MSPSS (Zimet, G., Dahlem N., Zimet, S., & Farley, G., 1988), , CGI - S, CGI - I (Guy W., 1976). The results of the 
study were discussed in relation with importance of subjectively perceived social support for therapeutic response.

ВЪВЕДЕНИЕ
Изследователският интерес към социалната подкрепа, започва през 70-те години на 20 

век (Bowling, 1994), нараства до 90-те години на миналия век и постепенно намалява оттогава 
насам (Callaghan & Morrissey, 1993). Интересът към социалната подкрепа и изследванията в 
областта на здравето е предизвикан от редица влиятелни доклади, публикувани в средата на 
70-те години на миналия век (Caplan, Cassel & Gore, 1977). Тези доклади показват голям инте-
рес от научна гледна точка към възможността междуличностните взаимоотношения да повли-
яват върху възстановителният процес и имат протективна функция върху здравето. Опитите за 
дефиниране на понятието социална подкрепа варират според различите изследователи по те-
мата. Това се потвърждава от богатата литература върху проблематиката, като в съвременната 
научни изследвания съществуват повече от 7000 статии отнасящи се до концептуализацията и 
дефинирането й (Найденова, 2008).

Социалната подкрепа е концептуализирана по редица различни начини. В своето базисно 
определение се дефинира като ресурси, предоставени от други лица (Cohen & Syme, 1985), 
които са предназначени да подобрят благосъстоянието на индивида. (Shumaker & Brownell, 
1984). Социалната подкрепа включва две измерения, възприета и получена. «Възприеманата 
социална подкрепа» е субективно чувство на подкрепа, докато «получаваната социална под-
крепа» се отнася до показатели за това, което хората получават от значимите други (Tardy, 
1985). В допълнение към двете измерения социалната подкрепа също е концептуализирана, 
като включва «структурни» и «функционални» аспекти. Функционалният аспект се отнася до 
типа или съдържанието на подкрепата, докато структурният аспект е действителната физиче-
ска форма на подкрепа и включва количествени елементи като размера на социалната мрежа за 
подкрепа – семейство, приятели, близки роднини (Cobb, 1976). 
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Социална подкрепа при пациенти с психични разстройства
Понятието за социална подкрепа варира от обективния обществен живот (членство в 

групи, семейство, съпруг и т.н.) до субективен опит (например емоционална подкрепа, само-
та). Изследванията върху социалната подкрепа се съсредоточават предимно върху защитната 
й роля срещу негативните ефекти на стресовите събития от живота или върху положителното 
му въздействие върху психическото благосъстояние, смъртността и тежестта на заболяването 
(Tayor, 2011; Uchino, 2004; Lakey, Cronin, 2008). По-ниската социална подкрепа е свързана с 
лоши резултати от лечението (Lindfors, Ojanen, Jaasklainen, Knekt,2014) и е предвидила по-го-
лямо използване на здравеопазването при психични разстройства. Увеличаването на социал-
ната подкрепа се препоръчва като важна част от лечението на психичните и неврологичните 
заболявания (World Health Organization, 2010).

Социалната подкрепа е ключов източник на психическо здраве (Stansfeld, 2006) и е иден-
тифицирана като специфична помощ в контекста на възстановителния процес (Breier, Strauss, 
1984; Onken, Craig, Ridgway, 2007). Corrigan (2004) и колегите му установяват, че размерът на 
социалните мрежи, измерен според броя на приятелите, е свързан с възстановяването, но не се 
установява зависимост при удовлетвореността от социалната подкрепа. Други проучвания из-
следват социалната подкрепа и възстановяването от гледна точка на по-ограничените симпто-
ми. Pevalin & Goldberg (2003) изследват извадка от 4878 души, които проследяват епизодите 
на психични заболявания с течение на времето и установяват, че ниската социална подкрепа 
увеличава шансовете за възникване на епизод на заболяване и намаляване на шансовете за 
възстановяване. Kendler (1997) и колегите му съобщават, че социалната подкрепа предвижда 
по-кратко време до възстановяване от симптомите при жени с тежка депресия. Изследвания 
върху социалната подкрепа, личния контрол и възстановителният процес при пациенти със 
соматични заболявания също потвърждават изложеното до тук. Пациентите, които възприемат 
социалната подкрепа като удовлетворяваща, по-добре разбират болестта и имат по-положи-
телна представа за нея (Минева, 2016). Също така пациентите, които възприемат социалната 
си среда като по-подкрепяща, са по-уверени в личната си способност да получават помощ, да 
взаимодействат с лекари, както и да управляват симтоматиката си (Mineva, Petrova, 2017).

Пациентите с хронични психични разстройства имат затруднения в социалното функ-
циониране, което води на тяхното материално и социално депривиране, маргинализация и на 
социално изключване и изолация. Това може да бъде предотвратено чрез рехабилитационни 
програми и такива за социална подкрепа, включващи пациенти, за които е много трудно да се 
справят ежедневните дейности и да осъществяват социални контакти заради тяхното психично 
разстройство. 

Психичното заболяване може да има опустошителни ефекти върху индивида и семей-
ството му. Пациентите с хронични психични разстройства могат да изгубят подкрепа от близки 
роднини, приятелите или партньорите си, което води до малки или ограничени ресурси за со-
циална подкрепа, които се състоят предимно от членове на семейството или от специалисти по 
психично здраве. Малките мрежи за социална подкрепа са свързани с изолацията и депресия-
та, но също така застрашават психологическото и емоционалното благосъстояние, качеството 
на живот и увеличават вероятността от психиатрична рехоспитализация. Хората, живеещи с 
психични разстройства, изпитват функционални дефицити в ежедневните житейски и соци-
алните умения. Тези дефицити могат да окажат отрицателно въздействие върху социалните 
възможности. 

Възстановителният процес от психическото разстройство се определя като личен опит 
на индивида, тъй като той или тя се придвижва от болесттта към здравето и пълноценния жи-
вот(White,Boyle,Loveland,2004). Това е динамичен процес, характеризиращ се с движение към 
условия на надежда, целенасоченост и възстоняване. Участието в смислен социален живот е 
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основна цел за много хора в процеса на възстановяването и поради това връзките между въз-
становяването, социалната подкрепа са важни и актулани области на научно изследване. 

МЕТОДОЛОГИЯ
Цел, хипотези и обект
Настоящото изследване има за цел проучи субективно възприеманата социална подкрепа 

при пациенти с психични разстройства, посещаващи дългосрочно програма за психосоциална 
рехабилитация в център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни хора с психич-
ни разстройства. Резултатите от проведеното изследване се обсъждат във връзка с терапев-
тичното повлияване и независимите променливи като пол, възраст, семейно положение, брой 
хоспитализации за последната година, честота на посещенията в програмата за психосоциална 
рехабилитация.

Хипотеза
Събразно поставената цел :
•	 Допускаме, че съществува статистически значима корелационна зависимост между 

възприетата социална подкрепа и терапевтичното повлияване на пациентите. 
•	 Предполагаме, че независимите променливи ще окажат влияние върху възприетата 

социалната подкрепа.

Обект 
Изследвани са 35 пациенти, на възраст между 19 г. и 65 г.Отчитайки диагностичното 

диференциране са обособени три групи пациенти – диагностицирани с шизофрения (n=18), с 
биполярно афективно разстройства (n=12) и с епилепсия (n=5). 20 от пациентите са жени, а 15 
са мъже. Пациентите със семеен статус - женен/омъжена са 8, живеещите с партньор или парт-
ньорка – 4. Най-голямата група в извадката е тази на несемейните, какъвто семеен статус имат 
20 от пациентите, а вдовец/вдовица са 3 от тях. С две хоспитализации за последната година са 
9 от пациентите, с 3 хоспитализации са 3-ма от тях. 23 от пациентите не са били хоспитали-
зирани през последната година. Изследваните пациенти посещават дългосрочно програма за 
психосоциална рехабилитация с различна честота, данните за която са събрани след преглед 
на документацията на програмата и формите за месечен отчет. Честотата е варираща от един/ 
два пъти седмично до 3/5 пъти седмично.

МЕТОДОЛОГИЯ
Методика за оценка на възприета социална подкрепа (MSPSS, Zimet, G., Dahlem N., 

Zimet, S., & Farley, G., 1988)
MSPSS е кратка скала, която включва 12 твърдения, които се оценяват по седем степенна 

Ликертова скала, както следва: 1 –никога; 2 – много рядко; 3 – рядко; 4 – понякога; 5 – често; 
6 – много често; 7 - винаги. Съобразно целите на изследването, въпросника е адаптиран и 
преведен на български език. Методиката се се състои от три подскали, които измерват субек-
тивно възприетата социалната подкрепа от приятели и познати семейство и други значими за 
личността. Елементите във въпросника са разделени на групи фактори, на които пациента раз-
чита за социална подкрепа. Всяка субскала на MSPSS се състои от четири въпроса с възможен 
диапазон от 4-28 точки: СП-приятели и познати (4 твърдения: 1, 2, 5, 10); СП- семейство (4 
твърдения: 3, 4, 8, 11); СП – други значими за личността (4 твърдения: 6, 7, 9, 12). Коефициента 
за надеждност Alpha Cronbach за обща оценка на скалата е висок и се приема, че надеждността 
е добра: α=.81. 
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Цялостно клинично впечатление (CGI – I, CGI – S, Guy W., 1976)
CGI е клинично възприета скала, която включва четири компонента. Компоненти 1 – 3 са 

използвани, за да оценят тежестта и хода на заболяването, а компонент 4 отразява степента на 
толерантност: Компонент 1 – тежест на заболяването CGI – S; Компонент 2 – цялостна оцен-
ка за промяна в хода на заболяването CGI- I; Компонент 3 – терапевтичен ефект; Компонент 
4 – странични ефекти. Събразно целите на настоящото изследване само данните от първите 
два компонента на скалата се обсъждат и анализират във връзка със субективно възприетата 
социална подкрепа. Оценяването по субскалата CGI – S се формира по 7-бална скала ( 1- нор-
мален, 7 – възможно най-тежко състояние). Оценката по субскалата CGI – I също се оформя по 
7-бална скала ( 1- много се е подобрило, 7-много се е влошило.

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Честотно разпределение на получените резултати „Методика за оценка на възприета 

социална подкрепа- MSPSS”
След прилагане на честотно разпределение върху резултатите от проведеното изследване 

се установява, че възприетата социална подкрепа варира от ниско ниво до умерено. При нито 
един от изследваните пациенти не е отчетена възприета социална подкрепа в границите на 
високото и много високото ниво. Честотното разпределение на резултатите е представено в 
табличен вид като получените стойности са изразени, както с броя на пациентите, попадащи 
в съответното ниво на възприета социална подкрепа, така и с тяхното процентно отношение 
спрямо цялата емпирична извадка.

Резултатите по субскала „Значими други” са представени в Таблица 1.

Таблица 1. Честотно разпределение на резултатите по субскала „Значими други”
Субективно възприета 

социална подкрепа Субскала „Значими други”

Ниво на СП Ниско ниво на СП
Задоволително 

ниво на СП Умерено ниво на СП
Брой пациенти 20 14 1

Процентно отношение 57.14 % 40% 2.85 %

Представените стойности в Таблица 1. показват, че 57,14% от пациентите са регистри-
рани с ниско ниво на възприета социална подкрепа по субскалата „Значими други”. При 14 от 
пациентите е установено задоволително ниво на възприета социална подкрепа, които съставят 
40% от общата емпирична извадка. Само един от пациентите е регистриран в границите на 
умереното ниво на възприета социална подкрепа.

Таблица 2. Честотно разпределение на резултатите по субскала „Приятели и познати”
Субективно възприета 

социална подкрепа Субскала „Приятели и познати”
Ниво на СП Ниско ниво на СП Задоволително ниво на СП

Брой пациенти 25 10
Процентно отношение 71.42 % 28.57%

Честотно разпределение на резултатите по субскала „Приятели и познати” е онагледено в 
Таблица 2. С ниско ниво на възприета социална подкрепа са регистрирани 25 от изследваните 
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пациенти или 71,42%, а със задоволително ниво са 10 от тях, представляващи 28,57% от извад-
ката. При честотното разпределение по тази субскала не е уставен нито един пациент, попадащ 
в границите на умереното ниво на възприета социална подкрепа. В следващата Таблица 3 е 
представено честотното разпределение на резултатите по субскала „Семейство”. 

Таблица 3. Честотно разпределение на резултатите по субскала „Семейство”
Субективно възприета 

социална подкрепа Субскала „Семейство”
Ниво на СП Ниско ниво на СП Задоволително ниво на СП

Брой пациенти 21 14
Процентно отношение 60 % 40%

При осъществяването на честотно разпределение на резултатите по субскала „Семей-
ство” се установява, че 60% от изследваните лица възприемат оказваната им социална подкре-
па от страна на семейството като слаба и попадат в границите на ниското ниво на възприета 
социална подкрепа. Със задоволително ниво на възприета социална подкрепа са 14 от изслед-
ваните лица или 40% от емпиричната извадка на настоящото изследване. 

Получените резултати показват, че по субскалата „Значими други” са регистрирани 
по-високи стойности, в сравнение с останалите две субскали, и по-голям брой от изследваните 
пациенти се включват в границите на възприета социална подкрепа над ниското ниво. В кон-
текста на настоящото изследване значимите други за пациентите са специалисти по психич-
но-здравни грижи, с които имат досег. Най-голям брой от изследваните пациенти, попадащи 
в границите на ниското ниво на възприета социална подкрепа са отчетени при обработката на 
резултатите по субскала „Приятели и познати”. Това се обяснява със силно редуцираните соци-
ални контакти и ограничена социална среда при пациентите с психични разстройства.

Резултатите от приложеното честотно разпределение потвърждават в голяма степен реди-
ца други изследвания, свързани със социалната подкрепа при пациенти с психични разстрой-
ства, които установяват ниски нива на социална подкрепа и ограничени социални контакти. 
(Bronowski, Zaluska, 2008; Mahmoud, Berma, Gabal, 2017;).

Дескриптивен статистически анализ на резултатите по Скала за възприета социална 
подкрепа – MSPSS

Таблица 4. Дескриптивен анализ на резултатите по „Методика за оценка на възприета 
социална подкрепа- MSPSS” и променливата „Диагноза”

Диагноза
на ИЛ

Значими 
други

Приятели и 
познати Семейство

Шизофрения Mean 12,9722 12,7222 13,8472
N 18 18 18

Std. Deviation 2,00347 1,27732 1,58146
Биполярно 
афективно 

разстройство

Mean 15,3750 14,4583 14,7708
N 12 12 12

Std. Deviation 1,43218 1,66799 1,35453

Епилепсия Mean 16,5000 13,8000 15,6500
N 5 5 5

Std. Deviation 2,41091 1,45129 1,95736
Общо Mean 14,3000 13,4714 14,4214

N 35 35 35
Std. Deviation 2,32537 1,61879 1,65362
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Представеният дескриптивен анализ в Таблица 4 онагледява средните стойности по всяка 
от трите субскали от „Методика за оценка на възприета социална подкрепа- MSPSS”– „Зна-
чими други”; „Познати и приятели”; „Семейство”. Резултатите са интерпретирани във връзка 
с променливата „Диагноза” на изследваните пациенти. Установява се, че пациентите, диаг-
ностицирани с биполярно афективно разстройство и епилепсия, имат по-високи средни по 
субскалата „Значими други”, в сравнение с тези, които са диагностицирани с шизофрения. Па-
циентите, които са диагностицирани с биполярно афективно разстройство и епилепсия, оценя-
ват възприетата от тях социална подкрепа от страна на значимите други като задоволителна., 
докато пациентите с шизофрения я възпримат като слаба и недостатъчна и резултатите им 
попадат в ниското ниво на интерпретация. По субскалата „Приятели и познати” и трите групи 
пациенти възприемат социалната подкрепа в границите на ниското ниво, като тук отново паци-
ентите с шизофрения имат най-ниски средни стойности. Това се обяснява с по-голяма тежест 
на симптоматиката при пациентите с шизофрения, което води до сериозни проблеми в социал-
ното функциониране. Отчита се факта, че шизофренията е едно от най-сериозните психични 
разсторйства, водещо до видими дисфункции и малоадаптивност. Възприетата социална под-
крепа, получавана от семейството се интерпретира като задоволителна при пациентите с епи-
лепсия, а при останалите две групи пациенти се възприема като ниска. Стандартното отклоне-
ние за трите субскали варира от 1,27 до 2,41, което се обяснява с близките средни стойности. 

В следващата Таблица 5 са представени средните стойности по трите субскали от „Мето-
дика за оценка на възприета социална подкрепа- MSPSS” и променливата „Пол”.

Таблица 5. Дескриптивен анализ на резултатите „Методика за оценка на възприета соци-
ална подкрепа- MSPSS” и променливата „Пол”

Пол
Значими 

други
Приятели и 

познати Семейство
жена Mean 15,5625 14,1625 15,0875

N 20 20 20
Std. 

Deviation
1,71655 1,58794 1,59208

мъж Mean 12,6167 12,5500 13,5333
N 15 15 15

Std. 
Deviation

1,95454 1,16190 1,31226

Total Mean 14,3000 13,4714 14,4214
N 35 35 35

Std. 
Deviation

2,32537 1,61879 1,65362

При представените стойности се наблюдават различия в резултатите по трите субска-
ли от „Методика за оценка на възприета социална подкрепа- MSPSS” и променливата „Пол”. 
Жените показват по-високи средни стойности, в сравнение с мъжете. Това се потвърждава и 
при трите субскали. Средните стойности на жените се интерпретират като задоволителни, т.е. 
жените оценевят на задоволително ниво възприетата от тях социална подкрепа, получена от 
значимите други и семейството. При мъжете средните стойности попадат в ниското ниво на 
възприета социална подкрепа, както при приятели и познати, така и при семейство и значими 
други за тях. Получените по-високи стойности при пациентите от женски пол се интерпрети-
рат с по-голямото търсенето на подкрепа от страна на значимите други в контекста на специа-
листи по психични-здравни грижи. При жените единствено средните стойности по субскала 
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„Приятели и познати” се включват в границите на ниското ниво на възприета социална под-
крепа и се оценява като незадоволителна. Това се интерпретира със ограничените социални 
кръгове, в които пациентите взаимодействат.

Таблица 6. Дескриптивен анализ на резултатите по„Методика за оценка на възприета 
социална подкрепа- MSPSS” и променливата” Възраст”

Възраст
Значими 

други
Приятели 
и познати Семейство

19-32 Mean 16,5833 15,9167 15,8663
N 6 6 6

Std. Deviation 1,10731 1,37689 2,03613
33-39 Mean 15,8750 12,9375 15,5625

N 4 4 4
Std. Deviation 3,21779 1,24791 1,66302

40-51 Mean 15,1034 13,5417 14,7500
N 11 11 11

Std. Deviation 1,80524 1,94561 ,59161
52-65 Mean 12,1250 12,9678 13,9375

N 14 14 14
Std. Deviation 1,27535 1,56838 1,25890

Total Mean 14,9175 13,8334 15,0251
N 35 35 35

Std. Deviation 2,22537 1,41879 1,35362

Получените средните стойности по трите субскали от „Методика за оценка на възприета 
социална подкрепа- MSPSS” и променливата възраст върху резултатите са представени в Таб-
лица 6.

Изследваните лица във възрастовата категория от 19г. до 32 г., са регистрирани със средни 
стойности, които попадат в задоволителното ниво на възприета социална подкрепа. Установе-
ното задоволително ниво се запазва и при трите субскали – значими други, приятели и познати, 
семейство. Във втората, обособена възрастова група се включват лицата от 33 г. до 39 г. При 
тях със задоволително ниво на възприета социална подкрепа са субскалите „значими други” 
и „семейство”, докато при субскалата „приятели и познати” средните стойности се включват 
към ниското ниво на възприета социална подкрепа. При изследваните лица, попадащи във 
възрастовата група от 40 г. до 51 г. със задоволително ниво на социална подкрепа са възприети 
значимите други за тях. При останалите две субскали „приятели и познати” и „семейство” се 
наблюдават средни стойности, които са в границите на ниското ниво на възприета социална 
подкрепа. С най-ниски средни стойности по трите субскали са изследваните лица, които със-
тавят последната възрастова група – от 52 г. до 65 г. При тях общата оценка за възприетата со-
циална подкрепа се интерпретира в ниските нива и е незадоволителна. Дескриптивният анализ 
показва, че с нарастването на възрастовата граница се променя възприетата социална подкрепа 
и съответно се променя нейното ниво. При по-възрастните пациенти са регистрирани по-ниски 
средни стойности, в сравнение с останалите възрастови групи. 
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Таблица 7. Дескриптивен анализ на резултатите по „Методика за оценка на възприета 
социална подкрепа- MSPSS” и променливата „Семеен статус”

Семеен статус
Значими 

други
Приятели и 

познати Семейство
женен/омъжена Mean 14,1250 13,6563 15,0250

N 8 8 8
Std. 

Deviation
1,98656 1,72657 1,67439

живеещ/а с партьор/
ка

Mean 16,6250 13,2500 15,1125
N 4 4 4

Std. 
Deviation

2,97560 2,30036 1,46309

несемеен/несемейна Mean 14,1375 13,6250 14,4500
N 20 20 20

Std. 
Deviation

2,23235 1,48789 1,75769

вдовец/вдовица Mean 12,7500 12,2500 13,1667
N 3 3 3

Std. 
Deviation

1,63936 1,56125 1,12731

Total Mean 14,3000 13,4714 14,4214
N 35 35 35

Std. 
Deviation

2,32537 1,61879 1,65362

При интерпретацията на дескриптивния анализ на средните стойности на получените 
резултати по трите субскали – „Значими други”, „Приятели и познати” и „Семейство се уста-
новява, че семейният статус на изследваните лица оказва влияние върху нивото на възприета 
социална подкрепа. Средните стойности показват, че социалната подкрепа се възприема като 
ниска и незадоволителна при несемейните и вдовците, което се обяснява със засиленото чув-
ства за самота и социална изолация при тези лица. В обособените групи по семеен статус на 
женените и омъжените, както и тези, които живеят с партньор или партньорка се регистрират 
средни стойности по субскалата „Семейството”, които попадат в границите на задоволително 
ниво на възприета социална подкрепа. Най-високата средна стойност в представената таблица 
е отбелязана при живеещите с партньор/партньорка и е регистирана по субскалата „Значими 
други”. Така получените резултати се обясняват с наличието на значима социална интеракция, 
която спомага на пациените по-лесно да се справят с трудностите и влияе върху възприемането 
им за получаваната социална подкрепа.
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Таблица 8. Дескриптивен анализ на резултатите по Методика за оценка на възприета 
социална подкрепа- MSPSS” и променливата „Брой хоспитализации за последната 
година”

Брой хоспитализации за 
последната година

Значими 
други

Приятели и 
познати Семейство

0-1 хоспиталиции Mean 15,1848 13,8696 15,0000
N 23 23 23

Std. Deviation 2,06185 1,68696 1,51320
2 хоспитализаци Mean 12,7778 12,9444 13,4167

N 9 9 9
Std. Deviation 1,92615 1,30969 1,31101

3 хоспитализации Mean 12,0833 12,0000 13,0000
N 3 3 3

Std. Deviation 1,87639 ,25000 1,73205
Total Mean 14,3000 13,4714 14,4214

N 35 35 35
Std. Deviation 2,32537 1,61879 1,65362

От представеният дескриптивен анализ на средните стойности по трите субскали - „Зна-
чими други”, „Приятели и познати”, „Семейство” се установява, че пациентите, които не са 
били хоспитализирани в последната една година възприемат получената социална подкрепа от 
семейството и значимите други като задоволителна. Това се обяснява с подкрепяща семейна 
среда и оказваната подкрепа от значими други като лекуващи лекари, специалисти от пома-
гащите професии, които участват във възстановителният процес на тези пациенти. От пред-
ставените резултати се установява, че с нарастването броя на хоспитализациите се понижа-
ват средните стойности на възприетата социална подкрепа. С най-ниски средни стойности по 
трите субскали са лицата, които имат 3 хоспитализации за последната година, но изхождайки 
от малкото на брой лица, съставящи тази група не е възможно тези стойности да се подложат 
на по-задълбочен анализ. Получените резултати корелират с представеното от нас теоретично 
изложение относно влиението на социалната подкрепа върху възстановителният процес.

В Таблица 9 е представен дескриптивен анализ на резултатите по „Методика за оценка на 
възприета социална подкрепа- MSPSS” и променливата „Честота на посещенията на програма 
за психосоциална рехабилитация”. От интерпретацията на получените резултати се устано-
вява, че изследваните лица, които посещават програмата за психосоциална рехабилитация с 
по-голяма честота (3-5 седмично), са регистрирани с по-високи средни стойности по субскала-
та „Значими други”, в сравнение с останалата част от лицата, които посещават програмата до 2 
пъти в седмицата. Това кореспондира със значението на субскалата в контекста на настоящото 
изследване. В субскалата значими други се включват специалистите, оказващи медицинска и 
психосоциална подкрепа на пациентите. 
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Таблица 9. Дескриптивен анализ на резултатите по „Методика за оценка на възприета 
социална подкрепа- MSPSS” и променливата „Честота на посещенията на програма за 
психосоциална рехабилитация

Честота на посещенията 
на програма за 
психосоциална 
рехабилитация

Значими 
други

Приятели и 
познати Семейство

1-2 
седмично

Mean 12,3000 12,3500 13,0500
N 10 10 10

Std. 
Deviation

1,60641 ,92195 1,32183

3-5 
седмично

Mean 15,1000 13,9200 14,9700
N 25 25 25

Std. 
Deviation

2,08791 1,63095 1,45652

Total Mean 14,3000 13,4714 14,4214
N 35 35 35

Std. 
Deviation

2,32537 1,61879 1,65362

Линеен корелационен анализ - Pearson
Съобразно целта и първата заложена хипотеза в изследването, е приложена линейна ко-

релация на Пирсън (Pearson), за да се установи съществува ли статистически значима корела-
ционна зависимост между възприетата социална подкрепа от пациентите и събраните данни 
от първите две субскали (CGI – S и CGI- I) на клиничната методика „Цялостно клинично впе-
чатление”.

Таблица 10. Линейна корелация между субскала „CGI – S” от клинична методика 
„Цялостно клинично впечатление” и трите субскали от „Методика за оценка на възприета 
социална подкрепа- MSPSS” 

Значими 
други

Приятели и 
познати Семейство

Според вашия 
клиничен 

опит с такива 
болни, колко 

болен е вашия 
пациент в 
момента?

Според вашия 
клиничен опит 
с такива болни, 
колко болен е 
вашия пациент в 
момента?

Pearson Correlation -,672** -,500** -,615** 1
Sig. (2-tailed) ,000 ,002 ,000
N 35 35 35 35

Субскалата CGI – S от клиничната методика „Цялостно клинично впечатление” има за 
цел да оцени тежестта на психичното заболяване на пациента. От приложената линейна коре-
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лация се установят статистически значими коефициенти и при трите субскали от „Методика 
за оценка на възприета социална подкрепа- MSPSS”. Корелационните коефициенти попадат 
в диапазона 0,5 < R < 0,7 , което се интерпретира като значителна корелационна зависимост. 
Получените корелационни коефициенти са с отрицателен знак, което означава, че корелацион-
ната зависимост е отрицателна. Следователно, колкото по-голяма е тежестта на заболяването, 
толкова повече се понижават нивата на възприеманата социалната подкрепа от страна на паци-
ентите в емпиричната извадка.

Таблица 11. Линейна корелация между субскала „CGI – I” от клинична методика „Ця-
лостно клинично впечатление” и трите субскали от „Методика за оценка на възприета 
социална подкрепа- MSPSS”

Значими други
Приятели и 

познати Семейство

Как оценявате 
промяната в 
състоянието 
на пациента 
сега спрямо 
състоянието 

му при 
приемането?

Как оценявате 
промяната в 
състоянието на 
пациента сега 
спрямо състоянието 
му при приемането?

Pearson 
Correlation

-,601** -,626** -,530** 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,001
N 35 35 35 35

Субскалата CGI – I от клинична методика „Цялостно клинично впечатление” оценява 
теравептичният ефект след първоначалната оценка върху пациента. При прилагането на ли-
нейнта корелация се установят статистически значими корелационни коефициенти отново и 
при трите субскали от „Методика за оценка на възприета социална подкрепа- MSPSS”. Ко-
релационните коефициенти попадат отново в границите 0,5 < R < 0,7 , което се тълкува като 
значителна корелационна зависимост. Получените корелационни коефициенти са с отрицате-
лен знак, което означава, че корелационната зависимост и тук е отрицателна. От това се прави 
извод,че промяната в състоянието на пациентите от настоящата емпирична извадка има взаи-
мовръзка с регистрираните нива на възприета социална подкрепа и по трите субскали. Колкото 
по-малко подобрение се отчита от терапевтичният ефект при пациентите, толкова по-ниски 
стойности на възприета социална подкрепа имат те. Тази интерпретация напълно корелира и 
с анализираната корелационна зависимост и по първата субскала от клинична методика „Ця-
лостно клинично впечатление” – „CGI – S”.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Получените резултати от изследването и техният стастистически анализ показаха, че 

възприетата социална подкрепа при изследваните пациенти варира в границите на ниските и 
задоволителни нива. При прилагането на дескриптивен анализ се установиха различия в от-
четените стойности за възприета социална подкрепа и отделните променливи - пол, възраст, 
семеен статус, брой хоспитализации за последната година и честота на посещенията в програ-
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ма за психосоциална рехабилитация. В голяма степен се потвърди втората издигната хипотеза. 
При реализирането на линеен корелационен анализ се установи, че съществува статистически 
значима отрицателна корелация между нивото на възприета социална подкрепа и терапевтич-
ното повлияване на изследваните пациенти. С това се доказва и първата издигната хипотеза. 
Изследванията на социалната подкрепа в контекста на пациентите с психични разстройства 
все още са силно лимитирани, което представлява предпоставка за по-обширни проучвания в 
проблематиката.
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Представяне на случай.

Весела Кръстева-Симеонова
Гл. ас, д-р, СУ „св. Климент Охридски“,  

ФФ, Катедра „Обща, експериментална и генетична психология“
Светла Стайкова

Ас.,клиничен психолог, МУ-София,  
Катедра по психиатрия и Медицинска психология,

THE GIRL WHO IS SILENT - CHALLENGES IN PSYCHOLOGICAL 
ASSESSMENT OF A CHILD WITH MUTISM  

Case Study
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Резюме: Селективният мутизъм е относително рядко разстройство, което обикновено се регистрира 
при приблизително 0.7% от децата, започващи училище. То се характеризира с персистираща неспособ-
ност/отказ на детето да разговаря с други хора в ежедневни социални ситуации, въпреки наличието на 
речеви възможности за осъществяване на вербални интеракции. Тези прояви са устойчиви във времето, 
повлияват негативно функционирането на децата и изискват продължителна специализирана подкрепа. 
Психологичното изследване, което е една естествена стъпка от диагностично- интервенционния процес на 
децата с мутизъм, е трудно и поставя пред специалиста редица предизвикателства. В настоящия доклад са 
разгледани спецификите на психологичната оценка на 7 годишно момиче с мутизъм. 

Ключови думи: Селективен мутизъм; Психологично изследване; Диагностика; Деца. 

Abstract: The Selective Mutism is a relatively rare disorder, which is usually recorded in about0.7% of the 
children in primary school age. It is characterized by persistent inability/refusal of the child to talk with other 
people in daily social situations, despite the functioning of a speech ability for verbal interaction. These behaviours 
are sustained over the time, affect negatively the children behavior and require continuous professional support. 
Psychological assessment, which is a logical step in the diagnostic-intervention process for children with mutism, 
is difficult and presents diverse challenges for the experts. The present report describes the peculiarities of the 
psychological assessment of a 7-year-old girl with mutism. 

Key words: Selective Mutism; Psychological assessment; Diagnosing; Children. 

1. ВъВедение 
Да поздравиш, да изкажеш благодарност, да поискаш, да споделиш, да попиташ, да гле-

даш другите в очите.....Каква може да бъде причината дете, което говори добре у дома, с близ-
ките си, да отказва или да не е в състояние да го прави в други ситуации?Защо комуникацията 
с другите е съпроводена от чувство на напрежение, да бъде приемана като своеобразно изто-
щително препятствие и как иначе бъбривото дете у дома често има необходимостта от емоцио-
нална подготовка, запознаване със сценарии и стратегии, за да общува?Отговор може да бъде 
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намерен в диагнозата Селективен мутизъм (СМ). 

Впетата ревизия на Американската класификация на психичните разстройства- DSM-5 
(DSM-V, 2013) мутизмът е поставен в групата на тревожните разстройства, т.е. изваден от гру-
пата разстройства на социалните функции, започващи в детството и юношеството.Селективни-
ят мутизъм е тревожно разстройство, което може да доведе до изразена социална дисфункция. 
Функционирането на засегнатото дете се характеризира с пълно мълчание в поне една специ-
фична социална ситуация, на фона на възможност за речева комуникация в друга (Bergman, 
Piacentini & McCracken, 2002). Характеристика на СМ е голямото несъответствие между го-
воренето в домашен контекст и мълчанието в детската градина, в училище или други общест-
вени места (Bergman et al., 2002). Някои изледователи, работещи с проблема, разглеждат тези 
прояви като „стратегия за избягване, имаща за цел редуциране на определен емоционалнен и 
физиологичен стрес“ (Young, Bunnell & Beidel, 2012). 

В достъпната литература са описани сравнително малък брой случаи, представящи това 
особено функциониране, като броят на представителните проучвания, свързани него е край-
но недостатъчен. Именно поради това и епидемиологичните данни, свързани с него са от-
носително малко.Проучванията показват разпространение от 0,02%-0,05% (Goodman, Scott & 
Rothenberger,2007), около 0,7% (Bergman et al., 2002, Elizur & Perednik, 2003) до 1,9% (Kopp & 
Gillberg, 1997) и 2,0% според Kumpulainen et al. (Kumpulainen et al.,1998). В САЩ сазасегнати 
приблизително 1 на 143 деца (Bergman, Piacentini, & McCracken, 2002; Elizur & Perednik, 2003).
Регистрира се относително по- често сред децата с история на емигранти- 7.9 на 1000 (Dummit 
et al., 1997), 2,2% (Elizur & Perednik, 2002). При обсъждането на статистики от този род е коре-
ктно да споменем, че поради неговата рядкост и „незабележимостта“ на мълчанието феноме-
нът на СМ до късно остава по-трудно разпознаваем в професионалните среди и дълго време е 
разглеждан като по-тежка форма на срамежливост (Kopp & Gillberg, 1997; Schwartz, Freedy & 
Sheridan, 2006 г.). Ето защо е възможно да има по-висок процент на засегнати деца, който не е 
отчетен. Най-често родителите търсят помощ, когато детето бива сколаризирано, след вече 2-3 
години мълчание и при формиран затвърден поведенчески модел.

Този модел на поведение в интеракции с непознати хора, обикновено включва активно 
избягване на очен контакт, скованост в позата, бедност на жестовете, отложеност в реакции-
те, желание за контрол и лесна раздразнителност. При някои деца се наблюдават двигателни 
стереотипии или обсесивни поведения, екстремно притеснение, срамежливост, страхове от 
различно естество, които не са възрастово предопределени, депресивни състояния, тикове, 
нарушения в съня, в храненето, енуреза(Steinhausen, H.C., & Juzi, C., 1996).Тези особености 
правят изключително трудно психологичното изследване, а то е съществена част от планира-
ните с детето и семейството специализирани интервенции, от една страна поради нуждата от 
изясняване на нивото на развитие на детето, а от друга с цел идентифициране на допълнител-
ни проблеми (висок риск от коморбидност). При повечето деца се установяват емоционална 
и социална незрялост, интелектуалните възможности обикновено са в рамките на средната 
норма, но при над 50% от случаите се установяват специфични познавателни, също така и 
езикови дефицити - над 40%. Установява се наличието на коморбидност с известни нарушения 
на развитието - 68.5%, с висока тревожност - 74.1%(като най-изразени са социалната фобия и 
страхът от раздяла) и с елиминационни разстройства - 31.5% (Kristensen, H., 2000). Ориенти-
ране около началото на симптомите е също част от диагностичната работа на психолога при 
такива случаи. Фактори нерядко са събития от различно естество, които обаче оказват влияние 
върху социалното функциониране на детето – напр. смяна на жилището, на детската градина, 
на училището и др.под., загуба на близък човек, фамилни кризи, внезапна болест – както на 
детето, така и на родители, др. близки(Steinhausen, H.C., & Juzi, C., 1996).

Комплексността на професионалния психологичен подход предполага и информация от-
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носно рисковите фактори, съотнесени към конкретното дете. Целта е по-прецизно планиране 
на психодиагностичните методи, както и по-късно, адекватно на нуждите съветване на семей-
ството и свързаните с него и детето специалисти, учители. Оказва се, че 1. Проявите на сепара-
ционна тревожност се регистрират при повечето случаи и се считат за свързани с възникването 
на ЕМ. Налице е силна връзка на зависимост между детето и майката, която е свръхпротектив-
на и доминираща (Hayden, 1980, Remschmidt et al., 2001). 2. Значима е ролята на вродени тем-
пераментови черти и психофизиологични характеристики, които от най-ранна възраст опреде-
лят реакцията на детето спрямо стимули на средата в континуума от инхибираност и замлък-
ване към оживеност, разговорливост и стремеж към изследване на средата. В по-късна възраст 
към проявите на инхибираност се присъединяват страхове и срамежливост. При децата, които 
реагират с инхибиция в поведението, се отбелязват трайни неврофизиологични и вегетативни 
характеристики (по-висок пулс, повишени нива на кортизол в слюнката и на метаболити на 
норепинефрин в урината, разширение на зениците). Тези изследвания позволяват ЕМ да бъде 
разглеждан като проява на крайна поведенческа инхибираност в описания континуум (Dummit 
et al.,1997). 3. Социалната фобия също се разглежда като предиспозиционен фактор. Все повече 
популярност придобива идеята за ЕМ като ранен симптом на тревожно разстройство у децата 
и по-точно подтип на социалната фобия с по-ранно начало и различна симптоматика. Някои от 
изследванията показват, че поне 97% от децата с ЕМ отговарят на диагностичните критерии за 
социална фобия (Black and Uhde, 1995; Dummit et al., 1997). За връзка между тези разстройства 
говорят и резултатите от прилагането на медикаментозно лечение, ефективно при възрастни 
със социална фобия. 4. Психотравмата (отделяне от родителите, болест или загуба на близък/
роднина, физическо и сексуално малтретиране, свръхконтрол и враждебност от страна на ро-
дителите) се поставя също като възможен фактор, преципитиращ симптоматиката (Black & 
Uhde 1995; Steinhausen and Juzi 1996; Dummit et al., 1997), но получените анамнестични данни 
сочат отсъствие или незначително ниво на травматизъм в изследваните групи на деца с мути-
зъм. В допълнение към посочените рискови фактори в горния контекст като по-травматични за 
децата с мутизъм се приемат събития като постъпване в ново училище, смяна на местоживе-
енето и др.под., които променят установеното до момента статукво на детето. 5. Билингвизъм 
в семейството е рисков фактор. В емигрантските семейства ЕМ се регистрира по-често. 6. В 
литературата(Remschmidt et al., 2001, Kristensen, H., 2001) се съобщават и предположения за 
рискови фактори свързани с психични разстройства при родителите, направени на базата на 
обобщени резултати, получени от психологични въпросници (по-висок дял на шизоидни май-
ки + бащи, шизотипни майки, тревожни бащи, избягващи майки). 

Повечето автори са единодушни, че ранното диагностициране води до по-бързи и пълно-
ценни терапевтични резултати, въпреки ясно очертаващата се тенденция за развитие на опре-
делени личностови характеристики.

1. предстаВяне на случай

Имената на детето, както и други данни, които правят възможно неговото иденти-
фициране, са променени или изключени, за да се запази поверителността на информацията. 

Цел на изследването: оценка на познавателните възможности, социо- комуникативните 
умения и емоционалното състояние.

Използвани методи: интервю с родителите и детето; наблюдение на поведението в ин-
дивидулен контекст на работа в присъствието на родител/и и самостоятелно; преглед на до-
кументация и видеоматериали;Strength and Difficulties Questionnaire- форма за родител и за 
учител; HAWIK-R, рисувателни тестовеи др.

Повод за консултация и заявка за психологично изследване
Ана е навършила съвсем скоро 7г., когато родителите й търсят консултация с психолог. 
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Насочени са от учителите в детската градина, които при завършване на предучилищната гру-
па, за пореден път изказват притесненията си за детето и по- конкретно за това как то ще се 
адаптира в първи клас. Поводът е липсата навербална комуникация с момичето (възрастни и 
деца, които не са част от семейството), коятоспоред педагозите не може да бъде обяснена с 
наличието на познавателен и/или речеви дефицит, но не изключва такъв и съответно изисква 
психологична оценка.

Семейство и семейна среда
Ана е единствено дете в семейството. Родителите й имат брак от 8г. Те са във възрастта 

32-35г., успешно реализиращи се в професионален план, със сравнително висок социален ста-
тус, но със силно ограничен социален живот – М. „Нямаме време за други хора...отдадени сме 
на детето...чувствам вина, че ходя на работа, а не съм до нея”. Живеят в собствено жилище, в 
близост до родителите на майката, които при нужда се включват в отглеждането на момичето. 
Както майката, така и бащата нямат братя или сестри. Родителите на бащата, живеят в провин-
цията и по-рядко се виждат с със своя син, съпругата и дъщеря му. В почивните дни обикнове-
но семейството пътува, като изборът на място и време, често се определя от самото дете.

История на развитието- по данни на родители и въз основа на представена документа-
ция

Единствено дете в семейството, от втора бременност, протекла без усложнения. Първа 
бременнонст година преди това, приключила в 3л.м. Раждане с плановоsectiocesareaблизо до 
термина. Кърмена до 18м.- М. „Исках още да я кърмя, но нямах вече кърма... На нея й харесва-
ше, особено когато беше разстроена или трябваше да си ляга.” Захранване- б.о. Проходила на 
12м. Първи думи към 18-20м.- „Мама”, „Тата”. Тазови резервоари - овладяни навреме. Не съ-
общават здравословни проблеми, освен настинки и други подобни, с които се справяли бързо.
Непосредствено след раждането, решили да настанят детето в отделна стая, но скоро се отка-
зали- М. „Плачеше нощем и трябваше да ставам и да ходя при нея. Бях много изморена и беше 
по-лесно да я преместим при нас. Все още спим тримата на спалнята“. Отглеждана предимно 
от майката до 24м., когато правят неуспешен опит за тръгване в ясла- Т. „Водехме я заедно. 
Още при наближаване, започваше да плаче. Едва се отделяхме на вратата. Беше много тежко 
и за нас.” На 36м. - детска градина. М.„Вече беше по-лесно. Първоначално оставаше по 1-2ч., 
след това до обяд и постепенно по цял ден. През останалото време със съпруга ми правехме 
невъзможни неща, за да я вземаме след градината...Беше късмет, че хареса учителките. Докрая 
седеше плътно до тях. С децата така и не започна да играе.”

Първи тревоги и притеснения
В рамките на консултацията родителите споделят, че според тях до 3г. възраст Ана не се 

отличавала особено от другите деца, навън търсела основно тяхното присъствие и изглеждала 
несигурна, но у дома и сред членовете на раширеното семейство била спокойна и уверена. 
Все по-активно искала родителите да се съобразяват с нейните желания и те разглеждали тези 
поведения като „прояви на индивидуалност и лидерски дух, които ще й бъдат полезни“. Около 
навършването на 3г. възраст на детето, приятелка на майката, която не била виждала Ана от 
бебе, обърнала внимание на това, че тя не отговаря на въпроси и не участва в разговор. Родите-
лите обяснили това поведение с притеснителност, но след това започнали постепенно да отчи-
тат особеностите й- Т. „Когато бяхме сред наши приятели, между които има не само възрастни, 
но и деца, тя мълчеше или шептеше на ухото на някой от нас, когато иска нещо. Не отиваше 
да играе с децата, но ги гледаше с интерес. След това, у дома, разказваше с вълнение какво 
са правели те или го играеше с куклите си. Често караше ние с майка й да бъдем в ролята на 

МОМИЧЕТО, КОЕТО МЪЛЧИ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ ПСИХОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ ...



КЛИНИЧНА ПСИХОЛОГИЯ
876
другите деца, а когато отказвахме, тя се ядосваше, започваше да плаче, да се тръшка и трудно 
я успокоявахме...понякога ни удряше“.Обяснение търсят в относително изолираното от гледна 
точка на контакти ежедневие и вземат решение за подновяване на опитите за детска градина. 

По време на тези няколко години, неколкратно получавали сигнали за това, че Ана не 
разговаря с децата и използва само отделни думи с една от учителките- шепнешком, но били 
по-спокойни, защото самото момиче с въодушевление разказвало за ежедневието там. По вре-
ме на празници и тържества в градината, които се организирали, присъствала на сцената, не 
се включвала, но в домашна обстановка рецитирала, пеела и изпълнявала ролите на децата. В 
края на годината, при стандартно за детското заведение прилагане на заключителен тест, Ана 
изпълнила само отделни задачи, въпреки че според родителите вече може да чете и да пише.

Същевременно Ана ставала все по-контролираща родителите, все по-често избухвала, 
започвала да ги обижда, удря. Държала да получи различни неща веднага и те, притеснявайки 
се „че я разстройват и така съвсем няма да говори“, изпълнявали всичко. Във времето, в кое-
то идват на оценка Ана вече не говори с бабата и дядото, с които била по- близка, отказва да 
остава с тях, но в същото време иска да ходи в дома им, особено когато близко съседско дете 
им гостува- момче на 8г. Бащата станал свидетел как докато двете деца строели с конструктор, 
Ана се обърнала към бабата и спонтанно поискала вода, след което се ядосала и отказала да 
пие от донесената чаша. Т. „Тя е труден характер. Вече не съм сигурен, че всичко това е от 
притеснение. Надяваме се, да ни помогнете да разберем какво става с нея и как да преодолеем 
тези трудности. Имаме нужда от документ, който да представим в училище, за да разберат, че 
тя е умна и да бъдат по-толерантни към нея.“

Поведение на детето по време на консултацията и в рамките на самото изследване
Привлизането в кабинета Ана държи с две ръце майката, дърпа я към вратата и почти не 

поглежда към специалиста. Бащата обяснява, че въпреки че са се опитали да я подготвят за сре-
щата, тя е разстроена тъй като по тове време следи определен телевизионен сериал и не желае 
да го изпуска. Не се опитва да помогне на майката. След коментар на психолога за разочарова-
нието на детето от нарушените планове и разясняване на целите на сесиите, постепенно то се 
успокоява, притихва, но продължава да стои зад майката. Следи с интерес разговора, като при 
несъгласие с казаното удря майката. Очният контакт става все по-добър. Планирани са нови 3 
срещи.

При втората сесия, която е реализирана на следващия ден, момичето е придружено само 
от майката. Първоначално се репродуцира сцената от консултацията, но много скоро след това, 
след насърчаване на майката да седне на отделен стол, заемайки го изцяло, момичето се наста-
нява на най-близкия до нея. Не отговаря на въпроси, отказва да рисува или да играе с другите 
предложени стимули. С интерес наблюдава рисунката, която правят специалиста и майката. В 
края на сесията се симулира ситуация, в която Ана трябва да подаде молива на психолога и 
това се случва.

Трета сесия- Ана влиза в кабинета след майката. Оптива се да седне в нея или да я измес-
ти от стола, но в крайна сметка приема, че трябва да седи самостоятелно. Представена е ри-
сунката от предната среща и е предложено да се направи нова, в която да участват всички. Ана 
не се включва. Възложено й е да подава цветовете, от които майката и психолога се нуждаят. В 
края на сесията, нашепва на майката какво да нарисува.

Четвърта сесия- Ана е придружена отново от майката. Влизането в кабинета и настанява-
нето не представляват трудност. Приема предложението всеки от присъстващите да нарисува 
човек, без другите да го гледат докато работи. Рисува по модел геометрични фигури, попълва 
лабиринт. Отсъства вербална комуникация. 

След обсъждане с родителите и настояване от тяхна страна да бъде реализирано психо-
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логично изследване, са планирани нови срещи.

Пета сесия- Ана приема предложението да остане насаме с психолога и да рисуват заед-
но. Помолена да напише името си върху новата рисунка, тя приема и това позволява провежда-
нето на диалог, в рамките на който специалиста задава устно въпрос, а детето отговаря писме-
но. Пише с печатни, едри букви, относително разбираемо и с малко грешки. По този начин при 
следващите 5 сесии момичето изпълнява редица тестови задачи. Отговаря на отделни въпроси, 
шептейки на майката в присътвието на психолога, но не и директно. Голяма част от времето е 
посветено на стимулиране на комуникацията и готовността за сътрудничество. Получените по 
този начин резултати са относими към момента на изследване и могат да се разглеждат един-
ствено като източник на хипотези за развитието и състоянието на детето.

В рисунките на свободна тема на Ана присъстват героини от актуални анимационни и 
игрални детски филми, изобразени старателно и прецизно. При съвместна рисунка(М, Д, П)- 
„Драсканица“, тя се включва първоначално резервирано, но скоро след това започва да нару-
шава реда и да изпреварва майката, да заличава нейните елементи и т.н. Това поведение не се 
пренася към психолога. В рисунка по инструкция, направената човешката фигура е от жен-
ски пол, разположена е равномерно върху средната част на листа, с очакваните елементи на 
развитие, усмихнат лицеизраз и стандартно облекло-според системата за оценяване на Копиц, 
съответства на календарната възраст на детето.

Установеното на този етап интелектуално функциониране е в границите на средна-
та норма при IQ=110 (VIQ=108 и PIQ=110) по HAWIK-R. Тестовият профил е относително 
хармоничен - най-ниските стойностни точки са по субтеста „Аритметично мислене“- 9ст.т. 
Ана демонстрира относими към нейната предучилищна възраст общи познания и добри кон-
структивни умения. Въпреки че е в състояние да отговаря единствено писмено или шептейки 
на майката, може да се предположи, че възможностите й за вербално изравяне са възрастово 
съответни. Това се потвърждава от предоставените от родителите видеозаписи, представящи 
различни ситуации от ежедневието на детето, семейни тържества, почивка и др., в някои от 
които момичето говори свободно с родителите (но не и пред други хора), използвайки сложни 
изречения и т.н.

С цел осигуряване на допълнителна информация за поведението на момичето и неговото 
функциониране в различни социални среди, родителите са помолени да попълнят въпросника 
Strength and Difficulties Questionnaire (Goodman, 1997), както и да съдействат за попълването 
на варианта за учители, който същият инструмент има. Техните оценки показват, че поведе-
нието на Ана в дома и в детската градина е много различно, като в семейството се акцентира в 
по-голяма степен върху поведенческите проблеми, докато в градината върху емоционалните. 
От друга страна и родителите и учителите оценяват отношенията с връстниците като проблем-
ни, а т.нар. просоциално поведение, като много ниско. Всички тези резултати отразяват както 
поведението на самото дете, така и гледната точка на съответния информант, неговия опит с 
конкретното дете и с деца изобщо, специфичните изисквания към детето и т.н. 

2. дискусия

Чрез настоящия доклад имаме за цел да споделим своя клиничен опит от контакта с дете 
с мутично поведение и неговото семейство, илюстриращи своеобразната многопластовост на 
психологичната работа. Описаните сесии са подчинени на заявката на родителите, но са съ-
образени с нуждата на детето от по-продължителен период на адапатиране. Психологична 
дейност по събирането, оценката, и интегрирането на информация за детето и неговото се-
мейство, е постигната чрез различни методи и източници, съгласно предварително определен 
план. Акцент е поставен върху търсенето на ресурса, както на детето, така и на семейството. 

Няколко са сферите подлагащи на своеобразно изпитание опита и професионализма на 

МОМИЧЕТО, КОЕТО МЪЛЧИ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ ПСИХОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ ...



КЛИНИЧНА ПСИХОЛОГИЯ
878
клиничния психолог при работата с дете със селективен мутизъм:

1. Преодоляване на затрудняващите комуникацията поведенчески изяви на дететова-
риращи от напрежение, подтиснатост и тревожност до дистанцираност, опозицион-
ност, провокативно и дори агресивно поведение. 

2. Паралелната работа с родителите. Привличане на родителите като своеобразни парт-
ньори в диагностичния процес. Необходимостта от разясняване същността на особе-
ностите на мутичното поведение, снемане на обикновено високата тревожност у тях, 
отговор на редица въпроси и т.н. 

3.  Подготвяне на психодиагностичния план на сесиите с детето и родителите. Това 
предполага и да се структурира, анализира и интерпретира информацията около 
времето, когато са забелязанисимптомите, идентифициране на устойчиви условия, 
водещи до подкрепа на манифестирани поведения и/или затвърдени механизми за 
избягване на натоварващите детето ситуации; Продължителност, обхват и постоян-
ство на симптомите; Дефиниране на социалния контекст на мутичното или вербал-
ното и невербалното поведение; Анализ на информацията от различни източници, 
подбрани съобразно хипотезите и целите на психологичното изследване - записи / 
видеозаписи за анализна езиковата структура, информация от детска градина/учили-
ще (със съгласието на родителите), структурирано/полуструктурирано наблюдение 
на поведението на детето по време на изследването; История на развитието; Подбор 
на психологичния инструментариум, адекватно приложим към конкретния случай и 
съответно обработка и интерпретация на получените резултати. 

4.  С цел своеобразна реабилитация на интелектуалните възможности на детето и на 
неговите психологични затруднения, удачнен финал на психодиагностичните срещи 
е разговорът с него по посока разясняване на резултатите по достъпен за разбирането 
му начин.

По-висока ефективност в хода на изследването се постига чрез спазване на някои уни-
версални правила, обезпечаващи по-благоприятен ход на контакта, които биха могли да се 
оформят и като препоръки към учителите и близките хора. Приемането на мълчанието е пър-
вата важна стъпка(Katz-Bernstein, 2011), показваща уважение и зачитане на детето. Префор-
мулирането на мълчанието, което най-често е разглеждано като лоша проява в добра, помага 
значително- П. „Безстрашно е и да се мълчи!“.

Детето не бива да се принуждава детето да говори, не бива да се очаква да ни отговаря, 
когато го поздравяваме напр. и съответно това поведение не бива да бъде разглеждано като 
отхвърляне на нас самите.

Не се препоръчва да се инициира директна вербална комуникация, да се задават въпроси 
и да се настоява за отговор. П. „Няма нужда Ана да ме поздравява с думи. Това, че тя е тук е 
достатъчно ясен сигнал за поздрав.“ Не бива детето да бъде насилвано да говори или съответно 
санкционирано при мълчание. Много важно също така е да не бъде награждавано, ако говори, 
тъй като всяко насочване на вниманието към тази форма на общуване, води до активизиране на 
защитите на детето.П. „Демонстрирайте зачитане на преживяванията и емоциите на Ана, като 
запазвате дистанция и назовавате ясно нейното право сама да реши, кога и с кого да говори.“

В някои сесии с Ана, се позовахме на често използваната тактика за индиректна кому-
никация посредством кукла или друга играчка, а също и предоставяйки възможност за алтер-
нативна комуникация чрез родител, чрез играчка, чрез жест и посочване, чрез рисунка или 
писмена реч. Вместо поздрав или укор, би могло да се прибегне до назоване на някои наши 
лични преживявания и чувства, включително такива, свързани с общуване с непознати, изява 
и т.н., представяйки същите като нещо обичайно, присъщо на повечето хора. В този смисъл, 
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включването на детето в група с други деца, сред които има и такива със сходни проблеми, би 
било полезно, както диагностично, така и терапевтично. Ангажирането на детето, в общи зада-
чи, които трябва да бъдат решени чрез работа в екип, дава резултати.

По молба на психолога, родителите на Ана предоставиха записи, някои от които направе-
ни за самото изследване (конкретни задачи, въпроси и т.н.) и с нейно позволение записите бяха 
пуснати, което провокира дълбока емоционална реакция у детето.

Като обобщение от психологичното изследване, след анализ и интерпретация на резул-
татите от стандартизираните методики, структурирано наблюдение и интервю с родителите 
може да се каже, че Ана има когнитивно развитие в норма, с интелект средна норма и тестов 
профил без значими флуктуации в резултатите по отделните субтестове.Макар общуването да 
беше редуцирано и лишено от богатството си, което иначе бе демонстрирано в свободното кон-
тактуване от записите предоставени от родителите, Ана няма дефицит в езиковото си развитие. 
Резултатите от психологичите методи използани за изследване на когнитивното функциони-
ране на Ана свидетелстват за добър потенциал, който хипотетично би осигурил възможност-
та детето да се справя сравнително добре с изискванията на общообразователната структура. 
Значими обаче се оказват затрудненията в емоционалната сфера, наличието на поведенческа 
проблематика, отклоненията в социалното функциониране, снижените адаптационни способ-
ности. Това от своя страна налага системна психологична работа в индивидуален и групов 
контекст, подкрепа и съветване на родителите, колаборация за обмен на информация и даване 
на специфични насоки за работа с особеностите и трудностите на Ана с нейните учители. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В малкото публикувани проследени случаи на деца със СМ се описва относително раз-

нообразие на тяхното развитие и неясна прогноза, често насочваща към формиращи се лич-
ностови особености. Психологичното изследване на тези деца е професионално изпитание, 
преодоляването на което изисква от самите специалисти опитност, гъвкавост, толерантност и 
тясно сътрудничество с родителите. Съвсем естествено е да се очаква последващите терапев-
тични интервенции да бъдат мултимодални и съобразени, както с индивидулните характерис-
тики на конкретното дете, така и с ресурса на семейството, културалните модели и специфики 
на общността.
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THE NEED TO MEETAN PSYCHO-ONCOLOGIST
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„IMPERARE SIBI MAXIMUM IMPERIUM EST” – „Власть над собой – вышая власть”.
Човек може да изпълнява неограничено количество роли – да бъде родител, началник, възлюбен, 

може да развие и предположи най-различни качества – ум, обаяние, чувство за хумор, но... от тази минута 
той се превръща в „раково болен”.

Цялата човешка същност, която го представлява, изведнъж се заменя, идентифицира с болестта.
Болестта е ярко, разгърнато детайлно проявление на нереализиралия се или угасващ природен 

проект, какъвто се явява индивидиумът.
Тогава наедине със себе си и пред Твореца, е потребно да се потърси отговор на тези простички 

въпроси:
1. Потребен ли съм Аз на себе си?
2. Мога ли да доверя бъдещето на себе си?
Какво трябва да направи пациентът, ако иска да анализира, разбере и измени състоянието си, 

осъзнавайки грешките в идеите си, представите си, несъгласуваността и отрицателните резултати.
Необходимо е в психологичен план да намери нивото си, където при желание, ще разбере 

необходимостта да се промени. Медиатор в тези му търсения е психоонкологът.
Обект на изследването: онкологично болните със своите специфични особности.
Предмет на изследването: индивидуалните психологически особености на болните от рак. 

„IMPERARE SIBI MAXIMUM IMPERIUM EST” – „Power over myself – the superior power”
One could perform numerous roles – to be a parent, boss, beloved, and could develop and apply various 

qualities – mind, charm, sense of humorq but… from this moment he becomes “cancerous”. 
The whole human being that he represents is suddenly replaced by, identified with the disease.
The disease is bright, detailed depiction of unrealized or involved natural project such as individualism.
Then, all by yourself befor the Creator, it is necessary to look for answers to these simple questions:
1. Do I need myself?
2. Can I trust myself for my own future?
What can a patient do if he wants to analyze, understand and change his state, realizing his faults in his 

ideas, his views, inconsistency and negative results.
Psychologically, it is necessary to find his level where, if desired, will understand the need to change.
The psychologist is the mediator in this searching.
Object of the research: Oncologically ill people (Patients with Cancer) with their individual psychological 

characteristics.
Subject of the research: Precisely these individual psychological characteristics of patients with Cancer.

ВъВедение

Предмет на психоонкологията са емоционалните реакции на пациентите, болни от рак, на 
членовете на семейството им и на лицата, които се грижат за болните.

Човек може да изпълнява неограничено количество роли – да бъде родител, началник, 
подчинен, възлюбен, може да развие и предположи най-различни качества – ум, обаяние, 
чувство за хумор, но... от даден момент в живота си той може да се превърне в „раково 
болен”. Цялата човешка същност, която го представлява, изведнъж се заменя, идентифицира 
с болестта. Всички от неговото обкръжение, включително и лекуващият го лекар, забелязват 
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едно – физическия факт от онкологичното заболяване и всички форми на лечебни практики ще 
имат за обект изключително физическото тяло на човека, но не и неговата личност.

Болестта е ярко, разгърнато детайлно проявление на нереализиралия се или угасващ 
природен проект, какъвто се явява индивидиумът. Дори и да няма явно изразена болест, ще 
присъстват симптомни комплекси – съвкупност от психическата дейност на субекта, действаща 
независимо от властта на Егото.

Всяка болест внася изменения в живота на човека. Онкологичните – го делят на „до” и 
„след”.

При работата ми с онкопациенти прави впечатление, че болшинството от тях възприемат 
болестта си като привнесена от вън, нападнала собственото им тяло. Неразбирайки причините 
на случващото се и категоризирайки се като жертва, пациентът атакува лекаря с надеждата да 
го избави от „злото”.

Остава без отговор един основен въпрос – кое е послужило като пусков механизъм, за да 
се задейства програмата за самоунищожение? Дори, ако официалната помощ е закъсняла, или 
изчерпала своите възможности, от особено значение е да се знае, че паралелно съществува и 
програма за оцеляване, стига да не е изчерпан биологическия срок на живота.

В нашите училища никой не ни учи да „слушаме” своето тяло, да не бъдем в него „на 
части”, а в съюз и да усещаме това единство. Повече от 90% от онкоболните пациенти знаят за 
своето тяло толкова, колкото отразява огледалото.

Всички болести имат дълбок смисъл и ни предават послания на психиката. Онкологичните 
и другите тежки заболявания са съпроводени с интензивни и мъчителни преживявания от страна 
на заболелия, които предимно са свързани с витална заплаха, интервенции с инвлидизиращи 
последствия, продължително тежко лечение, с последващи изменения в социалния и материален 
статус.

Цялостната картина на всяко едно заболяване, в това число онкологичното е възможно 
тогава, когато едновременно с нейното соматично проявление се отчете и нейният психологичен 
компонент, изразяващ се в отношение към болестта на болния и се проявява чрез различните 
негови реакции както към състоянието, така и към болестта. Онкологичните заболявания 
са носители на витална заплаха. Когато човек чувства, че каквото и да прави – изход няма, 
отключва т.нар. състояние на безнадеждност. Когато всички опити да реши проблема се 
провалят, започва да усеща безпомощност.

Когато двете чувства на безнадеждност и безпомощност се обединят в едно състояние, 
той става апатичен. Апатичността подтиска проявлението на жизнеността на човека, в резултат 
на което, той сам „изключва” съпротивителните механизми срещу болестта.

Оттук и предполагаемо, че ракът всъщност се явява неосъзнаваемо самоубийство.
Ето защо съм склонен да предположа също така, че лечението на всички заболявания е 

възможно, ако на процеса на оздравяването не препятства невидимият партньор на субекта – 
скритият аспект на неговата личност. Сократ преди 2400 години е споменал: „Няма телесна 
болест отделно от душата”.

Какво трябва да направи индивидът, ако иска да анализира, разбере и измени състоянието 
си, осъзнавайки в идеите си, представите си, несъгласуваността и отрицателните резултати. 
Необходимо е в психологичен план да намери нивото си, където при желание, ще разбере 
необходимостта да се промени. Към днешен ден няма изчерпващи дефиниции за здраве и 
болест. Аз предполагам следната интерпретация:

Болестта е нарушение на условията на образа на живот, жизнения стериотип, стила на 
живот на индивида.

Здравето е абстрактно-логическа категория и нейния теоретически анализ е възможен 
само чрез помощта на модели. Тези модели са субективните представи за здраве съотнесени с 
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действителното актуално състояние. В тях няма противопоставяне здраве-болест, а съпоставяне, 
където качественият аспект здравето е частен случай. Аспектът като такъв отразява оформелия 
се през личностното развитие, в преходите на социализация, субективна концепция за здравето. 
Предположимо:

- осъзнаване и идентификация на собственото вътрешно динамично състояние с 
приетия от него за психосоматичен модел;

- осъзнаване на появяващите се признаци-симптоми, нарушаващи хомеостазата, т.е. 
идентифициране на индикации отклоняващи от динамичните процеси във вътрешния 
модел на подражание.

Тук степента на осъзнатост към собственото здраве, в болшинството случаи е в пряка 
връзка със социокултурния контекст. Така обективната необходимост формира единствената 
картина в представите на онкологично болния – осъзнаване ценността на здравето и ниското 
ниво на грижа за здравето.

Ключ – Умението да се контролират мислите – Човек е ограничен в тези граници, които 
сам създава със своите ограничаващи мисли. 

потребен ли съм аз на себе си?
След първичното интервю, при последващи сеанси с моите пациенти им предлагам да 

се срещнат най-напред със себе си. Това може да се случи в кабинета или в удобна за тях 
обстановка на различно място. След приложени техники за релаксация, когато предположимо 
в някаква степен, е неутрализирано ежедневното напрежение, се задава въпроса: Потребен ли 
съм Аз на себе си?

Защо се търси отговор конкретно на този въпрос?
Манифестираната диагноза за едно особено сериозно заболяване е в състояние да 

парализира пациента комплексно.
Поради това се налага да се обясни с кратък обзор Стреса като феномен.
Ако вие сте антилопата, бягаща да се спаси от саблезъбия тигър, или сте саблезъбия 

тигър бягащ с всички сили, за да се нахрани – и в двата случая физилогичните механизми 
задействащи реакциите във вашето тяло, прекрасно ви позволяват да се справите с такъв 
краткосрочен кризисен стрес. Животните след тази криза или живеят, или са мъртви. 

А когато ние безделничим, но се безпокоим – активираме същите физиологични 
реакции. Но ако те се превърнат в хронични – се изправяме пред катастрофа. Академични 
данни доказват, че заболявания, следствие стрес, се активират поради това, че прекалено 
често се задейства физиологичната система, предназначена за извънредни ситуации. Нещо 
повече – не я изключваме прекалено неопределено време, в безпокойство за каквото се сетите. 
Тук стресорът вече е самото очакване на стресора. Попадането в психологически „щопор”, 
следствие на безпричинно активиране на стресовия механизъм, характеризираме с понятието: 
„тревога”, „невроза”, „параноя”, дори „неадекватна агресия”.

Човекът е единствената форма на живот на планетата Земя, осъзнала своята смъртност.
Психо-физиологичните изменения, настъпващи в човешкия организъм са материализация 

на „невидимите” усещания и емоции, обединени под термина Страх.
Страхът отразява човешката зависимост от знанието му за смъртта. При онкологично 

болните пациенти тази тема е под „камък”. В българския фолклор съществува поговорката „Да 
спи зло под камък”. Защо? Средата, където протича живота на болните от рак, е мястото където 
се споделя и най-съкровеното.

Проблемът е в това, че никой не може да му помогне, ако той не реши да сподели. Не 
споделяйки, вид начин да избягаш от случилото се, не те прави по-здрав.

Близките, заинтересовани, от състоянието на болния, биха откликнали след неговото 
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манифестиране на усещания, породили емоции отразяващи протичането на вътрешната 
картина на болестта.

Това трудно решение е тяхната червена линия между живота и неговата трансформация 
в смърт. Осъзнаването му е мощен фактор за трансформация на личността или ние, изправени 
пред феномена Осъзнаване, ставаме свидетели как съзнанието неосъзнато взема решения за 
осъзнаването. Ефектите от осъзнаването, породени от неосъзната дейност на съзнанието, се 
явяват като следствие на когнитивния избор, поне на един от потенциално възможните варианти 
за разбиране на реалността. „Осъзнаването” в частност при тези пациенти, е продукт на 
когнитивната дейност, която се осъществява посредством функционални механизми. Осъзнава 
се винаги това, което, до момента на преживяната субективна очевидност на случващото се, е 
избрано за осъзнаване. По този начин осъзнаването е резултат от взетото решение.

Тук е уместно да припомня темата на изложението: „Потребността от среща с 
психоонколог”.

Защото тя се явява сериозна възможност за преработка на страха на пациента, на първо 
място ще се проследи генезиса на развитието на страха, изследвайки обвързаността му в 
индивидуално-семейни и социо-културни условия.

Другото е опита да се организира „очна ставка” на индивида с източниците на неговите 
страхове и тяхната трансформация за преодоляване.

Не на последно място, да се преодолее страхът от загубата на собственото Аз. Ще цитирам 
пациенти: „Моето тяло да остане без собственик...”.

Онкологичните заболявания към днешен ден се водят от неизяснен произход. Няма 
нобелов лауреат в тази област, както няма и такъв в областта на шизофренията (някъде назована 
като рак на психиката). 

В специализираните болнични заведения лекарите ще се опитват да въздействат върху 
телесността на болния, къде със или без негово съгласие.

Единството на организма е най-ясно изразено във функциите на ЦНС. Тя регулира неговите 
вътрешни вегетативни процеси, както и външните, и връзките му със средата. Интеграцията 
на всички външни и вътрешни дейности на организма се извършва от неговото централно 
управление, представено от висшите центрове на нерванта система, които при човешките 
същества ние наричаме „личност”. По този начин психологичните феномени представляват 
”субективни образи на физиологичните процеси”. 

Единството организъм-личност е изградено не на принципа на еквипотенциалността на 
всички негови части, а на строга структурно-функционална диференциация и специализация, 
резултат от хилядолетното еволюционно развитие. 

Страхът е индивидуален и отразява личностните особености на всеки. Той се ражда 
заедно с нас. 

Не може да се интерпретира страхът „без страх”. Той винаги е сигнал, който в основата 
си съдържа предложение за решение на опасността.

Общуването с психоонколог дава на пациента да предположи източниците на своите 
страхове и тяхното осъзнаване. Степента на осъзнатост свидетелства за когнитивна зрялост. 
Отклонението и неясната формулировка в обяснението на страха тормози, води до стагниране 
в бъдещото му развитие и остава на нивото, до което е била ясна формулировката.

Тези страхове са неразпознаваеми за другите, защото те са непознаваеми за самите нас 
(като пациенти).

Онкоболният в необходимостта си да преодолее кризисната ситуация трябва да разбере, че 
не може да удря и да бяга. Това решение е неприложимо. Винаги използвам, за да илюстрирам 
разбираемо за пациента казусите, притчи, поговорки, кратки сказки.

В случая: С пушка в гората на лов за мечки, срещаш мечката. Хвърляйки пушката и в 
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мислите си изричайки: ”Аз съм за гъби” – отговаряме на въпроса – Потребен ли съм аз на себе 
си?

Всеки един човек е в състояние да въздейства както на болестта, така и на здравето си. 
Потребността от собственото Аз, т.е. волята за живот са мотивиращи за отговор на поставения 
въпрос.

мога ли да доВеря бъдещето на себе си?
Когнитивно-личностните особености на болните, в частност, особеностите на базисните 

им убеждения за себе си и обкръжаващата ги действителност, през призмата, която са възприели 
да формира поведението им, са взаимносвързани с параметрите на посттравматичното им 
състояние.

Основополагащо в отговора на този въпрос е тънката червена линия, разделяща 
пациентите на тези „Не мога да умра, докато не реша всичките си проблеми” и другите 
„скептично настроени на сътрудничеството с лекаря и психолога”.

Ние осъзнаваме (възприеемаме, помним и чувстваме) единствено това, което разбираме. 
Оттук, не може човек със съзнание да не разбира. Следователно когато говорим за усещания, 
възприятия, представи и емоции, имаме предвид процес на съзнателно сътворени.

Съзнанието оперира със смисъла. Смисалът в съзнанието се формира от акта на негово 
разбиране.

Имаме 5 вида физически сетива и всяко има определен спектър. Наборът от тези сетива 
възприема заобикалящата информация от определена гледна точка и на тази основа изгражда 
образи. Следователно това е непълна и неточна картина. Това просто е интерпретация. Всички 
интерпретиращи се позовават на персоналното възприятие на реалността, а не на собствената 
истина.

Нашите мисли са резултат от натрупания житейски опит. Те буквално се опитват да 
пренаредят заобикалящата ни действителност в познат на тях порядък. Физическият свят край 
нас е стартирал от идея еволюирала до степен, според това как е споделяна и интерпретирана, 
докато съзрее достатъчно.

Това, което мислим, че е вярно, всъщност е илюзия. Тя обслужва единствено създателя 
си.

Човек е енергия в нейното най-чисто и интелигентно въплащение. Тази енергия постоянно 
се променя, но под контрола, основан на правила, на неговия мощен интелект.

Актът на наблюдение на обекта на внимание го кара да бъде там и такъв, където и какъвто 
можем да го видим. Той не съществува независимо от неговия наблюдател. Така че, нашето 
наблюдение, внимание, буквално, създават този обект.

Тези теоретически обяснения са в пряка зависимост да обяснят какво се случва, когато 
пациенът започва да мисли върху отговора на въпроса.

Това, което се случва с тялото ни е ефект, създаден по причина. И тази причина сме ние 
собствено – нашата мисъл.

Тяло не можем да произведем, но можем да го усетим. Тялото може да бъде усещано – 
то е уникално в тази си функция. Мислите, мисълта не може да се почувства- тя се измисля, 
създава и обяснява. Тя има потребността да усеща сама себе си.

Когато пациентът се сблъска с ограниченост и безпомощност в лицето на лекуващите го 
лекари, започва да се замисля върху прилаганата пряко него схема „физическите заболявания 
се пораждат от физически причини и се лекуват чрез помощта на физически вмешателства”.

Тежестта на болестта и способността ѝ да „отнема” личността предполага въпроса – 
защо се появява.
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Заключение
Болестта се случва и развива с локализацията в човешкото тяло – Homo aegrotus, за да 

компрометира неговата безпроблемност с напомнянето, че то е крайно. Това е своеобразно 
предупреждение за смъртта, което прави тялото и неговата уязвимост видими към настоящия 
момент. Болестта се случва, за да актуализира биологичната (онкологичната) рамка на живота 
ни. Тя отнема тялото и контрола, върху него, от субекта, ограничава възможностите, както и да 
се яви предположима заплаха за другите от най-близкото обкръжение хора.

Да се определят и изведат психологическите особености на личността на онкологично 
болния. Защо инициираме и разглеждаме в отделна група психосоматичния потенциал на 
онкоболния. За да докажем, че болните от рак могат да въздействат, както върху своето здраве, 
така и върху болестта. Това е присъщо на всеки човек. От особено значение е осъзнаването, 
че акцента пада върху ролята, която всеки един от нас избира да играе в даден момент, за да 
поддържа в баланс здравословния си статус.

Ние, човешкият род, живеем в реалността като невежи, въпреки че сами сме творци в нея 
и носим отговорност за себе си. Невидимото, което присъства „тук и сега” и което се явяваме 
ние, невидимото – е Азът, човекът – осезаем и уловим, се управлява от правила за своето 
съществуване, утвърждавани в невидимото.

Страхът е „кода” за пусковия механизъм за самоунищожение на системата хуманоид. Той 
е стресиращият фактор, поддържащ стресовата ситуация активна без спад в проявлението си, 
което ще активира процесите в соматичното проявление на субекта. Страхът е противоположно 
чувство на любовта. Любовта е безусловна, защото тя е проявлението на света, част от което 
сме и хората, неговата хармония. Страхът е съмнението във възможностите да се създаде живот, 
без да сме на нивото да се конкурираме в знанията си и възможностите си с реда във Вселената.

Медицината не потвърждава и не отрича психогенния фактор при възникване и 
лечение на онкологичните заболявания. За последните 300 години, откакто съществува т.нар. 
съвремена медицина, изследванията свързани с психогенното влияние върху злокачественните 
новообразования са много малко. Това е обяснимо с комерсализацията на здравеопазването 
в целия свят. Много трудно се доказва, че невидимото е модериращ фактор при обмена на 
веществата и жизнедеятелността на организма при индивидиума в частност.
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Резюме: Разстройствата от аутистичния спектър (РАС) представляват група невроразвитийни раз-
стройства, отличаващи се с качествени нарушения в комуникацията, поведението и реципрочната социал-
на интеракция. В допълнение към тези „ядрени“ за спектъра нарушения, лицата с аутизъм се различават 
драстично по отношение на общите си интелектуални възможности и демонстрират специфични особе-
ности в познавателната сфера, които изправят клиницистите пред редица предизвикателства в процеса на 
когнитивна оценка. Приложението на стандартизирани психометрични методи за оценяване, като Скала 
за интелигентност на Уекслер за деца (WISC), е разпространена практика в световен мащаб, която успо-
редно средица предимства,буди противоречия по линия на надеждността и приложимостта на получените 
резултати при лица с аутизъм. В тази връзка, и провокирани от реални случаи в клиничната си практика, 
авторите на настоящия доклад правят опит да представят и осмислят някои общи тенденции в приложе-
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нието и интерпретацията на теста на Уекслер при деца с РАС, с цел подпомагане процеса на клинико-ди-
агностична оценка. В сравнителен план се дискутират особеностите в качествената и количествена ин-
терпретация на резултатите от двете стандартизирани за български условия ревизии на теста (HAWIK-Rи 
WISC-IV). С цел илюстрация на изведените тенденции е представен случайна оценка на интелектуалното 
функциониране на дете с разстройство от аутистичния спектър (РАС). 

Abstract: Autistic Spectrum Disorders (ASD) constitutes a group of neurodevelopmental disorders, charac-
terized by qualitative impairments in communication, behaviour and reciprocal social interactions. In addition to 
these core deficits, individuals on the autistic spectrum differ dramatically in terms of general intellectual ability 
and demonstrate cognitive particularities that pose significant challenges for clinicians involved in the process of 
cognitive assessment.Although proven to be advantageous, the application of standardized psychometric instru-
ments such as the Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC)is considered controversial in terms of reliabili-
ty and applicability of the yielded results when applied to individuals with ASD.In this regard and inspired by their 
clinical practice, the authors of the report make an attempt to present and consider some common tendencies in 
the administration and interpretation of the Wechsler scale when applied to children with ASD, in order to bring 
insightinto the process of clinical evaluation. Discussed in comparison are results yielded with the two standard-
ized for Bulgaria versions of the instrument (HAWIK-R and WISC-IV). A clinical case study of an autistic child is 
presented in order to illustrate the discussed tendencies.

ВъВедение:
Разстройствата от аутистичния спектър (РАС) са обект на научен интерес и нарастваща 

полемика сред теоретици и клиницисти вечеповече от половин век, с динамично променящи се 
разбирания по отношение на етиологията, обхвата и класификацията на включените в спектъ-
ра разстройства. С идентифицирането и обособяванетонаобщата категория „невроразвитийни 
разстройства“ в петатаревизиянаДиагностичния и статистическинаръчникнапсихичнитеразс
тройства (DSM-V)разбирането за аутизма претърпява ново развитие по отношение както на 
обхвата на включeните в спектъра нарушения, така и на необходимите критерии за поставяне 
на диагноза (APA, 2013). Независимо от динамичните категориални и концептуални промени, 
разстройствата от аутистичния спектър се отличават с общи, качествени отклонения по отно-
шение на социо-комуникативните възможности, както и с ограничени и репетитивни действия, 
поведения и интереси (Полнарева, Терзиев, 2011; Achkova, Manolova, 2014). В допълнение към 
тези „ядрени“ за спектъра нарушения в комуникативната сфера, поведениетои реципрочната 
социална интеракция, лицата с аутизъм демонстрират специфични особености по отношение 
на когнитивното функциониране, включващи както дефицити, така и изолирани „островчета“ 
на способност(Lopez, et al., 2005; Mottron, 2006). Интелектуалните възможностипри лицата с 
разтройство от аутистичния спектър варират в широки граници – от тежка и дълбока степен 
на изоставане, до възможности над средната норма и такива, близкидо разбирането за Са-
вант-синдром. Различни изследвания изтъкват равнището на интелектуално функциониране 
като съществен предиктор за последващото развитие и адаптация на лицата с РАС (Billstedt et 
al., 2007; Venter, Lord, & Schopler, 1992).

В последната ревизия на DSM-V е добавен спецификатор за равнището на интелектуални 
способностипри лицата с аутизъм (APA, 2013), което обуславя необходимостта от задълбочена 
и прецизна оценка на когнитивното функциониране – задача, която поставя редица предизви-
кателства пред клиницистите, поради характерните за спектъра особености в когнитивните 
възможности, социо-комуникативната сфера и поведението.

особености В когнитиВното функциониране при лица с рас
В литературата съществуват различни теоретични и емпирични модели, насочени към 

концептуализиране на особеностите в когнитивното функциониране на лицата с разстройство 
от аутистичния спектър. Една от популярните теории свързва специфичните за аутизма нару-
шения в когнитивната преработка с дефицити в т.нар. „централна съгласуваност“ (Frith, 1989; 
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Happe, Frith, 2006). Нарушенията в централната съгласуваност се приемат за основа на ти-
пичната за лицата с аутизъмпарциалност при възприемането на информация, трудности при 
осъществяване на контекстуално значими връзки между отделни компоненти и последващото 
им интегриране в осмислена цялост. Дефицитите в централната съгласуваност предопределят 
в значителна степен фрагментарността на възприятието и преработката на информация от раз-
лични източници. 

Друг обяснителен модел, който свързва особеностите в когнитивната преработка с ядре-
ните и вторични нарушения при аутизма е известен като „теория на ума“ (Baron-Cohen, 1995). 
Съгласно тази теория, лицата с РАС възприемат буквално заобикалящата ги реалност и изпит-
ват значителни затруднения по отношение на способността да формират метапредстави, т.е. 
да възприемат неща извън непосредствената действителност, както и да осмислят различна 
от субективната гледна точка за обектите и събитията от заобикалящия ги свят. Подобни фун-
даментални трудности при формиране на мисловни представи и възприемане на чужда перс-
пектива се приемат за отговорни в значителна степен за характерните за аутизма дефицити в 
социалната компетентност.

оценка на интелекта при лица с рас:
От клинична гледна точка, когнитивната диагностика при аутистични пациенти е необ-

ходима и широко разпространена практика. От една страна, оценката на интелекта позволява 
разграничаване на т.нар. „високофункциониращи“ лица (най-вече за целите на псиохо-обра-
зователната подкрепа и достъпа до услуги), като успоредно с това предоставя информация 
относно някои силни страни и дефицити в познавателното развитие на детето.От друга страна, 
самият процес на оценка поставя редица предизвикателства пред клиницистите, поради харак-
терните за спектъра особености в когнитивната преработка, социо-комуникативните възмож-
ности и поведение. 

Добрата клинична практика изисква приложение на стандартизирани тестове за оценка 
на интелектуалното функциониране, като от съществуващите методики Тестът за интелигент-
ност на Уекслер за децасе приема за най-надежден и широко прилаган инструмент, както в 
България, така и по света, поради солидните си психометрични свойства и високото практи-
ческо приложение на получените резултати (Groth-Marnat, 2003; Prifitera, 2008). Популярната 
методика представлява комбинация от субтестове за индивидуална администрация, организи-
рани под формата на батерия. За български условия са стандартизирани две от ревизиите на 
теста на Уекслер за деца – хамбургска ревизия на оригиналния WISC-R (HAWIK-R, 1983) и 
значително по-съвременната, четвърта ревизия на теста (WISC-IV, 2015). Двете версии се раз-
личават качествено една от друга, както по отношение на теоретичната основа и факторната 
структура на теста, така и по отношение на преобладаваща част от включените в батерията 
субтестове.Всяка от ревизиите предоставя възможност за изчисляване на количествен показа-
тел за общото ниво на интелектуално функциониране – квотиент на интелигентност (FSIQ), 
както и допълнителни показатели (скали) индикативни за отделни компоненти в когнитивното 
функциониране. Успоредно с количествените показатели, тестътпозволява качествена интер-
претация на индивидуалните резултати чрез анализ на когнитивния профил и субтестовото 
представяне.

HAWIK-R (WISC-R) е първатаофициалнаревизия на теста на Уекслер, която успоредно с 
общия интелектуален квотиент (FSIQ)позволява изчисляване на два допълнителни количест-
вени показателя – вербален бал (VIQ) и невербален бал (NVIQ).HAWIK-R не позволява из-
числяване на показатели за когнитивна преработка на процесно ниво, каквито са включени в 
по-късните ревизии на теста.

Четвъртата ревизия на тестана Уекслер (WISC-IV) се приема с основание за „револю-

КЛИНИЧНИ АСПЕКТИ В ПРИЛОЖЕНИЕТО НА РАЗЛИЧНИ РЕВИЗИИ НА ТЕСТА ЗА ...
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ционна“, по линия на това, че променя изцяло теоретичната основа и факторната структура на 
теста, възприемайки едно по-съвременноразбиране за интелигентността, а именно Теория за 
флуидната (Gf) и кристализираната (Gc) интелигентностна Кетъл, Хорн и Керъл (Horn, 1997).
Освен общият показател (FSIQ), WISC-IV включва четири допълнителни скализа оценка: 
по-усъвършенствани, емпирично обосновани и в този смисъл „чисти“ мерки за вербално раз-
биране (VCI) и образномислене(PRI), както и два допълнителни показателя за когнитивното 
функциониране на процесно ниво – работна памет (WMI)и скорост на преработка (PSI).

Въпреки доказаната с годините надеждност на теста на Уекслер при оценка на деца с ти-
пично развитие, редица автори изтъкват недостатъците от приложението на скалатапри лица 
от аутистичния спектър, постулирайки, че стандартизираните батерии от тестовене отчитат 
надеждно и в много случаи подценяват интелектуалните възможности на високо-функциони-
ращи лица с аутизъм (Nader et al., 2016). Съществен аргумент в тази посока е липсата на кон-
систентност между получения общ резултат от различни тестове за интелигентност – WISC, 
Raven Progressive Matrices, Stanford-Binet Intelligence Scale и др. (Nader et al., 2016). Друга 
важна особеност, която поражда основания за критика,e свързана с изразената дисхармония в 
субтестовите резултати, типична за лицата с аутизъм. Традиционно, общият показател за ин-
телектуално функциониране (FSIQ)се приема за най-надеждния резултат получен чрез WISC 
(Prifitera, 2008) и често е първият и единствен показател, който се взема предвид при интерпре-
тацияна тестовите резултати. Въпреки това, в случаите на изразена дисхармония в представя-
нето по скали, каквато се среща при почти всички лица с РАС, надеждността на този показател 
спада в значителна степен. В такива случаи, достоверната и надеждна интерпретация на теста 
предполага приоритизиране на резултатите по скали, както и задълбочена, качествена интер-
претация на допълнителни показатели като: междускалови различия, анализ на профила, ре-
зултати на ниво субтест и др. (Prifitera, 2008).

Успоредно с донякъде основателния критицизъм, редица автори приемат особеностите 
в когнитивното представяне на лицата с РАС като възможност за идентифициране на специ-
фичен „аутистичен профил“ в субтестовото представяне, който да подпомогне в значителна 
степен процеса на диференциала диагностика (Dawson, 2007; Siegel, 1996; ). През последните 
години,подобни опити се приемат донякъде за ненаучнипоради липсата на категорични и ед-
нозначни резултати за валидността и надеждността на профилния анализкато метод. Въпреки 
това, и за двете ревизии на теста съществуват емпирично изведени тенденции в субтестовото 
и субскаловото представянекоито са често срещани при голяма част от лицата с аутизъм и в 
този смисъл могат да бъдат приемани като„типични“, макар и не неизменно присъщи (Dawson 
et al., 2007).

Тестовото представяне при лицата с аутизъм като цяло е дисхармонично, с драстични 
различия в резултатите по скали, както и между включените в състава на скалите субтестове 
(Oliveras-Rentas et al., 2013, Prifitera, 2008). Разликите в постиженията между вербелен и не-
вербален бал (HAWIK-R), както и между скали „Вербално разбиране“ и „Образно мислене“ 
(WISC-IV)обикновено са значителни, с превес на невербалните възможности – VIQ<NVIQ; 
VCI<PRI (Oliveras-Rentas et al., 2013, Prifitera, 2008). На ниво субтест, за типична се приема 
комбинацията между високи стойности на субтест „Мозайка“ и силно занижени резултати на 
субтест „Общо разбиране“.

За илюстрация на някои от описаните по-горе особености, следва обобщено представяне 
на случай от клиничната практика.

предстаВяне на случай:
Именатанадетето, както и другиданни, коитоправятвъзможнонеговотоидентифици-

ране, сапроменениилиизключени от съображения за конфиденциалност.
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Поводзаконсултация и заявказапсихологичноизследване
Кирил е момче на 7г 1м., ученик в първи клас, когато е насочен за консултация в Клиника 

по детска психиатрия „Св. Никола“. Заявката е подадена от бащата на момчето след среща с 
училищен психолог по повод на затруднения в училищната адаптация. 

Семейство и семейна среда:
Кирил е детеотглеждано от своя баща, след като майка му почива в периода на ранното 

детство.
История на развитието:
Единствено дете в семейството, родено без усложнения с плановo Цезарово сечение,в 

добро общо здравословно състояние. Описван от бащата като „нормално, весело, будно бебе“. 
Проходил самостоятелно на 24м. Тазови резервоари – овладени навреме. Захранен нормално, 
приемал разнообразна храна до 3г., когато рязко ограничил храненето – приемал само точно 
определени сухи продукти. Проговорил с първи думи на 7м., с фрази и цели изречения на 18м. 
Отглеждан в семейна среда до 4г., когато тръгнал на детска градина, без изразени трудности 
при раздяла с родител. В контекста на детската група демонстрирал склонност към самоизо-
лация, не проявявал същински интерес към съвместни занимания с други деца, предпочитал 
да играе сам – „затворен…правеше каквото си науми“ (по данни на бащата).Вкъщи рисувал 
много, харесвал енциклопедии, обичал да гледа продължително детски филми, които заучавал 
наизуст. Тръгнал на училище без затруднения, но още през първия месец започнал да демон-
стрира особености в поведението – затруднявал се при спазване на правила и граници; участ-
вал избирателно и формално в обучителния процес, като през преобладаваща част от времето 
предпочитал да се ангажира самостоятелно със странични занимания (рисуване на комикси); 
не инициирал контакти с другите деца, не формирал приятелства. Особеностите в обучението, 
адаптацията и поведението в училищна среда са забелязани от училищните специалисти и 
стават повод за насочване към специалист.

Процес на клинична оценка:
След приемане на заявката е проведена първична консултация с детски психиатър, в рам-

ките на която са установени „стереотипни особености в поведението, характерни за первазив-
но разстройство на развитието“. Детето е планирано за прецизна, мултидисциплинарна оценка 
в Клиниката, като междувременно са издадени препоръки за включване на ресурсен учител 
в обучението– за целта е проведена и еднократна диагностична сесия с психологза оценка на 
общото ниво на интелектуално функциониране (HAWIK-R).

Девет месеца след първичната консултация детето постъпва за мултидисциплинарна 
оценка в Клиниката. Проведени са сесии с психиатър, психологично изследване и логопедична 
оценка.Заключението на екипа от специалисти е единодушно и след обсъждане на получните 
резултати на детето е поставена диагноза в рамките на аутистичния спектър - F84.0Детски 
аутизъм. 

Психологичнотоизследване е проведенов рамките на два, отдалечени във времето етапа: 
-  етап I: еднократна диагностична сесияс цел оценка на общото интелектуално функ-

циониране (HAWIK-R), необходима за осигуряване на ресурсно подпомагане на де-
тето;

-  етап II: четири последователнидиагностични сесии, насочени към прецизиране на 
особеностите в социо-комуникативното функциониране, емоционалната сфера и по-
знавателните възможности. Сесиите са реализирани в индивидуаленконтекст, като 
описанитерезултатисаотносимикъмактуалниямоментотразвитиетонадетето. Използ-
ваните методи за оценка включват комбинация от когнитивни тестове(WISC-IV, от-
делни проби за познавателни способности) и специализирани инструменти за диаг-
ностика на аутистична симптоматика (CARS2, ADOS-2). 
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Заключението от проведеното изследване е извършено контекстуално, въз основа на ин-
формацията от различни източници и цялостната клинична картина на детето. Въпреки това, 
с оглед на специфичния тематичен фокус, в настоящия доклад са обсъдени само обобщените 
резултатитеющщю от проведеното поетапно изследване с двете ревизии на теста за интели-
гентност на Уекслер за деца– HAWIK-R и WISC-IV. 

Обобщени резултати от теста на Уекслер за деца:HAWIK-R

Таблица 1. HAWIK-R: Резултати по скали

Скала Стойност
Вербалeн бал (VIQ) 82
Невербален бал (NVIQ) 99
Общ показател (FSIQ) 89

Фигура 1. HAWIK-R: Субтестов профил

Общото равнище на интелектуално функциониране се ситуира в границите на ниска нор-
ма (FSIQ=89).Отчита се значимонесъответствие между постиженията във вербалния (VIQ=82) 
и невербален дял (NVIQ=99).Общият когнитивен профил е дисхармоничен, с резултати по 
отделните субтестове, ситуирани в диапазон между 5 и 12 ст.т.

Постиженията във вербалния дял са неравномерни, като най-ниски стойности се отчи-
тат по отношение на вербалното мислене, разбирането на социални отношения и ориентаци-
ята спрямо факти и събития от ежедневния живот (субтест „Общо разбиране“=5ст.т.). Ниски 
стойности се регистрират и по субтест „Аритметично мислене“ (6 ст.т.), поради затруднения в 
осмислянето на вербално-опосредствани задачи.Натрупаният речников запас е с широк обхват 
– Кирил използва множество, сложни за възрастта думи и фрази, но тяхното концептуализира-
не е затруднено, както и осмислянето на абстрактни категории и отношения(субтест „Словесно 
богатство“=7 ст.т.). Кирил предоставя обяснения, които отразяват несъществени свойства на 
обектите или препращат към необичайни сравнения и аналогии – например: „Какво е това 
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куче?“ – „Кучето изглежда сякаш бебето все още не може да ходи на два крака.“; „Какво е 
това катастрофа?“ – „Като смешката между мен и леля – катастрофа с два картофа.“ 
Съответни на средната норма за възрастта са резултатите по субтест „Откриване на общото“ 
(10 ст.т.), свързани с възможностите за обобщаванеи обединяване на двойки понятия по общ 
признак. Натрупаният обхват от фактологични познания е по-нисък от очаквания за възрастта 
(субтест „Общи познания“=8ст.т.).

Представянето в невербалния дял е със значително по-висок показател. Резултатите са 
относително консистентни, разположени в рамките на широка норма. Високи резултати се от-
читат при изпълнение на конструктивни задачи, изискващи развита пространствена ориен-
тация, зрително-перцептивната организация и внимание към детайли (субтест „Мозайка“=10 
ст.т.; субтест „Сглобяване“=12 ст.т.). По-занижено е представянето по субтест „Подреждане на 
картини“, поради установените затруднения в социалната преценка и социалното съотнасяне.

Обобщени резултати от теста на Уекслер за деца:WISC-IV

Таблица 2. WISC-IV: Резултати по скали

Скала Стойност Перцентилен 
ранг

Доверителен 
интервал (95%)

Вербално разбиране (VCI) 77 7 72-83
Образно мислене (PRI) 104 60 96-111
Работна памет (WMI) 97 42 89-106
Скорост на преработка (PSI) 87 19 79-99

Общ показател (FSIQ) 88 22 81-97

Общото равнище на интелектуално функциониране се ситуира в границите на ниска нор-
ма (FSIQ=88). Прави впечатление изразената дисхармония в представянето по скали, както и 
значимото несъответствие между резултатите по двойки скали (VCI<PRI).

Най-високи постижения са отчетени по скала „Образно мислене“ (PRI=104), разположе-
ни в границите на средната норма, което предпоставя добър потенциал по отношения на прос-
транственото мисленеи зрително-перцептивнaта преработка. Постиженията по включените в 
скалата субтестове са с близки стойности. В сравнителен аспект, достигнатите стойности по-
казват, че представянето на Кирил е равно или по-добро от това на 60% от децата на същата 
хронологична възраст.

Най-ниски резултати са отчетени по скала „Вербално разбиране“ (VCI=77), свързана с 
възможностите за формиране и употреба на езикови понятия, вербалното мислене и придо-
битите фактологични познания. В сравнителен план, получените резултати са под средните 
за възрастта, като представянето е по-ниско от това на 93% от децата на същата календарна 
възраст.

Общият капацитет на работната памет (WMI=97) също е съответен на средната норма 
за възрастта, но резултатите между включените в скалата два основни субтеста (DS=13ст.т.; 
LN=7ст.т.) се разминават в значителна степен. Подобно несъответствие може да бъде частично 
обяснено с установени трудности при превключваемостта на вниманието на фона на добри 
възможности за механично запаметяване. 

Резултатите по скала „Скорост на преработка“ (PSI=87)са консистентни, ситуирани в 
ниските стойности на нормата, като по-слабото представяне може да бъде обяснено с пониже-
ната устойчивост на вниманието при изпълнение на задачи, които не будят спонтанен интерес, 
както и с особеностите в поведението, свързани с ясно изразената тенденция към перфекцио-
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низъм и повишено внимание към детайли –при изпълнение на субтест „Кодиране“, Кирил 
демонстрира ниска психо-моторна скорост поради това, че полага старание да изрисува пре-
цизно всеки знак, вместо да изпълни пробата за възможно най-кратко време. 

Субтестовото представяне е неравномерно, с постижения, разположени в диапазон от 4 
до 13 ст.т. Най-добри резултати се отчитат по субтест „Памет за цифри“, което показва добри 
възможности по отношение на слуховото внимание и механичното запаметяване. Високите и 
консистентни постижения по включените в скала „Образно мислене“ субтестове свидетелства 
за добра зрително-перцептивна организация, умения за абстрактно мислене, класификация 
и свързване по аналогия (със зрителна опора). Най-ниски стойности са отчетени по субтест 
„Общо разбиране“ (CO=4 ст.т.), което показва съществени дефицити във вербалното мислене и 
концептуализация, разбирането на междуличностни отношения и ситуации от социално-битов 
характер. 

Таблица 3. WISC-IV: Резултати на ниво субтест

Скала Субтест Стандартни точки

V
C

I

Прилики (SI) 9
Речник (VC) 5
Общо разбиране (CO) 4

PR
I

Кубчета (BD) 10
Картинни категории (PCn) 11
Матрици (MR) 11

W
M

I Памет за цифри (DS) 13
Търсене на знаци (LN) 6

PS
I Кодиране (CD) 8

Търсене на знаци (SS) 8

Фигура 1. WISC-IV: Субтестов профил
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Анализът на представянето на процесно ниво показва непоследователни и необичайни 

по съдържание отговори на включените в скала „Вербално разбиране“ субтестове. Например: 
“Какво е това чадър?“ – „Според дъжда – тъпанар. Дъжда смята чадъра за тъпанар. “ (суб-
тест „Речник“); „Защо е важно полицаите да носят униформа?“ – „Ами така…по-агентско 
е.“; „Какво трябва да направим, ако видим, че от прозореца на съседите излиза дим?“ – „Да ги 
поканим у нас, докато мине гръмотевицата .“ (субтест „Общо разбиране“).

обсъждане на получените резултати:
Общите интелектуални възможности на детето са ситуирани в границите на ниска нор-

ма, като отчетените резултати с двете ревизии на теста са консиститентни в значителна степен 
- FSIQ=89 (HAWIK-R); FSIQ=88 (WISC-IV). И при двете оценки се установяват съществени 
различия между вербалните и невербални възможности, като при WISC-IV това разминаване 
е значително по-категорично –постиженията по скала „Образно мислене“ (PRI=104)са с 27 
точки по-високи от тези по скала „Вербално разбиране“ (VCI=77). За сравнение, невербалния 
бал(NVIQ=99), измерен с HAWIK-R e със 17 точки по-висок от вербалния (VIQ=82) и. Подоб-
на разлика може да се обясни с въведените промени във факторния модел на WISC-IV, които 
предоставят значително „по-изчистени“ мерки за вербално и образно мислене. Съществени 
сходства между резултатите от двете оценки се установяват и по отношение на субтестовото 
представяне - постиженията са неравномерни, разположени в диапазон от 5 до 12 ст.т. (HAW-
IK-R) и от 4 до 13ст.т.(WISC-IV). Негативните и позитивни пикове в профилите съвпадат – 
най-ниски постижения се отчитат по скала „Общо разбиране“/“Разбиране“, а най-високи по 
скала „Мозайка“/“Кубчета“.

заключение:
Интелектуалното функциониране е един от съществените предиктори за последващото 

развитие, адаптация и благополучие на лицата с разстройство от аутистичния спектър.В този 
смисъл, оценката на интелекта е централен компонент в процеса на диференциална диагно-
стика, планиране на терапевтичниинтервенции и образователни стратегии. Използването на 
стандартизирани инструменти,като Скала за интелигентност на Уекслер за деца, към момента 
е единствената утвърдена емпирично добра практика за оценка на интелекта както при ин-
дивиди в норма, така и при лица с атипично развитие. Това, от своя страна, поставя редица 
предизвикателства в процеса на оценка и буди известни съмнения по отношение на достовер-
ността и надеждността на получените резултати поради особеностите в структурата на инте-
лекта при деца с РАС. Въпреки противоречивите мнения, преобладаваща част от ангажирани-
те с темата теоретици и клиницисти поставят акцент върху предимствата при употребата на 
стандартизирани скали, като същевременно отчитат необходимостта от специализиран подход 
в процеса на интерпретация, свързан с преимуществено отчитане на качествените показатели 
(силни и слаби страни) и приоритизиране на резултатите по скали пред общия показател за 
интелектуално функциониране. Независимо от солидните психометрични свойства на всеки 
тест, достоверността и надеждността на тестовите резултати зависи в значителна степен от 
експертизата, автентичността и усилията на отделния клиницист, или както казва Алан Кауф-
ман- “ние, специалистите, сменай-важниятелемент в процесанаоценка, а нетестовете“.
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Да имаш дете с аутизъм променя живота, ценностите и приоритетите. Много родители на деца с ау-
тизъм описват живота си като живот в изолация, „живот в свой собствен свят” – по същия начин, по който 
обичайно се описва детето с аутизъм – живеещо в собствен свят (Woodgate & Ateah, 2008). Майките на деца 
с разстройство от аутистичния спектър имат по-лошо психично и физическо здраве и качество на живот в 
сравнение с майките на деца с типично развитие (Allik et al., 2006). Нуждите на бащите не получават тол-
кова внимание, но те са не по-малко важни в личната история на семействата. 

Много от братята и сестрите на децата с аутизъм изпитват срам, неудобство (Orsmond & Seltzer, 
2007), ревност, усещане за несправедливост, страх, тъга (Hutton & Caron, 2005). Разширеното семейство 
(баби и дядовци), близките и приятелите също са участници в живота на семейството на дете с аутизъм и 
повлияват неговите начини за справяне с предизвикателствата на живота.

В този контекст фокус на психологическите интервенции би трябвало да бъде цялото семейство, а 
не само детето с разстройство от аутистичния спектър. Част от професионалната психологическа помощ и 
подкрепа за семействата на деца с разстройство от аутистичния спектър могат да бъдат (Rogers & Vismara, 
2008): създаване и работа по терапевтичен план, насочен към подобряване на различни сфери на функцио-
ниране на детето с аутизъм; наблюдаване и оценяване на прогреса на детето; подпомагане на родителите да 
управляват успешно поведението на детето вкъщи; грижа за благополучието на цялото семейство (вклю-
чително братята и сестрите на детето с аутизъм); подкрепа за детето с аутизъм и семейството му във връзка 
с конкретни проблеми, свързани с настроението, поведението, съня и храненето. Отговорност на специа-
листите е да помогнат на родителите да разберат кои са най-надеждните начини да помогнат на децата си 
(Макинтайър и Депонио, 2015). И да не забравят никога, че „родителите са истинските герои в историята 
на аутизма” и от тях професионалистите могат да научат много (Frith, 2008).

Having an autistic child changes the life, values and priorities. Many parents of autistic children talk about 
themselves as ‘living in their own word’ – the same phrase we usually use when describing autistic children (Wood-
gate & Ateah, 2008). The mothers of autistic children have worse psychic and physical health and quality of life 
than typical children` mothers (Allik et al., 2006). Fathers needs do not receive so much attention, but they are not 
less meaningful in family history. 

Many siblings of autistic children feel shame, inconvenience (Orsmond & Seltzer, 2007), jealousy, injustice, 
fear, sadness (Hutton & Caron, 2005). Expanded family (including grandmothers and grandfathers), friends and 
familiar people also participate in the family life of the autistic child and affect how the family deals with the chal-
lenges of life.

In this respect, focus of the therapeutic interventions should be not only the autistic child, but the whole 
family. Some kind of professional psychological help and support of autistic children’ families could be (Rogers & 
Vismara, 2008): development and working on a therapeutic plan aimed to improve different aspects of the child 
functioning; observation and assessment of the child`s progress; helping parents to manage effectively the child`s 
behavior at home; care of the wellbeing of the hole family (including siblings of the autistic children); support of 
the autistic child and the hole family with different problems as mood variations, behavior, sleep and eating of the 
autistic child. Professional responsibility is to help parents to find the most reliable ways of helping their children 
(Macintyre and Deponio, 2015). And never forget that “parents are the true heroes of the history of autism” and 
professionals can learn so much of them (Frith, 2008).
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Професионалната помощ и подкрепа за детето с аутизъм и неговото семейство може да 

има много измерения. Нуждите на децата и възрастните с разстройство от аутистичния спек-
тър са многобройни и разнопосочни. Терапевтична помощ е необходима в подкрепа на тяхната 
самостоятелност и независимост, комуникативни и социални умения, езиково развитие, обра-
зование и взаимоотношения и в много други области. Човекът с аутизъм обаче живее като част 
от своето семейство и повлиява силно животът, благополучието и ежедневието на всеки един 
от членовете на семейството – майка, баща, братя, сестри, дори баби и дядовци. Психологиче-
ската грижа за цялото семейство трябва да включва идентифициране на основните нужди на 
семейната система и на нейните членове; помощ в справянето с извънредни обстоятелства и 
трудности; необичайни поведенчески проблеми; съпътстване през различни етапи на живота 
на човека с аутизъм и на семейството му; подкрепа при взимането на решения, свързани с мес-
тоживеене, образование, терапия, професионална кариера, взаимоотношения и много други.

Позитивните взаимоотношения с родителите и близките на човека с аутизъм, основани 
на емпатия и опознаване на разнообразни аспекти от живота им, са необходими за пълноцен-
ния контакт и професионална помощ. Специалистите, работещи с деца и възрастни с аутизъм, 
често са изкушени предимно да изискват от родителите и понякога неволно да ги критикуват 
и осъждат за неща, които правят или не правят за своите деца с аутизъм. Участието на родите-
лите в терапевтичната помощ за човека с аутизъм е необходимо и незаменимо. Нужно е обаче 
да се отчита, че родителите са предимно родители, а едва след това могат и трябва да бъдат 
терапевти на своето дете. 

Родителите на дете или възрастен с аутизъм се нуждаят от много подкрепа, разбиране и 
реална помощ от страна на специалистите. Затова е необходимо както да се постигне истин-
ско разбиране и емпатия спрямо техния живот и предизвикателствата в него, така и познаване 
на типичните капани на взаимоотношенията между специалисти и родители. Някои от тези 
капани са свързани с доверието; стереотипите, нагласите и фантазиите на специалистите за 
родителите; разминаването в разбирането на същността на интервенциите и др. 

Опознаването на един човек, култура или свят ги правят близки и разбираеми. Какви 
хора са родителите на дете с аутизъм? Какво представлява техният свят като родители, като 
партньори, като хора? Разбирането на другия е предизвикателство, пред което психолозите се 
изправят смело – търсят и намират обяснения и отговори.

да бъдеш родител на дете с аутизъм

Никой не е подготвен предварително за това – да бъде родител на дете с аутизъм. То прос-
то се случва и променя живота. 

Когато очакваш бебе, ти все едно планираш вълнуващо ваканционно пътуване до 
Италия. Купуваш си пътеводители, правиш планове… Научаваш някои фрази на итали-
ански… Развълнуван си… Накрая настъпва дългоочаквания ден. Опаковаш багажа си 
и тръгваш. След няколко часа самолетът се приземява… Чуваш гласа на стюардесата: 
„Добре дошли в Холандия!” – „Холандия?” – питаш се ти, - „Как така Холандия? Аз бях 
тръгнал/а за Италия!... Цял живот съм мечтал/а за Италия!” Но полетът е бил променен. 
Ти си кацнал/а в Холандия и ще трябва да останеш… Това не е някакво ужасно и отврати-
телно място… Това е просто различно място. Ще се наложи да си купиш нови пътеводи-
тели. Ще се наложи да научиш нов език. И ще се срещнеш с много нови хора, които иначе 
не би срещнал/а никога… И ако прекараш живота си, тъгувайки, че не се е осъществило 
пътуването ти до Италия, никога няма да се почувстваш свободен/а да се насладиш на 
много специални и прекрасни неща, които ти предлага Холандия.1

1 Това е разказ на Емили Киндсли, описан в Ръководство за семейства на деца с разстройство от аутистичния 
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Периодът на приспособяване към това ново място обаче изисква време, нова нагласа, 
ориентация и приемане на реалността. Този период продължава по-дълго или по-кратко време 
– зависи от личностните особености на родителите, подкрепата, която получават (или не полу-
чават) и множество други фактори. Някои семейства вероятно никога няма да се приспособят 
напълно. Много родители описват живота си като живот в изолация, „живот в свой собствен 
свят” – по същия начин, по който често се описва детето с аутизъм – живеещо в собствен свят 
(Woodgate & Ateah, 2008). Те често се чувстват изолирани, за което допринася липсата на раз-
биране от страна на обществото за проблемите и предизвикателствата, които имат семейства-
та, в които живее човек с аутизъм. Изолацията е и в резултат на липсата на „нормален” живот 
– да правиш „нормални” неща, да имаш „нормално” семейство и „нормални” отношения често 
е трудно и непостижимо за родителите на дете с аутизъм. Те често се чувстват неразбрани от 
партньора си, от разширеното семейство, от обществото и от „системата”. Уникалният роди-
телски опит като родител на дете с аутизъм прави трудно споделянето и намирането на утеха 
и разбиране. Преживяванията, чувствата, емоциите, са с такава степен на интензивност и все-
обхватност, че трудно могат да бъдат споделени. Усещането, че другият е „на различна вълна”, 
носи тъга, болка и самота.

Алисън Сингър2 споделя, че има дни, в които й се иска да сложи край на всичко, като тя 
и дъщеря й скочат с колата от моста на Бруклин (Hacking, 2009). Според многобройни изсле-
дователски данни майките на деца с аутизъм имат по-лошо психично и физическо здраве и ка-
чество на живот в сравнение с майките на деца с типично развитие (Myer et al., 2009). Нуждите 
на бащите не получават толкова внимание сред изследователите, но те са не по-малко важни 
в личната история на семействата. Често бащите имат по-малко възможности да участват ак-
тивно в грижите за детето. Като резултат техните възможности да се справят с чувството на 
загуба са ограничени. Според някои майки партньорите им отричат, че детето им има аутизъм 
(пак там). Има и бащи, които сами признават колко трудно им е било да приемат, че детето им 
е с аутизъм (Keller et al., 2014): един от бащите, когото изследователите са интервюирали, раз-
казва, че дълго време е живял с усещането, че „само трябва да се направят определени неща и 
всичко ще бъде наред”, а всъщност „всичко се е оказало много по-сложно”. 

Изследвания на семейства с юноши с аутизъм показват, че родителите стават по-реалис-
тични и по-песимистични с порастването на детето (Rutgers at al., 2007). Родителите на мла-
дежи с аутизъм и синдром на Аспергер разбират например, че навлизането в зрелостта на тех-
ните деца няма да следва типичната траектория: те възприемат този процес като много бавен 
и допускат, че той никога няма да бъде напълно завършен (Beresford et al., 2013). Очакванията 
за бъдещето на детето са песимистични от гледна точка на неговата социална реализация като 
създаване на семейство и деца (Kheir et al., 2012).

Да имаш дете с аутизъм променя живота, ценностите и приоритетите (Myer et al., 2009). 
Въпреки наличието на високи нива на стрес и несъмнено негативни ефекти върху живота на 
семейството с дете с аутизъм, някои родители демонстрират висока степен на резилианс и ус-
пяват да водят пълноценен живот, в който преживяват благополучие: те смятат, че животът им 
се е променил към по-добро поради детето с аутизъм и така научават важни житейски уроци 
(Bayat, 2007). Това, което помага на родителите, е усещането за свързаност и близост в семей-
ството; позитивната интерпретация за състоянието на детето; индивидуалното духовно и лич-
ностно израстване. Родителите на деца с аутизъм се опитват да признаят стреса, който изпит-
ват, но същевременно да открият и позитивните страни на преживяванията и опита си (Myer 
et al., 2009). Като цяло, родителите на деца с аутизъм демонстрират високи нива на резилианс 

спектър (Rhode Island Department of Health’s Office of Special Health Care Needs, 2011).
2 Майка на момиче с аутизъм.
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(Rutgers at al., 2007). Те по-скоро не се различават по патологични личностни характеристики 
(Rooney, 2005; Rutgers, 2006), стил на родителство, начин на грижа, проява на топлина към 
детето (Rooney, 2005). 

предизВикателстВа пред семейстВата

Родителите на дете с аутизъм трябва да се справят с разнообразни предизвикателства: 
със своите емоционални преживявания, свързани с „неуспеха” да имат „нормално” дете; с при-
емането на детето с неговото различие; с редица въпроси от практически и битов характер. За 
някои от ежедневните предизвикателства пред родителите на дете с аутизъм можем да чуем в 
разказа на една майка на 11-годишно момиче с аутизъм3: 

…И аз вече се чудех какво да правя с нея, защото никъде не искаха да я вземат. Нито 
едно заведение… детска градина, никакви заведения нямаше, в които да ми я искат. Тя не 
се застоява на едно място, ходи, пипа, интересува се от всичко и така. Започна чакане и 
престой вкъщи. Много беше тежко положението, защото нито мога да я оставя на някого, 
нито мога да си помисля за работа, абсолютно нищо. Сама с нея. Стояхме вкъщи няколко 
години без никой да работи с нея освен аз, каквото съм правила по мой си начин… Тя има 
нужда от специалисти, които да работят с нея самостоятелно... С поведението й най-вече 
трябва да се работи, защото тя е много емоционална, хиперактивна, трудно концентрира 
вниманието си. Не може да стои самичка. Не смея да я оставя дори за пет минути сама. 
Ако я оставя за пет минути сама, пет бели може да направи… Първо ще бръкне в шкафа 
и ще разпилее ориз, леща, каквото там намери. Ние вече си заключваме шкафовете с 
ключ… После ще почне да си играе с телевизора. Ще пуска, контакти ще пипа… Излиза 
навън. На терасата. Навежда се. Случвало се е и нощно време веднъж… Понякога спи 
много неспокойно. Събужда се по някое време. Някой път, не винаги. И си говори така 
сама. По час, час и нещо… С храната, каквато и да е, да се нареже на ивички. Иначе не 
яде. Предпочита аз да я храня – не че не може сама, но е така, непохватна е… Често из-
пада в криза, когато не се случат събитията в точно определения момент. Например, ако 
не отидем да пазаруваме в 10.00 часа сутринта. И като изпадне в криза, понякога си удря 
главата в стената… Имам нужда от помощ. Трудно ми е сама да се оправям. Ако тръгна 
аз да правя нещо, тя ще направи 100 неща, които не трябва да ги прави. Ако изцяло се 
занимавам с нея и нямам други ангажименти около мен, да. Справям се с нея, бих казала, 
успешно. Но ако трябва да върша и нещо вкъщи и тя да е с мен… трудно…

Когато в семейството има дете с аутизъм, обикновено то се превръща в център на целия 
семеен живот (Myer et al., 2009). Социалният живот на семейството е разстроен – често е труд-
но да се осъществяват семейни почивки; съществува риск да се неглижират братята и сестри-
те; понякога се разпадат бракове; обичайно нивата на емоционален стрес са високи (Barnard et 
al., 2001). Ежедневието на родителите на деца с аутизъм е съпътствано от реални практически 
проблеми, които правят родителството и живота на цялото семейство много труден. Повлияни 
са работните ангажименти, свободното време, съня и сексуалните взаимоотношения (Doron 
& Sharabany, 2013). Съществуват допълнителните ежедневни практически проблеми, свърза-
ни с обличането, превозването, храненето на детето; сложни диети или хранителни навици, 
които изискват много време за приготвяне; необходимост от поддържане на специфичен ред в 
дома; финансови затруднения; непредсказуемост на хода на протичане на състоянието (Ou et 
al., 2015). 
3 Случай от моята професионална практика (интервю с майката). Някои фактологични данни за детето и майката 
са променени от съображения за конфиденциалност
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Трудностите на детето в уменията за грижа за себе си и саморегулация (хранене, сън, 
емоционална регулация) са най-стресиращи за майките, а бащите се влияят повече от екстер-
нализираните поведенчески проблеми (Davis & Carter, 2008). За родителите на много мал-
ки и току-що диагностицирани деца стресиращ фактор са дефицитите в социалната сфера и 
по-конкретно – трудностите на детето да участва в двупосочни взаимоотношения (пак там). За 
всички родители кризите на детето на обществени места, когато то не може да бъде успокое-
но, са едни от най-трудните моменти. Тъй като външният вид на детето по нищо не говори за 
неговите трудности, околните могат да реагират с неприятни коментари, погледи и отношение. 

Едни от често идентифицираните семейни предизвикателства наред с поведението на 
детето, са и изискванията за специални грижи и терапия (Myer et al., 2009): всичко това отнема 
време; проблемите със съня на детето често водят до крайно изтощение; а в училището на де-
тето се налага да се водят битки. Грижите за дете с аутизъм са свързани с по-често отсъствие 
от работа. 

В живота си като родители на деца с аутизъм те имат няколко основни предизвикател-
ства: необходимостта да бъдат непрекъснато нащрек (трябва да действат бързо; да направят 
всичко, което е възможно; да се осланят на интуицията си); необходимостта да поддържат 
чувство за цялостност за себе си и за семейството си (да се поддържа баланса между трудното 
родителство и всички останали аспекти от живота); необходимостта да се борят (борба със 
системата; образоване на другите) (Woodgate & Ateah, 2008). Независимо от това, за някои ро-
дители и семейства животът с дете с аутизъм е обогатяване на духовния живот и благословия; 
възпитание в толерантност, търпение и радост; научаване да се ценят малките неща в живота 
(Myer et al., 2009). Някои от семействата на деца с аутизъм успяват да водят ефективен живот, 
но други се нуждаят от консултиране или терапия, за да успеят да направят различното си дете 
част от своето семейство. Някои от родителите посещават групи за подкрепа (Hutton & Caron, 
2005) и това може да бъде подходящ начин за обогатяване на социалния живот, източник на 
полезни идеи за всекидневието и източник на усещане за разбиране и съпричастност.

Взаимоотношения между родителите 
За една по-малка част от родителите грижите за детето с аутизъм са били повод за за-

здравяване на партньорските взаимоотношения (Myer et al., 2009). За друга част от родителите 
това събитие е допълнителна трудност в техните взаимоотношения. Данните за разводите сред 
семействата с дете с нарушение в развитието са противоречиви, но повечето изследвания са 
единодушни, че съществуват високи нива на разногласие между партньорите в тези семейства. 
Чувства на понижена самооценка, научена безпомощност, негодувание спрямо изискванията 
за много време и финансово бреме се срещат често. Проучване на Монтес и Халтерман (Montes 
& Halterman, 2007) обаче не установяват по-голяма честота на семействата с един родител при 
децата с аутизъм в сравнение с общата популация. Порастването на детето обаче е свързано с 
намаляване на емоционалното благополучие и все по-голяма дистанцираност в партньорските 
взаимоотношения (Doron & Sharabany, 2013).

Взаимните обвинения, чувството за вина, могат да стоят в основата на провалени парт-
ньорски взаимоотношения. Липсата на достатъчно време заедно, по-честите спорове, взаим-
ното нетърпение, различията в начина, по който се възприемат професионалистите и възмож-
ностите за лечение; амбивалентните чувства, които остават неизказани и задълбочават усе-
щането за отчаяние и самота, се отразяват разрушаващо за взаимоотношенията им (Doron & 
Sharabany, 2013). Пример за този тъжен развой на живота и взаимоотношенията между парт-
ньорите могат да бъдат думите на една майка4: 

4 Случай от моята професионална практика (откъс от интервю).
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Не, синът ми няма брат или сестра, самичък е. Аз много исках, обаче се страхувам 

да не се повтори… То не е ясно още от какво е, но аз си мисля, че е наследствено от баща-
та. Той е имал друг брак преди това и му се е родило детенце с увреждане. Не с аутизъм, 
не знам какво точно му има на другото дете, но нещо не му е наред. Аз не знаех за това, 
когато се оженихме. И ето сега, повтаря се… И това аз не мога да му простя (на бившия 
ми съпруг). Разведохме се с него, но живеем заедно в момента, защото аз не мога да го 
пусна ей така… аз имам нужда от помощ. Заедно живеем с него, въпреки че сме разведе-
ни, защото на мен ми е трудно да се оправям сама.

В други случаи между родителите съществуват различни нива на разбиране на състоя-
нието на детето, различни интерпретации на неговото поведение и дори различни спомени за 
едни и същи фактологични събития, което създава напрежение между тях. Пример за такива 
дребни, но чести противоречия, могат да се видят в откъсите от следното интервю5: 

Психолог: Кое е първото нещо, което ви притесни в неговото развитие и кога беше това?
Баща: Беше на две години и половина някъде… Това, което ни притесняваше, е, че няма 
реч, но и че не си играе с деца, не ги търси. А това не е нормално.
Майка: Напротив. Нямаше нещо кой знае колко притеснително, защото той ежедневно 
излизаше навън, беше сред деца. 
Баща: Но не се сприятеляваше с тях.
Майка: Е, не е създавал приятелства, но то на тази възраст е рано за това.
Психолог: Какво ви притеснява най-много в момента в неговото развитие, когато е почти 
на 5 години вече?
Майка: Ами значи той за момента продължава с някои стереотипни… Които след извест-
но време отшумяват, но се появяват нови. Продължава да не изпитва страх от опасности. 
Трудно показва чувства и трудно разбира чувствата на околните. Иначе като реч мисля, 
че има постижения. Физиологичните си нужди не съобщава въобще. Така когнитивното 
му развитие мисля, че е много склонен и много податлив в момента. 
Баща: Ами притеснява ме това с комуникацията с децата и с нас. Не винаги е склонен да 
комуникира. Обича да си приказва с деца, но те го питат как се казваш, на колко години 
си и той мълчи. И по този начин в детската градина може би той като не разговаря с тях 
и те може би го отбягват. Това ни притеснява, че може би се получава изолация там. И в 
нас като му кажем нещо и той почти никога не изпълнява, много рядко комуникира с нас.
Майка: Това не е вярно – че не комуникира с нас. Случвало се е и със съвсем непознати 
хора – да има стабилен очен контакт, да контактува с тях. В смисъл хора, които вижда за 
първи или за втори път той сам инициира комуникацията. Казва например „дай ми вода”, 
„подай ми играчката”. Това е с непознати хора. 

В цитираното интервю почти всяка реплика на единия родител е последвана от несъгла-
сие на другия родител. Родителството на дете с аутизъм поставя необичайни трудности, преко-
мерни изисквания и изпитания пред възможностите за справяне и преживяванията на родите-
лите. Понякога е необходимо да се преструктурират ролите, отговорностите и начина на живот. 
Именно това споделя една майка: 

Диагнозата „аутизъм” промени целия ни живот – на мен и на моето семейство. 
Преструктурирахме задачите, променихме мирогледа си и начина на живот. Съпругът ми 
и моята майка, която е пенсионерка, се нагърбиха с изкарването на пари. Аз изцяло се 

5 Случай от моята професионална практика (интервюто е проведено и с двамата родители).
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посветих на детето. Напуснах работа, загубих голяма част от приятелите си…6 

За да се справят успешно с тази стресираща ситуация, родителите на деца с аутизъм се 
нуждаят от взаимната си подкрепа. Подкрепата от страна на партньора намалява преживявания 
стрес (Hestings et al., 2005). За някои родители животът с дете с дефицит в развитието засилва 
връзката им – те се чувстват свързани в много по-силна степен; поемат взаимни ангажименти 
и се подкрепят (Doron & Sharabany, 2013). Разширеното семейство (баби и дядовци), близките 
и приятелите също са участници в живота на семейството на дете с аутизъм и повлияват него-
вите начини за справяне с предизвикателствата на живота.

братя и сестри

Взаимоотношенията между братята и сестрите са уникални – това обичайно е най-про-
дължителната форма на човешки взаимоотношения (Orsmond & Seltzer, 2007). Освен чрез про-
дължителността си, взаимоотношенията между братя и сестри са значими и с ефектите върху 
различни аспекти от живота: разбиране на емоциите, социално развитие, поведенчески раз-
стройства, усещане за самота, личностни характеристики (Beyer, 2009).

Като цяло, нагласата на детето с типично развитие към неговия брат или сестра с увреж-
дане зависи много от нагласата на родителите (Howlin, 1988). Десетгодишно момче7 описва 
добрите и лошите страни на това да имаш брат със синдром на Аспергер: 

Лошите неща са, че той понякога те засрамва на обществени места; понякога му се 
ядосваш; той толкова много се нуждае от насоки и внимание вкъщи, че за теб не остава 
време и затова трябва да разказваш за всичко в училище на приятелите си, но тогава учи-
телите ти правят забележка, че много говориш. Хубавите неща са, че когато го помолиш 
да си играе с теб, той винаги е съгласен и игрите с него са интересни; може да ти помага 
за някои домашни и видеоигри; вие двамата сте най-добри приятели.

Много от братята и сестрите на децата с аутизъм изпитват срам, неудобство (Orsmond 
& Seltzer, 2007), ревност, усещане за несправедливост, страх, тъга (Hutton & Caron, 2005). Ро-
дителите често чувстват, че неглижират своите деца с типично развитие (Myer et al., 2009). 
За другото дете в семейството често е трудно да разбере защо има брат или сестра с аутизъм 
(Myer et al., 2009).

Не всички братя и сестри на деца с аутизъм изпитват негативните ефекти на това съби-
тие. Някои от тях (макар и по-малка част) благодарение на своя брат или сестра с аутизъм са 
станали по-чувствителни и съпричастни; по-толерантни; по-добре разбиращи хората, които 
са различни (Myer et al., 2009). Братята и сестрите на децата с аутизъм демонстрират голяма 
степен на приемане, по-слаба степен на вербална агресия, по-малко съревнователна нагласа в 
сравнение с братята и сестрите на деца с типично развитие (Orsmond & Seltzer, 2007). 

Взаимоотношенията между братя и сестри са значими и силно повлияващи развитието и 
личността на всеки от тях. Ефектите от тези взаимоотношения могат да варират в зависимост 
от разнообразни фактори като възраст, пол, разлика в годините, здраве. Не всички фактори 
могат да бъдат контролирани и управлявани, за да се подобрят взаимоотношенията между бра-
тята и сестрите. Когато обаче някой от тях е с аутизъм, могат да се използват някои стратегии, 
за да се намалят негативните ефекти от това върху развитието на детето с типично развитие 
6 Разказ на майка на момче с аутизъм от книгата ПОЗНАВАМ АУТИСТ, издадена от Фондация „Помощ на лица с 
проблеми в развитието”, София, 2013 година.
7 Разказ на 10-годишно момче, чийто по-голям брат е със синдром на Аспергер, описан в Ръководство за семейства 
на деца с разстройство от аутистичния спектър (Rhode Island Department of Health’s Office of Special Health 
Care Needs, 2011).
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(Beyer, 2009):

•	 Първата стратегия е свързана с научаване на игри, които братята и сестрите могат 
да играят заедно. Съществуват много данни в подкрепа на ползите и за двете страни 
братът или сестрата с типично развитие да участва в интервенциите, които се пред-
лагат за детето с аутизъм.

•	 Втората възможна мярка е да се развиват стратегии за справяне у детето с типично 
развитие. То трябва да може да споделя чувствата си; да обсъжда открито преживя-
ванията си; да получи уверения, че чувствата му са естествени; да се запознае със 
състоянието на своя брат или сестра (разбира се, информацията трябва да бъде под-
несена според нивото на развитие и разбиране на детето). 

•	 Третата необходима мярка е родителите да отделят време, което да посвещават само 
на детето с типично развитие. 

•	 Полезно е също така детето с типично развитие да не бъде натоварено с твърде много 
отговорности и грижи (и като следствие от това – безпокойство за бъдещето) за своя 
брат или сестра с аутизъм.

•	 Родителите могат да насърчат детето да говори за своите чувства чрез пример – като 
самите те говорят откровено за това как се чувстват и когато са тъжни, и когато са 
щастливи.

консултиране на семейстВото

Оказването на помощ за семействата с деца с нарушение в развитието е особено важно, 
защото приспособяването на детето и неговият прогрес се повлияват от семейството и неговите 
реакции. Въпреки че с течение на времето обикновено родителите (особено майката) успяват 
да приемат различието на своето дете, много от родителите на деца с аутизъм се нуждаят от 
професионална помощ и подкрепа. Консултирането на хора, преживели травматично събитие, 
каквото е диагностицирането и отглеждането на дете с аутизъм, е основна и важна услуга за 
тази рискова група. Начинът на справяне с може да се отрази върху целия по-нататъшен живот 
на човека. Понякога, без наличието на професионална помощ, хората може да не се възстано-
вят никога. 

Когато съществува възможност за ползване на професионална услуга, обикновено е на-
лице друг проблем, свързан с трудността на родителите да приемат такава помощ. Професио-
налистите активно трябва да търсят начини да се справят с тези съпротиви и да предложат на 
родителите формата на грижа и подкрепа, която е приемлива и достъпна за тях. Семейството 
има остра нужда от подкрепа още по време на съобщаване на диагнозата, но необходимостта 
от професионална помощ не приключва след диагностичния период.

В консултирането родителите могат да получат подкрепа от страна на професионалста 
като имат възможност да споделят мъката си, която е твърде голяма, за да може да се носи само 
от тях. Трябва да бъдат изслушани, да споделят, да почувстват опората на някой, който им дава 
пространство да тъгуват и понася интензивните им чувства, без да ги оценява. 

Семейните конфликти са свързани с преживявания на тревожност и депрессия, което от 
своя страна влошава аутистичната симптоматика на децата (Kelly et al., 2008). Редуцирането на 
семейните конфликти чрез консултиране и терапия е необходим аспект от грижата за хората с 
аутизъм и техните семейства.

Родителите на деца с аутизъм се нуждаят от подкрепа и помощ, за да успеят да осъще-
ствят истински взаимоотношения с тях. Ролята на родител на дете с аутизъм е различна от 
типичната родителска роля, за която хората имат опит и модели на подражание. Как да бъдеш 
обаче родител на дете с аутизъм е въпрос, който много от тях си задават. Как да се справят с 
усещането за липса на типична форма на привързаност? Как да помогнат на детето си? Как да 
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го научат на неща, които за него са необходими и полезни, но същевременно да не се превърнат 
в учители и терапевти, а да останат негови родители? Какви възпитателни стратегии е полезно 
да използват? Как да се справят със своите чувства и болка от неосъщественото мечтано роди-
телство? Всички тези въпроси могат да намерят отговор в консултациите със специалист, за да 
успеят да изпълняват пълноценно родителската си роля и същевременно да поддържат високо 
качество на живот и удовлетвореност. 

По пътя на живота, който продължава, дори когато усещането във вътрешното простран-
ство е, че животът е застинал, спрял, свършил, родителите имат нужда от подкрепа, за да на-
учат нов език за общуване с детето си; да развият нови сетива, които да бъдат ориентир в 
ежедневието им. Някои от базисните разбирания и нагласи, които могат да помогнат на роди-
телите в тяхната нужда да разберат детето си с аутизъм, са формулирани от Мюлер-Вийдеман 
(Müller-Wiedemann, 2013):

•	 Децата с аутизъм се чувстват чужди в този свят. Техните „симптоми” са всъщност 
признак за усилията, които полагат, за да намерят своя път в този труден за тях свят 
на взаимоотношения между хората.

•	 Децата с аутизъм имат да изминават дълъг път, докато бъдат готови да постигнат оп-
ределена степен на независимост – и родителите трябва да ги съпътстват по този път.

•	 Не е по човешките възможности на никой родител да се справи сам с тази задача – да 
бъде родител на дете с аутизъм. Родителите се нуждаят и трябва активно да търсят 
помощ от други родители и специалисти.

•	 Родителите нямат вина за това, че детето им е с аутизъм. Чувството за вина ще ги 
кара да очакват твърде много от детето си (като компенсация за нещо, което не са му 
дали).

•	 Детето с аутизъм е човешко същество, което трябва да се открие отвъд неговите ау-
тистични симптоми.

•	 Родителите имат нужда от взаимната си подкрепа.
•	 Детето с аутизъм има нужда да бъде включвано в прости човешки дейности, които 

то постепенно и бавно ще овладява: миене, сервиране и отсервиране, грижа за цветя 
и др.

•	 В някои случаи поведението на детето с аутизъм може да бъде неприемливо и на-
раняващо за други хора. И въпреки, че това се възприема така от околните, детето 
със сигурност не е имало това намерение. Понякога например детето с аутизъм ще 
се отнася към родителите си сякаш те са обекти. Същевременно ще е запленено от 
определени обекти или технически средства. С това свое поведение то не иска да 
огорчи родителите си. Това е неговият начин да намери мястото си в този свят.

•	 Детето с аутизъм се нуждае от своите родители – нуждае се от време, в което всеки 
от тях е отдаден напълно и изцяло само на него. Това може да бъде време, в което се 
случват простички неща, например: възрастният да насочва ръцете му, докато детето 
слага вилици на масата. Тези дейности могат да се повтарят, докато то започне да 
прави това само или да имитира.

•	 Родителите и детето могат да правят заедно неща, които стимулират двупосочните 
отношения: да се построи кула от кубчета като се редуват при поставянето на кубче-
тата и др. под.

•	 На детето с аутизъм трябва да се говори с прости думи и жестове. В подходящи си-
туации могат да се използват едни и същи думи. Не е задължително детето винаги 
да ги повтаря. Нужно е търпение, докато тези думи станат разбираеми за детето и то 
започне да ги използва.

•	 Полезно е детето да се научи да разбира прости фрази, които изразяват молба (ин-
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струкция), например: „Донеси ми топката!”.

•	 Не е нужно да се коригират децата с аутизъм винаги, когато сгрешат.
•	 Опознаването на присъщия за детето ритъм може да бъде от полза – ритъм на сън и 

бодърстване, хранене, движение и т.н. Родителите могат да следят за този естествен 
ритъм и да съобразят дейностите, заниманията и режима, доколкото е възможно, с 
този естествен ритъм на детето.8

•	 Детето с аутизъм има нужда от други деца, въпреки че не го показва винаги.
•	 Всяко дете е индивидуалност, дори и детето с аутизъм. Много опитни хора, специа-

листи, могат да предлагат съвети. Но всеки един професионален съвет трябва да 
бъде отчетен от гледна точка на детето и неговата индивидуалност. Родителите имат 
правото да се възползват или да не се възползват от професионалните съвети, които 
получават.

Взаимоотношения специалист – родител

Многобройни са начините, по които един специалист може да окаже професионална по-
мощ и подкрепа на семейството на дете/ възрастен с аутизъм. Роджърс и Висмара (Rogers & 
Vismara, 2008) обобщават разнообразни начини, по които психолозите могат да направят това:

•	 Да подпомагат семейството и детето чрез работа по терапевтичния план на детето.
•	 Да наблюдават и оценяват прогреса на детето.
•	 Да помогнат на родителите да управляват успешно поведението на детето вкъщи.
•	 Да се грижат за благополучието на цялото семейство (включително братята и сес-

трите на детето с аутизъм).
•	 Да подкрепят детето с аутизъм във връзка с конкретни проблеми, свързани с настро-

ението, поведението, съня и храненето.
Често специалистите се опитват да „коригират” поведението на родителите спрямо де-

цата им, което те отчитат като неподходящо от професионална гледна точка. Коментират на-
чина, по който родителят говори на детето; помощта, която му оказва в дейности по неговото 
самообслужване и др. под. Тази намеса е изключително полезна, но може да се възприема 
също така като твърде груба и да предизвиква съпротиви. Когато специалистът е развил своето 
чувство на емпатия към родителите, може да бъде сензитивен към подходящия начин да даде 
обратна връзка, която ще се възприеме като помощ и подадена ръка, а не като грубост и намеса, 
които ще предизвикат вина и съпротива.

В контакта с родителите специалистите трябва да бъдат внимателни, когато използват 
терминология. Те трябва да се убедят, че терминологията се разбира от родителите, в проти-
вен случай комуникацията им е неефективна, а посланията им не са разбрани от родителите. 
Възможно е, поради страх да не се проявят като „неадекватни”, родителите да не споделят, че 
не разбират определен термин (Макинтайър и Депонио, 2015). Грижа на специалиста е да се 
увери, че родителят разбира именно това, което той е имал предвид, когато казва определено 
нещо.

Добре документиран факт е разминаването между специалисти и родители в преценката 
за етиологията на аутизма и ефективността на интервенциите, които се предлагат (Prelock et 
8 Майката на едно момче с аутизъм забелязва, че между 14.00 и 16.00 часа след обяд синът й е напълно 
неработоспособен. По това време на денонощието той е сънлив, некооперативен, възприема трудно, не внимава. 
За нея не е възможно да промени учебната програма на момчето, което посещава масово училище, така че да учи 
само до обяд на училище (в един от учебните срокове детето трябва да ходи на училище след обяд), но има много 
други неща, които е възможно да се съобразят с неговия естествен биологичен ритъм: часовете на извънкласни 
дейности, дневния режим на детето през останалото време (ваканциите, почивните дни, един от учебните срокове). 
Тя също така отделя допълнително време и оказва допълнителна помощ, за да помага на детето за уроците, които 
е взело в тези часове от деня, в които той е имал трудности с концентрацията и кооперативността.

СЕМЕЙСТВОТО НА ДЕТЕТО С АУТИЗЪМ – ФОКУС НА ТЕРАПЕВТИЧНИТЕ ИНТЕРВЕНЦИИ



ПСИХОТЕРАПИЯ И КОНСУЛТАТИВНА ПСИХОЛОГИЯ
908
al., 2003). Половината от интервюираните родители в изследване на Хътън и Керън (Hutton 
& Caron, 2005) нямат доверие на професионалистите, с които общуват, което може да има 
значителни негативни последствия. Семейните ценности и убеждения трябва да се разберат 
по-добре и да стане възможно сътрудничеството между специалисти и семейство, които да 
определят заедно приоритетите. Все пак, родителите са тези, които трябва да изберат вида на 
интервенциите за своето дете, въпреки че това е наистина трудна задача – особено като се има 
предвид, че между самите специалисти липсва съгласие по отношение на оценката на различ-
ни интервенции в областта (Allman, 2010). 

Разнообразни са начините, по които родителите и цялото семейство трябва да се включат 
в интервенциите и терапевтичната работа (Rogers & Vismara, 2008): на етапа на установяване 
на целите; като подкрепа за самите тях; да се подкрепи приложението на уменията на детето в 
домашна среда; да се обучат как да помагат на своите деца да функционират в семейството и 
в общността. Родителите имат нужда от информация, съвети и ръководство при планирането 
на прехода от детските години към юношеството и зрелостта на своите деца (Health and Social 
Care, 2013).

Прелок и колеги (Prelock et al., 2003) утвърждават ключовата роля на семейството в про-
цеса на оценяване на детето с разстройство от аутистичния спектър. Семейството е константа 
в живота на детето. Всяко семейство притежава различни механизми за справяне, културни 
ценности, убеждения и приоритети. Сътрудничеството със семейството е необходимо и полез-
но. Родителите притежават експертни знания за своите деца (Gallo, 2010; Prelock et al., 2003). 
Професионалистите трябва да проявяват загриженост и да вдъхват доверие на родителите, за 
да успеят те да се включат по адекватен начин в оценката, планирането и грижата за детето с 
аутизъм. Професионалистите трябва да извървят пътя към разбирането и уважението на света 
на своите клиенти, техните ценности, убеждения и специфики на културата. Придобиването на 
компетентност относно културата, на която са носители определени индивиди и групи, преми-
нава през преодоляването на няколко типа негативни нагласи от страна на спецалистите (Pre-
lock et al., 2003). Първата негативна нагласа е да се гледа на определена културна, семейна или 
индивидуална особеност като на носител на патология и деструктивност.9 Вторият тип нагласа 
е да се оценява културната, семейната или индивидуалната особеност като ограничена, с нисък 
капацитет.10 Третият тип нагласа, необходимо да бъде преодоляна, е да се мисли стереотипно за 
определена група (култура или семейство).11 Когато специалистите преодолеят тези три типа 
нагласи (бариери), могат да постигнат разбиране и признаване на значимостта на различията. 
След това е възможно да се видят и приемат тези различия като част от реалността, с която 
трябва да се работи. Приемането на тази реалност означава специалистът да осъзнава особе-
ностите на взаимоотношенията между майката и детето; да оценява адекватно интелектуалния 
потенциал на родителите (или материалните възможности, или личностните характеристики); 
да отчита преживените емоционални предизвикателства и начина, по който семейството и не-
говите членове са се справили (или не са се справили с тях) и да използва тези отправни точки 
за планиране на работата и предлаганата помощ и подкрепа.

Друга основателна причина да се ангажира семейството и да се познава домашния кон-
текст на детето е, за да се осигури ангажирането и включването на родителите в процеса на 
работа с детето. Много специалисти препоръчват включването на родителите като ко-терапе-
вти в работата с децата. Това несъмнено е полезно, но е необходимо да се отчете фактът, че 
9 Пример за такава нагласа например е убеждението, че майката на детето е свръхпротективна и по този начин 
забавя и ограничава неговото развитие. 
10 Убеждението за интелектуалната ограниченост на родителите е друга илюстрация на тази нагласа.
11 Убеждението, че родителите на деца с аутизъм са обременени с психична травма, е пример за такова стереотипно 
мислене.



909
родителската роля е незаменима и специфична. Родителите, на първо място, трябва да оста-
нат родители за своите деца. Те могат да партнират на терапевтите на децата си, но не могат 
(и не би било полезно – нито за самите тях, нито за децата им) да се превърнат в терапевти. 
Препоръката за терапевтичната роля на родителя произхожда от разбирането, че редовното 
(всекидневно) упражняване на умения, които трябва да бъдат овладени, е ключов фактор за не-
говото успешно усвояване. Независимо от това, времето за упражнение вкъщи трябва да бъде 
единствено тогава, когато това е подходящо (когато и децата, и родителите, се чувстват готови 
за това, когато им е приятно) (Макинтайър и Депонио, 2015).

В много области родителите имат реална нужда от подкрепа и оценяват високо получена-
та помощ и грижа от страна на специалистите. Това се отнася най-вече до грижите и услугите, 
които са в полза на независимия живот на младите хора с аутизъм, които навлизат в годините 
на зрелостта. Родители на младежи с аутизъм и синдром на Аспергер споделят например в 
интервюта, че са доволни изключително много от участието на училището в подготовката на 
техните деца за живота им като възрастни чрез различни дейности, например: приоритетно 
обучение в умения, нужни за живота, вместо акцент върху обучението по академични предме-
ти; насочването към подходящи места за придобиване на умения за работа и др. под. (Beresford 
et al., 2013). Родителите, които смятат, че не получават такава подкрепа, се чувстват изолирани, 
фрустрирани и единствено отговорни за живота на децата си след напускане на училището 
(пак там).

Хоънбоум и Уудуърд (Hogenboom & Woodward, 2013) споделят наблюдението си за два 
типа родители: една част от тях се доверяват и работят заедно с професионалистите, които са 
налице в службите в околността; друга част се превръщат в родители „професионалисти“ – те 
прилагат почти всеки подход и метод, за който разбират и са основните фигури, които следят и 
се грижат за развитието на детето си. 

Всички родители имат свой собствен път, който трябва да бъде уважен и приет от спе-
циалистите. Подкрепата за родителите от страна на специалистите ще бъде приета и оценена 
положително. Отговорност на специалистите е да помогнат на родителите да разберат кои 
са най-надеждните начини да помогнат на децата си (Макинтайър и Депонио, 2015). И да не 
забравят никога, че „родителите са истинските герои в историята на аутизма” и от тях профе-
сионалистите могат да научат много (Frith, 2008).

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ
Макинтайър, К., П. Депонио (2015). Идентифициране и подкрепа на деца със специфични обу-

чителни трудности. София: Изток-Запад и Център за приобщаващо образование.
Allik, H., J.-O. Larsson, H. Smedje (2006). Health-related quality of life in parents of school-age 

children with Asperger syndrome or high-functioning autism, Health and Quality of Life 
Outcomes, 4, DOI: 10.1186/1477-7525-4-1

Allman, T. (2010). Diseases & Disorders. Autism. LUCENT BOOKS. Gale, Gengage Learning.
Barnard, J., D. Potter, A. Prior (2001). Ignored or ineligible? The reakity for adults with autism 

spectrum disorders. The National Autistic Society report for Autism Awareness Week. London: 
The National Autistic Society.

Bayat, M. (2007). Evidence of resilience in families of children with autism, Journal of Intellectual 
Disability Research, 51, 702-714.

Beresford, B., N. Moran, T. Sloper, L. Cusworth, W. Mitchell, G. Spiers, K. Weston, J. Beecham 
(2013). Transition to Adult Services and Adulthood for Young People with Autistic Spectrum 
Conditions. Department of Health Policy Research Programme. Social Research Unit, 
University of York.

СЕМЕЙСТВОТО НА ДЕТЕТО С АУТИЗЪМ – ФОКУС НА ТЕРАПЕВТИЧНИТЕ ИНТЕРВЕНЦИИ



ПСИХОТЕРАПИЯ И КОНСУЛТАТИВНА ПСИХОЛОГИЯ
910
Beyer, J. (2009). Autism Spectrum Disorders and Sibling Relationships: Research and Strategies, 

Education and Training in Developmental Disabilities, 44, 444-452.
Doron, H., A. Sharabany (2013). Marital Patterns among Parents to Autistic Children. Scientific 

Research, Psychology, 4, 445-453. http://www.scirp.org/journal/psych
Davis, N., A. Carter (2008). Parenting Stress in Mothers and Fathers of Toddlers with Autism Spectrum 

Disorders: Associations with Child Characteristics. Journal of Autism and Developmental 
Disorders, 38, 1278-1291.

Doron, H., A. Sharabany (2013). Marital Patterns among Parents to Autistic Children. Scientific 
Research, Psychology, 4, 445-453. http://www.scirp.org/journal/psych

Frith, U. (2008). Autism. A Very Short Introduction. NY: Oxford University Press.
Gallo, D. (2010). Diagnosing Autism Spectrum Disorderd. A Lifespan Perspective. Oxford: Wil-

ley-Blackwell.
Hacking, I. (2009). Autistic autobiography. Philosophical Transactions of the Royal Society, 365, pp. 

1467-1473. DOI: 10.1098/rstb.2008.0329
Health and Social Care Board (2013). Autism Adult Care Pathway. Regional Autistic Spectrum 

Disorder Network (RASDN). www.hscboard.hscni.net/asdnetwork
Hestings, R., H. Kovshoff, N. Ward, F. Espinosa, T. Brown, B. Remington (2005). Systems Analysis 

of Stress and Positive Perseptions in Mothers and Fathers of Pre-School Children with Autism. 
Journal of Autism and Developmental Disorders, 35, 635-644.

Howlin, P. (1988). Living with impairment: the effects on children of having an autistic sibling. 
Child: care, health and development, 14, 395-408.

Hutton, A., S. Caron (2005). Experiences of Families With Children With Autism in Rural New 
England, Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 20, 180-189. 

Keller, T., J. Ramisch, M. Carolan (2014). Relationships of Children with Autism Spectrum Disorders 
and their Fathers, The Qualitative Report, 19, 1-15.

Kelly, A., M. Garnett, T. Attwood, C. Peterson (2008). Autism Symptomatology in Children: The 
Impact of Family and Peer Relationships. Journal of Abnormal Child Psychology, 36, 1069-
1081. DOI: 10.1007/s10802-008-9234-8

Kheir, N., O. Ghoneim, A. Sandridge, S. Hayder, M. Al-Ismail, F. Al-Rawi (2012). BMC Research 
Notes, 5, 1-7.

Myers, B., Mackintosh, V., Goin-Kochel, R. (2009). ‘‘My greatest joy and my greatest heart ache:’’ 
Parents’ own words on how having a child in the autism spectrum has affected their lives and 
their families’ lives. Research in Autism Spectrum Disorders, 3, 670–684.

Montes, G., J. Halterman (2007). Psychological Functioning and Coping Among Mothers of Children 
With Autism: A Population-Based Study. Pediatrics, 119, e1040-e1046.

Müller-Wiedemann (2013a). Early Diagnosis and Practical Advice eor Parents. In: Autism. A Holistic 
Approach. M. Hogenbboom and Bob Woodward. Third Edition. Cornwall: Floris Book.

Orsmond, G., M. Seltzer (2007). Siblings of Individuals with Autism Spectrum Disorders Across the 
Life Course. Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Review, 13, 313-
320.

Ou, J.-J., L.-J. Shi, G.-L. Xun, C. Chen, R.-R. Wu, X.-R. Luo, F.-Y. Zhang, J.-P. Zhao (2015). 
Employment and financial burden of families with preschool children diagnosed with autism 
spectrum disorders in urban China: results from a descriptive study, BMC Psychiatry, 15, 1-8.

Prelock, P., J. Beatson, B. Bitner, C. Broder, A. Ducker (2003). Interdisciplinary Assessment of Young 
Children With Autism Spectrum Disorder. Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 
34, 194-202.

Rogers, S., L. Vismara (2008). Evidence-Based Comprehensive Treatment for Early Autism. Journal 
of Clinical Child and Adolescent Psychologt, 37, 8-38. DOI: 10.1080/15374410701817808



911
Rooney, A. (2005). Autism and Infant Attachment: A Review of the Literature. Psychology 340. 

Professor Pederson. November 28, file:///D:/Docu,ents%20and%20Settings/Administrator/
My%20Documents/Downloads/rooney.pdf (посетен на 13 август 2015 г.).

Rutgers, A. (2006). Autis, and attachmemt security. Dissertation, Institute for the Study of Education 
and Human Development.

Rutgers, A., M. Van Izendoorn, M. Bakermans-Kranenburg, S. Swinkels (2007). Autism, attachment 
and parenting: a comparison of children with autism spectrum disorder, mental retardation, 
language disorder, and non-clinical children. Journal of Abnormal Child Psychology, 35, 859-
870.

Woodgate, R., C. Ateah (2008). Living in a World of Our Own: The Experience of Parents Who Have 
a Child With Autism. Qualitative Health Research, 18, 1075-1083.

СЕМЕЙСТВОТО НА ДЕТЕТО С АУТИЗЪМ – ФОКУС НА ТЕРАПЕВТИЧНИТЕ ИНТЕРВЕНЦИИ



ПСИХОТЕРАПИЯ И КОНСУЛТАТИВНА ПСИХОЛОГИЯ
912

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ИНТЕРВЕНЦИИТЕ, 
БАЗИРАНИ НА ОСЪЗНАТОСТТА

Асистент д-р Десислава Асенова Иванова
ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград

Боряна Емилова Николова
Психолог в Професионална гимназия по туризъм

„Алеко Константинов“ - Банкя, област София-град

PSYCHOTHERAPEUTIC DIMENSIONS OF THE MINDFULNESS-BASED 
INTERVENTIONS

Desislava Asenova Ivanova, PhD
Assis. Professor in South-West University “NeofitRilski” – Blagoevgrad

Boryana Emilova Nikolova
Psychologist at the Vocational High School of Tourism

Aleko Konstantinov - Bankya, Sofia city region

Резюме: Осъзнатостта е централен аспект, който присъства в 2 500 годишната традиция на будистка-
та психология. През последните години няколко терапевтични школи интегрират подходите, базирани на 
осъзнатостта в своята практика. Сред тях са основаната на осъзнатостта когнитивна терапия, терапията 
на приемането и обвързването, основаната на осъзнатостта терапия за намаляване на стреса, диалекти-
ческата поведенческа терапия. Натрупват се все повече доказателства за ефективността на психотерапев-
тичнте стратегии, базирани на осъзнатостта при лечението на тревожни разстройства. В този материал ще 
разгледаме приложението на подходите, базирани на осъзнатостта като психологични интервенции с цел: 
облекчаване и справяне със страданията на ума и тялото. 

Abstract: Mindfulness is a central aspect of the 2,500-year-old tradition of Buddhist psychology. In recent 
years, several therapeutic schools have integrated mindfulness-based approaches into their practice. These include 
mindfulness based cognitive therapy, acceptance therapy, commitment-based stress-reduction therapy, dialectical 
behavioral therapy. More and more evidence are being gained on the effectiveness of psychotherapeutic strategies 
based on mindfulness in the treatment of anxiety disorders. In this paper we will examine the application of the 
mindfulness-based approaches as psychological interventions aiming to relieve and cope with the suffering of the 
mind and body.

ВъВедение

През последните десетилетия в психологичната литература се отбелязва устойчив ръст 
на изследванията, насочени към изучаването на феномена „осъзнатост“ (майндфулнес). Тех-
никите на осъзнаването в медитативните практики са съществували в течение на векове като 
част от будистката и други източни духовни традиции. Интересът към към изучаването на 
осъзнатостта в психологията датира от 80-те години на XХ век (Kabat-Zinn, 1990; Bishop et 
al., 2004; Hamilton et al, 2006). На настоящия етап концептуализацията на феномена изисква 
валидизирането на надеждни методики, с които да бъде проучен и оценен. В многобройни 
изследвания на ниво метаанализ е доказана ефективността на терапията основана на осъзна-
тостта, при лечението на различни психични разстройства (Raes et al., 2009; Ostafin & Kassman, 
2012). Определен напредък е постигнат в търсенето на невробиологични корелати на осъзна-
тостта (Пуговкина и Шилникова, 2014). Горепосоченото свидетелства за високата степен на 
евристичност и потенциал на концепцията за осъзнатостта в клиничната психология, психоте-
рапията и невронауките. Някои изследователи причисляват феномена осъзнатост към групата 
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на метакогнитивните регулаторни способности (Gordon et al, 2014; Solem et al, 2015). Редица 
изследователи считат, че концепцията за осъзнатостта може да служи като транстеоретичен 
конструкт и методологично средство в синтеза на психологични модели на нормата и патоло-
гията в психиката, разработвани в различни психологични школи (Пуговкина и Шилникова, 
2014).

що е пълносъзнатост и как помага тя

Пълносъзнатост – това е вид осъзнаване, което настъпва, когато цялото внимание е насо-
чено към настоящия момент, но приемайки нещата такива каквито са, без да им се дават оцен-
ки. Това е състояние, при което се обръща внимание на онези житейски аспекти, които обикно-
вено се приемат като дадености или просто се игнорират – как се чувства човек в този момент, 
какво мисли и как изобщо се възприемат и опознават нещата. Пълносъзнатост означава да се 
обръща внимание на мисли, емоции, чувства, проявление на телесни компоненти във всеки от-
делен миг, но такива, каквито са в действителност, а не такива, каквито са били или биха могли 
да бъдат (Williams et al., 2013). Точно това състояние на духа и тялото е перфектният контраст 
на руминацията (тягостни мисли, угризения), благодарение на която стреса, унилото настро-
ение, депресията се задълбочават. В същото време тя не се свежда само до забелязването на 
компоненти, които преди това са били пренебрегвани (Teasdele et al., 2014). Тя съдейства за 
разпознаване на пагубния начин на мислене, който лесно „потапя” в униние и произтичащите 
от него усложнения в психичен и психофизически аспект. За да се конкретизира и онагледи 
процесът осъзнатост, следващият пример би бил показателен в достатъчна степен. Изяждането 
на орехова ядка би могло да бъде първото съприкосновение с пълносъзнатостта:

1. Докосване и опипване – ореховата ядка се взима, задържа се в дланта, би могла да се 
потърка между палеца и показалеца. Прави се опит за усещане на формата, обема, 
особеностите, които са осезаеми за върховете на пръстите, движещи се по обекта. 
Възможно е да се установят специфики на повърхността на ореховата ядка. Добре е 
да се обърне внимание и на движението на пръстите и „зрението” на кожата по тях.

2. Оглеждане – необходимо е отделянето на достатъчно време, за да се види ореховата 
ядка реалистично, с цялото внимание. Хубаво би било зрението да изследва вся-
ка гънка, кухина, асиметрия, цветовете й, промяната им при различната позиция на 
обекта.

3. Помирисване – нужно е задържането на ореховата ядка под носа. По този начин се 
осъществява „попиване“ с всяко вдишване на аромата и уханието. Важно е отбе-
лязване на вида аромат – подобен на нещо, познато отпреди това или съвсем нов 
такъв; дали този аромат харесва или не и защо. В този момент е добре да се обърне 
внимание и на самия обонятелен орган и доловими ли са от него някакви движения 
например. 

4. Поставяне – осъществява се бавно поднасяне на ядката към, като не се забравя за 
отбелязване и фактът, че ръката и китката знаят предварително как и къде да я разпо-
ложат. Обектът се поставя внимателно в устата, с отбелязване на факта, че ореховата 
ядка е просто в устната кухина. Необходимо е малко време за проучване с език.

5. Вкусване – ядката се сдъвква, с отбелязване как най-добре би протекъл този процес. 
След това би могло съвсем съзнателно обектът да се раздроби на късчета, като се 
отбелязват и последващите усещания – всяка обливаща вкусова вълна. Преди да се 
погълне е нужно да се отбележи вкуса и усещането за сткруктурата на ореховата 
ядка в устата и как те се променят във всеки един момент, наред с промените на са-
мата ядка.

6. Гълтане – преди гълтане на ореховата ядка е важно да се проучи намерението за 
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извършването на самото действие, както и това то да се почувства.
7. Проследяване – на този етап е необходимо да се направи опит за усещане на движе-

щия се към стомаха обект, а също и как се усеща тялото след „съзнателното ядене” 
на орехова ядка.

Приведеният пример с пълна сила илюстрира и конкретните характеристики на осъзна-
тостта:

- Тя е интенционална. С овладяването й става възможно пълноценното опознаване 
на настоящата реалност и наличните възможности. Пълносъзнатостта позволява да 
се действа съзнателно за разлика от руминацията, която е най-често автоматична 
реакция към различни провокации. В този смисъл осъзнатостта е просто прилагане 
на чисто внимание само по себе си, просто и ясно отбелязване на всичко, което идва, 
без да се замисляш – „А, това идва...а сега това, а сега това....и сега това” (Siegal al., 
2008);

- Тя е емпирична и фокусирана към настоящия момент – „тук и сега”. При руминаци-
ята съзнанието е изпълнено с мисли и образи, нямащи нищо общо с прекия сетивен 
опит, а към неприятно минало или въображаемо бъдеще. Пълносъзнатостта вижда 
нещата такива, каквито са. Тя не добавя нищо към възприятието и не изважда нищо. 
Нищо не изкривява (Fresco et al., 2010);

- Тя е неоценъчна. Оценките и присъдите са неизменна част от руминацията. Пъл-
носъзнатостта позволява виждането на нещата такива, каквито са в действителност, 
и то в настоящия миг. Може да се каже, че осъзнатостта вижда присъщата на всички 
феномени безазовост (М. Уилямс, Д. Тийсдел, З. Сегал и Д. Кабат - Зин, 2013). 

Ефективността и ефикасността на пълносъзнатостта са лесно обясними. Дълбоко заро-
вен в ума лежи умствен механизъм, който приема това, което умът възприема като красиви и 
приятни изживявания, отхвърляйки онези, които се преживяват като болезнени и неприятни. 
От този механизъм възникват състояния на ума, които повечето хора се тренират да избягват – 
алчност, страст, омраза, неприязън, ревност и др. Избират се за избягване тези пречки не защо-
то са зли в нормалния смисъл на думата, а защото са принудителни. Защото те превземат ми-
слите и напълно улавят вниманието. Защото отделят от живата реалност. Тези пречки не могат 
да възникнат, когато присъства осъзнатост (Brown et al., 2003). Осъзнатостта е внимание към 
реалността в настоящия момент и затова е пряко противоположна на замъгленото състояние на 
ума, с което се характеризират пречките. Когато пълносъзнатостта се „изплъзне”, дълбокият 
механизъм на ума „напада” – вкопчване, прилепяне, отхвърляне, оценяване. Тогава възниква 
съпротивление и размива съзнателността, като този процес остава незабелязан – мисли за от-
мъщение или изневяра например. Докато нетрениран в пълносъзнатостта човек би останал 
неопределено дълго време в това състояние, то тренираният скоро би осъзнал случващото се. 
Осъзнатостта е механизмът, забелязващ промяната. Би могло да се каже, че осъзнатостта „пом-
ни“ получената подготовка и фокусира вниманието по начин, който елиминира объркването. 
Именно тази изследователска съзнателност, в най-чист вид, е условие за елиминиране на ум-
ствените пречки и едновременно с това разкрива и унищожава самия механизъм на проявле-
нието и задържането им (Kabat-Zinn, 2003). 

Същестевен елемент за реализирането на осъзнатост, по всяко време и на всяко място, 
се явява дишането. Устойчивото наблюдение на дишането задържа вниманието върху непо-
средствения опит като по този начин чувствата, мислите и усещанията могат да бъдат улавяни 
в потока на съзнанието. Умението да се „превключва” позволява да се пренасочи вниманието 
отново към дишането след като чувствата, мислите и усещанията са вече приети (Bishop et al., 
2004). Саморегулацията на вниманието насърчава неизбирателното приемане на чувства, ми-
сли и усещания, така както възникват. Вместо избирателното „хващане” за мисли, създаващо 
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условия за появата на руминации, асоциации и разсъждения, осъзнатостта насочва към друг 
начин за опознаване на тялото и мислите чрез въвличане на непосредствения опит от събити-
ята „тук и сега” (Malinowski, 2008). Приближаването към личния опит е ориентирано към не-
говото приемане такъв какъвто е – с любопитство и отвореност, без оспорване или осъждане. 

Практикуващите са инструктирани да положат усилия да забележат всеки обект в потока 
на съзнанието. Да отдиференцират различните елементи на собствения опит (например отли-
чието на едно емоционално чувство от „допира” на едно физическо усещане) и да наблюдават 
как една опитност поражда друга (например как определено чувство би могло да провокира 
осъждаща мисъл и как осъждащата мисъл е възможно да повиши неприятното усещане от чув-
ството). Мониторирането на потока на съзнанието по този начин с течение на времето може 
да доведе до повишаване на персоналната способност за разграничаване на когнитивния от 
емоционалния опит (Shapiro et al., 2015). Като пример може да се посочи разграничаването на 
чувствата от телесните усещания, несвързани с емоционалната възбуда, което допринася за 
по-ясното разбиране на комплексната природа на емоционалните състояния. Развитието на ос-
ъзнатостта също така може да бъде асоциирано с повишен капацитет за разбиране на връзката 
между чувства, мисли и действия и за разграничаване на значението и причините за опита и 
поведението. По този начин осъзнатостта би могла да корелира положително със субективната 
психологическа непредубеденост (Hamilton et al., 2006).

концептуализация на феномена „осъзнатост”
В настоящата разработка ще се направи опит за концептуализация на феномена осъзна-

тост чрез отчитане разликите му със сходни феноменални явления – осъзнаване и концентра-
ция чрез медитиране.

Осъзнатостта (майндфулнес, пълносъзнатост) е централен аспект, присъстващ в много-
вековната традиция на будистките учения. В съвременната интерпретация на ценните древ-
ни насоки, осъзнатостта всъщност играе ролята на култиватор на уникална гледна точка към 
собствения когнитивен опит, чрез дълбоко проникване във връзките „тяло-мисли, мисли-емо-
ции, емоции-тяло”. Разбира се, в съвременните психотерапевтични перспективи, концепцията 
за осъзнатостта е модифицирана и в обхвата й попадат широк кръг от замисли и практики. 
Различните психотерапевтични подходи застъпват разнообразни идеи и техники, но незави-
симо от този факт, насочеността на базисните им процедури и цели е сходна - облекчаване и 
справяне със страданията на ума и тялото (Д. Иванова, 2016).

Осъзнатостта е дефинирана от редица изследователи. Един от пионерите сред тях е Джон 
Кабат-Зин. Неговото определение за осъзнатостта може да бъде описано като съзнаване на на-
стоящия момент, без насочване към конкретна цел чрез неосъждащо разгръщане на настоящия 
опит миг след миг (Kabat-Zinn, 2003). Бишъп и колегите му насочват вниманието към необхо-
димостта от концептуализиране на осъзнатостта като психичен процес, съобразен с нужди-
те на психотерапевтичната практика. Предложеният от тях модел е двукомпонентен. Първият 
елемент включва саморегулацията и поддържане на вниманието непосредствено към насто-
ящия опит. Това позволява нарастващо разпознаване на менталните процеси в момента без 
свързване с тях. Втората съставна част включва интернализирането на специфична ориентация 
към настоящия момент (Bishop et al., 2004). Насоченост, съпроводена от любопитство, отво-
реност и приемане. Осъзнатостта започва с познанство на актуалния опит – наблюдаване и 
приемане на конкретните променящи се мисли, емоции, усещания, чувства миг след миг – чрез 
установяване фокуса на вниманието върху случващото се „тук и сега”. Често това състояние 
е описвано като присъстване и посвещаване на момента изцяло. Умението за непрекъснатост 
на вниманието се изисква като фактор, поддържащ информираност по отношение на текущия 
опит. Непрекъснатото внимание се отнася към способността за задържане на състоянието на 
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бдителност за по-продължително време (Didonna, 2009). 

В съвременната психология съществува известна разлика между термините осъзнаване 
(англ. awarness) и „осъзнатост” (англ. mindfulness). Под осъзнаване се разбира способността 
произволното съсредоточаване на вниманието върху текущите събития и усещания, произвол-
но да превключва вниманието от едни аспекти на други, като при това се усеща контролът в 
процеса на съсредоточаване и управлението му. В състояние на осъзнаване субектът се фоку-
сира върху преживяването на настоящия момент, стараейки се да не се привлича от минали 
събития или мисли за бъдещето. Следва да се подчертае, че става въпрос за непосредствена 
фокусировка на преживяванията, фокусиране без концептуализация на възприемания опит.

От своя страна понятието „осъзнатост“ означава способност безоченъчно, предметно и 
буквално да се осъзнае житейският опит (пълнотата и разнообразието на съдържанието на пре-
живените събития и явления) и едновременно с това да се осъзнава, че преживените усещания 
имат вътрешна репрезентация на опита; някакъв субективен отпечатък от реалността, а не са-
мата обективна реалност (Keng еt al., 2011). Осъзнаването и приемането на опита предполагат 
заемането от субекта на метакогнитивна, наблюдаваща позиция по отношение на собствения 
опит и вътрешното му осмисляне. Именно в резултат на това мислите се възприемат като пре-
ходни, несъществени ментални събития, а не като точно представяне на реалността. Този про-
цес някои изследователи наричат „децентрация“ или „когнитивна гъвкавост“ (Segal et al., 2006; 
Raes et al., 2009). И в двата случая става въпрос за отношението към мислите: просто мисли, 
а не онтологично отражение на действителността. Такова отношение предполага по-висока 
ефективност в овладяването на негативните преживявания, а именно лекота на актуализацията 
на алтернативните аспекти на опита, въздържание от негативна концептуализация на негатив-
ните събития, широта на диапазона и адаптивност към отговорите на негативните стимули. 

Съществува и друг аспект по отношение на разглеждането на осъзнатостта. В източните 
традиции най-често става въпрос за осъзнатостта, като особено състояние, което може да бъда 
достигнато по пътя на медитацията. Друго подобно състояние е концентрацията. Випасана ме-
дитацията се описва като „умствено балансиране”, при което се развиват паралелно двете от-
делни качества на ума – осъзнатост и концентрация. Концентрацията и осъзнатостта са с доста 
различни функции, но за постигането на ефект от медитацията, задължително действат в син-
хрон. Ако единият от факторите се засили за сметка на другия, медитацията става невъзможна 
(Evans et al., 2009). Концентрацията може да се нарече „еднонасоченост на ума”, задържаща 
вниманието само върху един елемент. Тя е в голяма степен принудителна дейност, развивана и 
практикувана в по-късен етап задължително чрез силата на волята. Докато осъзнатостта в този 
аспект е по-деликатна функция, изостряща чувствителността. Може да се каже, че тя „избира“ 
обекта на вниманието и реагира при отклоняване на вниманието. На концентрацията може да 
се гледа като на инструмент. От тази гледна точка следва да се изясни използването й както в 
позитивен, така и в негативен аспект. В този смисъл концентрацията може да бъде използвана 
като средство за освобождаване от негативизъм и тревожност, но може да се реализира и като 
катализатор за причиняване на вреди – постижения и съревнования, налагане на другите, себ-
ичност и др. тя може да се използва за „изкопаване” на дълбоки психични състояния, но дори 
и тогава интенцията на егоизма остава неразбрана. За разлика от нея осъзнатостта „вижда” 
разкритото от концентрацията и го прави разбираемо, като задължително този процес е насо-
чен в позитивна за самия себе си посока (Keng et al., 2011). Друга слабост на концентрацията, 
сравнена с осъзнатостта, е нуждата от наличието на специални условия за възникването й. 
Осъзнатостта, от друга страна, не подлежи на тези пречки, защото тя е чист фактор на „за-
белязване”, независещ от никакво определено обстоятелство. Като обобщение по отношение 
концептуализацията на осъзнатостта чрез концентрацията, може да се каже, че осъзнатостта 
като психичен феномен, е с по-широка и обхватна функция в съзнанието (Siegal et al., 2008). 
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Следва да се отбележи, че изследването на осъзнатостта като медитативно състояние на 

съзнанието и търсенето на съответстващи неврофизиологични, електро и други невробиоло-
гични корелати, в голяма степен е характерно за невронауките. В психологията е прието да се 
говори за осъзнатостта като за черта, характеризираща когнитивно-личностния стил на човека. 
Предмет на изследване в този случай се явява функцията на осъзнатостта в организацията на 
вътрешния свят/ живот на човека (Didonna, 2009). 

Според авторите на настоящия труд, осъзнатостта е психичен процес от личния пове-
денчески репертоар, който се осъществява посредством специфични медитативни техники и 
прийоми, изградени на основата на тоталното осъзнаване на настоящия момент „тук и сега” 
чрез любопитно и неосъждащо себеизследване и себеприемане на мисли, емоции, телесни 
усещания. Този процес цели облекчаване и/или елиминиране на неприятни психични и психо-
соматични симптоми и разстройства и се фасилитира от обучен специалист (психотерапевт). 

психотерапеВтични подходи, интегриращи интерВенции, базирани на осъзнатостта

Може да се твърди, че механизмите на изменение, свързани с развитието на осъзнатост-
та на опита и психичните състояния, биха могли да бъдат идентифицирани, в един или друг 
вид, в болшинството западноевропейски психотерапевтични школи: хуманистичната психоло-
гия, когнитивно-поведенческата психотерапия, психоанализа, позитивната психология и др. 
(Didonna, 2009). Феноменът осъзнатост се явява централен компонент на няколко психотера-
певтични подхода: основана на осъзнатостта когнитивна терапия – ООКТ (Mindfulness Based 
Cognitive Therapy - MBCT) (Kabat-Zinn et al., 2010; Hayes et al., 2004); основана на осъзна-
тостта програма за редуциране на стреса – ООПРС. Прилагането на обучението в осъзнатост 
е фундаментална идея в ООКТ. Макар и не на толкова видно място подходът на осъзнатостта 
е част от интервенции, определени от Hayes (2002), като присъщи на „третата вълна“ пове-
денчески терапии – диалектическа поведенческа терапия - (ДПТ) и терапия на приемането и 
обвързването - (ТПО) (Chiesa & Serretti, 2001). 

Основаната на осъзнатостта когнитивна терапия (ООКТ) интегрира принципите и уме-
нията на осъзнатостта в терапията на депресията. Превантивните интервенции, разработени от 
Segal, Уилямс, и Teasdale (2002), интегрират елементи на когнитивно- поведенческата терапия 
при депресия на Beck (1978) с компоненти на основаната на осъзнатостта програма за реду-
циране на стреса, разработена от Kabat – Zinn (1990). В когнитивната терапия чрез техниките 
за когнитивно реконструиране клиентите се учат чрез сътрудничество да конструират нови 
алтернативни интерпретации на негативните автоматични мисли (П. Василев, 2008). В ООКТ 
фокусът не е върху промяната на съдържанието на автоматичните негативни мисли – по-скоро 
акцентът е върху промяна на осъзнаването и на отношението към тези мисли, чувства и съпът-
стващи соматични усещания. Аспектите на когнитивно-поведенческата терапия, включени в 
ООКТ са предназначени да улеснят „децентрирането“ на възгледите като например: „Мисли 
не са факти“ и „Аз не съм моите мисли.“. ООКТ е специално предназначен за пациенти, които 
са в ремисия от депресия. В отличие от традиционната когнитивно-поведенческата терапия 
акцентът е изместен от промяна на съдържанието или специфичните значения на негативни 
автоматични мисли, към състояние, което използва всекидневния опит за целите на обучение-
то (Fresco et al., 2010).

Когато се говори за интервенции, целящи развитие на осъзнатостта, се проследява връз-
ката на медитативните традиции с „дисциплинирането” на съзнанието, които формират ос-
новата на психотерапевтичните практики на осъзнатостта. Класически пример е основаната 
на осъзнатостта програма за редуциране на стреса (ООПРС) на Джон Кабат-Зин. ООПРС е 
средство за облекчаване на страдания. Първоначалното намерение на Кабат-Зин е да провери 
дали е възможно да се създаде инструмент за обучение на пациенти в сравнително интензивна 
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медитация в осъзнатост като тази практика се приложи непосредствено при стрес, болка и бо-
лести, при който хората се борят за живота си. Подчертава се, че интервенцията е необходимо 
да бъде освободена от културни, религиозни и идеологически фактори, свързани с будисткия 
произход на термина, тъй като целта е не да се преподава будизъм или да се правят „големи 
медитации”. Усилията са насочени към осигуряване на среда, с цел експериментиране с редица 
нови и потенциално ефективни методи за проучване, облекчаване и справяне със страданията 
на ума и тялото. Едновременно с това програмата остава вярна на духа и на същността, които 
са сърцевината на подхода на осъзнатостта (Kabat-Zinn, 2003). Това изисква самите инструкто-
ри, водещи програмата да са преминали професионално обучение в сертифицирани центрове 
или форми на подготовка, така че да познават това измерение от личен опит. В основаната на 
осъзнатостта програма за редуциране на стреса участниците се обучават да се грижат за собст-
вените си вътрешни и външни преживявания, без оценка или тълкуване, чрез приемане, до-
брота и отвореност, дори когато това, което се случва е в противоречие с техните желания или 
очаквания. Важно за практикуващия осъзнатостта е да се тренира да оставя мислите да идват 
и да си отиват, вместо да се опитва да ги оспорва и да се конфронтира със съществуването им. 
Този модел подпомага освобождаването от капана на руминациите и безкрайните преживява-
ния на решенията, които „затварят” зад стените на отчаянието и депресията (Williams еt al., 
2013; Corey, 2016). 

ДПТ и ТПО целят повишаване осведомеността на пациентите за техния вътрешен опит 
(мисли, емоции или телесни усещания) чрез обучение в умения, които включват наблюде-
ние и приемане. Това улеснява децентрирането от съдържанието на мислите или емоциите и 
предполага възможност за нов начин на отношение на пациентите към техните преживявания. 
Обучение в толерантност към стрес в ДБТ използва уменията на осъзнатостта, за да помогне 
на пациентите да регулират техните емоции и поведения, свързани с депресията. Подкрепя се 
изграждането на любопитство и неосъждане към собствените емоции и емоционален опит без 
избягване или контрол. Друга характеристика, сближаваща ООКТ, ДПТ и ТПО е съзнателното 
балансиране на стратегии, насочени към приемане или промяна. И в трите модела се използват 
методи, заимствани от когнитивна терапия, които целят да поставят под въпрос валидността 
на преобладаващата автоматични мисли или убеждения на пациентите. Прилагането на тези 
техники при тях обаче е вторично по отношение на прилагането на основните – на приемането 
и на осъзнатостта. Терапевтите в тези подходи насърчават пациентите да изоставят идеята, че 
всички проблеми могат, с достатъчно усилия, да бъде „фиксирани или променени.“ Според тях 
усилията за намиране и отстраняване на проблемите създава възможността, за усилване на на-
гласата, че техните проблеми са на „врага“, и че след като те са отстранени, всичко ще бъде на-
ред. Често това насърчаване на по-нататъшни опити за решаване на проблеми от травматични 
преживявания държи пациентите блокирани в „територията”, от която те се опитват да избягат 
(Hayes et al., 2004). Фокусът е в това, да позволят на преживяванията да идват и да си отиват, 
докато те самите търсят смислен живот. Алтернативата е да се изоставят опитите за решаване 
на проблеми, като се отстъпи назад, за да се видят предишните некреативни опити за справяне 
със затрудненията. Осъзнаването на трудностите чрез активно, непреценъчно прегръщане на 
опита „тук и сега” е общ практика за ООКТ, ДПТ и ТПО. Уменията на осъзнатостта, форми-
рани в тези нови подходи, позволяват на пациентите да възприемат как борбата срещу тех-
ните нежеланите мисли, чувства и телесни усещания понякога създава повече напрежение и 
вътрешен смут, отколкото съдейства за стабилизирането им. Джон Кабат-Зин (1994) смята, че 
вместо излагане на напрежението на техните мисли или чувства, пациентите могат да бъдат 
обучени да стоят в близост до тази психическа борба като намерят спокойно място, от което 
може да бъде наблюдавана (Kabat-Zinn, 2016).

Изброените по-горе подходи като цяло се отнасят към когнитивно-бихейвиоралното на-
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правление, което притежава внушителни емпирични доказателства за ефективността при ле-
чението на тревожни и депресивни разстройства. Многобройни изследвания свидетелстват за 
това, че осъзнатостта (като черта на когнитивно-личностовия стил) се явява мощен неспеци-
фичен фактор за психичното благополучие. Получени са данни за връзката на осъзнатостта с 
по-високи нива на удовлетвиреност от живота, жизнеността, психичното благополучие, опти-
мизма, компетентността, самоконтрола (Brown et al., 2009), позитивната самооценка, емпатия-
та (Dekeyser et al., 2008) и др. Изследвания демонстрирали значителни отрицателни корелации 
между осъзнатостта и депресията (Brown et al., 2009), склонността към руминации (Nolen-
Hoeksema, 2000), когнитивната реактивност (Raes et al., 2009) и социалната тревожност (Keng 
et al., , 2011; Dekeyser et al., 2008). Редица разработки са посветени на на връзката между осъз-
натостта и общите когнитивни процеси. Например – демонстрирана е връзката между осъзна-
тостта и повишението на продуктивността при решаването на задачи, изискващи продължи-
телна съсредоточеност на вниманието (Zeidan et al., 2010; Schmertz et al., 2009) и настойчивост 
(Evans et al., 2009). Изследователски е демонстрирано, че регулярните тренировки в осъзна-
тост водят към подобрение на когнитивното функциониране: повишаване продуктивността 
на работната памет, зрително-пространственото възприятие, общите изпълнителски функции 
(програмиране и контрол) (Zeidan et al., 2010). Отбелязано е, че навиците на осъзнатостта спо-
собстват ръста в продуктивността на работа, а също и повишаване от удовлетвореността от 
извършването й (Raes et al., 2014). Резултати от изследвания по отношение на студентската 
популация сочат за по-висока ефективност в овладяването на академичния стрес и успехът в 
обучението. Демонстрирана е връзката между осъзнатостта и творческо-дивергентното мисле-
не. Например при решаването на проблемни задачи от различен тип, изискващи стереотипно 
решение и решаване по метода инсайт (Ostafin & Kassman, 2012). Към анализа на психотера-
певтичните измерения на осъзнатостта в настоящата разработка ще се включи и упоменава-
нето на още едно направление в изучаването на осъзнатостта. Става дума за осъзнатостта в 
аспектите на възрастовата психология. Burke чрез обзора на работи, посветени на изучаването 
на развитието на способността на децата да осъзнават жизнения си опит от метакогнитивна 
позиция, извежда, че още в ранна юношеска възраст осъзнатостта се явява мощен протективен 
фактор по отношение на различни форми на психичен стрес (Burke, 2010). Безспорен научен 
интерес представляват и неврофизиологичните изследвания във връзка с феномена „осъзна-
тост”. В задачите на настоящия труд не е включен този аспект, но безспорно, макар и накратко, 
разглеждането му ще внесе всеобхватност по отношение на разглеждането му. Съществуват 
научни доказателства, че нивото на осъзнатост е свързано с различията в редица параметри 
на мозъчната активност. Creswell (2007) чрез използването на функционални методи на нев-
ровизуализацията, открива, че високото ниво на осъзнатост е свързано с намалена активност 
в областта на амигдалата и по-широко поле на активност префронталния кортекс на главния 
мозък. Фиксирана е изразена обратна връзка между активността на префронталния кортекс и 
амигдалата, сред тестваните с високо ниво на осъзнатост, за разлика от тестваните с ниско та-
кова, при които не е открита подобна връзка. Това позволява да се предполага, че „по-осъзнава-
щите” изследвани лица, са по-способни да регулират емоционалните си реакции за сметка на 
активността на префронталната кора и инхибирането на активността в областта на амигдалата. 
Осъзнатостта също така корелира отрицателно с активността в междинната префронтална и 
теменна област на мозъка по време, когато изследваните лица се съсредоточават върху свои-
те усещания, докато високото ниво на изразеност на симптомите на депресия положително 
корелира с активността в тези области (Way et al., 2010). Сходни данни са получени и при из-
следването на лица, системно занимаващи се с медитация и непрактикуващите подобни зани-
мания. Изучавани са потенциалните невробиологични корелати на осъзнатостта и състоянието 
на медитация при сравнение на структурата и активността на мозъка в процес на медитиране. 
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Резултатите сочат, че интензивното практикуване на медитация е свързано с:

- Увеличение на дебелината на сивото вещество в областите на мозъка, участващи в 
реализацията на функциите на вниманието, интериоризираната сензорна обработка, 
в това число и префронталният кортекс и десният преден островен дял;

- Увеличаването на активизацията в областите на мозъка, участващи в обработката на 
разсейващите събития и емоции, които включват: предна поясна кора и съответно 
дорсомедиалната префронтална кора.

Изнесените данни позволяват потвърждението на факта, че систематичното обучение в 
осъзнатост и медитация предизвикват изменения, които могат да бъдат оценени и определени 
на поведенчески и невробиологични нива (Way et al., 2010). Важно е да се отбележи, че осъз-
натостта е предмет също и на многобройни книги за самоусъвършенстване. Оъзнатостта като 
специфична психотерапевтична интервенция, се споменава и в популярната литература, като 
път за духовно израстване, достигане до мъдрост, наслада и др.

заключение

Изследователският интерес към феномена осъзнатост е мултидисциплинарен – от по-
зициите на психологията, психотерапията, физиологията, невробиология и др. Осъзнатостта 
встъпва в ролята на един от начините, за концептуализиране на метакогнитивните способ-
ности, чието проучване винаги е представлявало един от централните фокуси в науките за 
човека. Теоретичните модели и многобройните емпирични изследвания показват, че способ-
ността на човек да се съсредоточава, да да осъзнава текущия вътрешен и външен опит и да уп-
равлява процесите на съзнанието, се явява важен фактор за сресоустойчивостта и психичното 
благополучие. Предвид вековната история на концепцията за осъзнатостта в източните духов-
ни практики и интензивния характер на съвременните изследвания, би могло да се допусне, че 
осъзнатостта като психичен конструкт притежава огромен обяснителен потенциал, а в същото 
време като терапевтичен подход – значителна ефективност по отношение на преодоляването 
различни форми на психопатология. Очевидно, бъдещите изследвания, ще са по посока на 
интегритета на съществуващите данни и преодоляването на методологичните ограничения, 
свързани с многообразието на изследователски подходи към изучаването на осъзнатостта.
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НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР
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SEPARATE STAGES IN THE PERSONAL DEVELOPMENT OF USERS OF 
SOCIAL SERVICE – DAY CENTER FOR ADULTS WITH DISABILITIES
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psychologist DTSVU s. Laskarevo, Sandanski municipality

Резюме: Настоящото изследване е фокусирано върху съпоставяне на резултатите от стандартни-
те клинични скали по отношение на хората с психиатрични диагнози, за да се установи дали има измене-
ние или не през отделни етапи в личностното им развитие. Използвани са адекватни методи на изследва-
не. Резултатите са ценни за практиката

Ключови думи: стандартни клинични скали ,психиатрична диагноза..

Abstract: This research is focused on comparing the results of standard clinical scales regarding the people 
with psychiatric diagnoses to determine whether or not there is a change in individual stages in their personal devel-
opment. The research methods are appropriate. The results are valuable for the praxis. 

Keywords: standard clinical scales, psychiatric diagnoses

Емоционалното състояние на субекта, свързано с адаптирането (удовлетвореност, поло-
жително 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 (S. Stoyanova, 
2010).

Състоянието на дезадаптиране у субекта често се явява специфичен феномен за възник-
ване или функциониране на определени потребности.

Субектът постоянно трябва да се приспособява не само към външната, но и към вътреш-
ната среда. Адаптивната му активност не ограничава насочеността му към социалното му об-
кръжение. Нейните интенционални обекти се явяват вътрешно състояние, собствени постъпки 
и резултати, собственото “Аз” (П. Александров, 1991). 

Относно самия себе си се натрупват конкретни очаквания и се формират съответства-
щите им потребности. Субектът се реализира съобразно линията на поведение в системата от 
потребности към себе си.

Така Айзенк твърди , че личността е едно цяло на актуалните и потенциалните черти на 
поведението. Личността е организация – действено отношение в условията на социалните вза-
имоотношения. Тя се изгражда и проявява единтсвено в обществото.

Личността е съвкупност от основните физиологични и психични особености на човека. 
Характерно за всички хронични психични заболявания е, че се съпровождат с изразени лични 
промени.(K. R. Rogers, 1965)

От тук тръгва нашето изследване и нашия интерес към личностните промени при хро-
нични психични заболявания.То е свързано с проследяване на отделни етапи от личностното 
развитие на част от потребителите на социалната услуга Дневен център, които са с психи-
атрична диагноза параноидна шизофрения-водещо душевно заболяване, като разпростране-
ност, значимост и изразеност на симптоматиката. Заболяване при което е налице тенденция 
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към хронично протичане и нарастващ разпад на психиката. Водеща особеност е повишената 
тормозност на мозъчната дейност – голяма слабост на нервната система.

Нарушение на мисленето – протичане на мисловната дейност, форма и съдържание:
а)  протичане – задръжки, прекъсване при ясно съзнание и наплив от мисли;
б)  форма – мисловна накъсаност, непонятна, неразбираема (неологизъм);
в)  съдържание – символност (заместване на точните понятия със символи с друг сми-

съл и значение на едни и същи думи); сугистичност откъснато от действителността, 
подтиквано от фактите на болестта, изолирано от външния свят); паралогична (не-
подчинено на логичните закони) налудности.

Нарушения при личността – емоционални разстройства; емоционална амбивалентност; 
паратимия.

Личностните промени при шизофренията се отличават в три вида:
-  дезинтеграция;
-  поражение на висшите сфери;
-  тенденция към своеобразна деградация на личността.
Личностовите разстройства се отличават от другите видове разстройства по това, че се 

изразяват като особености на характера, докато останалите психични разстройства повече 
приличат на болести (появяват се и отминават). Предполага се, че личностовите разстройства 
се оформят заедно с оформянето на личността. Тези особености са трайни характеристики, 
които ще съпътстват човека през целия му живот.

Личностовото разстройство е съчетание на неадаптивни и ригидни черти, водещи до на-
рушение на социалното функциониране на индивида или до субективен дистрес (или и до 
двете).

Личностни черти, характерни за личностовите разстройства, може да притежава всеки 
един от нас. При личностовите разстройства липсва гъвкавост, няма съобразяване със ситуа-
цията. Изразяват се главно в интерперсоналния стил на взаимоотношения с хората, налице са 
промени в афективната и когнитивната сфери.

“Аз”-ефективността представлява валидна личностна променлива, която съдържа 
“Аз”-перцепциите за личната способност да се организират и да се прилагат действия в кон-
кретни ситуации, които могат да съдържат нови характеристики. Това е оценката на хората за 
тяхната ефективност, компетентност и каузална субектност. Личните преценки за “Аз”-ефек-
тивността не са генерализирани чувства за успех или контрол, а по-скоро оценка на това, колко 
добре човек може да действа в специфична среда (П. Маринов, 2009). Личностовите разстрой-
ства са неадаптивни начини на мислене, чувстване и действане. Те имат по-особено съотна-
сяне с другите разстройства, особено в Американската класификация. Дистимията и циклоти-
мията, които също са трайни състояния (над 2 години), са към афективните разстройства (пер-
систриращи разстройства на настроението). Изразеността на симптомите им не е достатъчна, 
за да се определи диагноза «мания» или «депресия». Преди се е смятало, че трябва да бъдат 
отнесени към личностовите разстройства.( Международна класификация на болестите.10-та 
ревизия-МКБ 10)

Параноидно разстройство (параноидна личност, сензитивна личност).
Пациентът проявява прекомерна чувствителност към унижение и отблъскване, склон-

ност да тълкува погрешно неутралните или приятелски действия на околните като враждебни 
и презрителни, както и борбено и упорито чувство за лични права. Може да е склонен към рев-
ност или прекалено чувство за собствена значимост. Такива хора лесно могат да се изживяват 
унижени и потискани и мисленето им е твърде себеотносно.

Параноидните личности масивно използват проекцията като защитен механизъм - виждат 
собствената си лошотия у другите. Хора с такъв вид особености могат да станат психотични, 
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когато имат по-малко информация, когато каналите, по които могат да коригират фантазиите 
си относно реалността са малко (напр. в чужда страна, поради изолацията лесно се развиват 
налудностите, особено налудностите за отношение. Всеки от нас си има налудности, но обик-
новено ги държи в главата си!).

При работа с такива хора не трябва да се провокират параноидните симптоми - на пациента 
трябва подробно да се обясни какви лекарства му се предписват (защо точно тези, а не други), за 
да не реши той, че искат да го отровят. Всяка интервенция трябва да бъде внимателна!

Характерното за психозите е, че възприемането на околния свят е нарушено, т.е. болният 
не възприема правилно лицата и събитията около него и съобразно с това и поведението му е 
ненормално или както се казва на психиатричен език, поведението му не е адекватно.Душевно 
болният се ръководи в своите постъпки от илюзии и халюцинации, т.е. от измамни образи, 
чиито обекти в момента липсват в действителността, а също така и от налудни мисли, които 
не отразяват правилно съществуващите отношения между хората.Наистина и здравият човек 
може да се заблуди, и здравият човек може при известни обстоятелства да възприеме заобика-
лящата го действителност неправилно, непълно или неточно, и в съзнанието на здравия човек 
може да се породи една мисъл, която да се окаже впоследствие погрешна, неотговаряща на 
действителните съотношения, но това което отличава здравия от психично болния, е обстоя-
телството, че нормалният в психично отношение човек е способен да осъзнае грешката си и 
да поправи заблудата, в която е изпаднал, докато душевно болният безрезервно вярва на това, 
което вижда и чува ( като илюзия и халюцинация ) и абсолютно и непоколебимо е убеден в 
мислите си, макар те да са погрешни и това да му се изтъква от близки, познати и лекари.Ду-
шевно болният не е в състояние да направи корекции сам.Той е недостъпен за разубеждаване.
Измамните образи и налудните мисли са тези, които определят неговото поведение, неговите 
постъпки, неговите изказвания.Шизофрения:Това е най-разпространеното заболяване между 
психозите и усещанията, чувствата, мислите и постъпките при него са най-странни и най-не-
разбираеми.Съществуват различни форми на шизофрения.Понякога шизофренно болните не 
правят особено впечатление.Постъпките или мислите им са малко странни и човек може да за-
бележи това само когато е в тесен контакт с тях.Много от болните се чувстват преследвани или 
от определени лица, или от организирани групи, замаскирани в различни обществени сгради.

Болните невинаги са лишени от някаква логика и последователност, но тази логика не е 
съвсем обикновенна, защото мисълта или действието започва винаги от едно погрешно поло-
жение или възприятие.

изследоВателски дизайн:
Целта на настоящото изследване е да се представят някои данни от стандартните 

клинични скали на ММРА-2 , проведен с хора с психиатрична диагноза шизофрения 
от ДЦВУ с.Ласкарево и се сравнят с повторно проведения тест през следващ етап от 
личностното им развитие.

Хипотезата е, че лицата с психиатрична диагноза параноидна шизофрения, посе-
щаващи Дневен център, ще имат завишени резултати по стандартните клинични скали 
от ММРI-2 при повторното му провеждане.Базираме се на факта , че при всички типове 
шизофрения се установява влошаване на социалното функциониране след всеки след-
ващ релапс.

Задачите са:
•	 Да се изследва състоянието на лицата по стандартните клинични скали.
•	 Да се направи същото изследване през следващ период от личностното разви-

тие на пациентите с психиатричната диагноза шизофрения.
•	 Да се реализира сравнителен анализ.

ОТДЕЛНИ ЕТАПИ В ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА СОЦИАЛНАТА ...
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Методиката,използвана за целта на изследването е:
•	 Психологичен тест ММРI-2 
§	 Стандартни клинични скали:
•	 Хипохондрия
•	 Депресия
•	 Хистерия
•	 Психопатно отклонение 
•	 Параноя
•	 Психастения
•	 Шизофрения
•	 Хипомания
MMPI-2 е новата, основно преработена и пренормирана версия на добре познатия Ми-

несотски многофакторен личностен въпросник (MMPI). MMPI/MMPI-2 е най-добре проуче-
ният и най-често използван личностен тест в света (Butcher & Rose, 1996; Butcher, 1996, 2006; 
Camara, Nathan, & Puente, 2000)1 . Създаден от Хатуей и Маккинли през 40-те и 50-те години 
на ХХ век, въпросникът е развит постепенно, скала по скала, като още от самото начало успява 
да предизвика значителен интерес сред психолозите и психиатрите, явявайки се в техните очи 
една многообещаваща алтернатива на тогавашните спекулативни и умозрително конструирани 
личностни въпросници.

С годините, благодарение на отворения концепт, залегнал в основата на неговото съз-
даване и развитие, популярността на MMPI сред практиците и изследователите продължава 
да расте. В рамките на следващото десетилетие са конструирани десетки нови тестови скали, 
а научните публикации върху него нарастват до няколко хиляди. През 1965 г. е организиран 
първия симпозиум върху MMPI, на който изследователи и клинични психолози се събират, за 
да обменят своите впечатления, мисли и идеи за теста. Постепенно форумът прераства в еже-
годно събитие, което в много отношения определя по-нататъшното развитие на инструмента. 
В края на 60-те години именно MMPI симпозиумът е мястото, където назрява идеята за реви-
зия на теста, макар че минават повече от 10 години преди да започне реалната работа по нея. 
Ревизираната версия MMPI-2 е публикувана през 1989 година (Butcher, Dahlstrom, Graham, 
Tellegen, & Kaemmer, 1989). Тя е подговена от специален рестандартизационен комитет, съста-
вен от известни експерти в областта на клиничното оценяване и психометрията. Целта на про-
екта е двояка и в някакъв смисъл противоречива. От една страна тестът се нуждаел от сериозни 
промени, станали наложителни заради напредъка в областта на клиничното оценяване през по-
следните десетилетия, от друга страна обаче, издателят и много клинични психолози искали да 
се съхрани приемствеността с предходната версия, за да се запази релевантността на хилядите 
емпирични изследвания, осъществени с нея. Затова рестандартизационният комитет решава да 
бъде максимално консервативен при обновяване на айтемите от основните валидностни и кли-
нични скали. Само 13 от първите 383 айтема на MMPI са премахнати. За техните слаби пси-
хометрични характеристики през годините са събрани достатъчно убедителни доказателства и 
било напълно ясно, че елиминирането им не може по никакъв начин да влоши валидността и 
надеждността на скалите.

MMPI-2 е най-популярният и най-добре проученият личностен въпросник в света. Пове-
че от 15 000 изследвания върху него са публикувани само до 2005 год. Този факт свидетелства 
за високия и постоянен през годините интерес към методиката. От друга страна, научните 
изследвания допринасят за по-нататъшното усъвършенстване на самия тест и прецизиране 
на интерпретациите на резултатите по неговите многобройни скали..ММPI-2 покрива почти 
целия спектър от психични и емоционални разстройства и се е превърнал в неизменна 
част от почти всяко клинично изследване.Българската адаптация е направена на базата на по-
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следната ревизия на теста от 2001 год. и е единствената официално одобрена за България от 
Минесотския университета. В хода на адаптацията бяха събрани многобройни доказателства 
за конструктната (концептуалната), функционалната (структурната), метричната и скаларна 
еквивалентност на българската версия с оригиналния тест.

В адаптацията взеха участие: проф. д-р Любомир Живков, Председател на Българската 
Психиатрична Асоциация; д-р Бенджамин Ментешев, Градски психодиспансер - София; доц. 
д-р Павлина Петкова, ВСУ; проф. Ваня Матанова, директор на Института за детско психично 
здраве и развитие, председател на Българската асоциация по клинична и консултативна психо-
логия; д-р Николай Николов, ОС България ООД; Христо Колев, ДПБ „Д-р Г. Кисьов“ - Радне-
во. Приложения – клиничната и трудовата психология, изготвяне на съдебно-психологически 
експертизи и други.

организация на изследВането:
Изследването* се проведе с шест човека от ДЦВУ с. Ласкарево, община Сандански, като 

предмет на изследването бе проследяването на резултатите по стандартните клинични скали 
и сравняването им с тези, от повторното провеждане на теста. Възрастовият им диапазон е от 
45 до 58 години, като средната възраст е 51 години. 1 от потребителите на социалната услуга 
Дневен център е от гр. Сандански, 1- от с.Левуново, 2- от с. Делчево и 2 от с. Склаве. Всички 
те са с установена диагноза параноидна шизофрения и са настанени в подкрепящата среда 
на Дневен център с.Ласкарево , община Сандански. Данните за изследваните лица са пред-
ставени в Таблица №1.Съотношението по полов признак е 83,33%от мъжки пол(пет мъже)и 
16,67%от женски пол(една жена).Трима са със средно специално образование,един със средно 
общообразователно ,един с основна и един с висше. Професиите на изследваните лица са раз-
нообразни , но пораженията, нанесени от болестта не позволяват те да ги практикуват.Всички 
живеят в Сандански и околните села. Посещават редовно социалната услуга Дневен център.
Общо посетителите са 15, но останалите отговарят неконсистентно на въпросите от теста и 
резултатите от теста са невалидни.

Таблица №1 Данни за изследваните лица

Пол Възраст Образование Професия Местоживеене Диагноза
1. мъж 49 средно 

специално
стругаро-
фрезис

с . Делчево Параноидна
шизофрения

2. мъж 49 средно 
специално

заварчик с .Делчево Параноидна
шизофрения

3. мъж 45 средно 
специално

дърводелец с . Склаве Параноидна
шизофрения

4. мъж 51 средно хигиенист с .Склаве Параноидна
шизофрения

5. мъж 48 висше рехабилитатор гр . Сандански Параноидна
шизофрения

6. жена 58 основно работник 
картонажен цех

С . Левуново Параноидна
шизофрения

* Данните от резултатите се съхраняват в досиетата на потребителите на социал-
ната услуга Дневен център , като теста е проведен веднъж през 2011 година и втори 
път -2017година.
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Таблица №2 Получени резултати, по стандартните клинични скали на теста MMPI-2

Стандартни 
клинични скали

ИЛ-1 ИЛ-2 ИЛ-3 ИЛ-4 ИЛ-5 ИЛ-6
2011г. 2017г. 2011г. 2017г. 2011г. 2017г. 2011г. 2017г. 2011г. 2017г. 2011г. 2017г.

Hs Хипохондрия 72т 42т 45т 71т 67т 64т 51т 74т 67т 48т 50т 58т
D Депресия 68т 33т 53т 48т 70т 73т 48т 100т 58т 63т 58т 50т
y Хистерия 50т 45т 37т 67т 65т 52т 45т 95т 57т 42т 45т 60т
Pd Психопатно 
отклонение

62т 44т 54т 67т 57т 59т 52т 67т 64т 79т 69т 57т

MF Мъжественост 
- женственост 
(мъже)

66т 51т 44т 44т 57т 76т 48т 78т 51т 57т 33т 62т

Pa Параноя 69т 43т 43т 92т 76т 66т 50т 76т 56т 60т 64т 78т
Pt Психастения 83т 40т 70т 60т 62т 66т 53т 77т 57т 53т 67т 70т
Sc Шизофрения 91т 48т 80т 80 60 80 69 80т 69т 69т 90т 75т
Ma Хипомания 56т 54т 63т 56т 58т 49т 58 51т 42т 44т 74т 35т
Si Социална 
интроверсия

69т 46т 64т 58т 66т 76т 55т 81т 57т 76т 61т 62т

Тъй като изследваните лица са само шест на брой и не е подходящо да правим количест-
вен анализ на данните , ще разгледаме получените стойности по теста на всеки един пациент 
поотделно.Събраният емпиричен материал е представен в Таблица 2 .

Първото изследвано лице е показало занижени стойности по клинична скала шизофре-
ния (48т.) в сравнение с резултатите от същия тест от преди 5 години(91т.).За правилното тъл-
куване на получените резултати е важно да отбележим , че това е така и по Скала Хипохондрия 
(72-42),Скала Депресия(68-33т.), както и по абсолютно всички останали стандартни клинични 
скали на теста. Ниските резултати са показател за неадаптивност, ограничени ресурси за спра-
вяне със стреса, сдържаност (силни задръжки), наличие на соматични или психосоматични 
проблеми и чувство за неспособност за справяне с външен натиск.Резултатът на лицето по 
скала Депресия е 68 точки. Умерно високият резултат по тази скала говори, че ИЛ-е е раздраз-
нително,потиснато,навъсено, мрачно, неудовлетворено от себе си и света, моралист, отговор-
но, скромно.Скалата Шизофрения при ИЛ-1 с резултат 91т.се характеризира с разстройство на 
мисленето, налудности и халюцинации. Ексцентрично поведение, социална изолация, аутизъ-
м,лош контакт с реалността. Може да търсим причината за това в същността на заболяването 
му –параноидна шизофрения. Според МКБ 10 „клиничната картина се владее от относително 
устойчиви, най-често параноидни налудности, обикновено придружени от халюцинации, пре-
димно слухови и разстройства във възприятието. Нарушенията на емоциите, волята и речта и 
кататонните симптоми или отсъстват, или са слабо изразени.“ (Международна класификация 
на болестите.10-та ревизия-МКБ 10). Възможно е получените резултати да се дължат на сла-
бозасегнатата от параноидната шизофрения афективна сфера ,но занижените стойности по 
всички скали е възможно обяснение за по-доброто състояние на пациента към момента.

Второто изследвано лице е получило абсолютно еднакви стойности по клиничната ска-
ла „Шизофрения“ (80-80). Това означава , че няма особена промяна в състоянието му , което е 
свързано с това , че чувства живота като огромно напрежение. Депресивен, тревожен, изпит-
ващ сериозни трудности да се справя с проблемите в ежедневието, смятащ, че положението 
му е безнадеждно, животът не го интересува, не му носи удовлетворение, не си струва да 
бъде живян. Чувства, че няма контрол над емоциите и импулсите си, хиперактивен, импул-
сивен, лесно възбудим и неуравновесен. Има епизоди, в които не е осъзнавал какво е правил.
Това означава,че намира баланс в потребностите от споделяне на своите афекти, както и 
на съпреживяването на чуждите такива . По останалите скали е с високи показатели, което 
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предполага трудности в развитието . Изследваното лице отново е с параноидна шизофрения. 
Забелязва се, че е доста дистантно при социален контакт. Това наблюдение, извън теста ни 
навежда на мисълта, че е вероятно и при него изглаждане на афект поради дългогодишно 
боледуване и влошено социално функциониране От тук тръгва възможността за мислене в 
крайности относно трудното изразяване и странните действия.

При третото ИЛ стойностите по Скалата Шизофрения са завишени от 60 на 80т. , което 
предполага и обяснява значителната промяна на начина на поведение , като в клиничната кар-
тина се наблюдават когнитивни и мисловни нарушения , както и промени в сексуалното пове-
дение . Но въпреки негативните резултати от теста , този пациент е със съхранени годности 
, като сериозната психиатрична диагноза не му пречи да използва хумор при комуникацията 
с останалите клиенти и персонал на Дневния център. Общителен и приятелски настроен, 
нетолерантен към скуката. С широк кръг от интереси, работещ усилено, ефективен, насочен 
към постижения, предприемчив, понякога му е трудно да види границите си или да приеме 
външни ограничения-това са част от характеристиките на третото изследвано лице.

Четвъртият изследван пациент е получил високи резултати по стандартните клинич-
ни скали „Шизофрения „”Депресия”и „Социална интроверсия”, като особено завишени са 
стойностите по Скала”Депресия(48-100т.). Това предполага затруднения в споделянето, не-
достатъчна запознатост със собствените и чуждите емоции, нераз-читане на невералните 
послания и слаб контрол над афективната сфера. .Този пациент също е с диагноза парано-
идна шизофрения, но в този случай се забелязват изменения в афективната сфера и дори те 
преобладават. Т.е. има проявени нарушения на емоциите, изразени като депресивен фон, под 
формата на дистимия, липса на апетит,нарушения в съня, рязка загуба на телесна маса. С 
това е свързано и непълноценното му функциониране в сферата на емоциите.Депресивната 
симптоматика още може да се свърже с понижаване на самооценката. Това предполага и въз-
можността пациентът да не може да направи правилна преценка на собствената си личност 
според предложените му твърдения.

При петото изследвано лице са получени средни стойности , почти еднакви по всички 
скали, като по Скала „Шизофрения”са напълно еднакви(69-69т.). Диагнозата му е парано-
идна шизофрения ,като високите резултати отразяват преживяван дистрес, тревожност, дис-
комфорт и базисен емоционален дисбаланс. Лица с такива резултати са прекалено колебливи 
и трудно вземат решения, дори по сравнително маловажни въпроси. В социални ситуации 
те изпитват силно безпокойство, лесно се объркват, неуверени са и обикновено конформно 
следват мнението на групата. Могат да бъдат депресирани, песимистични или да имат сома-
тични оплаквания.

Шестият изследван пациент, с диагноза параноидна шизофрения е показал занижени 
стойности по Скала „Шизофрения , като от 90т при първото изследване , те са 75 при второто.. 
Тук обаче трябва да имаме пред вид и фактът, че това лице по време на изследването е показало 
и поведение , свързано с липса на каквато и да е енергия , вяло и безинтересно отношение към 
въпросите от теста . Резултатите по тази скала са типични за индивиди с депресивен стил на 
мислене и депресивни личностни особености. Те често се чувстват самотни, тъжни, потиснати 
и нещастни. Имат ниска самооценка, лесно се разплакват, могат да се чувстват празни и да 
смятат, че животът им е лишен от смисъл и надежда, могат да имат суицидни намерения, да 
вярват, че са извършили някакви непростими грешки, да са загубили всякаква мотивация да 
продължават да се справят с проблемите си, да се чувстват лишени от енергия, да са изгубили 
интерес дори към нещата, които някога са им били приятни.

В проведеното изследване с психиатрично болни има два важни фактора, които трябва 
да имаме предвид при интерпретацията- пред -болестната личност и пораженията, нанесе-
ни от болестта. Взаимодействието на тези два фактора неминуемо повлияват резултатите по 
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отделните скали.Установява се, че при 66.7% от ИЛ резултатите от Скала ”Шизофрения от 
2017 година от теста ММРI-2 в сравнение със същите от 2011 година са занижени , т.е. не се 
наблюдава влошаване на социалното функциониране на по-голямата част от потребителите на 
социалната услуга в сравнение с предходен период, напротив –социалното им функциониране 
е на по-добро ниво. (виж Таблица №2).От получените резултати се проявява тенденцията, че 
посещението на Дневен център от хората с психиатрична диагноза параноидна шизофрения е 
много ефективно и терапевтичните програми , които се предлагат там , оказват положително 
въздействие върху потребителите и подобряват състоянието им.Стигмата за трудно вграждане 
на такива хора в социума е „разклатена”.Наличието на по-задълбочено осъзнаване на собстве-
ните състояния и качества у хората с психиатрична диагноза намаляват зависимостта им от 
външна намеса за тяхното развитие , дават им възможност сами да контролират живота си.

Хипотезата, че лицата с психиатрична диагноза, които посещават редовно социалната 
услуга Дневен център, ще имат завишени стойности по стандартната клинична скала”Ши-
зофрения” от повторно проведения тест ММРI-2, не се потвърди, което отхвърля и предполо-
жението за влошаване на социалното функциониране при по-късния етап на изследването.

Настоящото изследване е с практическа насоченост и въпреки трудността при работата с 
такива пациенти, свързана с измененията в резултат на болестта , затрудненото разбиране или 
липсата на мотивация от тяхна страна,стойностите по теста обнадеждават и дават перспектива 
за опит за вграждането им в социалната среда.

И още –програмите, провеждани в Дневния център, позволяват на пациентите с ши-
зофрения да наблюдават по-добре себе си и да станат по-критични към собствените усеща-
ния, преживявания, свързани с болестта.Това ще подобри тяхното социално функциониране.
За по-подробно изследване на това предположение е нужна по-голяма извадка.
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POSITIVE AND EFFECTIVE PARENTING TO CHILDREN WITH ADHD
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Резюме: Позитивното и ефективно родителство е термин, който синтезира стратегиите за поведение 
и възпитание на децата със СДВХ. Те са базирани на нуждата от нова комуникация между родители и деца 
със СДВХ, чиято основа е уважение и сътрудничество с детето и разбиране на динамиката на неговото раз-
витие. Методиката е авторска,основана на опита и проверена в практиката. В доклада се описват основни-
те насоки за терапевтична интервенция. Фокусът е  върху личността както на детето, така и на родителя. 

Summary: Positive and effective parenting is a term that synthesizes the strategies for behavior and edu-
cation of children with ADHD. They are based on the need for new communication between parents and children 
with ADHD based on respect and cooperation with the child and understanding the dynamics of their develop-
ment. Thе methodology is original, related to experience and verified in practice. The report describes the main 
guidelines for therapeutic intervention. The focus is on the personality of both the child and the parent.

Когато говорим за позитивно и ефективно родителство обикновено имаме съдържателна 
представа за понятията. В доклада ще използвам тези понятия със следното значение: пози-
тивно (positum) означава цялостност и всеобхватен ракурс, докато ефективно е това, което 
обслужва резултатно целта ни. Синдромът на дефицит на внимание с хиперактивност/ СДВХ/ 
е изследван обстойно с фокус върху етиологията, симптоматиката, разпространението и въз-
можностите за лечение. Психосоциалните аспекти към проблема разглеждат родителските от-
ношения и стил на възпитание, но се приема, че симптомите не са следствие на „лошо родител-
ство”( Т.Garland, 2014), а имат невробиологична основа. Съществуват научни обосновани тези, 
че родителите на хиперактивните деца не се придържат към константен стил на възпитание, 
използват несъгласувани и хетерогенни стратегии в изискванията си към детето. Единият от 
родителите често е с либерален подход, докато другият е по-авторитарен и дисциплиниращ 
(М.Манова, 2008). Родителите на дете със СДВХ са конфронтирани от собствената им роди-
телска безпомощност и от очакванията на средата към промяна в поведението на детето им. 
Целта на тази статия е да разгледа йерархията на взаимоотношенията в две от централните 
субсистеми на семейството: родителската и сиблинговата. Ефективното родителство се отнася 
до системата от взаимоотношения, която способства социализацията на детето в емоционално 
благополучна среда. Това функциониране се регистрира в:

1. Родителската подсистема: отношение към родителската роля, отношение към детето, 
стил на семейното възпитание.

2. Детската подсистема: отношение към себе си, отношения с родителите и сиблинги-
те, отношение към средата. 

В доклада представям концепция за системна работа с родителите и децата със СДВХ, 
преминала през терапевтичните ми усилия и опит. Иновативна е като всеобхватност и пре-
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тендира за ефективност. Нарекла съм я позитивно и ефективно родителство.Основните оси за 
интервенция на терапевта са :

1. Родителска компетентност: информиране за същността на проблема, очакванията, 
промените.

2. Ревизия на отношенията родител - дете чрез: изграждане на връзка с детето, подо-
бряване стила на родителство, насърчаване на позитивната стимулация.

3. Регулация на поведението чрез структура, игри и интеракция. 
4. Емоционална регулация и релаксация.
5. Повишаване на самооценката на детето.
6. Развитие на социалните умения на детето.
7. Родителска терапия

I. родителска компетентност: 
В основата на позитивното и ефективно родителство е изграждането на връзката между 

родителя и детето. Когато това се случва, често се наблюдават поведенчески промени с поло-
жителен знак. На този етап е необходимо да се информира родителя за съдържанието на СДВХ 
и динамиката му. Разбирането на възрастовите промени, както и какво е типично и какво спи-
цифично за поведението на децата през различните етапи на развитие е важно, за да се намали 
родителската тревожност. Първите срещи с терапевта имат информационно - дидактичен и 
диагностичен характер. Паралелно с това е добре да се апробират нови стратегии, които да 
оптимизират отношенията с детето. Обучението на родителите е съдържателно и базово, вари-
ращо от валидизация на диагнозата, съпътстващите и преобладаващи симптоми до обучение в 
родителски умения. 

II. реВизия на отношението родител –дете:
1. Осмисляне на връзката с детето, 
2 . Подобряване стила на родителство, 
3. Насърчаване на позитивната стимулация

1. Осмисляне на връзката с детето: 
При децата със СДВХ на поведенческо равнище се отразява симптоматика, която има 

генетична и неврологична база. Етиологията е полифакторна, но най-малко се говори за ро-
дителското влияние върху синдрома на хиперактивноста. То се разглежда като неемпирично 
и в рамките на допусканията, че родителският конфликт ще се отрази на детското поведение. 
Рядко се срещат научни източници, които да валидизират неефективното родителство като въз-
можен предиктор на отношенията с децата. Негативната репутация на детето със СДВХ е факт, 
а партньорските отношения на родителите са белязани с високо ниво на неудовлетвореност и 
тревожност. Родителската комуникация с детето се характеризира с неясно дефинирани грани-
ци на позволеност и непозволеност. Родителският стил е амбивалентен в проявите си. Родите-
лите често са толерантни към поведението на детето и прагът им на търпимост е висок, но за 
сметка но това, наказанията са сурови и нерелевантни на провиненията. Характеризират се с 
твърдост, неочакваност. В стремежа си да контролират външните прояви на децата, родителите 
са склонни към императивен изказ, резки ограничителни команди и висок тон. Те корелират с 
властови стремеж за подчинение на детето и непропорционални изисквания за послушание. С 
времето тази комуникация става изморителна за двете страни, а поведенческите отговори на 
детето са резистентни. Позицията на детето е свързана или с безразличие или с опортюнизъм. 
Родителската фрустрация е голяма, а раздразнението към детето и нежелателното му пове-
дение взаимно се подкрепят и усилват. Слабото позитивно присъствие в живота на детето е 
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индикация за повишен риск от поява на хиперактивност и агресия. Позитивното присъствие 
на родителя е дефицитно в :

- насърченията; 
- наставления и препоръки за просоциално поведение; 
- положителна стимулация за повишаване на мотивацията;
- предоставяне на избор;
- положителна реакция към инициативите на детето. (Манова, М, 2008 по Коннър)
Въпросите на терапевта са насочени към способността на родителя да оцени и приеме 

детето си и начините на общуване с него. Осмислянето на връзката с детето означава да се 
види детето в сегашния момент от живота му, без етикетиране, сравняване, илюзии. Да се при-
знае индивидуалната му стойност и присъствие в живота на семейството. 

2. Подобряване стила на родителство
Родителското отношение се описва в различни понятия, свързани най-често с парадигма-

та на авторовите предпочитания. Те могат да бъдат описвани като условност – безусловност, 
любов – контрол, удоволствие – реалност. Но във всички тях изходната дихотомия е водеща. 
От една страна безспорната характеристика в родителското отношение е любовта, която пред-
поставя доверието към детето, радостта и удоволствието от общуването с него, стремежът да 
осигурим безопасност. От другата страна на баланса са контролът и изискванията, ориента-
цията към социалната норма. Тази дихотомия пряко повлиява родителския стил. Родителски-
ят стил представлява психологически конструкт /Баумринд, 1966/, който обобщава валидните 
стратегии за възпитание на детето.Той може да бъде по-толерантен, наречен либeрален роди-
телски стил или по- безкомпромисен и изискващ, наречен авторитарен. По средата е автори-
тетният стил на възпитание, но това би означавало родителят да притежава умения за зрялост 
и собствен жизнен смисъл. Ако той е авторитетен, това фасилитира по-успешното развите на 
детето. Той е баланс между взискателност и отзивчивост, а това способства изграждането на 
детската идентичност и самоуважение. Авторитетният родител разбира, че детето има свои 
потребности, както и че той извън родителската си роля има такива. Съществува и неглижиращ 
или пренебрегващ стил. Различията в стиловете на родителите повишават риска от проблемно 
екстернализирано поведение, каквото е хиперактивното разстройство. 

Отношението на родителя към детето, което носи позитивен еквивалент, е свързано с : 
- Емоционално приемане на детето,
Взаимодейтвие чрез позитивен обмен,
- Стремеж към контакт, 
- Доверие към детето и възможностите му, 
- Удовлетворителни отношения
Промяната, към която се стремим с родителя, е ориентиране към сътрудничеството като 

стил на семейното възпитание. Ефективността на това отношение е в разбирането за динами-
ката на детското развитие както и в уважението към личността на детето. При децата със СДВХ 
е важно родителят да има представа за доминиращият си стил на възпитание към детето. Извън 
него е възможно да се надгради отношението, когато родителят има добра воля за това. Стилът 
на родителство може да се комуникира в терапията, за да се открият възможностите за подо-
брение. 

3. Насърчаване на позитивната стимулация. 
Тъй като родителят изпитва дефицит при даването на насърчения и позитивна обратна 

връзка за сметка на критиката и недоволството, предлагаме варианти на поощрение към де-
тето.Универсалното насърчение с използването на”браво” може да се разшири до форми на 
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взаимодействие, които са аналогични, но насочени към усилията и поведението на детето. 
Позитивните възнаграждения са особено ефективни при децата със СДВХ, когато се дават 
често и навременно. Съотношението критика – поощрение се препоръчва да бъде 1/ 3 в полза 
на поощрението.Формата на тези насърчения варира от словесни, невербални/прегръдка/ до 
съвместно прекарано време и дребни материални награди. Често проявите на деструкция или 
моторна активност рязко намаляват с увеличаването на позитивната обратна връзка на роди-
теля към детето. 

III. регулация на поВедението чрез структура, игри и интеракция

Структурата помага на детето да разбере какво е важно. Родителите заедно с детето об-
съждат правилата, обясняват основанието за тях, разговарят за грешките, коментират своята и 
изслушват другата гледна точка. Структурата е взаимно договаряне. На практика това е графи-
ка на детето в разпределението на учебното и свободното време. Регулацията на поведението 
е чрез структура, игри, интеракция с възрастните и улесняване на телесно-кинестетичното и 
инцидентно учене. Изграждането на дневен режим и овладяване на импулсивното поведение 
са приоритети. Хиперактивните деца регулират поведението си чрез рутина и правила, затова 
е важно да има установен дневен стереотип. Хаотичността и деструкцията намаляват, като 
се дава позволение на децата да се движат, редувайки интервалите на натоварване и кинесте-
тична стимулация и игра. Инцедентното учене е феномен за подвижните деца, които усвояват 
съдържанието, комбинирайки го с музика, движение или стимулация на различните сетивни 
модалности.Според Пенев, (Р. Пенев, Р, 2013) добрите подходи към децата, които родителят 
трябва да използва са: 

- Селективно внимание към негативното поведение, но не и на детето,
- Прегръдка като подкана за споделяне и подкрепа,
- Последствия и разрешаване на проблема,
- Последователност и твърдост на родителя – вземане на ясно решение с любезен, но 

категоричен тон,
- Търпение и ограничения,
- Смях и хумор
Според него „прекалената властност и строгият контрол предизвикват у детето или па-

сивност и затвореност или яростна съпротива, конфликтност и агресия”, както и двойнствен 
морал – детето се подчинява, но отмъщава при удобен случай. 

Отношението към наказанията и поощренията също се отнася към структурата. Наказа-
нията към децата със СДВХ не са препоръчителни. Социален феномен е, че когато се промени 
общуването с детето, в което превалират сътрудничеството и позитивната стимулация, необхо-
димостта на родителя от наказание рязко намалява. 

Участието на родителя в живота на детето се препоръчва чрез най-естествената детска 
дейност- играта. Препоръката към родителя е да създаде пространство за „специално време за 
игра”, в което целенасоченото внимание е към играта с детето според неговите предпочитания 
и избори, без критика, редакция и насоки. Продължителността на „специалното време” е около 
20 мин. 

Iv. емоционална регулация и релаксация

Да се балансират афективните реакции /импулсивност, свръхемоционалност, хиперре-
активност/ е от голямо значение за функционирането на детето. Импулсивността е водещ 
симптом при децата с хиперактивно поведение: (Р.Баркли, 2000). Именно това поведение е 
най-сложното за овладяване. Дори с много репетиции. Типичното за децата е отреагирането 
преди осмислянето, затова се набляга на интенцията, премислянето на намерението и взема-
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нето на решения, преди реакцията да ги е изпреварила. Емоционалната регулация обхваща 
разбиране и дифиренциране на емоциите, развитие на емоционалнато съзнание, перцепция за 
другата гледна точка, емпатийни умения и вербализиране на случващото се. 

Релаксацията е умението на детето да отклонява вниманието си от тревожността, която 
изпитва. Много често хиперактивността в тийнейджърска възраст се редуцира, замествайки се 
от безпокойство и дифузна тревожност. Важно е да се научи детето на отпускане и смяна на 
фокуса. 

v. поВишаВане на самооценката и самоуВаженето

Като правило тя не е висока, нито адекватна. Мисля, че самооценката е конструкт, който 
се изгражда от последователна демонстрация на уважение към детето от родителите и значи-
мия социален кръг. Уважението към детето и позитивното окуражаване е основата за бъдещето 
справяне на детето. 

vI. разВитие на социалните умения

Общуването с връстници и авторитети обичайно се посочва като проблемно при децата 
със СДВХ ( Р.Баркли,2000). Поведението им е белязано с провокативност и адистантност, с 
неумение да се разбират социалните условности и йерархия. На този етап детето се обучава 
да разбира чуждата гледна точка или се тренират различни ситуации. Това изисква време и 
постоянство, напомняне и външна рамка. Детето експериментира и развива социалното учене. 

vII. родителска терапия

Работата с родителите включва изслушване, подкрепа, възможност за споделяне на тре-
воги, вина, гняв, възможен траур на илюзиите, рефлексия на трудностите. Реализация на други 
техни роли отвъд родителството/ партньорство, индивидуални цели/. Възможно е консултира-
не или по-дългосрочни терапевтични взаимоотношения според терапевтичния договор. 

Позитивното и ефективно родителство е многокомпонентна система на работа. Тя обхва-
ща тренирането, регулирането, формирането на умения и концентрацията върху решения. Не 
е натрапване на решения, а съвместно сътрудничество. Родителите трябва да намерят подход, 
който да им позволява да обичат и възпитават детето, без да го унизяват или малтретират или 
авторитарно да го дисциплинират. Нужно е съгласуване между родителските нужди и нуждите 
на детето. Не агрресивно, не отстъпчиво, а с мекота и договаряне. 
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Виртуалната реалност (ВР) е нова технология, състояща се от графична, интерактивна, триизмерна, 
компютърно генерирана среда, в която потребителят не само има усещането, че физически присъства във 
виртуалния свят, но и че той/тя може да взаимодейства с него. 

Във връзка с разширеното приложение на Виртуалната реалност, от особена важност за изследова-
телите в областта е да изяснят как може подобна среда да се прилага под формата на терапевтичен инстру-
мент при третирането на психически разстройства. Виртуалната реалност осигурява естествен контекст, 
близък да реалния, както и защитена, комплексна и мулти-модална среда за пациента. Тази среда преодо-
лява някои ограничения при оценката и третирането на когнитивните и социални дефицити, както и по 
отношение емоционални проблеми като фрустрация след провал и грешки.

Съществуват данни за ефективността на тази технология при лечението на различни психични раз-
стройства – тревожни разстройства, хранителни разстройства и сексуални дисфункции. Инженери и про-
грамисти работят заедно с лекари, психолози и специалисти от различни области, за да разработят проце-
дури, които могат да бъдат полезни и да разрешават проблемите на различен тип пациенти.

Виртуалната терапия, от друга страна, приложена в терапевтичен контекст срещу фобийни състоя-
ния, показва че недостигът на реализъм по отношение визуално и тактилно представяне, намалява ефекта 
на виртуалната терапия. Парадоксалните резултати подчертават значителната роля на когнитивните и 
афективни механизми и разкриват силния ефект на усещането за пространство и атмосфера върху тера-
певтичното влияние на виртуалните среди. Експерименталния реализъм, без задължително това да бъде 
визуален реализъм, стои в основата на ефективността на терапията чрез виртуална среда.

Виртуалният свят все още е недоразвит и са необходими далеч по-добре разгърнати, реалистични и 
усложнени сценарии. ВР би могла да произведе вторични ефекти като дезориентация, невро-вегетативни 
симптоми като замаяност, в по-редки случаи и очно-моторни нарушения. Тепърва предстои натрупването 
на данни в тази област.

Ключови думи: виртуална реалност, личностови разстройства, когнитивни и социални дефицити, 
виртуална терапия, фобии, експериментален реализъм

Virtual Reality (VR) is a new technology, which consists of graphic, interactive, three-dimensional, comput-
er-generated environment, where the user not only has the feeling of beingphysically present in the virtual world, 
but also that he/she could interact with it.

In terms of the expanded application of the Virtual Reality, it is of significant importance to the research-
ers in the area to clarify how a similar environment could be applied as a therapeutic tool/instrument in treating 
mental disorders. Virtual Reality provides a naturalcontext, close to the real one, as well as secured, complex 
multi-modal environment for the patient. This environment overcomes some of the limitations in the assessment 
and treatment of cognitive and social deficits, as well as the emotional problems such as frustration after failure 
and errors.

There is evidence of the effectiveness of this technology in the treatment of various mental disorders such as 
anxiety disorders, eating disorders and sexual dysfunctions. Engineers and programmers work together with doc-
tors, psychologists and specialists in different fields to develop proceduresthat can be useful and that can resolve 
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the problems of different types of patients.

Virtual therapy, on the other hand, applied to a therapeutic context against phobic states, shows that the 
lack of realism in terms of visual and tactile presentation reduces the effect of virtual therapy. The paradoxical 
results underline the significant role of the cognitive and affective mechanisms and reveal the strong effect of the 
feeling of space and atmosphere on the therapeutic impact of virtual environments. Experimental realism, without 
it necessarily being visual realism, is the basis for the effectiveness of the therapy through a virtual environment.

Virtual world is still underdeveloped and requires much better-deployed, realistic and complex scenarios. 
VR could produce secondary effects such as disorientation, neuro-vegetative symptoms such as dizziness and in 
rare cases, eye-motor disorders. Data in this area is still to be acquired. 

Key words: virtual reality, personality disorders, cognitive and social deficits, virtual therapy, phobias, ex-
perimental realism

същност и ВидоВе Виртуална реалност

Виртуалната реалност (ВР) е нова технология, състояща се от графична, интерактивна, 
триизмерна, компютърно генерирана среда, в която потребителят не само има усещането, че 
физически присъства във виртуалния свят, но и че той/тя може да взаимодейства с него. Първи-
те станции за ВР биват създадени за големи компании, за да могат те да симулират определени 
ситуации при обучението на своите кадри. Виртуалната реалност, същевременно, предлага 
потенциал за разгръщането на среди за тестване и обучение на лица, които среди да позволяват 
прецизен контрол върху комплексни стимули, посредством които да се оцени с точност човеш-
кото когнитивно и функционално представяне(Rizzo and Buckwalter,1997). 

Съществуват различен тип виртуални реалности, които имат важно отношение към об-
разованието, обучението и когнитивното развитие като цяло(McLellan, 1992). Някои от тях са: 

1)  Пълно „потапяне“ от първо лице – този тип ВР предоставя възможността за непо-
средствено навлизане в света на виртуалната реалност от първо лице. При някои 
приложения съществува интерфейс, който симулира разходка из виртуален свят/кос-
мос.

2)  Разширена реалност - вариация на виртуална реалност от първо лице, разширената 
реалност наслагва и добавя прозрачен слой компютърна графика към външния, ре-
ален свят, за да подчертае конкретни елементи и функции и подобрява разбирането 
(Isdale, 2001). Посредством подобна виртуална среда, за първи път, хирург провежда 
операция за отстраняване на тумор в мозъка като посредством видео изображение се 
надграждат 3Д графики, за да може той да вижда операцията по-ефективно (Satava, 
1993).

3)  „През прозореца“ – тук отново е налично преживяване от първо лице. Тази форма 
на ВР е разработена като компютърна визуализация и се използва в архитектурното 
планиране, филмовата индустрия и образователните приложения.

4)  Огледален свят – за разлика от системите от първо лице, огледалните светове (про-
жектирани реалности) осигуряват преживявания от второ лице, в които наблюдателя 
е извън въображаемия свят, но общува с обекти или герои вътре в него. Потребите-
лите виждат своите образи наложени върху или да се сливат с виртуален свят, пред-
ставен на голям монитор или видео проектирано изображение. Тези системи обик-
новено са по-евтини от гореизброените и не задължават потребителите да използват 
допълнителни, очила, ръкавици или интерфейси (Lantz, 1992).

5)  Уолдо свят (виртуални герои, образи или анимация) - този тип ВР е дигитално кук-
ловодство, при което е налична компютърна анимация в реално време. „Въоръжен“ с 
електронна маска или броня за тяло, екипиран със сензор, засичащ движение, човек 
може да контролира анимационна фигура на екрана или робот. 

6)  Камерен свят (Chamber world) – това е малка виртуална проекция на театър, контро-
лиран от няколко компютъра, които дават на потребителите възможност за по-сво-
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бодно движение в рамките на виртуален свят, отколкото разширената ВР. Образите, 
които се проектират на стените, които могат да бъдат видени с 3-Д очила. 

(7)  Кабинков симулатор – това е друг вид ВР технология от първо лице, която е продъл-
жение на традиционния симулатор. Обикновено се използва за забавление в малък 
кръг от хора или самостоятелно. Илюзията за присъствие се създава от визуални еле-
менти по-големи за полето отпред, триизмерни звуци и компютърно-контролирани 
бази за движение. Кабинковите симулатори намират своето приложение в забавле-
нието и обучението, например при обучаване на полицаи, практикуване на шофира-
не с опасна скорост или при опасни условия (Flack, 1993). 

(8)  Киберпространство – глобална изкуствена реалност, която може да бъде едновре-
менно посетена от много хора. Киберпространство е мястото, на което си „закачен“ 
към компютърна мрежа или електронна база данни, или говорейки по телефона. 

(9)  Телеприсъствие/Телеоперация – концепт от киберпространството, свързан с усеща-
нето да бъдеш на място, различно от това, на което всъщност си. Във връзка с това, 
телеоперация означава да се контролира робот или друго съоръжение от разстояние. 

(10 The Vision Dome или визуален свод е ВР за много потребители и не изисква специал-
ни очила и приспособления за интерфейс. 

(11) Система за усвояване на знания – в Института за креативни технологии към Универ-
ситета на Южна Калифорния съществува реалистичен симулатор за военни, в който 
се разчита на напреднала ВР, изкуствен интелект и т.н. (Hafner, 2001; Kaplan, 1999).

перспектиВи и протиВоречия В употребата на Виртуалната реалност

Развлекателната употреба на новите технологии включва компютърни и дигитални игри, 
мобилно съдържание с цел развлечение, интерактивни медии, роботи, социология и психоло-
гия за развлечение и виртуална реалност (Nakatsu & Hoshino, 2002).С нарастване употребата 
на компютрите и Интернетпрез голяма част от ежедневието, потенциалът за свърхупотреба 
нараства значително и се появява възможност за пристрастяване. Разбира се, съществуват и 
виждания, според които Дигиталната култура по никакъв начин не е свързана само с или се 
заражда от сходството и свърхприсъствието на устройствата – ние също я произвеждаме, тъй 
като нашите възприятия за реалността (или автентичността) се развиват и променят (Mark 
Deuze, 2006). Предвид сериозното навлизане на Виртуалната Реалност в живота на хората се 
откриват все повече полета за дискусии доколко и къде е приложима и какви са предизвикател-
ствата в успешното ѝ приложение, както и опасностите и ограниченията ѝ. 

Компютъризираните игри, Интернет и виртуалните среди, като цяло поставят хората и 
по-конкретно децата в свят, където разграничението между истинския живот и симулацията 
не винаги е ясно. Еднa от последиците на това замъгляване на реалността и виртуалната реал-
ност може да бъде това, че за децата, като лица с по-незавършена представа за реалността, ще 
бъде по-трудно да разграничат истинското от симулацията. В допълнение, те могат да станат 
по-малко чувствителни към поведението, което наблюдават често в изкуствените и симулира-
ни светове като агресия, насилие и убийство. Калвърт и Тан (CalvertandTan, 1996), откриват, 
че виртуалната игра, (срещу, а неспрямо наблюдението) свързана с насилие, води до повече 
агресивни мисли и превъзбуда у студентите в университет, които играят на тях. Виртуалната 
реалност може да има по-силни ефекти от компютърните игри, тъй като играчите са потопени 
в симулация; ефектите могат също така да се засилят у по-малки деца, които в по-слаба сте-
пен могат да разграничат фантазия от реалност (KaveriSubrahmanyama,*, PatriciaGreenfieldb, 
Robert Krautc, ElishevaGrossb, 2001). Нарастващото влияние на симулираните светове (спрямо 
преживяванията в реалния свят) в детските ежеднвени преживявания и тяхното влияние върху 
разгръщането на идентичност и усещане за реалност при деца и юноши, са теми, заслужаващи 

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ВИРТУАЛНАТА РЕАЛНОСТ ...



ПСИХОТЕРАПИЯ И КОНСУЛТАТИВНА ПСИХОЛОГИЯ
940
сериозно внимание. 

Виртуалните среди позволяват драматично да променим своята себе-репрезентация. Ос-
вен това, изследванията показват, че хората формират своето поведение и отношение посред-
ством наблюдаването на външния вид на техния аватар, феномен, наричан Ефектът на Протей 
(Proteus Effect – Yee, Ducheneaut & Bailenson, 2007). Например, при потребители, които имат 
по-високи аватари се наблюдава по-агресивно отношение в играта, отколкото при тези с по-ни-
ски такива. Поведенческият репретроар, който бива оформен от нашите дигитални аватари 
във виртуална среда се пренася и във физическата, реална такава. Заедно, тези изследвания 
също показват, че нито виртуалния, нито физическия “Aз” могат да бъдат напълно освободени 
един от друг. От друга страна, подобни изследвания, макар работещи в друга посока, показват 
силното влияние на Виртуалните среди по отношение човешкото поведение и използвани по 
подходящ начин, биха могли да подпомогнат редуцирането на нежелано, агресивно или потен-
циално опасно поведение.

приложение на Виртуалната реалност В психологията, психологическото 
консултиране и психотерапията

Към настоящия момент Виртуалната реалност се прилага все по-широко, включител-
но и в областта на здравеопазването и все по-активно и често се използва като инструмент 
за изследване в експерименталната психология като изследванията, прилагащи подобен тип 
технологии биват поощрени от изследователските общества (Gaggioli, 2001). Това до извест-
на степен се дължи на по-ниската цена, намалената големина и значителната мощ на новите 
компютри, които дообогатяват психологическите лаборатории. Във връзка с това разширено 
приложение на Виртуалната реалност, от особена важност за изследователите в областта е да 
изясняткак може подобна среда да се прилага под формата на терапевтичен инструмент при 
третирането на психологически разстройства. В сравнение с „традиционните“ методи, някои 
учени твърдят, че Виртуалната реалност притежава редица предимства - това е защитена среда 
за пациента, той/тя може да преживее наново предизвикваща страх ситуация и т.н. Съществу-
ват данни за ефективността на тази технология при лечението на различни психични разстрой-
ства – тревожни разстройства, хранителни разстройства и сексуални дисфункции. Инженери 
и програмисти работят заедно с лекари, психолози и специалисти от различни области, за да 
разработят процедури, които могат да бъдат полезни и да разрешават проблемите на различен 
тип пациенти. Употребата на ВР като терапевтичен инструмент в полето на психологията цели 
повишаване качеството на живот на пациентите, като същевременно се подобри и влиянието 
на традиционните практики и инструменти, използвани до момента. Хорн, Конин и Ван дер 
Веер (Hoorn, Konijn and Van der Veer, 2014) са сред изследователите, които обсъждат няколко 
важни функции на ВР, които могат да бъдат от изключителна, според тях, полза за клиничното 
поле: 1) ВР може да помогне в изследването на опасни или невъзможни събития и ситуации; 
2) във ВР хората могат да изследват личните си отношения към преживяното, собствените си 
емоции и да разберат неясните аспекти, които са свързани с контекста, предизвикващ емо-
ционална реакция; 3) ВР би могла да подпомогне преживяването наново на минали моменти 
например посредством семейни снимки или видеа; 4) лица посредници/медиатори (аватари) 
във ВР изпълняват моделираща функция, в която човек се научава как да се държи в конкретни 
ситуации. Освен това ВР се използва за забавление и релаксация и би могла да удовлетвори по-
требността от емоционални преживявания, да замени скуката и да мотивира поведението ни. 

Изследователи като Банос, Ботела и Перпина (Banos, Botella andPerpina,1999) от своя 
странасчитат, че Виртуалната реалност притежава потенциал да се превърне в инструмент, 
който ще позволи психопатологията да предизвика и модифицира установените теоретични 
позиции и да създаде нови такива. В този смисъл, горепосочените автори се концентрират 
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върху две основни възможни приложения - ВР като създаващ:1) полезни модели за изследва-
не на базови процеси и техните смущения; и 2) възможни психопатологични преживявания, 
редки или аномални, които могат да бъдат получени във виртуалната реалност. Освен тези 
две възможности, могат да съществуват и други „по-практични“ или „по-приложими“ такива, 
като например разглеждането на ВР като лабораторна среда, където да се изучават аномални 
поведения, емоции и вярвания и същевременно да се работи по отношение различни психични 
и психиатрични разстройства сред които различни видове фобии, тревожност, шизофрения.

Пример за употребата на Виртуалната реалност по отношение третирането на фобии е 
изследването на Ботела и сътрудници (Botella et. Al,2004), които спират вниманието си първо 
върху акрофобията. Посредством ВР се създава сценарий, в който присъства външен асансьор. 
Чрез него пациентът се изкачва последователно на етажи с различна височина и може да се 
надвеси над балкона на всеки етаж. Пациентът следователно съобщава за това как се чувства 
при увеличаване на височината и след 8 сесии може да се чувства спокоен на ниво 15-ти етаж. 
Методът на лечение тук наподобява от части систематичната десенсибилизация и включва в 
себе си идеята за излагане на стимули, предизвикващи тревожност. По същия начин ВР ра-
боти и в случаите на арахнофобия (фобия от паяци), фобия от летене, клаустрофобия, фобия 
от шофиране, социална фобия (основно фобия от публично говорене), паническо разстрой-
ство с агорафобия и дори посттравматично стресово разстройство – изследване на Ходжис и 
Ротбаум с ветерани от Виетнам (Hodges and Rothbaum, 1995). Откритията, разглеждани тук 
подчертават важните постижения в изследването на страха и тревожността във Виртуална Ре-
алност. Съществува доказателство, че пациентите със специфични фобии реагират по-силно 
на визуални стимули, отколкото на свързана със страх информация, откритие което подкре-
пя теориите за двойни процеси като импулсивно-рефлективния модел на социално поведение 
(StrackandDeutsch, 2004). Възможността от активирането на страха отделно от възприятийните 
сигнали или информация във ВР отваря нови възможности за изследване на патологичните 
процеси. Това може да бъде в частност релевантно за независимите от сигналите страх и тре-
вожност, например при обсесивно-компулсивното разстройство, патологично тревожно раз-
стройство и генерализирано тревожно разстройство. 

Виртуалната реалност заема своето място и при третирането на хранителни разстройства 
като анорексия, булимия и компулсивно хранително разстройство, където състоянието на па-
циентите обикновено е изключително сериозно. Един от основните психологически проблеми 
в случая се крие в нарушения във възприятието на образа на тялото. Този аспект е труден за 
оценка и третиране посредством традиционните психологически техники. Рива, Бачета, Бару-
фи, Риналди и Молинари (Riva, Bacchetta, Baruffi, Rinaldi and Molinari, 2004) представят идея 
за лечение при нарушения във възприемането на образа за тялото при лица, които не възпри-
емат добре тялото си, но не страдат от гореизброените разстройства. Те използват виртуални 
среди за модификация образа на тялото (Virtual Environments for Body Image Modification), 
където е включена когнитивно-поведенческа терапия, с цел да се повлияват усещанията за 
неудовлетвореност и визуално-моторна терапия (за да се повлияе върху нивата на възприятие 
на тялото). По-късни данни потвърждават ефективността на този терапевтичен инструмент 
при създаването на хранителни навици у пациентите. Изследователи като Нюбек и Нюбек 
(Neubeck and Neubeck, 1998) считат ВР за система, която би могла да съдейства добре заедно с 
психодинамично лечение. Използва се в случаите на анорексия нервоза, където ВР се комби-
нира, в областта на психодрамата, с психодинамична теория за по-добри и стабилни резултати. 

Виртуалната реалност се използва още и в областта на сексуалните разстройства. Оптале 
и неговите сътрудници (Optale, Chierichetti, Munari, Nasta, Pianon, Viggiano and Ferlin, 2001) 
изучават психодинамичната терапия, заедно с мозъчните връзки посредством позитронно еми-
сионна томография. Резултатите показват промени в метабилитната функция на мозъка, във 
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фронталния кортекс и в таламуса; изследователите също така успяват да постигнат сексуално 
удовлетворение у пациентите след терапия. Авторите показват, че тези мозъчни центрове от-
говарят на комбинираната терапия от ВР + психотерапия. Създадена е и виртуална реалност, 
разработена от Оптейл (Оптале) груп за лечението на импотентност и преждевременна еяку-
лация. Тук е важно да се отбележи, че ВР в случая повлиява и върху зараждането на нови раз-
стройства в областта на сексуалното поведение, по-конкретно пристрастяването към кибер или 
виртуален секс. В случая, изследователите Делмонико и Карнс (Delmonico and Carnes, 1999), 
препоръчват употребата на психологически тест (Internet Sex Screening Test), чрез който да се 
оценява дали някои хора имат нужда от помощ, за да се излекуват от този тип пристрастяване.

Поради това, че осигурява комплексна и мулти-модална среда, ВР може да бъде много 
полезна и при изследването на редица когнитивни функции и неврологични разстройства. В 
частност, изследвания, които отчитат значението на базираната на виртуалната реалност скала 
за образ за тялото, която разчита на възможността за по-бързо тестване по по-добри и различни 
начини на възприемания образ за тялото. Чрез ВР е по-лесно изграждането на транскултурал-
на база от данни върху данни за образ на тялото, а употребата на 3D допълнително засилва 
ефективността на теста и подобрява възприемането на силуета от страна на изследваните лица 
(Riva et al., 2004). 

Същевременно, автори като Соркин, Вайншал и Пелед (Sorkin, Weinshall & Peled, 2008) 
например, използват виртуалната среда, за да измерят степента на изкривяване на възприятие-
то за реалност сред шизофренноболни пациенти. Изследователите навигират 43 шизофренно-
болни пациенти и 29 клинично здрави изследвани лица във виртуална реалност, където всяко 
ИЛ бива помолено да отбележи несъответствия като лаеща котка или дърво с червени листа. 
Резултатите от изследването показват, че здравите ИЛ от контролната група откриват бързо 
несъответствията във виртуалната реалност, докато 88% от пациентите се провалят. Групата 
на пациентите изпитва специфични затруднения при отчитането на аудио-визуалните несъот-
ветствия; това откритие корелира в значителна степен с оценката на халюцинаторните прежи-
вявания/показателите, свързани с халюцинациите по PANSS. 

Освен изследвания по отношение възприятията сред здрави контроли и шизофреноболни 
пациенти, редица програми оценяват и третират шизофренните симптоми (параноя, когнитив-
ни и социални дефицити) посредством различни приложения от виртуалната реалност. Вир-
туалната Реалност осигурява естествен контекст, близък да реалния и преодолява някои огра-
ничения при оценката и третирането на когнитивните и социални дефицити (Macedo, Marques 
& Queiros, 2014). ВР изглежда разгръща едно по-сигурно пространство, отколкото реалната 
среда, особено по отношение емоционални проблеми като фрустрация след провал и грешки. 
Инструментът също така позволява наблюдаването на поведението и изпълнението на сложни 
задачи в динамична среда, което позволява промяна на параметрите в реално време от стра-
на на терапевта. Подобни опити с 33 пациенти с акрофобия, включващи излагане на стимул 
във виртуална среда, доказват значително намаляване на тревожността и избягващото поведе-
ние у лицата след няколко сесии (Emmelkamp et al., 2008). Именно удобните и контролирани 
сценарии, разигравани във Виртуалната реалност спомагат за оценката и рехабилитацията на 
пациенти с шизофрения. Противно на редица очаквания, ВР не задълбочава параноидните на-
лудности и всъщност може да бъде удобен инструмент за по-доброто разбиране и третиране на 
тези симптоми. Следователно, резултатите показват, че е важно да се разработят специфични 
програми за третиране на шизофрения и да се задълбочи връзката между екипите от специали-
сти в областта на психологията и технологиите.

Виртуалната терапия, от друга страна, приложена в терапевтичен контекст срещу фобрий-
ни състояния, показва че недостигът на реализъм по отношение визуално и тактилно предста-
вяне, намалява ефекта на виртуалната терапия. Според изследователи като Де Корт и сътруд-
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ници (De Kort et al., 2005) някои, наподобяващи анимация виртуални среди, дори предизвикват 
страхови отговори у фобичните пациенти. Парадоксалните резултати подчертават значител-
ната роля на когнитивните и афективни механизми и разкриват силния ефект на усещането за 
пространство, място и атмосфера върху терапевтичното влияние на виртуалните среди. Експе-
рименталният реализъм, без задължително това да бъде визуален реализъм, стои в основата на 
ефективността на терапията чрез виртуална среда.

Разбира се, Виртуалната Реалност притежава и редица ограничения, които е необходимо 
да се имат предвид. „Усещането за реалност“ не означава задължително, че човек вярва в „тази 
реалност“, а по-скоро, че възприятието е достатъчно, за да предаде реалността, въпреки че 
собственото знание на възприемащия го възпира да вярва в това. Не бива да се пренебрегват 
и данните по отношение на променливи като дисоциация и абсорбиране и това е причината 
авторите да провеждат още емпирични изследвания върху връзката между абсорбирането, ди-
социацията и преценката за реалността и тяхната роля в преживяванията във Виртуална сре-
да(Banos, Botella, Garcia-Palacios, Villa, Perpina and Gallardo, 1999). Виртуалният свят все още 
е недоразвит и са необходими далеч по-добре разгърнати, реалистични и усложнени сценарии. 
Освен това, виртуалният свят се явява само едно своеобразно фантазно приключение, след 
което е налице завръщане към реалността, към която може би ще бъде трудно лицето да се 
приспособи отново. ВР би могла да произведе вторични ефекти като дезориентация, невро-ве-
гетативни симптоми като замаяност, в по-редки случаи и очно-моторни нарушения. Тепърва 
предстои натрупването на данни в тази област.

заключение

Виртуалната реалност е все по-дълбоко навлизащ в бита и културата на хората феномен, 
койтоводи след себе си сериозни дискусии относно перспективите и противоречията в при-
ложението ѝ както в психологията, психологическото консултиране, психотерапията и здра-
веопазването, така и в различни други сфери и аспекти от живота на човека. Дигиталният 
свят и Виртуалната среда представят една алтернативна действителност, която би могла да 
бъде примамлива, объркваща, дезадаптивна и понякога дори водеща до зависимости, особено 
сред подрастващите, които не са изградили в пълна степен представата си за реалността. От 
друга страна, Виртуалната реалност предоставя една добра възможност за създаване на бла-
гоприятни лабораторни условия, като същевременно се явява и потенциален инструмент при 
третирането на редица психични и психиатрични разстройства и заболявания. Възможно е 
прилагането на ВР при фобии, тревожни, хранителни разстройства, сексуални дисфункции и 
дори е възможно да се използва като помощен метод при измерване степента на изкривяване на 
реалността у шизофренно-болни пациенти. Наред с предимствата на Виртуалната реалност в 
контекста на психологическото консултиране и терапия, е необходимо да се отчетат ограниче-
нията, свързани с потребността от допълнително разработване и усъвършенстване на образите 
и сценариите, използвани при виртуалните лабораторни условия. Същевременно е важно да се 
имат предвид и различните вторични ефекти, свързани с невро-вегетативни смущения, дезори-
ентация, а понякога дори и парадоксални и противоположни на желаните резултати. 
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Sofia university “St. Kliment Ohridski”

Резюме: Интерпретацията е основно техническо средство в психоаналитичната психотерапевтична 
практика. То е сериозна интервенция, която има за цел да провокира разлини инсайтни съдържания, да 
„преведе“ на съзнателен език редица безсъзнавани смисли, да подпомогне преработването на преживе-
ни травматични аспекти, да активизира осъзнаването на патогенните защити и др. В психоаналитичната 
литература няма единно схващане за природата и спецификите на интерпретативната намеса. Въпреки 
това тя се възприема като главен инструмент в личностното преструктуриране, промяна и развитие на 
пациента.

Настоящият материал има за цел да представи някои от особеностите на интерпретацията в психо-
терапевтичното общуване с акцент върху нейната динамичност, етапност и комплексност. 

Ключови думи: психоанализа, психоаналитична психотерапия.

Abstract: Interpretation is an essential technical tool in psychoanalytic psychotherapeutic practice. It is 
a serious intervention that has a purpose to provoke insight, to „translate“ a number of unconscious meanings 
into a conscious language, to help process psychotramatic aspects, to activate the awareness of pathogenic 
defense strategies, etc. In psychoanalytic literature, there is no single understanding of the nature and specifics of 
interpretive intervention. However, it is perceived as a major tool in personal restructuring, patient change and 
development.

This paper presents some of the characteristics of interpretation in psychotherapeutic communication with 
emphasis on its dynamics, stage and complexity.

Key words: psychoanalysis, psychoanalytic psychotherapy.

ВЪВЕДЕНИЕ
Интерпретацията в процеса на психоаналитична психотерапия се отнася до „откритията“ 

и заключенията на психотерапевта относно безсъзнаваните смисли, чувства, фантазии и пове-
дения на пациента. Тя е вербален тип интервенция, насочена към „превода“ на недостъпните 
за съзнанието психични феномени чрез постигането на инсайтни значения. Явява се сложен 
процес, в чиято реализация участват редица други подготвителни намеси. Може да се каже, че 
има доста сложна природа и многокомпонентна същност. Предполага готовност на пациента 
да я „усвои“ и на самия професионалист – да я предложи. 

В психоаналитичната литература съществуват разностранни гледни точки към интерпре-
тативната техника и до настоящия момент няма единно разбиране за нея между психоана-
литиците. Разглежда се като не съвсем изяснено понятие, но в същото време като основно 
техническо средство, както свободните асоциации и работата със съпротивите и преноса. В 
психоаналитичната психотерапия обект на интерпретация са:

- преносните процеси, 
- вътрешната реалност на пациента, 
- външната реалност на пациента,
- защитните механизми, 
- миналото, 
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- времевите дименсии на миналия и настоящия опит,
- друго.
Обикновено интерпретацията се разглежда в извънпрофесионалния контекст в смисъ-

ла на тълкуване, анализиране, обясняване и др. В психоаналитичното разбиране на Фройд е 
назована с немската дума “deutung”, при която акцентът е върху търсенето и откриването на 
значението и смисъла. Насоката е пациентът да бъде воден чрез интерпретация към осъзнаване 
безсъзнаваните аспекти на психичния апарат, скритите съдържания и смисли, преживявания, 
вътрешна конфликтност и др. Идеята е той да достигне до тях чрез собствени „открития“, ба-
зирани на „откритията“ на психоаналитичния психотерапевт. 

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 
Цел на настоящия материал е да представи част от особеностите на интерпретацията като 

основен технически похват в психоаналитичната психотерапия, да покаже значението, ролята 
и спецификите на тази сложна интервенция в процеса на личностна трансформация и промяна 
на пациентите. Важно е да бъдат илюстрирани елементите, на които се основава „построява-
нето“ на подобен тип намеса в психоаналитичната психотерапия.

МЕТОДИ И ИЗСЛЕДВАНИ ЛИЦА
Основа на настояшото изследване са данните от психоаналитична психотерапия с 37 слу-

чая на пациенти с невротична личностна структура и организация. Средната продължителност 
на психотерапевтичната работа е 4 години с честота на сесиите един път седмично и времета-
ене на сесията 50 минути. В диагностичен аспект входната дефиниция на част от заявките за 
психотерапия е била основана на наличието на функционална симптоматика, а друга част – на 
наличието на комуникативни затруднения или междуличностни проблеми. Съотношението по 
пол е: 21 жени и 16 мъже. Възрастта на пациентите е в границите на 23-47 години. Работата по 
случаите е във времевия интервал 2010-2017г. 

ОБСЪЖДАНЕ
Психоаналитичният психотерапевт се обръща към своя пациент не само чрез интерпре-

тации. Той стига до интерпретативните намеси много след началото на едно психотерапевтич-
но взаимодействие. Използва различни способи с разнородни цели. Преди да стане възможна 
една интерпретативна интервенция, необходимо е да можем да покажем и да проясним огро-
мен материал в рамките на индивидуалния случай. Например по отношение на съпротивата. 
Разкриването на нейните безсъзнавани значения е от първостепенна важност за психоанали-
тичната психотерапия. 

За разбиране на безсъзнаваното основна стойност има равномерно разпределеното вни-
мание. То е непреднамерено и неоценъчно слушане, въведено от З. Фройд като основен психо-
терапевтичен стил. Не е възможно да включва изследване на предпочитани от психотерапевта 
теми. Това само би ограничило професионалиста до собствения му интерес и би било за сметка 
на разбирането на пациента и на ефективността на психотерапевтичната работа. С тази цел е и 
изискването за това, че пациентът сам определя предмета на всяка сесия. Психоаналитичният 
психотерапевт няма участие в избора на темите и въпросите, които се обсъждат. 

Друго особено важно условие е правилото, че професионалистът е „огледало“ за паци-
ента – отношението му е „непрозрачно“ и дава шанс чрез относителната анонимност за осъз-
наване на вътрешната конфликтност, на „изопъчените“ и нереалистични реакции и отговори 
да бъдат осъзнавани. Хипотезите си изграждаме на основата на свободния избор на пациента 
спрямо своя собствен материал и спрямо това, което същински, неосъзнато го вълнува. Важно 
е да имаме способността да превеждаме безсъзнавания материал по неговите производни, да 
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можем да предаваме значението на пациента на езика на смисъла и на езика на новите значе-
ния. 

За да достигнем до интерпретация е от изключително значение способността на терапев-
та да бъде едновременно наблюдател и участник в процеса, да следи умело своите контрапре-
носни отговори и да търси и разбира техните безсъзнавани корелати. Преводът на безсъзна-
ваното е в основата на способността за интерпретация. Той е пътят, по който стигаме до нея. 

Използването на интерпретативната техника е в границите на по-късните терапевтични 
етапи, в т.нар. работна фаза на професионалното общуване. Явява се резултат от множество 
подготвителни интервенции, в това число неаналитични като: катарзис, отреагиране на непри-
ятни и болезнени преживявания, различен род идентификационни моменти и др. 

фигура 1 Подготвителни интервенции

Важно е психотерапевтът да може да превежда и да формулира безсъзнаваните съдържа-
ния на подходящ и разбираем за пациента съзнаелен език. От неговата способност да усеща и 
решава може ли да каже на другия човек точно това точно в този момент зависи последващото 
предлагане на интерпретация. За да прецени това, необходими са подходящите усети относно 
две значими положения:

- постигане на инсайт,
- довеждане до травма. 
С тази цел ние се опитваме да преценим дали даден клиничен факт ще бъде важна ин-

формация, или е по-подходящо да се изчака. Ако имаме допускането за определени рискове, 
интерпретацията не може да се предложи на всяка цена. По-подходящо е да се изчака с нея. 
Понякога именно така – с търпение и изчакване, пациентът сам достига до интерпретативност. 

Поднасянето на вид интерпретативно съдържание трябва да гарантира самоуважението 
на пациента. Базисната цел е търсенето на разбиране. Разбирането е най-действеният психо-
аналитичен инструмент. То е едно от най-важните и необходими условия за терапевтичната 
атмосфера, която със сигурност е нужно да бъде приемлива, толерантна, взаимно уважителна 
и хуманна. Важно е да се отчита наличието на неравнопоставеността, която се съдържа в пси-
хотерапевтичния процес. В същото време е от значение психотерапевтът да се въздържа от им-
пулса си да отговаря веднага на пациента. Необходимо е да се интересува от него и да може да 
носи ангажимент, да взима решения и да поема отговорности. Трябва да се съобразява изцяло 
с темпото му, с индивидуалната скорост на развитие и промяна.

Интерпретациите започват с това, което може да приеме рационалното, разумното Его 
на пациента. В технически порядък е наложително да анализираме съпротивите, преди да раз-
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глеждаме и анализираме потиснатия и изтласкан материал. З. Фройд прави процедурна пре-
поръка със случая „Дора“: позволява на пациента избора на тема на сесията. Той достига на 
базата на клиничния си опит до идеята за това, че не трябва да натрапваме своите интереси 
и акцентирани моменти на другия, както и теоретичните си умозаключения (Фройд, 1990). 
Теорията е от изключителна важност, но не трябва да ни създава предубеждения. Точно пре-
дубежденията са сериозно препятствие пред разбирането. Методът на свободните асоциации 
е основополагащ за достигането до интерпретация. Ние наблюдаваме темите на пациента като 
част от неговата жива психична реалност в дадения момент. Търсим това, което стои под съз-
нателното равнище. Наблюдаваме какво иска да избегне и какво избягва пациентът. Най-често 
това са болезнени емоции и недопустими или неприемливи желания. Споделяме възгледът, че 
именно страхът е обратният знак на желанието. 

Приема се, че интерпретацията зависи в голяма степен от самия интерпретиращ, от него-
вите познания, умения, емпатия, интуиция, личен опит. Проявява се в различни форми и често 
носи неочакван смисъл. Знаем, че е важно да бъде навременна – нито прекалено ранна, за да 
не нарани, нито прекалено късна, за да не загуби стойността си. Когато е предложена в подхо-
дящия момент, пациентът я приема, реагира адекватно, работи с нея и постига оптимистични 
резултати. Тя успява да му послужи ефективно. Не е необходимо да й отговори веднага. В своя 
собствен професионален стил и опитност психоаналитичният психотерапевт е важно да може 
да усети и да „познае“ подходящия момент.

Интерпретацията се основава на разбиране и особено - на разбиране на себе си. Интер-
претираният материал винаги трябва да бъде специално подбран и специално поднесен – с 
подходяща интонация и тон на гласа, с достъпните думи, отвъд всяка терминология. Явява се 
активна интервенция и може да провокира редица чувства – тревога, уплаха, раздразнение, 
притеснение, срам, вина и др.

фигура 2 Стъпки на кръговия интерпретативен процес

През 1937г. Фройд разграничава понятията „интерпретация“ и „конструкция“. Конструк-
цията се възприема като предварителна работа, която провокира възникването на спомени и 
асоциации. Спомените и асоциациите се проявяват най-често в преноса. В ролята на конструк-
ция може да бъде събитие от историята на пациента, което той е „забравил“, но то се превръ-
ща в предмет на разглеждане и психична преработка. Придвижва напред психотерапевтичния 
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процес. Може да се приеме, че самият Фройд късно се спира на разглеждането на интерпрета-
цията и не й отделя специално място (Фройд, 1992). На ранните етапи на развитието на психо-
аналитичните теории на самата тахника интерпретативната интервенция се разглежда повече 
като процес в съзнанието на психоаналитика на основата на редица рационални и контрапре-
носни фактори. По-късно започва да се отделя много повече внимание на формата на тази 
намеса в смисъла на коментарите и разясненията, които се предлагат на пациента. Свързано 
е с чисто вербалния аспект на основата на безсъзнаван материал и със способността да се по-
могне в съзнанието да преминават безсъзнавани съдържания. Точно тези съдържания се явяват 
вид „пробив“ в съзнателния дял на психичния апарат. Специално внимание се отделя на това 
какво всъщност психотерапевтът казва на своя пациент. Целта е предизвикването на инсайтни 
съдържания (Arlov, J. A. (1974). Фокусът е върху безсъзнаваните желания и фантазии, които 
стават основа за дадената интерпретация. 

Друга възможна цел е да се „освободят“ асоциациите на пациента чрез интерпретация. 
С това очакването е да се предизвикат динамични психични промени. Тук интерпретативната 
намеса може да се приеме и като вид разяснение, инструкция, която би повишила разбиране-
то на пациента за самия себе си, неговата себерефлексия, интроспективните му способности. 
Основава се на всички тези компоненти, които се съдържат в чувствата, мислите, фантазиите, 
желанията, страховете, думите и поведенческите реакции. 

Интерпретацията може да бъде възприета основно като „превод“ в съзнанието на безсъз-
навани смисли. Главен момент тук е изясняването на съпротивите и преноса и по такъв начин 
можем да допуснем, че в интерпретативността е допустимо да говорим за етапи. Изясняването 
на тези феномени е първа и съществена стъпка, паралелно или след която често се прилага кон-
фронтационната техника. Посочват се противоречията, несъгласуваните елементи в материала 
на пациента. Търсят се различията между асоциациите от една страна и възгледите и посту-
латите – от друга. Противопоставят се поведенческите актове с безсъзнаваните им корелати 
по техните производни, които стават „видими“ за пациента. Предмет на конфронтация могат 
да бъдат защитните механизми, преносните реакции, събития от миналия опит, елементи от 
външната реалност и др. 

Прилагането на интерпретация се явява във вид на финал на цялостен интерпретацио-
нен модел или цикъл. От една страна се интерпретира материал, който е в рамките на една 
конкретна сесия. Цел тук е пациентът да използва впоследствие сам този материал (Furman 
R. A., 1978). От друга страна се интерпретира съдържание, което се приема, че е разположено 
предсъзнателно и е достъпно по-лесно да се прояви. Защитата не е способна повече доста-
тъчно да го скрива. От трета страна може да се интерпретират мотивите на защитата, тяхната 
конфликтна природа.

Интерпретацията се предлага като предположение на психотерапевта със степен на уве-
реност, която допуска и приемането, но и несъгласието на пациента. Ако е неточна, това може 
да служи за изясняване на определен материал. По този начин търсим психотерапевтичен 
ефект, но и провеждаме диагностка на готовността на пациента да възприема безсъзнаваното, 
да осъзнава чувства, фантазии и факти, които не е искал да осъзнава (Alexander, F., 1925).

Интерпретацията трябва да предизвика инсайт, но и психична преработка. Нужно е да 
създаде мост от инсайтното съдържание към личностното преструктуриране и промяна (Грин-
сон Р., 2003). Затова можем да приемем, че интерпретативната интервенция включва: 

- контрапреносния усет на психоаналитичния психотерапевт,
- изводи и заключения на психоаналитичния психотерапевт относно безсъзнаваните 

аспекти на вътрешния свят на пациента,
- вербални технически намеси, насочени към провокиране на инсайтни съдържания,
- емоционално преживяване при осъзнаване на безсъзнаван психогенен материал,
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- емпатийни и интуитивни отговори,
- форми на отреагиране.
Обективността на интерпретацията и конструкцията, респ. реконструкцията като интер-

венции никога не може да бъде ясна и известна. Психоаналитичният психотерапевт конструира 
историята на пациента на основата на точно определени критерии и интерпретира свързаност-
та на отделните елементи в един последователен разказ. Историчността е метод за разбиране и 
за обяснение на фактите в житейската история, в дименсиите на миналото и настоящето, както 
и с цел проекция на бъдещето. 

В класическия модел на интерпретация пациентът осъзнава първо напрежението в свое-
то Его, а след това в други изтласкани съдържания от Суперего и Ид. Подобна интервенция 
предизвиква обикновено напрежение в Егото. Постепенно промените се изразяват в редица 
следващи стъпки. Провокира се и количество освободена енергия от Ид и се приема, че самата 
психотерапевтична ситуация може да изиграе ролята на спомагателно и необходимо Суперего 
(Тэхкэ В., 2001). Чувството за реалност е друга подобна опора. С това спомагателно Суперего 
Егото има възможност да излезе от своето състояние на безпомощност и да удържи освобо-
дените импулси от Ид. Това е разбиране на интерпретативността от структурна гледна точка.

Интерпретацията може да обясни загадъчните факти, да изправи неточностите, да запъл-
ни с нови съдържания „пробивите“ на съзнанието. Дава завършеност и пълнота. Насочена е 
срещу дисоциираните области в света на преживяванията на пациента. Стремеж е към инте-
грирано разбиране на всичко, което отсъства от съзнателното и предсъзнателното преживяване 
(Kernberg O. F., 1980). Предлага потенциално ново измерение и способ на усещане и възприя-
тие. Дава възможност на пациента да добие относителна субективна автономия, много необхо-
дима за него в процеса на вътрешно преструктуриране, промяна и развитие. 

Интерпретацията е предаване на разбирането. Дава на пациента усещането, че някой 
друг наистина го разбира (Schafer R., 1872). Приема се също като внимание и грижа. Формули-
ровките спасяват индивида от объркаността, от хаоса на преживяванията и от загубата на чув-
ството за адекватно тестиране на реалността. В този смисъл интерпретативното има сериозен 
структуриращ смисъл. 

Интерпретацията е насочена към това да помогне личността в осъзнаването на невротич-
ния конфликт. Предизвиква спомени, асоциации и фантазии. С осъзнаването целта е пациентът 
да се „откаже“ от инфантилните способи за търсене на удовлетворение, от ранните обекти и да 
постигне прогресия. По този начин е възможно да се изгради ново съотношение между пси-
хичните структури, качествено различно преструктуриране. Трансформацията на Егото води 
до нови взаимоотношения с външния свят, до различна и по-успешна адаптация. 

Важно е да се отбележи и моментът, че пациентът притежава способността да възприема 
безсъзнавано интерпретацията като вид стимул – като награда или наказание, като съблазня-
ване или поощрение, като подарък или отхвърляне и т.н. В неговата психична реалност тя е 
свързана с обектния свят, с междуличностните отношения, с идентификациите, с предедипо-
вата или едипова комуникация. Кореспондира често директно с травматизма и със сферата на 
обектните отношения. 

Много важна стойност има интерпретативната активност на психоаналитичния психоте-
рапевт. Често тя изхожда и е съзвучна с афективното му състояние и с неговите особености и 
потребности. Затова е от съществено значение той да си дава сметка за нея, да я интерпретира 
и разбира, за да се предпази от редица свои импулси, произтичащи от областта на садизма и 
мазохизма. 

ЗА ИНТЕРПРЕТАЦИЯТА В ПСИХОАНАЛИТИЧНАТА ПСИХОТЕРАПИЯ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИЗВОДИ
Интерпретацията е централна интервенция в психоаналитичната психотерапия. Тя съ-

държа многопластова и динамична природа. Умението и изкуството да се интерпретира е от 
съществено значение за хода и изхода на всяка конкретна психотерапевтична работа. Въпреки 
различията по отношение дефинициите на понятието, психоаналитиците се обединяват относ-
но неговата безценна и определяща роля и значение в превода и осъзнаването на безсъзнава-
ните елементи на психичния апарат. От особено значимо е навременното прилагане на интер-
претативната намеса. Подходящият момент провокира инсайтните смисли и води пациента 
до прогресия. На основата на интерпретацията, съвместно и с другите интервенции, могат 
да бъдат постигани структурни промени в Егото, както и отказ от старите защитни модели 
и изграждането на нови и по-ефективни. Ценна насока в интерпретирането е постигането на 
ефективна вътрешна и външна адаптация.

В обобщение могат да бъдат посочени следните изводи:
1. Интерпретацията в психоаналитичната психотерапия е висша интервенция, за чието 

провеждане имат участие редица други аналитични и неаналитични похвати.
2. Интерпретативната техника не е резултат само от конкретен професионален инсайт, 

а в нейното осъществяване се включват множество усети, смисли, идеи, контрапре-
носни отговори и др. на психотерапевта.

3. Реализирането на една успешна интерпретативна намеса е основно средство за 
постигане на личностно преструктуриране и промяна, както и акт на творчески по-
дем и изкуство. 
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ХОМЕОПАТИЧНА ПСИХОТЕРАПИЯ. СПЕЦИФИКА  

В ПРЕРАБОТВАНЕТО НА СТРЕСОВИ СЪБИТИЯ ЧРЕЗ EMDR, В 
ЗАВИСИМОСТ ОТ ХОМЕОПАТИЧНИЯ КОНСТИТУЦИОНАЛЕН ТИП

Доц. д-р Станка Михалкова
Институт по хомеопатия и интегрално развитие

HOMEOPATIC PSYCHOTHERAPY. SPECIFICS IN THE PROCESSING 
OF STRESSFUL EVENTS THROUGH EMDR, DEPENDING ON 

HOMEOPATHIC CONSTITUTIONAL TYPE

Assoc. Prof. Stanka Mihalkova
Institute of Homeopathy and integral development

Методът EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), в превод на български „Десенси-
тизация и Повторна Преработка на Информация посредством Движение на Очите“ на д-р Шапиро е с 
доказана ефективност за преработка на психотравмени събития. Неговите резултати се дължат на строго 
индивидуалния подход. Осемте фази на психотерапевтичния процес се адаптират към личностните особе-
ности на клиента и спецификата на неговите реакции. 

Познаването на хомеопатичните конституционални типове дава възможност за по-точна ориентация 
в потребностите на клиента и начинът му на преработка на стресовото събитие.

В доклада са представени резултатите от прилагането на метода при клиенти с различен хомеопати-
чен конституционален тип.

Очертават се няколко основни аспекта: 
1. Различия в значимостта на стресовите събития, обусловени от конституционалните особености 

на клиента.
2. Специфика на психосоматичните реакции в процеса на преработката, свързани с особеностите 

на съответния конституционален тип.
3. Във формираната негативна когниция и откриването на подходящата позитивна когниция се 

отразяват характерните личностни конституционални особености.
Посочените аспекти са потвърдени със случаи от консултантската практика.
Може да се направи изводът, че познаването на хомеопатичния конституционален тип на клиента 

повишава значително ефективността при прилагането на метода и осигурява на консултанта необходимо-
то разбиране при откриването на основополагащия спомен, свързан с посттравматичното разстройство, 
при проследяване на промяната в психосоматичните реакции по време на билатералните стимулации и 
особено за откриване на позитивните ресурси, необходими за справяне с преживяното стресово събитие. 

Method EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), translated into Bulgarian „desensitization 
and reprocessing of information through Eye movement“ Dr. Shapiro has proven effective processing psihotravmi 
events. Its results are due strictly personal approach. The eight phases of the psychotherapeutic process to adapt 
to the personality feature and the customer and the specifics of its events.

Knowing the homeopathic constitutional types allows for more accurate orientation in customer‘s needs 
and its method of processing stressful event. 

The report presents the results of applying the method at customers with different homeopathic constitutional 
type. 

There remain several key aspects: 
1. Differences in the importance of stressful events caused by the constitutional characteristics of the client.
2. Specificity of psychosomatic reactions during the processing associated with the characteristics of the 

respective constitutional type.
3. Formed negative cognition and finding appropriate positive cognition reflect typical personal constitutional 

characteristics. 
These aspects have been confirmed with cases of consulting practice.
It can be concluded that knowledge of homeopathic constitutional type of customer significantly increases 

the efficiency of the method and provides the consultant necessary understanding at the opening of the underlying 
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memories associated with post-traumatic disorder in tracking changes in psychosomatic reactions during bilateral 
stimulation and especially for detection of positive resources needed to cope with stressful event experience. 

Ефективността на метода EMDR се дължи на използване на функционално заложената 
способност на човека за преработка на информация чрез движения на очите в рем-фазата на 
съня. Тази способност е използвана както за преработка на стресови събития така и за закреп-
ване на позитивните ресурси при справяне с житейски проблеми. 

Основна цел на метода е „Адаптивната преработка на информация“. За да бъде осъщест-
вена е необходимо прилагането на индивидуален подход при всеки отделен случай и навлизане 
в дълбочина по отношение на възникналия проблем.

В процеса на преработката се активират потиснати травматични спомени, като реакциите 
при преработката са специфични за клиента. Познаването на хомеопатичните конституцио-
нални типове е от значение при правилното планиране и провеждане на психотерапевтичния 
процес.

Съществуването на хомеопатични конституционални типове е експериментално доказа-
но и потвърдено от хомеопатичната клинична практика в продължение на повече от 200 годи-
ни. 

Хомеопатичният конституционален тип представлява индивидуална характеристика за 
функционирането на системата на три нива – физическо, емоционално и умствено. Отразе-
ни са специфичните особености за взаимовръзка между нивата, което обяснява различните 
психосоматични симптоми при стресова ситуация. Наши предишни изследвания доказват, че 
посттравматичните реакции зависят не от вида на стресовата ситуация, а от този тип.

Определянето на хомеопатичния конституционален тип трябва да бъде направено пред-
варително от специалист – класически хомеопат, защото се изисква продължително, специал-
но структурирано интервю. Необходими са познания по философия на хомеопатията (С. Ха-
неман,1996; Г. Витулкас,2000), материя медика (J. Clarke,1992 ; S.Phatak, 1993; Fr. Vermeulen, 
1994; A. Zaren,1994)и реперторизация (Fr. Schroyens,2001). Обработката на информацията се 
извършва със специални хомеопатични компютърни програми.

При Адаптивната Преработка на Информация - АПИ модела на EMDR се използва т.н. 
TICES система (Image, Cognition, Emotion, Sensation) при която информацията се преработва 
по четири канала – визуален, когнитивен, емоционален и сетивен. Това обуславя холистичния 
подход на метода, обхващащ всички нива от човешката система. При различните хомеопатич-
ни конституционални типове тази преработка има съществени различия както в доминирането 
на някои от каналите така и в съдържанието на информацията.

Отлично структурираният психотерапевтичен процес при метода EMDR включва осем 
фази, които осигуряват не само пълна преработка на психотравматичния спомен, но и изграж-
дане на позитивен модел за справяне с подобни житейски ситуации. 

Тези фази са:1.История на Клиента; 2.Подготовка; 3.Оценка; 4.Десенсибилизация; 5.Ин-
сталация; 6. Телесно сканиране; 7. Затваряне; 8. Преоценка.

Ще проследим как познаването на различните хомеопатични конституционални типове 
ще се приложи в тях. 

фаза 1. история на клиента 
При снемането историята на клиента се прилага тременсионалния подход за проучване 

на минали преживявания, съхранени по неадаптивен начин, настоящи разстройващи преживя-
вания и очаквания за бъдещето. На този етап трябва да се определят следните характеристики 
на клиента:

•	 Стабилност – установяване способността за контрол на поведението. Наличие на 
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вътрешни и външни ресурси;

•	 Интегративен капацитет – способност за преработка на информацията;
•	 Поносимост към афект – способност за справяне с емоционалните състояния;
•	 История на привързаността – взаимоотношения, травми от детството, способност 

за общуване. 
•	 Готовност за промяна – външни и вътрешни фактори , влияещи върху тази готов-

ност
Целта на първата фаза е ориентация в индивидуалните особености на клиента и опреде-

ляне на травматичния спомен, с който трябва да се работи. 
При различните хомеопатични конституционални типове тези характеристики имат своя 

специфика.
Например Natrium muriaticum – контролира поведението и не изразява емоциите си. 

Това може да заблуди психотерапевта, че е налице интегративен капацитет, и поносимост към 
афект. Вътрешно обаче този тип е много раним, не е способен да приеме и да преработи това, 
което се е случило. Той заравя в себе си и в продължение на години страда и многократно 
преживява травмиращите спомени. Травматични преживявания от ранното детство могат да 
се отразят върху целия му живот. Новите събития се наслагват и засилват влиянието на мина-
лото. С този конституционален тип трябва да се работи в дълбочина и да се открие началния 
травматичен спомен.

При Aconitum napelis реакциите са много бурни и неудържими. Оценките на стабил-
ността и поносимостта към афект ще бъдат отрицателни, но този тип има способността бързо 
да отреагирва и проявява висока готовност за промяна. При него е важно да се работи с по-
следния отключващ фактор и с поддържащите причини в настоящето. Преработката ще бъде 
по-бърза и резултатна.

Lycopodium може да ви заблуди с маската на стабилност и спокойствие. Като че ли всич-
ко му е наред и няма нужда от помощ. Всъщност той е дълбоко комплексиран. Изпитва чувство 
за малоценност и плахост. Дълбоко потиска гнева си пред чужди хора, но бурно реагира пред 
близките като ги обижда и унижава. За да разкрие травмиращите си преживявания трябва да се 
постигнат отношения на пълно доверие и убеденост в конфиденциалността на случващото се 
в кабинета. Често травмиращите спомени са свързани с пренебрежително отношение от важни 
за него хора.

Могат да бъдат приведени многобройни примери за необходимостта от специфичен под-
ход към различните хомеопатични конституционални типове още при снемане на историята, 
което ще помогне за изготвяне на подходящ терапевтичния план.

фаза 2. подготоВка

Целта е клиента да овладее както работата с метода EMDR така и техники за справяне със 
стреса по време на преработката и в периода между сесиите.

При тази подготовка е необходимо да се познават формите на преработка на конфликт 
(основна постановка на позитивната психотерапия) – те са: Тяло, Дейност, Контакт, Мисли 
и фантазии. Това познание обаче е много общо, ако не се познават индивидуалните различия 
дори в една и съща водеща форма на преработка на конфликт. Различните хомеопатични кон-
ституционални типове имат свои характерни реакции.

Например:
Тяло:
Kali carbonicum – усеща тревожността в стомаха или като студенина в сърцето. Потиска 

емоциите. Силен самоконтрол.
Arsenicum – загуба на апетит, повръщане, диария. Астматични пристъпи, сърдечна не-

ХОМЕОПАТИЧНА ПСИХОТЕРАПИЯ. СПЕЦИФИКА В ПРЕРАБОТВАНЕТО НА СТРЕСОВИ ...
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достатъчност с неправилен сърдечен ритъм. Сърцебиене.

Aurum metalicum – сърдечни смущения, стягане в гърдите, треперене, главоболие като 
свредел във вътрешния ъгъл на дясното око.

Ignatia amara – буца в гърлото, въздиша често – като спазъм. Хлипа с цел да спре плача 
си. Главоболие като забит пирон. Спазми, тикове, парези,пристъпи на кашлица.

Gelsenium – треперене, слабост, смяна на усещане за горещина и студени тръпки, тежест 
в клепачите, диария, често уриниране.

Дейност:
Platinum – импулси на необуздан гняв към другите. Желание за саморазправа.
Chamomilla – ритат, бият се, хвърлят предмети, които малко преди това са поискали.
Stramonium – при гняв развива нечовешка сила – хвърля, чупи, блъска врати.
Silicea Terra – намаляване на активността, усещане за парализиране от тревога.
Veratrum album – постоянни, повтарящи се, често безсмислени движения. Вика, иска да 

вразуми другите.

Контакт:
Caust – организатори на различни социални мероприятия, увличат хората след себе си в 

борба за справедливост.
Phosphorus – необходимо е да сподели това, което му тежи. Без хора е уплашен и трево-

жен.
Pulsatila – желание за физически контакт с близките за да се утеши. Много плаче.
Hyosciamus – споделя с другите Иска да има свидетели, публика. Отреагирва върху дру-

гите.
Phoshoricum acidum – пълно затваряне и изолиране от другите.
Barita carbonica – затваряне. Крие се зад предмети, зад близки хора. 

Мисли и фантазии:
China Officinalis - представя си ,че е главен герой във фантастични приключения. Тео-

ретизира, особено вечер и нощем. Прави грандиозни планове, които са неосъществими, което 
силно го разочарова.

Anacardium – постоянно колебание между противоположни варианти на поведение.
Argentum nitricum – развива фантазни представи за предстоящо нещастие или различни 

фикс идеи.
Lachesis – ревност, мнителност, подозрителност. Въобразява си различни версии за изне-

вяра на партньора.
При подготовката за работа с EMDR познаването на специфичните реакции на клиентите 

е от значение за реакциите по време на преработката. 
Техниките също трябва да са съобразени с водещата форма на конфликт :
При Тяло – различни техники за релаксациа и дихателни.
При Дейност – при активация на дейността – за изразходване на енергията, при намаля-

ване на активността – техники за физическо активиране като „Ключ“ на Хасай Алиев, „ТЕС“ 
на Гари Крейг и др..

При Контакт – водене на дневник, техники с писане, осигуряване на възможност за връз-
ка с психотерапевта в определени часове.

При Мисли, фантазии – различни техники за визуализация.
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фаза 3. оценка 
При оценка на целевия спомен е необходимо да се отчита различната значимост на жи-

тейските ситуации при отделните хомеопатични конституционални типове. обичайни събития 
за едни могат да се приемат като психотравмени за други. 

Например:
Causticum – силно развито чувство за справедливост. Ситуации на несправедливост мо-

гат да го наранят дълбоко.
Aurum – стремеж към съвършенство. Искат винаги да са на върха. Преживяват много 

тежко дори незначителен неуспех. Например оценка 5 вместо 6 при изпит.
Calcarea carbonica – чувствителност към чуждо мнение. Дълбоко се наранява от неодо-

брение или забележка.
Cocculus – силна загриженост за близките. Преживяват много тежко, това което се случва 

с тях.
Дори при обичайни житейски ситуации оценката на тревожността по скалата SUD ( Sub-

jective Units of Disturbance Scale) - може да бъде много висока
Налице е специфика и в негативните когниции. Те са присъщи за съответния хомеопати-

чен конституционален тип.
Например: 
„Аз съм виновен“ - Nux vomica, Natrium muriaticum, Cocculus, Arsenicum, Inatia Thuja и 

др.
„Аз съм неспособен“ - Aurum, Barita carbonica, Anacardium, Natrium muriaticum и др.
„Аз съм неуверен“ – Arsenucum album, Lycopodium, Staphisagria, Calcarea Carbonica и др.
Формирането на позитивна когниция при тези примери има ниска степен на достовер-

ност по скалата VOC (Vality of positive cognition) – валидност на когнитивната когниция.
Останалите фази 4-8 се провеждат при съобразяване с предварително проучените инди-

видуални особености на хомеопатичните конституционални типове при фази 1-3.

от казаното до тук се очертаВат следните аспекти:
1. Различия в значимостта на стресовите събития, обусловени от конституционалните 

особености на клиента.
2. Специфика на психосоматичните реакции в процеса на преработката, свързани с 

особеностите на съответния конституционален тип.
3. Във формираната негативна когниция и откриването на подходящата позитивна ког-

ниция се отразяват характерните личностни конституционални особености.
За потвърждение на спецификата при работа с EMDR в зависимост от хомеопатичния 

конституционален тип ще приведем за пример три случая от консултантската практика. Те се 
отнасят за преработка на еднакво, често срещано травматично събитие – изневяра на парт-
ньора.

1 Случай.
Конституционален тип Arsenicum album.
Кратка характеристика на конституционалния тип. Висока тревожност и неувере-

ност. Подрежда вещите около себе си за да намали вътрешната тревожност. Страх за здравето 
си. Изгражда отношения на зависимост – очаква помощ и подкрепа от близките и приятелите 
си. При стресови събития спира да се храни. При по-сериозни проблеми може да стигне до 
анорексия невроза. За да намали несигурността често развива различни форми на ритуално 
поведение (Ст. Михалкова,2014).
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Фаза 1. История на клиента : Мъж на 26 г. 
Актуален проблем: Скарване с приятелката си, с която са от 2 години. Тя се среща с един 

от най-добрите му приятели. Не се е хранил 4 дни след инцидента. Затворил се е в къщи. Спрял 
е да ходи на работа. Развил е ритуално поведение - постоянно държи два телефона с включени 
камери и снима главата и краката си.

Минали преживявания: Възраст:
•	 Скандали между родителите от ранна възраст
•	 Страх от извънземни след филм 6 г.
•	 Кризи в пубертета. Затваря се в себе си  16 г.
•	 Починала леля 19 г.
•	 Катастрофа с колата 23 г.
•	 Скарване с родителите 24 г.
•	 Изнася се от къщи  24 г.
Целеви спомен: Приятелката му се качва в колата на приятеля му. Вижда номера на ко-

лата.
Фаза 2. Подготовка.
Изцяло е потънал в проблема не е способен да актуализира нито един позитивен спомен. 

Всичките положителни преживявания са свързани с приятелката му.
Фаза 3. Оценка. 
Картина : Приятелката му се качва в кола. Вижда номера на колата и разбира че тя е на 

един от най-добрите му приятели.
Негативна когниция: „Аз съм несигурен“
Желана позитивна когниция: „ Аз съм уверен „
Емоция: Мъка.Страх, че я е загубил. Тревожност 10 по скалата SUD - 0 – 10 
Телесни усещания: Постоянно въздиша. Изтръпване в лявата половина на тялото – гърди 

и ръка
Фаза 4. Десенсибилизация
В процеса на преработката чрез билатерална стимулация се получиха силни психически 

и телесни реакции – спастичен смях, усилване, а след това постепенно намаляване на изтръп-
ванията в лявата половина на тялото. Накрая отмаляване и силен глад. Тревожността по SUD 
намаля от 10 на 2

Фаза 5. Инсталиране
Позитивната когниция „Аз съм уверен“ доби по-високи стойности на достоверност по 

VOK от 1 до 5.
Фаза 6. Телесно сканиране: Отпуснатост и лекота
Фаза 7. Затваряне – препоръки да използва позитивната когниция „Аз съм уверен“ при 

необходимост. 
Фаза 8. Преоценка след 7 дни: Започнал е да се храни. Тръгнал е на работа. Има дни без 

ритуали. Използвал е позитивната когниция.
Последващи сесии – преработка на травмиращите детски спомени свързани със сканда-

ли между родителите и посочените по-горе преживявания. Като основен проблем се очертава 
чувството за несигурност. Работата по случая продължава.

2 Случай. 
Конституционален тип Phoshorus
Кратка характеристика на конституционалния тип: Много общителен. Бързо съз-

дава контакти. Има потребност да споделя това, което му тежи. Тревожността му е насочена 
към бъдещето. Страхува се да не остане сам Има силен и неопределен страх че „нещо лошо 
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може да се случи“, който се фокусира към предполагаеми бъдещи събития. Започва да действа, 
ако нещо му е интересно. Щом му омръзне изоставя дейността. Затова има много недовършени 
работи. Бързо се разтревожва, но може и бързо да бъде успокоен (Ст. Михалкова,2014).

Фаза 1. История на клиента : мъж на 40 години.
Актуален проблем: Съпругата му си сменя работата. В новата й работа има млад колега. 

Неин бивш познат се шегува с това и му казва да внимава. Силен пристъп на ревност от новия 
колега на жена си без реално основание. Нарушен сън и апетит. Непрекъснато плаче. Сънува 
кошмари. Задушаване. Свиване на стомаха. Става му ту горещо, ту студено. Това е третият 
му брак. Страхува се да не го загуби. Другите два са били за да не остане сам. Този брак е по 
любов.

Минали преживявания: Възраст:
Развод на родителите 10 г.
Момиче го изостава заради негов приятел ученик
Първи брак жена му силно го ревнува 
дори от близки хора, 
а в същото време му изневерява;
Втори брак  жена му му изневерява 
по време на командировка.
Целеви спомен: Подигравките на бившия й познат.
Фаза 2. Подготовка.
Изграждане на „Убежище“: Картина със семейството си. Ключова дума „Щастие“
Фаза 3. Оценка. 
Картина : Подигравка на бивш познат на жена му – да внимава с новия й колега.
Негативна когниция: „Неспособен съм да запазя брака си“
Желана позитивна когниция: „Способен съм да имам щастливо семейство“
Емоция: Тревожност 9 по скалата SUD - 0 – 10 
Телесни усещания: Задушаване. Свиване на стомаха.
Фаза 4. Десенсибилизация.
По време на преработката се отключи плач, телесни усещания. Те бързо преминаха и 

настъпи успокояване с рационалната мисъл, че няма никакво основание да ревнува.Тревож-
ността по SUD намаля от 9 на 0

Фаза 5. Инсталиране
Позитивната когниция: „Способен съм да имам щастливо семейство“ доби по-високи 

стойности на достоверност по VOK от 1 до 6.
Фаза 6. Телесно сканиране: отсъствие на физически симптоми.
Фаза 7. Затваряне – да използва „Убежището“ и ключовата дума „Щастие“. Да оценява 

всичко хубаво, което се случва в семейството „Тук и сега“.
Фаза 8. Преоценка – Връщане към обичайния си начин на живот. Разбиране, че няма 

основание за подобни страхове. 
Последващи сесии – преработка на травматичните спомени от предишните му бракове.

3 Случай.
Конституционален тип Ignatia amara
Кратка характеристика на конституционалния тип. Свръхчувствителност. Роман-

тичност. Идеализира хора и събития. Изгражда си нереална представа за света, което води до 
неминуемо разочарование. Потиска емоциите си. Не понася утешение. Усеща тревожността 
като буца в гърлото.Въздиша. Хлипа за да спре плача. Хистеричен смях и плач. При продължи-
телен стрес се отключват пристъпи на кашлица. Не приема това, което се е случило в живота 
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(Ст. Михалкова,2014). 

Фаза 1. История на клиента : Жена на 55 години
Актуален проблем: Разбира, че съпругът й има извънбрачна връзка. Открива негово лю-

бовно писмо до друга жена по Viber – в което той нарича тази жена с най-нежни думи, които 
никога не е казвал на нея през 27 годишния им брак. След като е разкрит той временно се изна-
ся от къщи като отрича това и се чувства депресиран. Тя се тревожи за него и отново го приема. 
Връща се при нея преди да си направи операция от тромбофлебит. Грижи се за него след опе-
рацията. Напоследък заминава на село, защото иска да поживее сам. Тя научава от приятели, 
че е там с любовницата си. Не може да приеме този факт. Изпитва болка в гърдите. „Душата ме 
боли“. Нещо е заседнало в гърлото и отново се появява кашлица като че ли не може да отхрачи 
нещо както преди години, когато е открила любовен Sms на мъжа си до друга жена.. Сънят й 
е нарушен. Буди се често. Заспива чак на сутринта. Непрекъсната тревожност – „не се чувства 
в кожата си“. Разбира че той я лъже, но не може да го приеме. Тя не обича да лъже. За да се 
справи със състоянието си ходи на курс за усвояване на дихателни техники.

Минали преживявания: Възраст:
Съпругът й тръгва вечер на школа по танци преди 10 години 45
Залавя любовен SMS към друга жена на 06.06.2014 г. 52
Казва й, че иска да живее сам,по време на море в Гърция – август 2016 54
Залавя любовното писмо – 04.10.2016 г. 54
Целеви спомен: Откриване на любовното писмо – като най-болезнен.
Фаза 2. Подготовка. 
Не е в състояние за позитивни спомени.
Фаза 3. Оценка. 
Картина : Откриването на писмото.
Негативна когниция: „Аз съм съкрушена“
Желани позитивна когниця: „Аз съм, обичана“
VOK – най-ниската степен 1
Емоции: Мъка, гняв. Тревожност 10 по скалата SUD - 0 – 10 
Телесни усещания: треперене в цялото тяло, болка ниско в корема, пристъпен спастичен 

плач, сковаващи болки в гърба и гърдите ,задушаване.
Фаза 4. Десенсибилизация
Мъчителна преработка, свързана със силни физически усещания и спастичен плач. Нало-

жи се смяна на билатералната стимулация от визуална към сетивна, поради невъзможността за 
движения с очите при плача. В процеса на преработката се проведоха визуализации за по-бър-
зото отминаване на физическите симптоми. Тревожността по SUD намаля от 10 на 2.

Фаза 5. Инсталиране
Позитивната когниция „ Аз съм си самодостатъчна“ доби по-високи стойности на досто-

верност по VOK от 1 до 6. Даде си сметка, че от дълги години реално е била сама. Грижила се е 
сама за детето, бизнеса и къщата. Той е бил като гост. Винаги е имал двойствен живот. Отнасял 
се е студено с нея. Не е била задоволявана и сексуално.

Фаза 6. Телесно сканиране: отпуснатост в тялото.
Фаза 7. Затваряне - при тревожност прилагане на дихателни техники и визуализации
Фаза 8. Преоценка - след 7 дни: Успокояване. Общо подобрение още на същия ден. 

По-лесно заспива. Провежда разговор с него да прехвърлят имотите си на дъщеря им. Той от-
казва и не иска развод

Последващи сесии – сесиите се провеждаха всяка седмица. Преработката всеки път беше 
много мъчителна по всички канали. Цялото й същество се съпротивляваше да приеме реалнос-
тта. Беше се вкопчила силно във фантазния образ за щастлив семеен живот и любящ съпруг, 
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който си беше изграждала с години. Направена беше скалата ДАИ (Н. Пезешкиан,1993) за 
осъзнаване на различията в ценностната система между нея и съпруга. Очертаха се контрасни 
различия по показателите – „Честност“, „Вярност“, Справедливост“, „Благонадежност“, „Лю-
бов“ и „Доверие“. Във връзка с другите травмиращи преживявания бяха преработени редица 
негативни когниции като „Аз съм: отхвърлена, нещастна, опустошена, ограбена, виновна, глу-
пава“. Последователно бяха инсталирани позитивни когниции като „Аз съм: спокойна, хар-
монична, свободна“ и накрая „Аз съм обичана“ Като осъзна, че е обичана от родителите си, 
дъщеря си, приятелите си. Работата по случая продължава.

Може да се направи изводът, че информацията за особеностите на хомеопатичния кон-
ституционален тип на клиента е важен ориентир при работа с EMDR и ще повиши ефектив-
ността при прилагане на метода.
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OF THE PERSONALITY USING THE MECHANISMS  
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       Professor StoykoVanchevIvanov, Sofia University “St. KlimentOhridski”

Целтана доклада е представянето на конкретни техники и добри практики за оказване на психо-
логическа помощ и саморегулация на личността. В него се разкрива се, че ефектът на механизмите на 
внушение и самовнушение се използват още от древността от шамани, жреци, философи, лекари и др., за 
да повлияят върху поведението и мисленето на хората. Изяснява се, че съществуват различни обяснения за 
функционирането на механизмите на внушение и самовнушение – взаимовръзката между функционалното 
състояние на централната нервна система с тонуса и активността на мускулатурата, връзката на словест-
ни сигнали с образите, предизвикани от тях, асиметрията между лявото и дясното полукълбо на глав-
ния мозък. Описва се, че редица образи, представи и нагласи оказват въздействие не само на психичните 
състояния на личността, но и на техните физиологични и соматични процеси.  Предоставя се информация 
как чрез използването на биологична обратна връзка се установява, че хората, които са в състояние на хип-
ноза, автогенна тренировка, холотропно дишане и медитация под влияние на словото и предизвикваните 
от него образи изпитват въздействие върху функционирането на имунната система, честотата на сърцеби-
енето, кръвното налягане, сексуалната възбуда, ритъма на мозъчните вълни, дълбочината и честотата на 
дишането.  

На базата на анализа на литературни източници и на собствена практика се представят възмож-
ностите на различни методи и подходи за справяне с негативните последици от дистреса, страха, тревож-
ността, фрустрацията и други аналогични психични състояния. Такива са техниките на прогресивната 
нервно-мускулна релаксация на Е. Джейкобсън, техниката за самовнушение на Е. Куие, автогенната тре-
нировка на Й. Шулц, визуализацията на положителни образи, медитацията, невролингвистичното про-
грамиране, формирането на асертивни комуникативни и поведенчески умения. Посочват се примери с 
използвани добри практики в индивидуалното и груповото консултиране.

The purpose of the current  report is to present specific techniques and good practices for providing 
psychological help and self-regulation of the personality. It reveals that the effect of the mechanisms of suggestion 
and self-suggestion have been used since ancient times by shamans, priests, philosophers, doctors, and others  to 
influence the behavior and thinking schemas  of people. It is clear that there are different explanations for the 
functioning of the mechanisms of suggestion and self-suggestion - the correlation between the functional state of 
the central nervous system and the tone and activity of the musculature, the connection of verbal signals with the 
images induced by them, the asymmetry between the left brain and the right hemisphere of the cerebrum . It is 
reported that a number of images, presentations and attitudes affect not only the mental states of the person but 
also his or her  physiological and somatic processes. The results are presented as  biological feedback to find out 
that people who are  in the state of hypnosis, autogenetic training, holotropic breathing and meditation under the 
influence of speech and the resulting images have an effect on the functioning of the immune system, the frequency 
of heartbeat , blood pressure, sexual arousal, rhythm of brain waves, depth and frequency of breathing.

On the basis of the analysis of literary sources and my  own practice the possibilities of different methods 
and approaches for coping with the negative consequences of distress, fear, anxiety, frustration, etc. are presented.. 
Such are E. Jacobson‘s progressive neuromuscular relaxation techniques, E. Kwie‘s self-stimulation technique, J. 
Schulz‘s autogeneous training, visualization of positive images, meditation, neurolinguistic programming, and the 
formation of assertive communicative and behavioral skills. Examples of good practice in individual and group 
counseling are given.
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Внушението е форма на психично отражение, при което по пътя на неосъзнавата актив-

ност се създава специална установка към разгъване на функционалните резерви на човешката 
психика (Г. Лозанов, 1971: 259). При него с по-малък разход на психична енергия се реша-
ват повече задачи. По-важните особености на внушението са следните: директност на въз-
действието на даден източник на информация върху човешкото поведение, съкратен път на 
въздействие, бързина, точност, икономичност и липса на критично и логично осмисляне на 
приетата информация (Л. Десев, 2010: 81). Внушението е процес на едностранно активно и 
персонифицирано въздействие на един индивид върху друг или върху група от хора. То се из-
вършва по речеви и неречеви начин. От гледна точка на физиологията внушението е типичен 
условен рефлекс на човека. При внушението се въздейства на личността, която се видоизменя, 
така че възниква готовност за реализиране на определено поведение. При осъществяване на 
съответното поведение субектът обаче се ръководи от свои мотиви, а не от чужда заповед. А. 
Ухтомски обяснява това внушението с възникването на доминанти, които снижават тонуса на 
останалите части на кората на главния мозък. Чрез определени дразнители (светлина, топлина, 
музика, слово, докосвания и др.) в определени участъци на кората на главния мозък се съдават 
огнища на възбуда. Този процес се съпровожда с подтискане на други участъци. 

В основата на внушението стои доверието. Внушението е начин за психично въздействие 
върху човека или групата с оглед минимум критично възприемане и максимум точно възпроиз-
веждане на чужди думи, оценки, начини на действие, както и изразявани в тях мисли, отноше-
ния и решения. Най-често то е насочено към емоционалната, несъзнаваната или недостатъч-
но осъзнавана сфера на човешката психика. Главното, което отличава внушението от другите 
механизми на въздействие е недостатъчно критичното отношение към постъпващата инфор-
мация. Същественото при него е, че личността се предоверява на хората, с които си взаимо-
действа. Внушението е адресирано не към техния интелект и логика, а към техните чувства и 
несъзнавани процеси, към готовността им да получават инструкции, наставления и указания. 
Върху човешката психикавлияятне съдържателните аспекти на словото, а тяхната форма из-
разена чрез поведенческите, реакци, интонацията на гласа, погледа и др. Според Д. Карнеги 
(2010) хората си въздействат един на друг в зависимост от това какво правят, как изглеждат, 
какво казват и как го казват. Основен критерий за успешното внушение е превръщането на 
това, което се внушава в действие, т.е. възпроизвеждането, а не възприемането. Ефекта от него 
се разкрива във формиралите се стремежи, мотиви, нагласи и пр.

Внушението е невъзможно да се осъществи, ако липсва самовнушението. Последното 
позволява на индивида да саморегулира своите усещания, възприятия, памет, внимание, въоб-
ражение, емоции и соматични реакции. От друга страна, самовнушението е разновидност на 
внушението, което е насочено към самия субект. Изследванията на невропсихолози разкриват, 
че редица образи, представи и нагласи оказват въздействие не само на психичните състояния 
на личността, но и на техните физиологични и соматични процеси. Доказано е например, че 
мислите за наличие на някаква опасност предизвикват на физиологично и телесно равнище 
същите реакции както при реални действия в екстремална ситуация. Чрез използването на би-
ологична обратна връзка се доказва, че хората, които са в състояние на хипноза, автогенна тре-
нировка и медитация под влияние на словото и предизвикваните от него образи изпитват въз-
действие върху функционирането на имунната система, честотата на сърцебиенето, кръвното 
налягане, сексуалната възбуда, ритъма на мозъчните вълни, нивото на употреба на кислород, 
дълбочината и честотата на дишането. Обяснението на тези факти е, че чрез предизвикването 
на представни образи в състояние на релаксация, механизмите на внушение и самовнушение 
се извършват телесни и неврофизиологични промени, които обикновено не се поддават на 
съзнателен контрол.

Съществуват различни обяснения за функционирането на механизмите на внушение и 
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самовнушение – взаимовръзката между функционалното състояние на централната нервна 
система с тонуса и активността на мускулатурата, връзката на словестни сигнали с образи-
те, предизвикани от тях, асиметрията между лявото и дясното полукълбо на главния мозък. 
Описва се, че редица образи, представи и нагласи оказват въздействие не само на психичните 
състояния на личността, но и на техните физиологични и соматични процеси.  Чрез използва-
нето на биологична обратна връзка се установява, че хората, които са в състояние на хипноза, 
автогенна тренировка, холотропно дишане и медитация под влияние на словото и предизвик-
ваните от него образи изпитват въздействие върху функционирането на имунната система, чес-
тотата на сърцебиенето, кръвното налягане, сексуалната възбуда, ритъма на мозъчните вълни, 
дълбочината и честотата на дишането. 

Механизмите на внушение и самовнушение се използват още от древността от шамани, 
жреци, гадатели, духовни водачи, лекари и др. за да постигнат своите цели. От историята е 
известно как Сократ, Перикъл, Демостен, Аристотел и Сенка са прилагали словото и нерече-
вите въздействия за повлияване върху поведението и мисленето на хората. Целтана настоящата 
статия е да споделя опит за използването на конкретни техники и добри практики за оказване 
на психологическа помощ за преодоляването на последствията от прояви на агресия чрез са-
морегулация на базата на механизмите на внушение и самовнушение. Този опит се базира на 
анализа на литературни източници, но най-вече на собствена практика.На следващите страни-
ци се посочват примери за използване на различни начини за преодоляване на последствията 
от агресивно поведение. От тях става ясно, че те са подходящи както при груповото, така и при 
индивидуалното консултиране. Предимствата на първото е, че то има мултиплициращ ефект. 
Участниците в групата си влияят един на друг и се създава ефективна синергия, дух на дове-
рие и взаимопомощ. Мненията, коментарите и обратната връзка на членовете на групата са 
много ценни и продуктивни. При индивидуалното консултиране има по-големи възможности 
за навлизане в дълбочина на проблемите на клиентите и повече възможности за съхраняване 
на конфиденциалността на обсъжданата информация.

пърВи случай

В група за личностна подкрепа и развитие исках да демонстрирам как използвам техни-
ката „на празния стол“ за работа с последствията от прояви на агресивно поведение. Разказах 
на групата, че тази техника се въвежда в практиката преди 100 години от създателя на гещал-
ттерапията Ф. Пърлз. При нея се търси отговор на въпросите „какво“ и „как“, а не на въпроса 
„защо“. Обръща се внимание на настоящите преживявания „тук и сега“, а не на преживяните 
чувства в миналото или желаните емоции в бъдещето. Целта на техниката е клиентът да верба-
лизира и разкрие склоността си безкритично и без разбиране да приема чужди правила за ми-
слене и действие. Техниката „на празния стол“ заедно с други популярни техники, използвани 
в гещалттерапията – „вътрешен диалог“, „обикаляне в кръг“, „репетиция“, „преобръщане“ и 
др., са представени от Д. Кори (2014: 227-229). 

Аз използвам тази техника по друг и видоизменен начин. Предлагам на клиента да пред-
стави накратко – в продължение на няколко минути – проблема, който не е отработил и про-
дължава да го вълнува. След това да „изиграе“ конкретна случка, която е типична за взаимо-
действието му с този човек или е оказала силно въздействие върху психическото му състояние 
или развитие. Това става по следния начин: клиентът изпълнява две роли – на себе си и на 
човека, който му е повлиял или на когото той е въздействал. При провеждането на техника-
та клиентът пресъздава реален или въображаем диалог между себе си и своя опонент (или 
партньор), като в зависимост от ролята, която изпълнява, сяда на единия или на другия стол. 
Освен предаването на диалога, клиентът разкрива на глас чувствата и мислите, които го въл-
нуват, когато изразява на глас, и мнението си за това какво мисли и чувства човекът, с който се 
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идентифицира. В заключение клиетът споделя по какъв начин му е повлияло изпълнението на 
техниката на „празния стол“, какви прозрения и инсайти е осъзнал и какви чувства е преживял 
в резултат на нейното изпълнение.

Доброволец за демонстрацията на техниката на „празния стол“ бе Е.П. – студент по спе-
циалността „неформално образование“ от СУ „Свети Климент Охридски“. Той е на 21 години, 
винаги присъства на занятията, изпълнява стриктно даваните указания, но в изказванията си 
е лаконичен и видимо дистанциран от останалите участници в групата. Случаят, който пред-
стави, беше свързан с това, че когато е бил в осми клас, е бил подложен на системен тормоз и 
агресивно поведение от страна Х.Б. и други свои съученици. Предприетите мерки от страна 
на неговите родители, учители и педагогическия съветник в училището са се оказали безре-
зултатни. Е.П. преживява тежка депресия. Специалистите му оказват помощ, но той прекъсва 
учебната година и през следващата година се премества в друго училище. Пред групата Е.П. 
пресъздаде типичен диалог с Х.Б., който понастоящем изтърпява в затвора наложеното му 
наказание лишаване от свобода поради прояви на хулиганство. В резултат на проведената тех-
ника на „празния стол“ Е.П. сподели, че се е почувствал победител в единоборството му с Х.Б. 
За да затвърди това свое чувство, му предложих да продължим работата си с други техники, 
свързани със самовнушението и той прие. Съгласиха се и участниците в групата, които проявя-
ваха активен интерес към случващото се пред очите им и взеха активно участие в дискусиите.

Първоначално представих как берлинският хипнотерапевт Йоханес Шулц след някол-
когодишни експерименти през 30-те години на ХХ век започва да използва автогенната тре-
нировка за преодоляване на психичното напрежение и на различни страхове, за усилване на 
волята, тонизиране на организма, намаляне на усетливостта към болката, концентрацията на 
вниманието, подобряване на паметта и образното мислене (С. Иванов, 2013: 277-285). Обяс-
них, че ефектът на тази техника за психична саморегулация се основава на връзката между 
функционалното състояние на централната нервна система с тонуса и активността на мускула-
турата и че това е доказано в трудовете на И. Сеченов, И. Павлов, А. Ухтомски и др. физиолози. 
Поясних, че самовнушението се обуславя от словестни сигнали или образи, предизвикани от 
тях. Например представата за лимон предизвиква обилно слюноотделяне. Тяхното многократ-
но повторение предизвиква възможност за съзнателно регулиране на неподдаващата се на во-
лево управление вегетативна система, възстановяването на работоспособността, преодолява-
нето на безсънието, импотентността, фригидността и други невротични симптоми. Подчертах, 
че използването на автогенната тренировка няма противопоказания и че това е един високо-
интелектуален и волеви процес на самоубеждаване, саморегулация и самовъзпитание, чийто 
основни части са: самовнушение на покой, целево самовнушение и излизане от състоянието 
на релаксация. Обърнах внимание на това, че при практикуването на автогенната тренировка 
личността запазва своята автономност и всеки момент по собствено желание може да прекра-
ти този процес. С всичко това създадох готовност у Е.П. да използва автогената тренировка за 
преодоляване на последствията от агресивното поведение на Х.Б.

Ефектът бе положителен, защото Е.П. бързо и с лекота навлезе в хипнотичното състоя-
ние, което може да се определи като полусън и полубодърстване, т. е. междинно състояние 
между бодърстването и съня. Мимиката, позата и дишането му видимо показваше, че той е 
отпуснат и изпълнява даваните му от мен указания за предизвикване на усещане за пълно 
отпускане на мускулите на тялото, усещане за топлина в областта на крайниците, за произ-
волно регулиране на ритъма на сърдечната дейност, за въздейсвие на дълбочината и ритъма на 
дишането, за волево предизвикване на усещане за топлина в областта на корема и прохлада в 
областа на челото. След това предизвиках визуализация на основните цветове с коментар за 
въздействието им върху психиката и успокояващи природни картини, свързани с небето, море-
то, полето, планината и гората. 
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Основната цел на моето въздействие бе да си представи среща с Х.Б. насаме в полето, да 
го спре, да го погледне в очите и да му покаже, че вече не се страхува от него. С поведението 
си да изрази увереност и независимост. При необходимост да си представи, че от двете му 
страни са близките му хора, които са готови всеки момент да му окажат помощ. Внуших му, че 
в резултат на неговата решителност и непоколебимост Х.Б. започва да отстъпва, обръща се и 
побягва, изчезвайки зад хоризонта.

При анализа на случилото се Е.П. разказа, че се е поддал напълно на повлияването и 
всичко се е получило според дадените указания. Той сподели, че отново е почувствал, както по 
време на събитията, пълната подкрепа и всеотдайност на родителите си. Членовете на групата 
също изразиха оптимизъм, че Е.П. успешно ще преодолее последствията от агресивното пове-
дение на Х.Б. и му пожелаха всекидневно да използва автогената тренировка за саморегулация 
на психичните си състояния. По време на следващите занятия Е.П. стана по-активен, по-ини-
циативен и по-самоуверен. Той сподели, че промените са предизвикани от доброжелателната 
атмосфера в групата и усвоените техники за саморегулация.

Втори случай

Получих имейл от Т.Х., която е бивша моя студентка и е на 29 години. В него имаше зов 
за помощ и надежда за получаване на такава. Най-добре ще пресъздам случая, като цитирам 
дословно част от получения текст. „...Не знам как да започна и повярвайте ми трудно ми е да 
го разкажа. Адът слезе на земята. Преди една година бях държана в апартамент заключена и 
малтретирана. За няколко дни един човек успя да ме срине психически. Държа ме в тях, би ме, 
души ме, тормози ме и физически и буквално ме смаза психически. Обиждаше ме, изливаше 
цялата си ярост с думи, а причината за това казваше че е животът ми, защото такива като мен 
това заслужавали – каквото и да значи това... Той ме наказваше за живота, който съм живяла. 
Удряше ме заради бивши приятели, казваше ми ти си боклук и удряше..., а след час-два, като 
се успокоеше, ми казваше – обичам те и ми пука за теб, затова избухвам съжалявам... – и така 
осъзнах, че този човек има проблем, проблем със себе си, и аз трябва да се махна... Казваше 
ми, че, ако избягам, ще ме убие... и вярвам, че е така.... вечерта преди да избягам беше най-теж-
ко... Треперят ми ръцете докато пиша сега... тогава вечерта, в която не спрях да се моля на Бог 
за спасение... Тази вечер започна спокойно, но след час той полудя ...отново... Започна да ме 
удря, да ми крещи... Да ме души, да ме обижда и мачка... Обясняваше ми, че съм боклук и че 
това заслужавам... Откачи тотално, искаше да звъни на хора да идват да ме изнасилват групо-
во... и по едно време чух как казва, щом си  боклук, заминаваме за Испания да бачкаш за мен 
и пак продължи да удря. Тогава разбрах каква е цялата му идея, да ме пречупи и да ме прати 
да работя като проститутка в чужбина. Тогава осъзнах, че трябва да се махна колкото се може 
по-бързо, преди да стане прекалено късно...цяла нощ не спах...на сутринта започнах да му се 
моля да ме пусне да видя майка, това беше единственият начин да избягам, да се смили и да 
ме пусне да я видя... И той ме пусна и избягах... Тогава единственото, за което мислех, е да се 
махна колкото се може по-далеч, защото бях толкова смазана психически, че просто умирах от 
страх от този човек... След месец включих телефона си  макар и с нова карта,  вайбъра беше със 
стария номер и получих съобщения – първо започваха с мили думи и завършваха със заплахи, 
и много обиди и изричното заявление да не се връщам в родния си град защото ще бъда убита, 
защото такива като мен не трябва да живеят. Татко се срещна с шефа на полицията от града ми 
и говори с него, но той каза че нищо не може да направи, но щял да поговори с него, но това 
не промени нищо... Продължиха съобщенията по вайбър със заплахи и обиди. А докато шефа 
на полицията уж си върши работата, негов подчинен издирва мен по искане на Изрода, който 
ме тормози. Тогава ми стана ясно, че съм безсилна срещу този човек... Излиза, че трябва да 
си дойда в родния град и да ме пребият, за да може някой да помогне... Това, което знам е, че 
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този човек действа така. Тормози хората. Предишните му две връзки са завършили по подобен 
начин – и двете са избягали... Сега, докато пиша, все още не мога да повярвам, че всичко, което  
ми се случи, е истина, не мога да повярвам, че тези неща се случват, и че в България законите 
не могат да ни предпазят от такива изверги като него... А бих дала всичко да мога да се върна в 
родния си град или поне да мога да живея без страха... А не мога заради един луд, който няма 
страх от нищо и никой... А аз тайно се моля и се надявам някой ден това да се промени... Много 
съжалявам за всичко, но това не е достатъчно... Една безумна ситуация, за която ми е трудно 
да говоря, а още по-трудно ми е да забравя... И така една година след това аз продължавам да 
се крия. А той продължава да пита за мен и да ме търси... Да казва на мои познати – коя е тя че 
ще ми бяга, щом показва неуважение, не заслужава да живее... И това нормално  ли е, знам че 
полицията нищо не може да направи, неговата дума срещу моята... и трябва явно да ме намерят 
някъде пребита до смърт, за да може някой да ми помогне... Живея живот, който едва ли е жи-
вот. Далеч от близки, които се налага да лъжа къде съм, за да не може той да ме открие... Да се 
криеш, да те е страх да отидеш дори до магазина, за да не те види някой... за да не разбере той 
къде съм... Чуствам се безсилна... Пиша Ви с цел, ако знаете как бих могла да приключа този 
кошмар, защото съм силен човек, но това да живееш в постоянен страх е нещо с което незнам 
колко дълго ще мога да оцелея... Просто не знам с кого да споделя, с когото и да споделя, никой 
не може да ми помогне... просто имам нужда от помощ...“.

В отговора си изразих съчувствие и съжаление за случилото се с Т.Х., но споделих, че 
се съмнявам в истинността на представения случай. Предложих да се видим, да поговорим 
и да изясним нещата. Впечатленията ми за Т.Х. се оформиха от нейното поведение, начин 
на говорене, многото сълзи и особеностите на облеклото й. Направи ми впечатление, че има 
предизвикателни татуировки на видни части на тялото, което е белег, че иска да впечатлява и 
има авантюристичен дух. Разбрах, че е чела много психологическа литература, че има голямо 
желание за промяна, притежава емоционална интелигентност и житейска опитност, но не е в 
състояние да се самоконтролира. По време на разговора разисквахме какви са силните страни 
и недостатъци на нейния насилник. Това видимо се отрази положително на нейното състояние, 
което тя сподели при анализа на проведената беседа. По време на първата сключихме „психо-
логически договор“, според който тя трябва да изпълнява това, за което се договорим, да бъде 
искрена, да е готова да преодолява трудностите по пътя към промяната, да не предприема ва-
жни за нея действия, без да сме ги обсъдили и т. н. 

След нейното съгласие относно поставените изисквания й предложих всеки ден, докато 
работим съвместно сутрин, обед и вечер, да пише по 20 пъти и след това да прочита на глас 
– на себе си или на някой свой близък човек следния текст: „Аз се чувствам все по-добре и 
по-добре. Аз ще се справя с всички предизвикателства, защото съм изключително силна лич-
ност.“. Тази техника за самовнушение я предлагам на базата на идеите на Е. Куие, който още 
през 20-те години на ХХ век създава собствена психотерапевтична система, наречена от него 
„школа за самонаблюдение чрез съзнателно самовнушение“ (Александров, 2013: 67). Според 
него хората се намират във властта на своето въображение и чрез създаването на представи 
за себе си чрез самовнушение могат да постигнат душевно равновесие. Той твърди и доказва, 
че подмяната от личността на отрицателните представи за себе си с положителни се отразя-
ва благоприятно на нейното състояние и самочувствие. Механичното, спокойно, утвърдител-
но и многократно повтаряне на определени най-общи формулировки и пожелания според Е. 
Куие на подсъзнателно равнище се приема за истина и самовнушавайки си това, личността 
си изгражда съответния модел на поведение и мислене. Той смята, че конкретните и ясните 
самовнушения могат да предизвикат „естествена“ съпротива на волево равнище и да миними-
зират желаните резултати. Например, когато човек много иска да заспи и си го пожелава мно-
гократно, става тъкмо обратното – съвсем се разсънва. Това го кара да препоръчва възможно 
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най-общите формулировки: „чувствам се спокоен“, „винаги успявам във всяко начинание“, „аз 
съм много способен човек“ и т. н. Опитът ми показва обаче, че след успешното усвояване от 
клиентите на техниката на Е. Куие те могат да включват волевите процеси и визуализация чрез 
представни образи за постигането на резултатите, които желаят. Примери за формулирането на 
такива самовнушения са: „Аз съм способен да преодолявам всякакви трудности, за да постиг-
на целите си.“, „Никога не се страхувам от препятствията, които срещам при реализацията на 
своите желания.“, „Във всякаква обстановка и пред всякакви хора аз съм уверен, с бодър дух 
и в добро настроение.“ и т. н. При представянето на инструкцията на предлаганата техника 
подчертах на Т.Х., че много важно е тя да се отнася към нея с доверие, надежда и редовно да 
я практикува.

За цялостното укрепване на организма й предложих да си състави програма от физиче-
ски упражнения, които да изпълнява редовно. В тази насока бяха и препоръките ми да прави 
интензивни разходки (тип джогинг) в парка, да редува топъл, със студен душ, докато има фи-
зическа поносимост към съответната температура на водата и да си прави масажи. 

По време на втората ни среща с Т.Х. сподели, че е изпълнявала съзнателно и отговорно 
указанията ми. В резултат на това се чувства по-спокойна в сравнение с предходната седмица, 
въпреки че продължава да сънува кошмари, свързани с поведението на своя насилник. Изрази 
становището си, че използваната „формулировка“ за самовнушение й е помогнала. Положи-
телно й е въздействал с подкрепящото си поведение и нейният приятел, с който живее на се-
мейни начала. Същността на работата ни през тази сесия се изразяваше в това по пет пъти да 
довърши изреченията „Аз искам....“, „Аз мога....“ и „Аз трябва....“. Целта на тази техника бе 
Т.Х. да разкрие своите желания, способности и волеви качества. Анализът им помогна да ос-
мисли ресурса, с който разполага и какво от него трябва да укрепи още повече, за да го проти-
вопостави на агресора, който продължава да предизвиква у нея панически страх. За „домашна 
работа“ й зададох да напише за следващата среща нещата, които са важни за нея и които се 
стреми да постигне. Другата задача, която й поставих, бе да прочете историята за издевател-
ствата, на които е била подложена една жена на нейната възраст. Тази история в обем от 80 
страници ми бе предоставена от една клиентка с аналогична съдба като Т.Х., с която преди 
години провеждах интернет-консултиране. 

По време на тази среща я запознах със същността на автогенната тренировка и започнах-
ме да я практикуваме, като поставих акцент на визуализацията на цветове и природни картини, 
които предизвикват спокойствие и мобилизация. След обобщаването на случилото се разде-
лихме с по-оптимистично настроение.

В началото на третата среща Т.Х. анализирахме резултатите от „домашната й работа“. Тя бе 
формулирала следните пожелания към себе си: Аз искам да живея нормално; Аз искам да съм пъл-
ноценен човек; Аз искам да живея спокойно; Аз искам да живея свободно; Аз искам да не ме е страх; 
Аз искам някой ден да стана криминален психолог... – това ще е моята лична победа над всич-
ко, което ми се случи;Аз мога да се боря; Аз мога да дам всичко от себе си, за да се почувствам 
свободна отново; Аз мога да видя живота отстрани;Аз трябва да бъда силна; Аз трябва да 
виждам реално света; Аз трябва да преодолея страха; Аз трябва да не забравям за опасността; 
Аз трябва да продължа да живея. В процеса на консултативната беседа установихме, че те са 
напълно постижими и зависят изключително от нейните усилия и желанието й за промяна. 
Прочитът на историята бе предизвикала у Т.Х. много вълнения и съпричастност. Най-важното 
обаче бе, че бе почувствала, че трябва да споделя своите трудности и страхове, а не да ги съх-
ранява само за себе си. Тя направи прозрението, че както споделянето от другата жена на пре-
живаните издевателства над нея й е помогнало, така с разказите си тя самата може да преживее 
катарзис и да се разтовари от напрежението си. 

По-нататък й разказах част от личната история на създателя на логотерапията В. Фран-
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къл, който оцелял от ужасите на концентрационните лагери, защото намерил смисъл в същест-
вуването си. Представих й неговата идеите, че всеки човек трябва да знае смисъла на своя жи-
вот и че има един долен праг на поносимост, след достигането на който смъртта се възприема 
от него като избавление. За него най-ниската граница на поносимост е била, че е загубил всич-
ките си близки хора, свободата си, имуществото си, възможността да практикува любимата си 
професия и се намирал пред вратите на газовите камери в концентрациония лагер. Попитах я 
къде би се поставила на една скала от 0 до 10, като 0 е най-ниската й граница на поносимост, 
а 10 е върха на щастието й. Тя посочи 3,5. Това бе ясен индикатор, че има желание, ресурси и 
воля за промяна.

Информирах я, че понякога В. Франкъл започвал психотерапевтичните си сесии със след-
ните въпроси към своите клиенти: „Защо не сте се самоубили досега?“ и „Какъв е смисълът 
на Вашето съществуване?“. В този контекст й зададох следните въпроси за „домашна работа“, 
на които трябва да отговори писменно: „Какъв е смисълът на нейния живот досега?“, „С как-
во се гордее?“, „С какви ресурси разполага, за да се справи с настоящия проблем?“, „Какъв е 
нейният психопрофил сега, какъв ще бъде след пет години и в края на живота й?“. Обсъдихме 
възможностите да започне работа, за да бъде ангажирана и да не остава насаме със страховете 
си продължително време. 

По време на тази сесия продължихме прилагането на автогенната тренировка, но този 
път фокусирах усилията си върху визуализацията и предизвикването на положителни картини, 
които са преживени вече в миналото или върху желани ситуация, които да се осъществят в бъ-
деще. След анализ на получените резултати направихме съответните изводи и се разделихме с 
пожелания за успехи до следващата ни среща. 

На четвъртата среща с Т.Х. разисквахме резултатите от домашната работа и ресурсите, 
с които тя разполага, за да се справи със страховете си от своя насилник. Обсъдихме, че бъде-
щето е пред нея и тя може да даде много на другите и да получи също така много от живота. В 
резултат на този разговор тя формулира, че има конкретни и реалистични за постигане цели, 
има близки хора, на които може да разчита и най-важното има сили да се справи с възникна-
лите трудности. Оптимизъм се долавяше в поведението на Т.Х., че тя беше започнала работа в 
една аптека. Преживяваната промяна и чувства тя сподели в един имейл непосредствено преди 
тази среща. В него пишеше следното: „В работата със задълженията се справям много добре. 
Бързо навлезох в материята и успях да усвоя почти всичко за доста кратък период, което раз-
брах, че е харесало на представителите на ръководството. Аз като се прибирам от работа, съм 
толкова уморена и най-вече изнервена и умът ми се занимава с тези битови (глупави) проблеми 
и някакси успявам да избягам от тежките мисли за моя истински проблем... По рядко се сещам 
за кошмара, който преживях преди година и някакси се опитвам да го игнорирам, да се правя, 
че го няма...  Не знам това доколко е правилното решение, понеже потиснатите емоции не тряб-
ва да се прикриват, а да се изразят. Сега с желание за развитие минават дните ми... Благодаря 
Ви за подкрепата и се надявам някой ден с Ваша помощ отново да заживея като пълноценен 
човек.“.

Главното в тази среща е, че чрез автогенната тренировка у Т.Х. предизвиках визуализа-
ция на сцени на конфликти с насилника и начини за отреагирането им. Това стана по следния 
начин: Когато тя бе в състояние на релаксация и полудрямка аз й внуших да си представи, че 
върви сама по един полутъмен коридор на стените, на който са окачени големи, огромни кар-
тини в тъмни цветове. На тези картини са изобразени различни сцени, на които насилникът й 
издевателства над нея. Тя разглежда внимателно всяка от картините и отново преживява случи-
лото се. Анализира събитията, но вече като страничен наблюдател, като се опитва да си обясни 
причините, действията и последствията. Преценява кои от събитията са й повлияли най-зле, 
какво би могла да направи, за да ги избегне и т. н. Чрез въздействието на моите внушения 
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Т.Х. изведнъж разбира, че може да повлияе на интерпретацията на конфликтните ситуации, 
като започне да намалява размера на картините и силата на влиянието на спомените, които те 
предизвикват върху нея. Постепенно картините намаляват големината си до габаритите на уче-
ническа чанта, ученическа тетрадка, ученически бележник, кибритена кутийка, едностотинко-
ва монета и т.н. Подсказвам й, че тя може да разкъса, да изгори или унищожи по начин, който 
желае, миниатюрните остатъци от зловещите картини, които са предизвиквали продължително 
време у нея тягостните преживявания. Представните образи продължават с това, че успявайки 
да направи това, тя излиза от коридора и се озовава на неголяма поляна с много зеленина и 
цветя. Слънцето грее и я топли с лъчите си. Тя слуша песента на птичките и вдишва аромата на 
цветята. Ляга на тревата и се отпуска безметежно, опиянена от обзелото я спокойствие. В това 
състояние на отпуснатост и релаксация тя усеща, че започва да се издига над повърхността на 
земята, издигана от ръцете на близките й хора, които винаги са я подкрепяли в тежките момен-
ти. Това я зарежда с още повече сили, кара я да се чувства тонизирана, уверена, много силна и 
щастлива. След излизането от хипнотичното състояние обсъдихме в детайли предизвиканите 
емоции и постиганатите резултати относно тяхното повторно преживяване. Ефектът беше, че 
тя се убеди, че може да трансформира спомените си и да се избави от негативните преживява-
ния, които те предизвикват.

За домашна задача й поставих да помисли „С какво и как би помогнала на своя приятел-
ка, ако тя е изпаднала в нейното положение?“.

Петата консултация започна традиционно с обсъждане на случилото се през седмицата 
и резултатите от „домашната работа“. Т.Х. сподели, че е била свидетелка на побоя над нейна 
позната от приятеля й. Разказа подробно как в този случай я е утешавала и съветвала. Сега 
обаче разбира, че когато сама е въвлечена в аналогична ситуация, не е никак лесно да изпъл-
ниш дори собствените си препоръки. Въпреки това, смята, че анализът на случая с нейната 
позната й е помогнал да се възприеме по-обективно като страничен наблюдател. Т.Х. отбеляза, 
че извънредно полезна за нея се е оказала техниката, с която й се предостави възможност да 
трансформира и минимизира негативните преживявания, предизвиквани от нейния насилник. 
Вдъхновена от тези впечатления тя с готовност прие да приложим друга аналогична техника. 

Технологията на прилагане на тази техника бе следната: Отново чрез приьомите на авто-
генната тренировка у Т.Х. предизвиках състояние на релаксация и сумбулентност. След това й 
внуших да си представи, че се намира пред едно голямо блато или мочурище, обрасло с буйна 
растителност и обвито с мъгла. Облаците са сиви и ниско над земята. Обстановката е непри-
ятна и страшна. Тя е сама и си представя, че някъде от водната повърхност се показва някой 
или нещо, който я плаши много и предизвиква у нея чувство на ужас. Тя вижда, че този някой 
или нещо се насочва към нея. Тя се страхува, но се мобилизира. Знае, че може да разчита само 
на себе си. Гледа уверено към този някой или нещо и с решителното си поведения недвусмис-
ленно показва, че е готова за борба, в която ще бъде безспорен победител. Тя вече знае, че при 
необходимост ще й се притекат на помощ нейните близки и много добри хора. Тя си представя, 
че в битката до нея физически и с голямо себеотрицание са хората, които я обичат и които са 
доказали, че на тях може да разчита. Смелостта на Т.Х. и получената решителна подкрепа от 
нейните близки стъписват този някой или това нещо. Той или то започва да отстъпва, започва 
да бяга и да се крие в храстите на мочурището. В това време изчезват мъглата и облаците. Поя-
вява се слънцето, а неприятното блато се превръща в едно спокойно езеро с чисти прозрачини 
води, в които се вижда, че плуват различни видове риби и птици. В езерото плува и една лодка, 
в която спокойна и доволна се вози Т.Х. със своите близки.

След приключването на автогенната тренировка Т.Х. сподели, че е преживяла много емо-
ции под влияния на направените й внушения. Образите и картините, които си е представяла, 
са били в последователността и начина, по който съм ги представял. Първоначално от блатото 
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е изпълзяла една голяма змия, която се обвила около нея и отворила голямата си уста, за да я 
глътне. Тук Т.Х. сподели, че в змията тя разпознала своя насилник, чийто прякор бил „змията“. 
Точно тогава обаче тя разбрала, че може и трябва да се съпротивлява, за да не стане поредната 
плячка на змията. Набира сили и смелост от това, че има много съпротивителни способности и 
хора, които я обичат и винаги са готови да й помогнат. Захапва силно змията, която от изненада 
и болка я освобождава от „прегръдката“ си и бързо изчезва в мръсните води на блатото. Т.Х. 
сподели, че е визулизирала и разходката с лодката, в която били родителите й, настоящият й 
приятел, роднини, състуденти и колеги от новата й работа. Тя сподели, че дори и аз съм бил в 
лодката. 

По време на разказа й нейното лице и глас излъчваха спокойствие, въодушевление и 
оптимизъм. Тя вече се беше променила и знаеше, че може да управлява своята съдба. Беше 
убедена, че здравословно и психически е много по-добре в сравнение с времето на първата 
ни среща. Наясно беше, че още процесът не е необратим (изпитваше все още тревога и страх 
да не се сблъска някъде отново със своя насилник), но вече имаше надежда, че ще се справи 
със страховете си, защото имаше вяра в собствените сили и обичта на близките си.Тя сподели 
следното: „Преминах доста тежка депресия, но искам с радост да Ви споделя, че вече се чувст-
вам много по-добре...През този период доста мислих  над всичко което ми се случи и наад 
всяка една една емоция, която преживях...Благодарна съм, за цялата подкрепа, която получих 
от Вас и успях някак да проумея и надживея доста от  нещата...Сега съм решила да продължа 
по следния начин – оставям в миналото, всичко което ми се случи, продължавам живота си, 
сякаш всички промени, които настъпиха са желани от мен... И някакси игнорирайки миналото, 
ще продължа напред..Защото няма смисъл да ровя повече в болката, просто я забравям и про-
дължавам с високо вдигната глава, защото знам ,че тази случка не ме определя като човек и че 
не трябва да позволя да ми влие нищо. Искам бъдеще и ще го имам... Аз съм по-силна, от това 
което преживях и искренно ВИ благодаря за подкрепата. Нея няма да я забравя...“. 

С Т.Х. се договорихме, че петата среща ще е последна, защото през изминалия месец и 
половина бяха настъпили редица положителни промени, които на този етап бяха напълно зада-
волителни. Разбрахме се да поддържаме контакт, а при необходимост и да се срещнем отново. 

заключение 
Всяка личност в живота си е била жертва на агресивно поведение и е изпитвала необхо-

димостта да се справи с негативните от това последствия. Понякога, за да стане това, е необхо-
дима подкрепа от специалист-консултант да помогне на клиентите си да възвърнат равнището 
си на съществуване преди извършеното насилие спрямо тях. Благодарение на това взаимо-
действие съществува възможност жертвите на насилие да придобият ценен опит, който да им 
помогне в бъдеще по-добре да управляват своя живот и да саморегулират емоционалните си 
състояния.Спрямо клиентите си, които се отличават със своята впечатлителност, внушемост, 
образност на мислите и представите е добре консултанта да фокусира въздействията си върху 
тяхната емоционална сфера. Често под въздействията на силните си преживявания те са без-
критични, нямат възможности за самоконтрол и трудно достигат до очевидни изводи. Спрямо 
тези клиенти е необходимо да се прилагат техники на внушения и положителна манипулация 
чрез анализ на поговорки, примери от специализираната литература, приказки, филми, мета-
фори, аналогии и епизоди от живота на известни личности и др. Чрез силата на внушението и 
самовнушението те могат да повишат съпротивителните си сили спрямо агресорите, да при-
добият по-голяма увереност в себе си и успешно да се преборят за своите права.В настоящата 
статия на базата на конкретен теоретичен и практически опит се разкриват начини за реализа-
цията на това.
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Резюме: С настоящата разработка правим теоретико-емпиричен опит за представяне възможностите 
на художествената литература в изучаването и разбирането на защитните механизми като психологичен 
феномен. Психичната защита, със своите същност и характеристики, разглеждаме както като научно от-
критие на психоанализата, така и накратко с интерпретациите, на които е подложена в някои неопсихо-
аналитични направления и в други области на психологията. Представяме емпирично изследване, имащо 
за цел да разкрие характера на връзката между склонността към защитни механизми и възможността за 
идентифициране на съответните при възприемането им като литературен текст. Изследването сме провели 
посредством въпросник за диагностика на психичната защитна система и разработена собствена методика, 
включваща примери на психични защити от романите на Елиф Шафак.

Ключови думи: защитни механизми; психоанализа; художествена литература; Елиф Шафак.

Abstract: With this research we undertake a theoretical and empirical attempt to present the possibilities of 
fiction in the study and understanding of defence mechanisms as a psychological phenomenon. The defence mecha-
nism, with its nature and characteristics, is seen both as a scientific discovery of psychoanalysis and briefly with the 
interpretations in some non-psychoanalytical fields and other areas of psychology. We present an empirical study 
aimed at revealing the nature of the relationship between the propensity to defence mechanisms and the ability 
to identify the relevant when perceived as a literary text. We conducted the study through a defence mechanisms 
diagnosis questionnaire and developed our own method, including examples of defence mechanisms from Elif 
Shafak’s novels. 

Keywords: defence mechanisms; psychoanalysis; fiction; Elif Shafak.

уВодни думи

През 1922 г. Мориц Шлик слага началото на едни събирания във Виенския университет, 
семинари, които продължават до 1936 г. и остават в историята, познати под името Виенски кръг 
(Stadler, F., 1997). Тези събирания се посещават от около 30 учени, предимно философи от Ви-
енския университет, като първоначалният повод е дискусии и беседи върху Логико-филосфски 
трактат на Лудвиг Витгенщайн. 

Впоследствие, през годините, тези учени дискутират всякакви проблеми от областта на 
философията, като опорна нишка си остава философията на Витгенщайн.

През 1927 г. виенските учени решават да поканят самия Витгенщайн на своите дискусии, 
като той приема. На съответния семинар отново всеки един след друг дискутират различни 
проблеми. Идва ред и на Витгенщайн да говори. Тогава той става, завърта си стола, изважда от 
сакото си Гитанджали на Рабиндранат Тагор и си зачита - на себе си, наум. През 1996 г. в едно 
немско списание Питър Френч публикува статия, озаглавена Защо Витгенщайн зачете Тагор 
на Виенския кръг? (French, P., 1996).
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Той зачита, защото няма как да е имало някога и няма как да има в бъдеще учен, доста-
тъчно проницателен и достатъчно признателен, който да не обръща поглед към всичко онова, 
подарено ни от писатели, поети, мистици и мислители, въобще хора, достигнали по един или 
друг начин до истини, предали ги чрез думите и словата си.

Геният Зигмунд Фройд е категоричен: … писателите са ценни съюзници и техните про-
зрения трябва високо да се ценят, защото обикновено те знаят твърде много за нещата 
между небето и земята, за които нашата школска мъдрост не е и сънувала. В психологията 
те дори далеч са ни изпреварили, нас, обикновените хора, тъй като черпят от извори, все още 
останали неразкрити за науката … (Фройд, З., 2017).

I. защитните механизми и писменото тВорчестВо

1. Позициите на психолози за възможностите на литературата
Зигмунд Фройд често е изтъквал факта, че големите майстори на словото, писателите, 

поетите, мистиците и т.н. много често, благодарение на високата си сензитивност, предшестват 
научните открития като интуитивно ги описват в творбите си – в романи, стихосбирки, есета 
(Фройд, З., 1991, 1997, 1998, 2013, 2014, 2017). Гениалният психоаналитик – признателен на 
своите предшественици – поддържа тезата, че основните теми на неговите теории са извле-
чени от прозренията на поетите и писателите и цитира често гръцките трагици, Гьоте, Хайне, 
Шекспир, Ницше. Когато драматургът Ленорман посещава З. Фройд в работния му кабинет, 
Фройд му показва трудовете на Шексипр и на гръцките трагици по рафтовете, и заявява: Тук са 
моите учители (Lenormand, H. R, цит. по А. Еленбергер, 2006).

Твърде прозорливо Хайнц Кохут обръща внимание на факта, че писателите и поетите 
понякога могат да изразяват психологични истини по-уместно и в определени граници по-ре-
левантно, отколкото учените са способни да го направят (Кохут, Х., 1999), а думите на Юлия 
Гипенрайтер са, може би, още по-показателни: в която и да е психологическа лаборатория 
никога няма да бъде възпроизведена човешката съдба така, както го прави художествената ли-
тература (Гиппенрейтер, Ю. Б., 1998).

На механизма, по който се случва претворяването на психичното достижение от страна 
на твореца, обръща внимание Никола Атанасов (предговор към З. Фройд, 2017): писателите и 
поетите насочват вниманието си върху собственото си несъзнавано, долавяйки възможността 
за неговото развитие. Вместо да потиснат чрез съзнателна критика тази възможност за разви-
тие, те й дават художествен израз. И не е необходимо творецът да познава законите, по които 
се движи несъзнаваното, нито дори да ги разбира, тъй като вследствие толерантността на не-
говата интелигентност, те се съдържат въплътени в творбите му.

2. Защитни механизми и интуитивни допускания в писменото творчество за тяхно-
то съществуване

Едно от най-големите достижения на психоанализата са защитните механизми, защото 
точно тя – в лицето на своя създател Зигмунд Фройд – първа дава системен и научен обясни-
телен принцип за същността и особеностите на психичната защита. Началото в тази посока 
се случва през 1894 г., когато в The Neuro-Psychoses of Defence (Freud, S., 1962) З. Фройд из-
ползва понятието за защита, а окончателно формулира възгледа си за същото през 1926 г. 
в Inhibitions, Symptoms and Anxiety (Freud, S., 1990) като всички техники, до които прибягва 
Азът в конфликти, можещи да доведат до невроза. Психоаналитично обучена от баща си, Анна 
Фройд, насочвайки клиничния си и теоретичен интерес към психичната защита, издава през 
1936 г. един от основните си трудове – Егото и защитните механизми (Фройд, А., 2017), къ-
дето, чрез примери от практиката си, онагледява специфичността в проявите и динамиката на 
психичните защити, допълвайки споменатото вече определение на Зигмунд Фройд с уточне-
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ние за характера на конфликтите (срещу които се надигат защитните механизми) – породен от 
представителите на инстинктите и свързаните с тях афекти.

Работещи с много от базисните допускания и открития на психоанализата, но и моди-
фицирайки я по определен начин, редица изследователи като Вилхелм Райх (Reich, W., 1972), 
Мелани Клайн (Klein, M., 1932), Хайнц Хартман (Hartmann, H., 1958), Хайнц Кохут (Kohut, H., 
1971), Ерик Ериксън (Еркисън, Е., 1996) и др. предлагат близки до тези на З. Фройд схващания 
за психичната защита.

В търсене алтернатива на психоанализата, Алфред Адлер – със своята индивидуална пси-
хология (Адлер, А., 2009) – придава генерално значение на компенсацията като защитна мярка 
срещу тревожещите личността малоценностни изживявания, характерни, по един или друг 
начин, за всички хора. Една предимно социокултурна теория, представена от Ерих Фром в 
емблематичната му книга Бягство от свободата (Фром, Е., 2001), разглежда защитните меха-
низми като негативния отговор на личността спрямо противопоставящото й се на желанието за 
реализация и щастие общество. Свои възгледи за защитните механизми имат хуманистичното 
направление (Журбин, В. И., 2000; Шулц, Д., 2004); когнитивното (Мадолев, В., 2006; Kreitler, 
H., Kreitler, S., 1972); социалното (Иванов, П., 2007), а също и философията (Николова, В., 
2006).

Някои съществени характеристики на психичните защити биха могли да послужат за 
по-прецизното вникване в проблематиката. Защитните механизми: 

а)  блокират набези на импулси от То и от Свръхаза (Бренър, Ч., 1999; Фройд, З., 2013), 
както и атаките на стимули от външната среда (Бренър, Ч., 1999; Фройд, А., 2017);

б)  се актуализират в различни периоди от онтогенетичното развитие на индивида 
(Фройд, А., 2017; Фройд, З., 2013; Vaillant, G., 1986; 1992);

в)  притежават както адаптивни функции (Бренър, Ч., 1999; Мадолев, В., 2006; 2012), 
така и силно разстройващи цялостното функциониране на личността и свързващи се 
пряко с редица личностни и психични разстройства особености (Алексиев, А., 2000; 
Вассерман, Л. И. и др., 2005; Вассерман, Л. И., Иовлев, Б. В. и др., 1991; Фройд, А., 
2017; Фройд, З., 1993; 2013). 

Адаптивната роля на психичните защити е свързана с недопускане до съзнанието на 
обезценяваща Аза информация, с трансформиране на неприемливи мотиви, с изключване от 
съзнателната сфера на знания за неприятни поведения и мисли. Азът реагира със защита при 
конфликт, породен от динамиката в отношенията му с другите две структури (То и Свръхаз) и/
или в ситуация на заплаха от външния свят. Целта е психиката да не се претовари от възбуди, 
нарушаващи душевния баланс, както и да се реагира така на външния дразнител, че да не бъде 
наранено самоуважението, самооценката, психичното благополучие. Несъзнаваната природа 
на психичната защита предполага, че извън съзнанието остават както целите, поради които се 
активизира защитата, така и ефектите от действието й. Многообразието от форми на защитите 
позволява до съзнанието да не достига обезценяваща информация – както е при изтласкването, 
отрицанието, проекцията и др., или да достигне, но трансформирана, преработена, изопачена, 
така че да не съдържа тревожещи потенциали – както е при рационализацията, формирането 
на реакция, интелектуализацията и др. (Бренър, Ч., 1999; Фройд, А., 2017; Фройд, З., 2013). 

Функционирането на защитите, обаче, е свързано с редица опасности и негативни ефекти 
за психичния апарат. В голяма степен съответното се случва тогава, когато защитата се е прова-
лила в опита си за справяне с травматичния носител или пък толкова много и често се включва, 
че се е превърнала в ригиден стереотип за справяне с широк кръг тревожещи обстоятелства. 
Психичните защити могат да имат етиопатогенетична роля при някои психогенни и невротич-
ни разстройства, и могат да бъдат симптом при конкретни личностни разстройства, психосо-
матични заболявания и ендогенни психични разстройства (Алексиев, А., 2010; Вассерман, Л. 

ЗАЩИТНИ МЕХАНИЗМИ И ИДЕНТИФИЦИРАНЕТО ИМ В ХУДОЖЕСТВЕНАТА ЛИТЕРАТУРА
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И. и др., 2005; Plutchik, R., Kellerman, H., Conte, H., 1979).

Можем да опишем защитните механизми като несъзнавани автоматични психични кон-
структи, имащи за цел да възпрепятстват осъзнаването на тревожещи индивида чувства, ми-
сли, намерения за или следствия от поведение, неприятни преживявания от конфликти или 
събития и случки, имащи стресогенен и/или фрустриращ характер.

Ще представим няколко откъса текст, чрез които, вероятно, авторите са изразили своето 
усещане за феномена на психичната защита. 

1884 г. се появява романът на Александър Дюма-баща Граф Монте Кристо. В момента, в 
който отмъщението на графа застига в пълни размери кралския прокурор Вилфор, душевното 
крушение на последния авторът описва чрез специфични регресионни модели: крещене, бурен 
и неадекватен смях, безцелно тичане (Дюма, А., 1987). Няколко социално-психологически из-
следвания правят опит за систематизирано описание на регресионните форми на защита (Зим-
бардо, Ф., Ляйппе, М., 2000; Bull, R., Ramsey, N., 1998): сред последните спадат и набелязаните 
от Дюма. 

Ако тръните изсмукват водата на твоята съзнателност, как ще отгледаш зрял плод? 
пита суфи поетът Руми в главното си произведение Маснави, писано през 13 в. (Руми, 2006). 
Несъзнаваната природа на защитните механизми е може би единствената допирна точка във 
възгледите на различните изследователи относно същността на психичната защита (Бренър, 
Ч., 1999). Не се отрича потенциала за градивност на несъзнаваното (Юнг, К., 2001), но се при-
ема, че съзнателните подходи при различните човешки дейности и в различните ситуации са 
по-конструктивни (Фром, Е., 2001; Jourard, S., 1974).

Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще об-
икне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Думите са от Евангелието 
на Матей, 6:24 (Новият завет). При защити като отрицанието, особено когато става дума за 
отрицание във фантазията, ясно и отчетливо могат да бъдат проследени поне две реалности за 
Аза: едната – заплашваща, опасна, тревожеща; другата – спасителна (Фройд, А., 2017; Breznitz, 
S., 1983). Обикновено първата е обективната даденост, втората – илюзорната сътвореност.

В Бхагавадгита – свещената книга на индуизма, част от индийския епос Махабхарта, 
писан около 2 в. пр.н.е.-2 в.сл.н.е. – присъстват следните думи: Без памет разумът се разруша-
ва: това е пълното разрушение (Бхагавадгита). На практика тук е засегнат ефектът от изтлас-
кването. Дали ще говорим за първично или за същинско изтласкване (Фройд, З., 2013; Holmes, 
D., 1974), фактът за Аза е, че е лишен от малки или големи сфери психично съдържание, което 
заплашва интегритета на личността.

През 1916 г. (докато З. Фройд усилено изгражда своята психоанализа) първият неевро-
пеец, носител на Нобелова награда за литература – Рабиндранат Тагор – в стихосбирката си 
Залутани птици реторично пита Ако затвориш вратите си за всички грешки, откъде ще влезе 
истината? (Тагор, Р., 1985). Мощни защити като изтласкването и отрицанието или изкусни 
като рационализацията могат въобще да не допуснат до съзнанието или да изопачат тревоже-
щата информация (а съответно и да поддържат психичното равновесие), но цената е голяма – 
обедняване на знанието за себе си, за отсрещния, за света (Бренър, Ч., 1993; Vaillant, G., 1992). 

II. емпирично изследВане Възможностите на художестВената литература 
за диагностика на психичната защитна система

1. Методология
Цел: да се разкрие характера на връзката между склонността към защитните механизми 

и възприемането на проявите на същите в текстове от художествената литература. Откъсите 
текст са от романи на Елиф Шафак. 

Хипотеза: нарастването в склонността към определени защити се свързва преимуществе-
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но с неидентифицирането им като такива в примерите от романите на Елиф Шафак.

Основанието за това допускане е, че както склонността към защитните механизми, така 
в не малко случаи и разгръщащата им се проява, остават далеч от съзнанието на личността. 
Основната им функция – да се справят с тревожността по несъзнаван начин – може да бъде 
ефективно изпълнена при поддържане именно на неосъзнатост в изпълнението им. Логично 
изведено от това изглежда предположението, че идентифицирана защита в съответния лите-
ратурен пример няма да бъде сред честия психичен защитен репертоар на изследваното лице. 

Методики:
1)  Пет примера на защитни механизми в романите на Елиф Шафак. Поради невъз-

можност за пълно представяне на петте откъса текст от гледна точка на изискването 
за броя страници тук, самите примери ще бъдат накратко преразказани с посочена 
страница, на която могат да бъдат открити в самите романи. Ограничихме се до пет 
примера, защото предположихме, че, в случай, че бяха повече, вероятно биха довели 
до демотивация на ИЛ поради обема на инструментариума. Дори и в този вариант 
останаха някои непопълнени. 

Пример за регресия: Алекс или Искендер – затворник, убиец, открива съкилийника си 
мъртъв, открива най-близкия си човек тогава починал на сантиметри от себе си. Неадекватен 
смях, скубане и удряне по себе си, дъвчене и гълтане на една хартиена бележка: такава е пър-
воначалната реакция на Искендер (Шафак, Е., 2012, с. 201-206).

Пример за рационализация: такава откриваме в една сцена от детството на близначките 
Джамила и Пембе, където двете момичета се радват на хора, хвърлящи монети във фонтан на 
желанията, докато Пембе не изчаква момент, в който няма никой наблизо, награбва набързо 
всички монети и двете хукват да бягат (Шафак, Е., 2012, с. 44-45). Пред вида на изпитващата 
вина Джамила, че не просто са откраднали монетите на хората, но са откраднали и желанията 
им, Пембе й отвръща: Я не се размеквай …. Те вече са се разделили с монетите, ние просто ги 
прибрахме, това е.

Пример за проекция: една жена, пристигайки за първи път в Истанбул, оплетена в собст-
вените си враждебно-агресивни чувства, прехвърля последните върху града. Резултатът е, че 
последният се „превръща” в негостоприемен, враждебен, отхвърлящ, заплашителен и мрачен 
(Шафак, Е., 2013-а, с.35-36).

Пример за отрицание: краят на Светецът на неизбежната лудост е край и на живота на 
една жена. Тя се самоубива, скачайки от мост. Прави го в Истанбул, родният град на своя мъж, 
където е отишла на гости с него при роднините му. На няколко метра от нея съпругът й се опит-
ва да я достигне през колите по моста. Гледа я, докато тича и говори сам на себе си, че тя няма 
да го направи, че не може да скочи, че няма да се самоубие. (Шафак, Е., 2013-б, с.302-303).

Пример за отрицание във фантазията: Такава проява срещаме в Дворецът на бълхите, 
където, в една от разказаните в книгата истории, се запознаваме с вдовица, облагородяваща 
починалия си съпруг и заменяща всичките му негативни черти с приятни и желани от самата 
нея (Шафак, Е., 2013-а, с.218-219).

След всеки един от тези примери зададохме три въпроса. Първият въпрос насочихме към 
чувствата и емоциите, които изследваното лица изпитва след прочитането на текста. С втория 
въпрос опитахме да потърсим отговор какво – според изследваните лица – изпитва героят. И 
с третия въпрос – същностният – защо героят от романа реагира по този начин. Отговорът на 
третия въпрос взехме като критерий за идентифициране на реакцията на героя като защитна 
или – не от страна на ИЛ. Примерите така подбрахме, че да отразяват класическия вариант в 
разгръщането на всяка една от петте защити. 

2)  Методика за диагностика на защитните механизми – Life Style Index – на Р. Плучтик 
и Х. Келерман. Единодушно определян (Вассерман, Л. И. и др., 2005) за най-адеква-

ЗАЩИТНИ МЕХАНИЗМИ И ИДЕНТИФИЦИРАНЕТО ИМ В ХУДОЖЕСТВЕНАТА ЛИТЕРАТУРА



ПСИХОТЕРАПИЯ И КОНСУЛТАТИВНА ПСИХОЛОГИЯ
978

тен инструмент в диагностиката на защитните механизми, Life Style Index е създаден 
върху основите на психоеволюционната теория на Р. Плутчик и структурната теория 
за личността на Х. Келерман (Plutchik, R., Kellerman, H., Conte, H., 1979). В ориги-
налния си вид методиката включва осем скали за диагностика на изтласкване, отри-
цание, компенсация, проекция, формиране на реакция, интелектуализация, регресия, 
изместване. Към оригиналния вариант добавихме девет айтема, за да създадем скала 
рационализация. Скалата получи удовлетворителен коефициент (Анастази, А., Ур-
бина, С., 2001; Ганева, З., 2016; Стоянова, С., 2007) по Алфа на Кронбах (α = 0,688), 
което ни даде възможност да я включим в интерпретирането и да допуснем, че сме 
осъществили адекватна модификация на оригиналния въпросник. 

Изследвани лица: N=87; 56% - мъже, 44% жени; възраст: от 18 до 41 г.; със средно и ви-
сше образование. Избрахме лицата така, че да не бъдат с психологично образование или след-
ващи психология, за да избегнем обучителна подготвеност по проблематиката. 

Статистически процедури: средноаритметични стойности; корелационен анализ. 

2. Резултати и обсъждане
2.1. Склонност към защитни механизми при изследваните лица
Съответната проверихме чрез извеждане на средно аритметичните стойности по получе-

ните данни от методиката за диагностика на защитната психична система Life Style Index.

Табл. 1. Нива на склонност към защитните механизми при изследваните лица

Защитни механизми Брой 
ИЛ

Средно 
аритметична

Стандартно 
отклонение

Формиране на реакция 87 57,44 26,725
Отрицание 87 56,72 27,804

Компенсация 87 56,67 28,943
Изтласкване 87 56,32 28,598

Интелектуализация 87 56,18 29,415
Рационализация 87 56,06 28,236

Изместване 87 54,93 27,519
Регресия 87 54,37 28,328
Проекция 87 54,13 29,280

От така представените стойности прави впечатление голямото сходство на получените 
резултати. Налице е една определена изравненост в предпочитанията на защитните стилове 
у различните изследвани лица към настоящото проучване. Това разкрива разширени възмож-
ности за несъзнавано защитно отреагиране, където в едни или други случаи защитната мярка 
може да бъде различна. Водещо място все пак заема формирането на реакция. Това е защитен 
механизъм, чрез който предимно агресивни и/или сексуални намерения, желания, чувства и 
тенденции биват отричани, изтласкани и съответно пратени в несъзнаваното, като на тяхно 
място в съзнанието се „извикват” точно противоположните им (Романова, Е. С., Гребенников, 
Л. Р., 1990; Фройд, А., 2017). Така чрез свръхласкателството и свръхлюбезността често се при-
криват враждебни тенденции, а агресивни прояви от всякакъв тип маскират сексуални жела-
ния, копнежи за близост и интимност.



979
2.2. Идентифициране на защитните механизми в примерите от романите на Елиф 

Шафак

Табл. 2. Нива на възможност за идентификация на защитните механизми в примерите от 
романите на Елиф Шафак

Защитен 
механизъм

Брой ИЛ (според 
подалите отговор 
към съответния 

пример)

Средно 
аритметична

Стандартно 
отклонение

Регресия 63 79,43 32,788
Отрицание 64 78,92 32,695

Отрицание във 
фантазията

59 78,64 32,508

Рационализация 67 76,13 19,148
Проекция 60 75,00 25,211

Като цяло е налице сравнително сходство във възможността за идентификация на защит-
ната проява от страна на изследваните лица. Това наблюдение корелира положително с данните 
за това, че макар притежаващи свои отличителни характеристики, защитните механизми имат 
и относително общ, единен принцип във функционирането си. Последното тълкуваме в насо-
ката, че вероятно ИЛ, носейки знание за единния принцип на защитата, успяват да разпознаят 
защитното мислене или действие в различните му варианти. Дали това важи и за собствената 
най-използвана защита или пък именно тя не бива разпознавана и така да може да продължи 
да функционира ефективно в саморегулативната система, ще представим в следващата точка.

Идентификацията на регресията се оказва възможно най-лесна от страна на ИЛ. Най-ве-
роятно това се свързва с факта, че там психоповеденческата експресия е твърде явна и при-
мерът от романа е такъв, че невъзможността за друго отреагиране на героя Искендер пряко 
корелира с разбирането за съответните му действия като защитни и разреждащи стреса.

2.3. Корелации между склонността към защитни механизми и идентифицирането 
им в текстове от романите на Елиф Шафак

Тук отсъства корелация, свързана с отрицанието във фантазията (не присъства към Life 
Style Index).

Табл. 1: Корелационни коефициенти между защитните механизми от диагностичната ме-
тодика (описани са за петте, които са използвани в другата методика) и примерите от 
романите на Елиф Шафак (в потъмнен шрифт са обозначени отрицателните корелации 
между съвпадащите защити)

Пример на 
отрицание

Пример на 
регресия

Пример на 
проекция

Пример на 
рационализация

Отрицание -0,063 0,095 -0,072 0,064
Регресия 0,160 0,017 -0,073 -0,034
Проекция 0,210 0,060 -0,029 -0,015

Рационализация 0,038 -0,128 -0,096 -0,098

В три от четирите възможни случая са налице отрицателни корелации (макар слаби по 
сила). Единствено в склонността към регресия и възможността за идентифицирането й като 
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защитна мярка е налице положителна корелация, която също е слаба (r=0,017). Тези резултати 
дават възможност да се приеме, че склонността към определен защитен механизъм се свързва 
преимуществено с неидентифицирането му като такъв, представен – в случая на изследването 
– чрез пример от роман на Елиф Шафак (изпълняване целта на изследването и потвърждаване 
на хипотезата). Става ясно, че ИЛ по-лесно разпознават защити, които те самите не използват 
често. В същото време, защитата, към която ИЛ имат най-голяма склонност, бива по-трудно 
разпознаваема, когато им бъде предложена като реакция на герой от текст, а вероятно и когато 
я срещнат у друго лице в ежедневното си функциониране. За да бъде запазена ефективността, 
включването и действието на защитния механизъм следва да останат неосъзнати. Саморегула-
тивната ни система се стреми да поддържа тази неосъзнатост и да противодейства в някаква 
степен на стимулите, имащи потенциал да нарушат това поддържане. В този смисъл появата на 
такива стимули вероятно се възприема като заплаха. Което, от своя страна, съдейства за авто-
матичното включване на защитен механизъм в опита за справяне със заплахата. Тази затворе-
ност на кръга в допълнение обяснява намалената възможност на ИЛ да разпознаят собствения 
най-предпочитан защитен механизъм, срещайки го у героя в текста.

заключителни думи 
Подкрепяйки твърдението на Гордън Олпорт, че художествената литература има рав-

ностойна на останалите научни методи тежест в психологията (Allport, G., 1955), реализирахме 
нашето изследване, постигайки неговата скромна научна цел и потвърждавайки хипотезата, че 
между склонността към определен защитен механизъм и възможността за идентифициране на 
същия в текст от художествената литература съществува обратнопропорционална зависимост. 

Смятаме, че предизвикателство към утвърдените въпросници за диагностика на защит-
ните механизми може да бъде разработването и внедряването на инструментариум, включ-
ващ текстове от писменото творчество (разбира се, тук не включваме клиничните наблюдения, 
тъй като нищо не може да замени тяхната стойност и да достигне тяхната достоверност 
Фройд, З., 2017). Разработването на такъв инструментариум може да стане при наличие на 
относително утвърдени показатели относно особеностите при подобно идентифициране на 
защитни механизми.
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Резюме: Въпросът за професионалния стрес е изключително важен за специалистите, работещи с 
хора. Той има различни емоционални, поведенчески, рационални и ирационални елементи. Съдържа ко-
релации между съзнателния имидж на личността и нейните безсъзнавани компоненти.

Настоящото изследване се отнася до стреса в работата на хирурзи и медицински сестри в областта на 
съдовата хирургия и ангиологияи се базира на полуструктурирано интервю, конструирано за целта. Резул-
татите показват наличието на стресогенни фактори, специфични за тази конкретна професионална група 
като: претовареност, характеристики на болните, темите за исхемичната болка, загубата, инвалидизацията 
и др. Тези фактори правят различна картината на професионалния стрес в тази конкретна медицинска 
сфера. 

Ключови думи: професионален стрес, съдова хирургия.

Abstract: Theissueofoccupationalstressis extremely important for professionals who work with people. 
Ithasvariousemotional, behavioral, rationalandirrationalelements. Containscorrelationsbetweenones’consciousp
ersonalityimageanditsunimaginablecomponents.

Thisstudyrelatestothestressintheworkofsurgeonsandnursesinthefieldofvascularsurgeryandangiologyandis
basedonsemi-structuredinterviewdesignedforthatpurpose. Theresultsindicatethepresenceofstressors, specificfor
thisparticularprofessional group suchas: overloading, characteristicsofthepatients,thethemesischemicpain, loss, 
disability, etc. Thesefactorschangethepictureofoccupationalstressinthisparticularmedicalsphere.

Key words: occupationalstress, vascularsurgery.

ВЪВЕДЕНИЕ
Темата за професионалния стрес е една от актуалните теми в сферата на помагащите про-

фесии. Тя е свързана с преживяванията за претоварване в работата, с промените в обичайното 
функциониране на професионалистите, с чувствата за успешност, удовлетвореност и ефек-
тивност. В немалък брой случаи корелира и с редица соматични симптоми от функционално и 
дори от органично естество. Може да доведе до burn-out синдром и да повлияе сериозно върху 
проекциите за бъдещето и личностния идентитет (Deckard G., 1994).

Професионалният стрес в сферата на медицинските професии има своите специфични 
особености и характерни психични еквиваленти. В областта на съдовата хирургия той се отли-
чава с характеристики, които са различни от типичните за други направления в медицинската 
практика. Обвързани са с конкретната насоченост на диагностиката, въздействието и лечение-
то, с уникалността на патологията от съдово естество. В този план като стресогенен източник 
са предизвикателствата на исхемичната болка, на ампутацията, на симптомите на ТАО и др. 
Това са въпроси, кореспондираши с основни екзистенциални страхове, при които основна до-
минанта е идеята за собствената уязвимост и преходност. Те поставят отпечатък върху профе-
сионалната практика и върху емоционалната психодинамика на ангажираните специалисти с 
подобни категории болни.
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ЦЕЛ
Цел на настоящия материал е да представи някои от аспектите на професионалния стрес 

сред специалистите в областта на съдовата хирургия. Изхождаме от допускането, че всяка про-
фесионална сфера в медицината има стресогенни източници, уникални за самата нея и различ-
ни от останалите.

ИЗСЛЕДВАНИ ЛИЦА И МЕТОДОЛОГИЯ
В настощото изследване са включени 83 лица – съдови хирурзи и медицински сестри от 

няколко болнични заведения в София. С изследваните специалисти е провеждано полуструк-
турирано интервю, конструирано специално за целите на конкретното проучване. Интервюто 
е провеждано в периода 2016-2017г. с доброволното съгласие на всички участници.

Таблица 1. Разпределение на изследваните лица

Изследвани лица Мъже Жени Общо 
Съдови хирурзи 39 0 39
Медицински сестри 2 42 44
Всичко 41 42 83

В методиката за изследване на професионалния стрес са включени рубрики, отнасящи се 
до предполагаеми източници на професионален стрес в съдовата хирургия като:

- прекомерни изисквания в работата, 
- претоварване с ангажименти,
- усещане за недооцененост в работната среда,
- усещане за прекален контрол,
- негативни взаимоотношения в работната среда,
- усещане за липса на справедливост,
- недостатъчно заплащане,
- междуличностни конфликти,
- специфики на работата с особено уязвими категории пациенти.
Важна изследователска линия е и наличието на психогенна симптоматика като резултат 

от действието на стресогенни фактори в професионалната среда. 

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Измеренията на професионалния стрес в клиничната практика са обвързани с няколко 

важни направления в емоционалния живот на специалистите. От една страна това е специфич-
ната картина на самата ежедневна работа с пациентите. В по-голямата си част изследваните 
лица споделят усещане за прекомерна претовареност със задължения, както и чувство за не-
достиг на време. Те имат преживяването за огромен натиск по отношение на многобройните 
изисквания към тяхната професионална позиция. Този факт важи, както за лекарите, така и за 
медицинските сестри. Тук не наблюдаваме съществени различия по пол, възраст или ролева 
специфичност. 

ЗА НЯКОИ АСПЕКТИ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ СТРЕС В СЪДОВАТА ХИРУРГИЯ
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Фигура 1. Емоционални измерения на професионалния стрес в съдовата хирургия

Чувството за претовареност с отговорности и задължения води до често преживяване за 
емоционална претовареност и за липса на адекватно разреждане на напрежението. „Вентили-
рането“ на стресогенните чувства се оказва в повечето случаи затруднено или невъзможно. 
Копинг-механизмите се посочват или като недостатъчно ефективни, или като малко на брой. 
Оказва се изключително трудно откриването на по-голям брой защитни средства за редуцира-
не на професионалния емоционален „товар“. Подобни преживявания кореспондират директно 
с тенденцията за психично и физиологично изтощение, което при някои от професионалистите 
се описва като хронично. В състояние е да доведе до промени в стереотипа на поведението и 
в схемата на мисленето. Възможно е да провокира депресивитет, изразяващ се най-често под 
формата на различни соматизации. Конверзията на вътрешната конфликтност директно води 
до преживяване за физическа нестабилност и неувереност в себе си и в собствените възмож-
ности. При всички изследвани лица усещането за претовареност с ангажименти и усещането 
за емоционална претовареност се свързват със съсътоянието на хронична умора. 

Друга съществена линия, която се явява източник и израз на професионалния стрес в 
съдовата хирургия, това е идеята за монотонност в работното ежедневие. Независимо от раз-
нообразните дейности, които реализират хирурзите и сестрите, от уникалността на всяка една 
индивидуална история на пациентите, чувството за еднообразие парадоксално се подчертава. 
Групата на медицинските сестри го свързва с умората, недостига на кадри, усещането за недо-
оцененост в работата и др. Хирургичните екипи споделят по-скоро като фактор за монотонията 
прекомерната натовареност и активност. Оказва се, че подобно чувство е вид емоционален 
резултат на умората и неудовлетвореността. Свръхангажирането води до изчерпване, рутина и 
понижаване на чувството за креативност и инициативност. 

В крайните варианти можем да наблюдаваме също усещането за липса на смисъл като 
симптом на стреса в професионалната сфера. То се проявява само в единични случаи, но е знак 
за претовареност,дистрес и напрежение. Интерпретира се като акт на демотивация на основата 
по-скоро на редица междуличностни фактори като: 

- негативни взаимоотношения в работната среда,
- усещане за липса на справедливост,
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- недостатъчно заплащане,
- междуличностни конфликти.
Липсата на колегиални взаимоотношения и емоционално негативно натоварената атмос-

фера са фактори, интензифициращи преживяването на обща неудовлетвореност, изчерпаност, 
безсилие, самота и неясна професионална перспектива. В случаите, в които екипните взаимо-
действия се описват като благоприятни и толерантни, този аспект се преживява като грижа и 
вид профилактика срещу стресогенните влияния. Потвърждава се фактът, че работната атмос-
фера може да бъде вид гаранция за успешна професионална адаптация (Wicks R. J., 2006). Тук 
особено място заема равнището и естеството на ефективните йерархични взаимовръзки с ясно 
разпределение на ангажиментите и с категоричен и ясен регламент.

Когато разглеждаме и наблюдаваме особеностите на професионалния стрес в конкретна 
медицинска област, важно е да отбележим нашите наблюдения, свързани с разбирането за яв-
лението mobbing. В рамките на настощото изследване са забелязани някои определени негови 
измерения, съдържащи следните харалтеристики:

- състояние на постоянно напрежение на работното място,
- напрежение, което се провокира от особености на пациентите,
- напрежение, което се провокира от особености на колегите,
- напрежение, което действа продължително време,
- напрежение, което би могло да доведе до дезадаптация в работата и извън нея,
- напрежение, което може да доведе до кризи в семейството и в интимността.
Индивидуалнитеаспекти на мобинга се проявяват в ежедневнотофункциониране в пове-

чето случаи под формата на вина при взимане на отпуск или почивка, като тенденция към на-
маляване на контакта с пациентите, като потребност от повишенообсъждане на минали греш-
ки, като стремеж към засиленопремисляне на предстоящисъбития и др. (May H.J., 1985). Може 
да съдържа при някои случаи и елементите на повишенаупотреба на алкохолпреди или след 
работа,повишенотютюнопушене,както и редица смущения като:

- неспособност за концентрация,
- чувство за безпомощност и безнадеждност,
- понижена самооценка.
Медицинският персонал на дветеравнища на професионална роля са абсолютно критич-

никъм подобен род явления и санасоченикъмтърсене на адекватни и ефективни стратегии по 
отношение на тяхноторедуциране, третиране и недопускане. Те споделятясното становище за 
влиянието на психичнитефакторикатоопределящонивата и особеностите на професионални-
ястрес.

Основна линия на специфичност в работата на съдовитеспециалисти е темата за болката, 
загубата и уязвимостта. Болните в клиниките по съдова хирургиясаизправениизключително-
често пред реалността на психичния и физически травматизъм, пред политравматизма, неже-
ланатапромяна и инвалидизацията. 

ЗА НЯКОИ АСПЕКТИ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ СТРЕС В СЪДОВАТА ХИРУРГИЯ
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Фигура 2. Професионални измерения на работния стрес в съдовата хирургия

Безсъзнаваните проекции на болковото чувство се изразяват в редицапсихичнифеноме-
ни, в коитоводещо е усещането за безобектен ужас (Тэхкэ, В., 2001). Това е състояние на пълна-
неспособност на контрол, при коетонай-застрашаващото е липсата на представи за заплахата. 
От такавагледна точка приемаме, че професионалната практика провокира с това, че:

- болката може да активизира у професионалиста безсъзнавания страх от изпадане в 
зависимост и не-свобода,

- болката може да провокира безсъзнавания страх от отчуждение от страна на значи-
мите други, от изолация и самота,

- болката може да провокира безсъзнавания страх от инвалидизация и непълноцен-
ност,

- болката може да провокира безсъзнавания страх от редица реални и въображаеми 
вини.

Спецификата на подобни безсъзнавани корелации е свързана със състоянията на болните, 
при които се наблюдава нуждата на пациента да търси непрекъснато внимание от страна на 
медицинските специалисти. В повечето ситуации той е сврхчувствителен спрямо отношение-
то на лекаря и сестрата към него. Търси съчувствие, окуражаване и подкрепа. Понякога не е в 
състояние да остане сам в болничната стая. Друг път плаче или моли за помощ. Може да бъде 
емоционално провокативен и моментът, в който болният само мълчи. Невербалното му депре-
сивно послание е по-красноречиво от думите.

Важна особеност на професионалното взаимодействие в съдовата хирургия е фактът, че 
практиката с пациенти с ампутация съдържа висок суициден риск. Този риск се представя по-
някога изразено афиширан, но друг път дискретен и скрит. Усещането за него е вид професио-
нална провокация към личното емоционално пространство на специалистите. То кореспондира 
с всички подобни теми и въпроси, както и с техните решения на равнището на индивидуалния 
личен опит на хирурга и медицинската сестра.

Значими психични феномени при разбирането на професионалния стрес в съдовата хи-
рургия са процесите на пренос и контрапренос в тези професионални взаимоотношения. Пре-
носът се отнася до безсъзнаваните преживявания, чувства, спомени, фантазии и др. на болния 
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по отношение на специалистите, грижещи се за него. Контрапреносът обхваща „обратното“ 
движение – от специалиста към болния. Тези отношения са дълбоко специфични и имат ин-
тензивна неосъзната природа. 

Предварителните нагласи спрямо персонала в съдовата хирургия често се свеждат до 
няколко основни акцента:

• болният веднага автоматично заема инфериорната позиция.
• хирургът „знае и може всичко“.
• сестрата помага, но причинява болка.
• преобладава усещане за пълна липса на контрол у болния.
• при някои случаи е налице безкритично доверие.
• при някои случаи е налице огромно съмнение и недоверие.
• присъства желание у болния да „омилостиви“ хирурга и сестрата.
• присъства желание у болния да „се коалира“ със сестрата.
Провокирани от подобни нагласи в техните съзнателни и безсъзнавани аспекти в грани-

ците на настоящото изследване наблюдавахме няколко изразени контрапреносни „отговори“ 
сред персонала на отделните клиники по съдова хирургия: 

• наличие на интензивни емпатични чувства,
• усещане за съпричастност по отношение на болните, 
• наличие на безсъзнавана вина заради инвалидизацията при пациентите с ампутация 

на крайник,
• наличие на безсъзнавана съпротива при осъществяване именно на хирургичната ин-

тервенция, съдържаща физическо осакатяване.

Фигура 3. Водещи контрапреносни преживявания на медицинския персонал

Контрапреносът при повечето от ангажираните професионалисти се явява интензивен 
източник на тревога, напрежение и интензивно безпокойство. Той често прави трудна граница-
та на професионалната компетентност, както при хирурзите, така и при медицинските сестри. 
Интензивността на контратрансфера прави сложно за хирурга личното ангажиране и опознава-
не на болния преди самата хирургична интервенция. Подходящата професионална дистанция 
е вид гаранция за успешното справяне 

ЗА НЯКОИ АСПЕКТИ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ СТРЕС В СЪДОВАТА ХИРУРГИЯ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основата на клиничните наблюдения и факти прави впечатление, че специалистите в 

сферата на съдовата хирургия са подложени на специфичен и различен професионален стрес. 
Неговите особености се дължат на характеристиките на самата медицинска практика, но и не 
по-малко - на профила на болните, за нуждите на които работят съответните специалисти. Ин-
тензивността на преживяванията в голяма степен се дължи на работата и „срещите“ с острата 
и дълбока исхемична болка, с реалността на инвалидизацията след ампутация, с въпросите за 
загубата, физическата и психична травма и безобектния ужас. Всички това поставя сериозен 
отпечатък върху границите на ролевата компетентност и изисква усилия в отстояването на 
професионалните компетенции и граници. 
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МЕТОД ЗА ОЦЕНКА НА ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

ЧРЕЗ АЛТЕРНАТИВЕН ПОДХОД, ИЗГРАЖДАЩ ПРОФИЛИ НА 
КОРПОРАТИВНИТЕ ИМ НЕВРОЗИ

Доцент д-р Пламен Ангелов Цоков
Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“

EVALUATION OF MENTAL HEALTH OF TEACHERS USING 
ALTERNATIVE APPROACH BUILDING PROFILES THEIR  

CORPORATE NEUROSIS

Plamen Angelov Tzokov, PhD, Associate professor
Plovdiv University „Paisii Hilendarski“ 

Представени са резултатите от изследване на 98 реципиента /студенти/ от специалност „Психология“ 
ОКС „Бакалавър“. На същите бе предложено да оценят поведенческите прояви на техните преподаватели, 
които отразяват стила им на преподаване и психичното им здраве. Очертават се психологически профили, 
отразяващи корпоративни неврози в организацията /преподаватели-студенти/.

Ключови думи: корпоративни неврози, психологически профил, психично здраве.

Theresults of a study of 98 recipients/students/specialty „Psychology“ degree „Bachelor“. The same was 
proposed to evaluate the behavioral manifestations of their teachers that reflect their style of teaching and mental 
health . Are out lined psychological profiles reflecting corporate neuroses organization/teachers–students/.

Keywords: corporate neuroses, psychological profile, mental health.

Психологическо профилиране на „корпоративните неврози“
Задача на психологическото профилиране е да се формулира реалистична представа за 

доминиращите индивидуални характеристики на личността. Психологическият анализ на ин-
формацията от него осигурява възможност за идентифициране и интерпретиране на очакван и 
реализиран набор от действия, разкриващи индивидуалния стил на дейността /преподаването/. 
Психологическото профилиране на поведението се поставя като задача да се постигне нещо по-
вече от описание на структурата от дейности /нещо добре известно и достатъчно повърхност-
но, б.а./ на преподавателите. Акцентът в него се поставя върху типизацията, систематизирането 
и интерпретирането на динамични характеристики, определящи индивидуалния почерк в ре-
алното поведение, т.е. тези прояви на индивидуални особености, които съществуват обективно 
и са достъпни за наблюдение.

В проведеното изследване се прилага като базисен и достатъчно системен когнитивно-по-
веденческият подход. Проучват се способности за ясно разграничаване и адекватно разбиране 
на различни социални стимули при постигането на успешност и ефективност в поведението. 
Изучават се възможни нарушения в когнитивното им функциониране, които допринасят за де-
фицити в: 

•	  способността да се избира и проявява подходящо за дадената ситуация поведение;
•	  способността да се търсят и намират варианти за отчитане на всички фактори при 

решаване на даден проблем;
•	  способността да се планират действия, необходими за постигане на непосредствени, 

краткосрочни и дългосрочни цели и резултати;
•	  способността за регулиране на дефицити при управлението на впечатленията и под-

държане на социална идентичност и компетентност;
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•	  способността да се отчита психологическата перспектива, да се проследи очаквано-
то влияние на собствените постъпки върху мнението на другите, оценката на сериоз-
ността на действията и обема на репертоара от умения за поднасяне на извинения и 
осигуряване на издържан не само общо приет, но и научен отговор.

Психодинамичният подход към съвременните организации се свързва с прилагането на 
методи за изследване на личностната психодинамика и психопатология в диагностиката на ор-
ганизационните проблеми и често в дисфункционалното организационно поведение. 

Проблемните ситуации, тревожността и психичното напрежение в междуличностните 
отношения в организациите и групите, техните дисфункционални модели и много други често 
повтарящи се „организационни смущения“ имат своите ясни психодинамични интерпретации 
в понятието „корпоративни неврози“(КН). Те обозначават, че в общността преподаватели-сту-
денти е възможно да съществува невротична психодинамика, невротични симптоми и невро-
тично развитие. В тяхната съвкупност те дефинират проблемите, с които групата се сблъсква 
и решава през преобладаващата част от времето, в което съществува. Доколкото КН са като че 
ли непрекъснато повтарящи се /видимо преодолими/, но и много устойчиви се налага детайл-
ното им проучване в посочената група. 

В класическия психодинамичен модел на М.Кетс де Вриис и Д.Милър (1984) (по Джонев, 
С. & П.Димитров, 2014)диагностиката се насочва към открояване на пет типа КН: парано-
идни корпоративни неврози (ПКН); компулсивно натрапчиви корпоративни неврози (КНКН); 
драматично истероидни корпоративни неврози (ДИКН); депресивни корпоративни неврози 
(ДКН) и шизоидни корпоративни неврози (ШКН). М.Кетс де Вриис и Д.Милър формулират и 
понятието „доминантен невротичен стил“ на организацията, за да обозначат многообразието, 
чрез което дисфункционални общности изграждат и подържат различни начини за невротич-
но функциониране и развитие. КН са устойчиви, защото изследваните лица често са склонни 
да подържат сходни параадаптивни (невротични) модели на организационно и социално по-
ведение. Само устойчивата нагласа за себепознание и самоанализ може да помогне на орга-
низацията да достигне до пълноценно разбиране на собствените проблеми и непродуктивни 
невротични практики и действия. Отричането на съществуването на КН е едно от първите 
им проявления. 

поВеденчески профили на типоВете „корпоратиВни неВрози“
■  Драматично-истероидна корпоративна невроза (ДИКН)
Понятието за този тип въвежда З.Фройд (1993) като го свързва с аномална способност 

за изтласкване в детството, която по-късно прераства в невроза. Всеки човек е възможно за 
определен момент или продължителен период от време да изтласква от паметта си знания за 
събития, които могат да не са му известни. Той постъпва най-често така с неприятни за него 
факти. Изтласканото знание оставя следи и в съзнанието и затова не е възможно да се игнори-
рат напълно. При истероидите тази „способност“ достига по-далеч: те са способни да лъжат 
като изобщо не осъзнават, че го правят. 

По сходен начин дефинира понятието и Ф.Ницше (2003) като отбелязва: „Аз направих 
това – говори ми паметта. Аз не бих могъл да го изговоря – говори ми паметта, оставаща неу-
молима в спора. И настъпва момент, когато паметта накрая отстъпва.“ 

Истероидът умее да потиска дори физиологичните си рефлекси. Неговото лъжливо по-
ведение се приема за симулация, защото той лъже с невинно изражение на лицето, говори със 
събеседниците си „просто“, „дружелюбно“ и „правдиво“. Безкрайната лъжа в период на „не-
принудено общуване“ с другите става истина. Когато се вживява в ролята си истероидът не се 
нуждае от това да приспособява поведението си към изменения на ситуацията и затова много 
често загубва крайната си цел. Той често се представя под измислени имена, титли и извърш-
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вани дейности, докато има необходимост от това. Ако целта е възникнала съзнателно, по-късно 
може да се преследва и несъзнавано (Леонгард, 1989). Една от мотивировките в поведението 
на истероида е болезнена „потребност от признание“. Често тя се изявява като „рентнаистеро-
идна невроза“, при която стремежът е към материална осигуреност. В името на нея той лъже, 
мошеничества, движен само от користни парични интереси и неудържима жажда да се наджи-
веят другите хора. Истероидът се жалва, че по отношение на него се извършват несправедли-
вости, че незаслужено получава удари от съдбата. Изявяват се: склонност към самосъжаление; 
на страданията и болестните явления и стремеж „да се мълчи“ страдайки чрез демонстрация 
на самообладание. При истероидната невроза се откриват: необмисленост на постъпките, жи-
вот за момента и неспособност да се преоценяват целите (Леонгард, 1989).

При „ДИКН“ хората са дръзки, импулсивни, артистични, невъздържани и трудно контро-
лируеми. Те се предоверяват на интуицията и емоциите. Спонтанно и без разсъждение поемат 
рискове. Наблюдават се нарцистични и хистероидни черти. Последните се използват, за да се: 
получи лично внимание, признание и адмирации; наложат като меродавни личните допуска-
ния, модели, хрумвания и собственото его. При „ДИКН“ се неглежират с лекота приоритетите, 
съгласуваността и ограниченията в дейността. Изгражданите проекти са несъвместими, не-
достатъчно обмислени и обсъдени. Рядко те се тестват предварително и се използват само за 
„нарцистично самозадоволяване“ (Джонев, С. & П.Димитров, 2014).

При „ДИКН“ се разиграват роли, вариращи от пълно потискане и лицемерие /пред по-ви-
соко стоящите/ до крайна егоцентричност/пред студентите/. С това може да се обясни особе-
ния „дар“ да се внушава към себе си любов и симпатия в по-високо стоящите в йерархията и 
подлагане на нападки и заплитане на интриги към конкуренти и по-ниско стоящи (Леонгард, 
1989). Често се разиграва „двойна игра“ в стремеж да се скарат двама конкурента. Започва се 
с това да се ухажва и получава доверие от единия, като го очерня в очите на другия. След това 
се прави обратното. Посоченото е симптом за слабо развит етически комплекс, безсъвестна и 
безсрамна прикритост. Патосът в изказванията, мимиката и жестовете са насочени към „заслу-
жено доверие“. 

■ Симптоми на хистрионното личностно разстройство
В Справочника за диагностичните критерии на ДСН-ІV-ТР (2009) се посочват следните 

контекстуални особености: усещане за неудобство в ситуации, когато лицето не е център на 
внимание; несъответно, сексуално съблазняващо и/или провокативно поведение; акцентуация 
върху външния вид с цел привличане на внимание; прекалена цветистост и малка конкретност 
в стила на речта; драматичност и театралност по отношение на себе си; приемане на взаимоот-
ношенията като много по-интимни, отколкото те са в действителност.

Към посочените характеристики могат да се прибавят и следните (Корсини, Ред., 1998):
•	  избухливо настроение: безсмислени капризи, несдържана чувствителност и склон-

ност към измама и ревност;
•	  променлива емоционалност: краткотрайни, драматични и изкуствени емоции, лесно 

възбуждани или отегчени;
•	  представа за себе си като общителен(а): възприема се като контактен(а), стимули-

ращ(а) и очарователен(а); привлича много бегли запознанства и се радва на „забър-
зан“ социален живот;

•	  междуличностна прелъстителност: активно се търсят похвали и манипулират дру-
гите, за да се спечели внимание и одобрение; показва се себедраматизиращо и детин-
ско „ексхибиционистко поведение“;

•	  когнитивна дисоциация: слабо се интегрират преживяванията, което води до непо-
следователност в ученето и непроверени мисли; преценките са ненадеждни, непо-
стоянни и неуравновесеност.

МЕТОД ЗА ОЦЕНКА НА ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЧРЕЗ АЛТЕРНАТИВЕН ...
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■ Симптоми на нарцистичното личностно разстройство
Втората съставна част на „ДИКН“ се свързва с нарцистичнотоличностово разстройство. 

В Справочника за диагностичните критерии на ДСН-ІV-ТР (2009) се посочват следните негови 
прояви: грандиозно усещане за собствената значимост; ангажираност с фантазиране за безгра-
ничен успех, надареност, красота и перфектна любов; вярвания за „специалност и уникалност“ 
и стремеж за установяване на връзки със сходни такива индивиди; очакване и изискване на 
прекомерно внимание; изява на чувство за предопределеност и мистичност; нежелание за въз-
приемане и разбиране на чуждите преживявания; използвачество на другите при постигането 
на собствените нужди; чести прояви на завист към другите и убеденост, че те проявяват също 
завист; арогантност и високомерно поведение. 

Към посочените характеристики Ото Кернберг прибавя и следните (по Корсини, Ред., 
1998): изява на необичайна степен на насоченост към себе си; „кух“ емоционален живот и 
експлоататорски, а понякога и паразитни отношения към другите; хипохондричност, депресия 
и чувство за празнота и „умрялост“; „надут“ Аз-образ, когнитивна експанзивност, дефицит на 
социално съзнание и безгрижие.

Нарцистичните личности се грижат само за собствените си нужди и приоритети. Те са 
склонни да действат подмолно в стремежът им към успех /лъжат, мамят, украсяват истината и 
кроят схеми за да навредят на другите/. Това са хора, които имат себично съществуване за чуж-
да сметка. Те почти никога не виждат вината в себе си и приемат всеки, който не ги цени така 
високо, както те ценят себе си за нищожество, което трябва да бъде унижавано и тормозено. 
Увереността на нарцисиста всъщност е арогантност и инфантилна нужда непрекъснато да са 
център на внимание /егоцентричност/. Когато другите не се отнасят към него „подобаващо“, 
те реагират с инфантилен гняв, градиращ от цупене през мрънкане до кипящо недоволство, 
а понякога и до насилие. Омаловажаването на другите е черта, която нарцистичната личност 
притежава в изобилие, защото мисли, че всичко й е позволено. В нея няма усещане за ясни 
граници, закони, правила и социални норми, но непрекъснато търси позиция, от която да може 
да контролира другите.

Джо Наваро(2016) твърди, че отначало е трудно да различите нарцисистите, защото те 
могат да бъдат привлекателни, интелигентни и с ореол за всемогъщество. По-късно поведе-
нието им започва да варира от открити прояви на арогантност, надменност или грандомания до 
резервираност, снизходителност, дръпнатост и изтънчена жестокост /умишлено ще пропуснат 
да признаят някое постижение на другите или ще пренебрегнат преживените от тях болка и 
страдание/. Ако не получат каквото искат, може да се наблюдават поведенчески реакции като: 
цупене, подбелване на очи, презрително отношение, мърморене, напускане на ситуацията, кре-
щене, навикване, хвърляне на предмети, тормоз и изтощаване на другите, чувство за собстве-
ност върху тях (Наваро, Д., 2016).

■ Компулсивно натрапчива корпоративна невроза (КНКН )
При „КНКН“ цялото поведение е концентрирано върху конформизма, налагането и спаз-

ването на процедури, правилници и инструкции. Общото между „ПКН“ и „КНКН“ е, че се 
изграждат огромни официални и тайни схеми за контрол /привидно в името на сигурността и 
спокойствието на другите хора/. При първата невроза („ПКН“) акцентът се поставя върху въ-
трешната, а при втората („КНКН“) – върху външната система за следене, контрол и сигурност. 
В организациите с изявена „КНКН“ съществува натрапчива ангажираност и свръхзагриженост 
за загубата на контрол, власт и авторитет. Ръководството /преподавателите/ управлява като „сее 
изненади“, държи другите /студентите/ нащрек и в ситуация на дезинформация, и неопределе-
ност. При „КНКН“ се потиска иновационният потенциал и се пропуска усъвършенстването в 
подготовка за нужните промени(Джонев, С. & П.Димитров, 2014).
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В Справочника за диагностичните критерии на ДСН-ІV-ТР (2009) се посочват следните 

контекстуални особености: 
•	  прекалена ангажираност с детайли, правила, списъци, графици и то до степен, че 

важната част от дейността се игнорира;
•	  перфекционизъм, пречещ на завършването на дейността поради свръх високите лич-

ни стандарти;
•	  прекалена отдаденост на работата и продуктивността за сметка на свободното време 

и приятелствата /без това да се налага от очевидна икономическа необходимост/;
•	  свръхсъвестност, скрупольозност и праволинейност относно етика и ценности /без 

да се дължи само на културна или религиозна идентичност/;
•	  неохотно прехвърляне на задачи на други хора, освен ако те се подчиняват на него-

вия стил на дейност;
•	  налагане на себе си и на околните, скъпернически стил на спестяване /на парите се 

гледа като на запас за „черни дни“/;
При разпознаване на обсесивно-компулсивната личност/ананкастна/ се прилагат след-

ните диагностични критерии: свръхконтролирано придържане към нереалистични стандарти; 
неспособност да се вземат решения; преживявания за „хронично нещастие“; напрегнатост; 
посърналост; висок контрол на всяка емоционална експресия; благоразумност и лоялност; не-
обикновено придържане към социалните конвенции и уместност; предпочитание към любез-
ни, формални и дистанцирани лични взаимоотношения; педантичност, организираност и ме-
тодичност; нежелание да се превключва към непознати или нови идеи и обичаи(Шуорт, Д.&Б.
Байет, 2012).

Към посочените характеристики се прибавят в следната последователност и симптомите 
(Корсини(Ред.), 1998): поведенческа регидност; емоционален свръхконтрол; подчинение на 
правила и авторитети; подозрителност и загриженост за реда в организацията /към студенти-
те/; догматичност и липса на спонтанност; предпазливост и нерешителност, свързани с неимо-
верен страх от грешки; преизпълненост със съзнание за социалните йерархии; авторитарност 
към подчинените им и раболепност пред ръководителите.

■ Параноидно корпоративната невроза (ПКН)
„ПКН“ се наблюдава често и отчетливо в организации, в които ръководителите /препода-

вателите/ са свръх подозрителни към другите /студентите/. Те са вътрешно убедени, че другите 
не им мислят доброто, опитват се да ги изместят, заговорничат срещу тях, склонни са да ги 
злепоставят и подведат. Такива ръководители /преподаватели/ отделят изключително много 
време, енергия и усилия да следят другите /студентите/, да ги „разузнават“, контролират и раз-
следват. С времето всички членове на организацията са „заразени“ от това поведение. Достига 
се до многопластови разследвания, преследвания, репресивни и санкциониращи регулации.

„ПКН“ лесно се разпознава, защото най-често организацията, за която е характерна, е 
свръхконсервативна и реактивна, т.е. реагира се бурно и агресивно на проблемите, а не кон-
структивно и творчески (Джонев, С. & П.Димитров, 2014).

Джо Наваро (2016) твърди, че параноидните личности са погълнати от ирационално не-
доверие и страх. Те са крайно подозрителни. Сковаността в мисленето им е непробиваема за 
логически операции и ги прави осъждащи, предубедени и напрегнати. Параноидните възпри-
емат само мрачната страна на нещата. Ключови техни черти са: лесно обидчиви, склонни да 
спорят и мразят, ревниви, злопаметни, съмняващи се в мотивите на хората, оспорващи пра-
вилата, изпитващи неприязън и омраза към различните от тях, свръхчувствителни, хиперак-
тивни, непреклонно свръхподозрителни, ирационално страхливи, потайни, догматични, колек-
ционери на обиди (Наваро, Д., 2016).
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Понякога параноидните личности изглеждат размъкнати или се обличат като прошляци, 
което е неподходящо за повечето работни места. Те могат да си придават враждебен, застра-
шителен, бунтовен вид.

Тези личности са офисните бунтари, които са или крайно дразнещи и неприятни, или 
тихомълком кроят планове, често предизвикващи брожения. Има и офисни саботьори, които 
се стараят дребните неща да не се свършат правилно, докладите да се бавят, обажданията да не 
се връщат. Пословични са споровете с шефовете, разпространяват слухове, оспорват процеду-
ри. Безкомпромисната свръхподозрителност, страхове и омраза, съчетани с поставянето им на 
ръководни длъжности могат да доведат до изумителни поражения.

■ Шизоидно корпоративната невроза (ШКН)
При „ШКН“ подобно на „ДКН“ е налице „лидерски вакуум“. Хората са убедени, че ситу-

ациите и действията няма да се развият благоприятно за тях, каквото и да се опитат да напра-
вят. Те мислят, че другите само ще ги наранят, ако ги допуснат по-близо до себе си. Наблюдава 
се ангажираност с фантазиране, бленуване и бягство от проверката на действителността не с 
действия и комуникации за справяне с трудностите и задачите. Води се многопластова война 
– от интриги, мълви, слухове, инсинуации и заговори до открита ескалираща агресия и опо-
зиционно противопоставяне. На дневен ред не са съвместната работа, екипността и сътрудни-
чеството в дейността. Централно в организацията е самообслужващото поведение (Джонев, С. 
& П.Димитров, 2014).

■ Депресивно корпоративна невроза (ДКН)
При „ДКН“ хората се чувстват безпомощни, неспособни и демотивирани да се опитат да 

променят потискащата ги и натъжаваща ситуация, в която се намират и да подобрят самоува-
жението и психосоциалния си статус. Липсва конструктивно поведение, активност, иновация 
и търсене на нови продуктивни решения. Изпълняват се рутинни и програмирани действия. 
Хората с „ДКН“ са обезвластени, обезверени, отчуждени. Те не търсят и трудно приемат пред-
ложена им помощ. Със задълбочаването на „ДКН“ се достига до самоизолираност, свръхпа-
сивност и капсулиране, придружени с примитивни механизми като отричането, че е нужна 
чужда външна помощ и програми за промени (Джонев, С. & П.Димитров, 2014).

Джо Наваро (2016) твърди, че поведението на емоционално нестабилната личност варира 
от тиха болка, отчаяние и непрекъсната унилост, раздразнителност и тревожност до непрекъс-
нат стремеж да се търсят скандали и упражнява тормоз. Влиянието на нестабилните личности 
в организацията може да е демобилизиращо и затова много фирми стават нетолерантни към 
тях, когато избухват на работното място. Някои организации стигат дотам, че да въведат т.нар. 
правило на Сътън, чрез което да установят „свободна от гадняри“ среда или зона в офиса.

Емоционално-нестабилните личности са свръхчувствителни, не приемат добре критика-
та, твърде чувствителни са към реални или въображаеми обиди, бързо влизат в ролята на жерт-
ва и веднага демонизират околните или ги обвиняват в нелоялност, основана на въображаеми 
подозрения.

Емоционално-нестабилните личности често отблъскват хората като прекрачват правила-
та и границите, държейки се по твърде любопитен, твърде изискващ, твърде прилепващ или 
твърде нуждаещ се начин. Тези личности често се възприемат като: „наивни“, „лековерни“, 
„проблемни“, „неконтролируеми кралици на драмата“, „вътрешно празни“. Възможно е те да 
залитнат към компулсивно поведение, свързано с търсене на удоволствия или болка, които 
възприемат като едно и също (Наваро, Д., 2016).
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постаноВка на изследВането

■  Цел на изследването. Целта на изследването е да се проучи и установи чрез оценява-
не от студентите на теоретичното и конструирано въз основа на него емпирично рав-
нище на същността, релациите и различията в профила на корпоративните неврози 
при научно-изследователския екип от специалност „Психология“. 

■  Обект и организация на изследването.Изследването се проведе в края на м.януари 
2016г. с всички студенти от специалност „Психология“ в редовна и задочна форма 
на обучение – ОКС „Бакалавър“ (98 лица) от ПУ „Паисий Хилендарски“ - Пловдив. 
Поради характера, целта и задачите на изследването, същото се проведе анонимно и 
без отчитане на полови, възрастови и други демографски признаци.

■  Хипотези на изследването.
•	 Очаква се, че в най-висока степен ще се изявят симптомите на Драматично-ис-

тероидната корпоративна невроза. 
•	 Допуска се, че нито една от изследваните корпоративни неврози няма да се про-

яви в чист вид, доколкото невротичното развитие на личността предполага по-
лиморфност в проявите си.

■  Метод на изследване.В изследването е конструиран централен въпросник въз осно-
ва на симптоматиката за „корпоративните неврози“на М.Кетс де Вриис и Д.Милър 
(1984) (по Джонев, С. & П.Димитров, 2014). Всеки тип „корпоративни неврози“ има 
свои ключови „индикативни“ характеристики, субективна феноменология и пове-
денческа манифестация. Очертават се три нива на описание на тяхната симптомати-
ка: индикативни характеристики; невротична феноменология /фантазми/ и дисфунк-
ционални поведения. Въпросникът съдържа 34 личностни характеристики, които 
представят петте разновидности на „корпоративните неврози“: „ПКН“ – 8; „КНКН“ 
– 6; „ДИКН“ – 7; „ДКН“ – 6 и „ШКН“ – 7. От изследваните лица се очакваше да ги 
оценят по петмерна скала. Този подход позволява да се ранжират личностните харак-
теристики и състави психологически профил за всяка група „корпоративни неврози“ 
/Приложение №1/. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Опитайте се да прецените в каква степен Вашите преподаватели по психология по време 

на целия курс на следването Ви, най-често демонстрираха следните когнитивни, емоционал-
но-оценъчни и поведенчески личностни характеристики. Моля, отговорете на всички твърде-
ния. Моля, използвате посочените по-долу възможни отговори, за да посочите със съответната 
цифра (поставена в кръгче) степента, в която се изисква или мълчаливо очаква:

1. Въобще не
2. В незначителна степен
3. В умерена степен
4. В голяма степен
5. В много голяма степен

1.  подозрителност и недоверие към студентите

2.  свръхчувствителност и свръхбдителност към собствените изяви

3. застрашеност за собствената позиция от страна на студентите
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4.  хладна, прикриваща емоциите (и/или незнанието) и представяща се за рацио-
нална собствена позиция

5.  разстроени връзки с действителността и развитието на науката

6. свръхангажираност с проверки за присъствие на лекции и упражнения и подо-
зрителност към справянето със задачите

7. снижен или отсъстващ капацитет за спонтанно, автентично и непринудено по-
ведение

8.  манифестирани защитни диспозиции и примитивизация („Аз……………..!)

9. перфекционизъм и свръхвзискателност

10.  дребнавост, догматизъм и заядливост

11.  демонстриране на контролни (екзаменаторски) правомощия

12.  скованост и готовност да се отлагат решенията

13.  неспособност да се отклони поведението от предварително избран сценарий 
или план за действие

14. свръхреагиране на критики, инициативи и предложения за промяна

15.  постоянно драматизиране с централна (водеща роля) за собственото „Аз“

16.  трудно удържимо и многопосочно привличане на вниманието върху собствена-
та личност

17. свръхангажираност както със собствените идеи и постижения, така и с нуждата 
да бъде забелязан/а/, харесан/а/ и адмириран/а/ от студентите

18.  превръщане на работните взаимодействия и контакти в представления, изпъл-
нения пред студентската аудитория

19.  резки преходи от свръхидеализиране до пълно обезценяване на околните от 
собствените нужди и настроения

20.  склонност да се експлоатират другите (студентите)

21.  самовлюбено, самообслужващо се или комфортно мислене и поведение на ос-
новата на допускания, предположения и собствени мнения

22. чувство за вина и загуба на собствената значимост
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23. самосъжаления и самообвинения

24.  чувство за безпомощност и безнадеждност

25. свръхпесимистичен поглед към всички и всичко

26.  потиснатост и нежелание да се действа

27.  нерешителност, пасивност и дезангажираност

28. себеотстраняване от случващото се в обучението

29. дезангажиране и незаинтересованост от студентите

30. отдръпнатост и не възприемчивост от мненията и позицията на студентите

31.  липса на чувствителност и неспособност за съпреживяване в обучението

32.  безразличие към критики и похвали, санкции и награди

33.  хладна и дистанцирана позиция, безчувственост

34.  пасивно-защитно и/или агресивно-защитно поведение

Пол…………………… Възраст ……………… Инициали …………………..

резултати и обсъждане

В резултат на проведеното изследване се оформиха три поведенчески профила при отчи-
тане ранговото мястои най-често оценяваните характеристики на преподавателите от страна 
на студентите. 

В първата група са представени три разновидности на „корпоративните неврози“: 
„ДИКН“ – 5; „КНКН“ – 3 и „ПКН“ – 3. Общата сума от груби точки е 241.09 или за групата х 
средно емпирично = 4.38. Това представлява и представя 87.60% от максималния брой точки 
на студентите. 

Психологическият профил на преподавателите в тази група се представя от следните по-
веденчески измерения /в йерархичен порядък/. Преподавателите демонстрират преди всичко 
своите контролни /екзаминаторски/ функции. Често проявяват дребнавост, догматизъм и заяд-
ливост. Те се съчетават с перфекционизъм и свръхвзискателност. Отчетена е склонност към 
експлоатиране на другите /студентите/. Като характерни се посочват свръхангажираността със 
собствените идеи и постижения, както и нуждата на преподавателите да бъдат забелязани, 
харесвани и адмирирани от студентите. Същото се съчетава с постоянно драматизиране с цен-
трална /водеща/ роля на собственото Аз и трудно удържимо и многопосочно привличане на 
вниманието към собствената личност. На лице са свръхчувствителност и свръхбдителност към 
собствените идеи при снижен или отсъстващ капацитет за спонтанно, автентично и неприну-
дено поведение. Отбелязват се и самовлюбено, самообслужващо се или комформно мислене и 
поведение на основата на допускания, предположения и надценяване на собственото мнение 
при манифестиране на защитни диспозиции и примитивизация/„Аз … !“/.

Описаният психологически профил отразява преобладаването на три групи корпора-
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тивни неврози: Драматично-истероидна корпоративна невроза; Компулсивно натрапчива 
корпоративна невроза и Параноидно корпоративната невроза. 

Във втората група са представени четири групи корпоративни неврози: „ПКН“ – 4; 
„ШКН“ – 4; „КНКН“ – 3 и „ДИКН“ – 2. Общата сума от груби точки е 209.77 или за групата х 
средно емпирично = 3.22. Това представлява и представя 67.40% от максималния брой точки 
на студентите. 

Психологическият профил на преподавателите в тази група се представя от следните по-
веденчески измерения /в йерархичен порядък/. Те проявяват хладна и прикриваща емоциите 
/и/или незнанието/ и представяща се за рационална собствена позиция. Свръхангажирани са с 
проверки за присъствие на лекции и упражнения и са подозрителни към справянето със зада-
чите, съчетано с недоверие към студентите.

Отчитат се разстроени връзки с действителността и развитието на науката. Като харак-
терни се посочват дезангажираност и незаинтересованост от студентите и отдръпнатост и 
невъзприемчивост към техните мнения и позиции. Характерни за тази група са хладната и 
дистанцирана позиция, безчувствеността, сковаността и готовността да се отлагат решенията. 
Преподавателите са неспособни да отклоняват поведението от предварително избран сцена-
рий или план за действие. Същото се съпътства със свръхгенериране на критики, инициативи 
и предложения за промени.

Наблюдават се резки преходи от свръхидеализиране до пълно обезценяване на околните, 
на техните нужди и настроения. Често работните им взаимодействия и контакти се превръщат 
в представления пред студентската аудитория, съчетани с безразличие към критики и похвали, 
санкции и награди.

Описаният психологически профил отразява преобладаването на четири групи корпо-
ративни неврози: Параноидно корпоративната невроза; Шизоиднокорпоративната невроза; 
Компулсивно натрапчива корпоративна невроза и Драматично-истероидна корпоративна 
невроза. Наблюдава се сходство в изявата на три от корпоративните неврози. Профилът е 
различен с това, че тук водещи са параноидната и шизоидната корпоративни неврози /общо 
8 характеристики от 13 такива/.

В третата група са представенидве групи корпоративни неврози: „ДКН“ – 7 и „ШКН“ 
– 3. Общата сума от груби точки е 158.10 или за групата х средно емпирично = 3.16. Това пред-
ставлява и представя 63.20% от максималния брой точки на студентите. 

Психологическият профил на преподавателите в тази група се представя от следните по-
веденчески измерения /в йерархичен порядък/. Преподавателите са описани като потиснати 
и с липса на желание за действие. Отчита се техния свръхпесимистичен поглед към всички и 
всичко. Наблюдавани са нерешителност, пасивност, дезангажираност и чувство за безпомощ-
ност и безнадеждност. Посочва се склонност към себеотстраняване от случващото се в обуче-
нието, самосъжаление и самообвинение.

Отчетени са наличието на чувство за вина и загуба на собствената личност. Застраше-
ността на собствената позиция от страна на студентите преподавателите преодоляват с пасив-
но-защитно и/или агресивно-защитно поведение.

Описаният психологически профил отразява преобладаването на две групи корпоратив-
ни неврози: Депресивно корпоративната невроза и Шизоидно корпоративната невроза с пре-
обладаване на първата /7 характеристики/.

препоръки

Описаните в три големи групи, като резултат от изследването, корпоративни неврози биха 
могли да бъдат повлияни в най-голяма степен чрез прилагането на фокусирана върху решение-
то кратка терапия („ФРКТ“). При нея се избягва анализ и обсъждане на минали събития и 
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ситуации в полза на настоящето и бъдещето. Фокусът се поставя върху това, което е възможно 
и се игнорира интересът към възникването на проблемите. Акцентът на „ФРКТ“ се базира вър-
ху оптимистичното допускане, че хората са здрави, компетентни и способни да конструират 
решения, които могат да подобрят живота им. Центърът на „ФРКТ“ е върху това, което „ра-
боти“ /работеща концепция/, а не върху проблемите, които трябва да се елиминират. 

„ФРКТ“ би могла да се допълва и от рационално-емоционално поведенческа терапия 
(„РЕПТ“) на Албърт Елис. Нейното основно допускане е, че хората допринасят за собствените 
си психологически проблеми, както и за конкретните симптоми чрез закостенели и крайни 
убеждения, към които се придържат игнорирайки промените на събитията и ситуациите.

Предлаганата препоръка се основава на възгледите на редица психотерапевти при коре-
кцията на посочените неврози. Същите са обобщени в тяхната пълнота и последователност на 
прилагането от Дж.Кори (2015).
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Скорошни проучвания установяват, че тялото и външният вид са водещата причина за тормоз в 
училищна възраст. Настоящото изследване използва качествени методи (дълбинни полу-структурирани 
интервюта), за да анализира досегашния опит и мненията на 15 млади жени и 15 млади мъже във възни-
кваща зрелост за тормоза по отношение на тялото и външния вид, отчитайки също баланса между нега-
тивното и позитивното отношение към външността. С помощта на тематичен анализ са идентифицирани 
четири основни теми: да бъдеш обект на тормоз по отношение на външния вид –лични истории; явлението 
тормоз по отношение на външния вид в училищна възраст; явлението тормоз по отношение на външния 
вид във възрастта на възникваща зрелост; позитивни коментари по отношение на външния вид. Обсъждат 
се широкото разпространение на тормоза по отношение на тялото и външния вид; характеристиките, ста-
ващи повод за тормоз или за позитивни коментари; тормозът по отношение на външния вид като част от 
психосоциалното развитие в училищна възраст или като нарушение на социалните норми за ненасилие и 
толерантност към различието; ефекти на тормоза върху емоциите и себеприемането; ефекти на позитивни-
те коментари върху емоциите, самооценката и мотивацията за промяна на тялото; стратегии за противо-
действие на тормоза; преобладаване на позитивните коментари и протективни фактори срещу тормоза във 
възникваща зрелост. Препоръчва се отделяне на специално внимание на тормоза по отношение на тялото 
и външния вид в програмите и политиките за превенция на училищния тормоз и в усилиятаза промяна на 
нагласите по отношение на насилието и толерантността към различието.

Recent research has found that body and appearance are the leading cause of school bullying. This study 
uses qualitative methods (semi-structured in-depth interviews) to analyze the experiences and views of 15 female 
and 15 male emerging adultsabout body and appearance, also taking into account the balance between negative 
and positive attitudes towards appearance. Thematic analysis has identified four main themes: being a victim 
of appearance-related bullying - personal stories; the phenomenon of appearance-related bullyingat school age; 
the phenomenon of appearance-related bullying in emerging adulthood; positive comments on appearance. The 
high prevalence of body and appearance-related bullying; characteristics that are reasons for bullying or positive 
comments; appearance-related bullying as part of psychosocial development at school age or as a violation of social 
norms of non-violence and tolerance for differences; effects of bullying on emotions and self-acceptance; effects 
of positive comments on emotions, self-esteem and motivation for body change; strategies to opposebullying; 
predominance of positive comments and protective factors against bullying in emerging adulthood are discussed. 
It is recommended that special attention is paid to body and appearance-related bullyingin programs and policies 
forschool bullying prevention and in efforts for attitudechange regarding violence and tolerance for differences.

ВъВедение

Тормозът в училище се дефинира като негативни физически или вербални действия, кои-
то имат враждебно намерение, причиняват страдание на жертвите и се повтарят във време-
то, като включват неравенство на силите между насилниците и техните жертви (Craig&Pepler, 
1998; Olweus&Dan, 1997). Той е една от най-често срещаните форми на насилие сред младите 
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хора в световен мащаб. България не само че не прави изключение от тази тенденция, но у нас 
тормозът в училище е често срещан: по данни от международното сравнително изследване 
„Поведение и здраве при деца в училищна възраст – HBSC“ българските ученици на възраст 
11-15 години са на седмо място сред 42 страни с 15% жертви на тормоз в училище поне 2-3 
пъти месечно и на осмо място с 12.5% извършители на тормоз в училище поне 2-3 пъти месеч-
но (Inchley et al, 2016).

Установяват се както краткосрочни, така и дългосрочни ефекти върхувсички страни в 
тормоза – жертвата, извършителя, жертвата, която е едновременно и извършител, и наблюдате-
лите (National AcademiesofSciences, Engineering, andMedicine, 2016). Специално по отношение 
на жертвата се установяват ефекти върху физическото здраве (по-лошо здраве в сравнение с 
нетормозени лица; психосоматични оплаквания като главоболие, болки в стомаха, замаяност; 
нарушения на съня), промени в мозъчната функция, ефекти върху психичното здраве (интерна-
лизиране: ниска самооценка, самота, депресия, тревожност, суицидни мисли и опити, самона-
раняване), проблемно поведение (екстернализиране: агресия, насилие, криминални действия, 
злоупотреба с алкохол и наркотици), развиване на психотични симптоми по-късно в живота, 
понижени академичнипостижения, бягство от училище.Според скорошно проучваневъв Вели-
кобритания, жертвите на тормоз споделят за негативни последици върху: самооценката (87%), 
социалния им живот (83%), оптимизма (79%), ученето (68%), животът вкъщи (61%), намалява-
не на амбициите им за бъдещето (60%). Като директни последици от тормоза на поведенческо 
ниво, жертвите съобщават за: суицидни мисли (30%), самонараняване (29%), бягство от учи-
лище (27%), злоупотреба с алкохол/наркотици (14%), развиване на хранително разстройство 
(14%), антисоциално поведение (13%), бягство от дома (12%), рисково сексуално поведение 
(6%). Като промяна в ежедневното поведение в резултат на тормоза се наблюдава намаляване 
на времето, прекарвано навън и увеличаванена времето, прекарвано сам (Ditch the Label, 2015).

Изследванията обобщават факторите, повишаващи риска от тормоз за жертвата, в кате-
гориите индивидуалнихарактеристики, характеристики на групата от връстници, характерис-
тики на училищната среда, характеристики на семейната среда, характеристики на общност-
та, характеристики на обществото (Jeong, Kwak, Moon, & San Migel, 2013; SwearerNapolitano, 
2011). Като индивидуални характеристики, предпоставящи статуса на жертва, биват обсъжда-
ни пола, възрастта, етническата, расовата и религиозната принадлежност, социално-икономи-
ческия статус, сексуалната ориентация, наличието на увреждания, наднорменото тегло/затлъс-
тяването, академичните постижения, наличието на психологични проблеми като тревожност, 
депресия, суицидност, емоционални затруднения, агресивност, поведенчески разстройства, 
употреба на вещества (цигари, алкохол, канабис)(Ditch the Label, 2015; Jeong, Kwak, Moon, & 
San Migel, 2013; Merill& Hanson, 2016; SwearerNapolitano, 2011). От посочените характеристи-
ки наднорменото тегло/затлъстяването е единственият индивидуален рисков фактор, отнасящ 
се до външния вид, върху който са съсредоточени изследователски усилия; като цяло теглото 
и различните аспекти на външния видтрадиционно не са в центъра на вниманието на изсле-
дователите научилищния тормоз. В литературата относно образа за собственото тяло обаче 
негативнитепсихосоциални ефекти от наднорменото тегло/затлъстяванетои от други аспекти 
на външния вид, отклоняващи се в значителна степен от доминиращия социокултурен идеал 
за красота, са централен фокус на изследванията (Grogan, 2008; Александрова-Караманова, 
2014, 2017; Warkentin, Borghese, & Janssen, 2017). Поради доминиращата социокултурна норма 
за слабо тяло и негативните нагласи към свръхтеглото, които се формират още в ранна детска 
възраст, децата, юношите, а и възрастните с наднормено тегло/затлъстяване преживяват стигма 
и тормоз. В тази връзка се налага терминът „дразнене заради теглото“ (weight teasing), като 
изследванията установяват, че дразненето заради теглото, независимо от обективното тегло на 
лицето, е свързано с ниска удовлетвореност от тялото, ниска самооценка, разстроено хранене, 
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психосоматични симптоми,депресия, тревожност, суицидни мисли и опити, липса на роман-
тичен партньор (Eisenberg, Neumark-Sztainer, & Story, 2003; Neumark-Sztainer, Falkner, Story, 
Perry, Hannan, &Mulert, 2002; Warkentin, Borghese, & Janssen, 2017; Pearce, Boergers, &Prinstein, 
2002; Goldfield et al, 2010).

В последните години обаче изследователите на тормоза започват да включват в проуч-
ванията си и външния вид и установяват една интересна зависимост: именно външният вид 
(включително теглото, както и други аспекти) е водещата причина за училищния тормоз! (Ditch 
the Label, 2015; Bucchianeri, Gower, McMorris, & Eisenberg, 2016;

Oliveira, Silva, Mello, Porto, Yoshinaga, &Malta, 2015).При това тези резултати са получе-
ни в различни култури: Великобритания, САЩ, Бразилия. Във Великобритания ежегодно про-
веждано национално проучване върху училищния тормоз няколко години подред установява, 
че външният вид е на първо място като повод за тормоз, затова изследването от 2015 г. се фоку-
сира специално върху тормоза по повод на външния вид. Според 51% от участниците те са тор-
мозени заради външния си вид; 45% считат, че причина за тормоза са теглото или формата на 
тялото им. В САЩ процентът на тормозените заради външния вид и/или теглото е 25.3% при 
момичетата и 19.8% при момчетата. В Бразилия начинът, по който изглежда тялото или лицето 
са посочени като причина за тормоз от 34.8% от изследваните лица, веднага след излизащия на 
първо място с 51.2% общ фактор „други причини“. Външният вид е посочван като водещ ри-
сков фактор по отношение статуса на жертва и от учителите (Rosen, Scott, &DeOrnellas, 2016), 
той е идентифициран и като една от водещите причини при кибертормоз през Фейсбук (Brody 
&Vangelisti, 2017).

Настоящото проучване, проведено с лица във възрастта на възникваща зрелост (18-29 г.), 
използва качествени методи, за да анализира досегашния опит и мненията на участниците във 
връзка с тормоза по отношение на тялото и външния вид. Целта на проучването е да изследва 
актуалното преживяване на участниците и преживяването им в ретроспекция на негативни 
коментари или тормоз по отношение на външния вид в опита им като жертва, свидетел и/или 
насилник, а също и преживяването на позитивни коментари по отношение на външния вид в 
контекста на баланса между негативното и позитивното отношение към външността.

методология

Настоящият анализ е част от по-голямо изследване, основано на смесена качествено-ко-
личествена методология, целящо да проучи различните аспекти на субективното разбиране и 
преживяване на тялото и външния вид при младежи от двата пола във възрастта на възникваща 
зрелост в контекста на цялостния психичен и социален свят на личността, във връзка със зада-
чите на развитието в тази възраст и с базисните личностни особености. 

Качествената методология включва дълбинни полу-структурирани интервюта, в рамките 
на които изследваните лица споделят опита и мнението/отношениетоси във връзка с две групи 
теми:възникваща зрелост и тяло/външен вид. По отношение на тялото и външния вид проуч-
ваните теми включват: значимост на външния вид; позитиви и негативи от (не)привлекателния 
външен вид; идеал за външен вид на младите мъже и жени (субективен и доминиращ соци-
окултурен идеал в България); оценка на собствения външен вид (недостатъци; промяна във 
времето; поведенчески практики за промяна на собствения външен вид; оценка на съществу-
ващи и наблюдавани поведенчески практики за промяна на външния вид; влияние на социални 
източници (медии и непосредствено обкръжение) върху начина, по който мислим за тялото и 
външния си вид; негативни коментари/тормоз по отношение на външния вид в опита на участ-
ника като жертва, свидетел и насилник; позитивни коментари по отношение на външния вид в 
опита на участника.

Участници в изследването са 30 младежи във възрастта на възникваща зрелост - 15 млади 
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жени на възраст от 19 до 28 г. (средна възраст 22.7 г.) и 15 млади мъже на възраст от 19 до 29 г. 
(средна възраст 23.6 г.). Всички жени са студентки в университети в София – 9 в бакалавърска 
степен и 6 в магистърска степен; 9 са родом от София, а 6 от други градове. От мъжете студен-
ти в София са общо 13:7 в бакалавърска степен, 4 в магистърска степен, 2 в докторска степен; 
един е завършил бакалавърска степен и един е завършил магистърска степен. От мъжете 6 са 
родом от София, 2 от села близо до София и 7 от други градове. От жените 5 нямат партньор, 3 
имат партньор, но не съжителстват с него, и 7 съжителстват с партньора си; от мъжете 10 нямат 
партньор, 4 имат партньор, но не съжителстват с него, и един съжителства с партньора си.

Проведените дълбинни полу-структурирани интервюта са със средна продължителност 
от приблизително 33 минути на интервю (обща продължителност приблизително 16.5 часа). 
Със съгласието на участниците на интервютата е направен аудио-запис, който след това е тран-
скрибиран дословно (средна дължина на транскрипт – приблизително 15 стандартни страни-
ци, обща дължина на транскриптите – приблизително 452 стандартни страници). В процеса на 
анализ беше заличена всяка идентифицираща информация с цел запазване анонимността на 
участниците. Транскриптите са анализирани по метода на тематичен анализ (Braun & Clarke, 
2006). Тематичният анализ включва подробно запознаване със суровите данни чрез неколко-
кратно изчитане на транскриптите, идентифициране на тематична рамка и кодиране на оп-
ределени текстови сегменти чрез думи и кратки фрази, отразяващи релевантни на целите на 
изследването обобщения и интерпретации. Кодовете се групират в категории и след това в 
по-абстрактни и теоретични теми от по-висок ред, като се анализират и интерпретират темите 
и взаимоотношенията между тях (Braun & Clarke, 2006). 

резултати

Тематичният анализ идентифицира четири основни теми: да бъдеш обект на тормоз по 
отношение на външния вид –лични истории; явлението тормоз по отношение на външния вид 
в училищна възраст; явлението тормоз по отношение на външния вид във възрастта на възни-
кваща зрелост; позитивни коментари по отношение на външния вид.

Да бъдеш обект на тормоз по отношение на външния вид – лични истории. Тази тема 
е свързана със споделените от участниците преживявания като жертва на системен или сравни-
телно чест тормоз по отношение на външния вид. Повечето преживяванияса ретроспективни и 
се отнасят до училищната възраст – предимно начална училищна и средна училищна възраст, 
понякога и гимназия. Само трима участници споделят за негативни коментари по повод външ-
ния си вид и в настоящето. 

Степен на разпространение.От тридесетте участници в изследването 16 споделят, че са 
били жертви на системен или сравнително чест тормоз по отношение на външния вид, от тях 
8 мъже и 8 жени.Още двама от участниците (един мъж и една жена) споделят историята на 
приятел от своя пол, жертва на тормоз, на когото са оказали защита/подкрепа за преодоляване 
на тормоза. 

Външни характеристики, повод за тормоза.При четири от осемте млади мъже, жертви 
на тормоз вдетско-юношеската си възраст, поводът за тормоза е, че са били твърде пълни(„А-
ми, че съм с наднормено тегло, дебел, и там всякакви“). Друг млад мъж е подиграван от малък 
заради проблемите си със слуха; той също така е бил и едър/пълен, но това не е било повод за 
тормоз. Двама млади мъже са били подигравани като деца, защото са били твърде слаби, а един 
– че е бил твърде нисък(„Тогава за ръста нон-стоп ме бъзикаха“).Трима от тези млади мъже са 
носили и очила, за което също понякога са получавали подигравки.Две от младите жени са 
били обект на тормоз, защото са били твърде пълни (едната е носила и очила), две пък са били 
обект на тормоз, защотоса били твърде слаби(„Примерно аз доста слаба в гимназията и пре-
ди това бях, и цял живот са ме наричали „скелет на батерии“. …Чувала съм, че имам глисти, 
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примерно, в училище“). Други две млади жени са били подигравани, че са били твърде високи 
спрямо останалите си съученици(„Да, заради височина, бях най-високата в класа и ми се по-
диграваха, че съм много едра“).Други поводи за тормоз при участващите в изследването жени 
са били комбинацията от очила, брекети и къса коса, както и наличието на голямо количество 
пъпки по лицето. При двамата младежи, чиято история като жертви на тормоз е разказана от 
техните приятели, поводът за тормоза е, че са били твърде пълни.

Емоционални реакции на жертвата.Често при споделяне на историята за тормоза из-
следваното лице описва негативните емоции, които той е породил. Спектърът от негативни 
емоции се описва с фрази като „е, тогава доста неприятно ми беше всъщност“, „много ме 
дразнеше това нещо“, „аз лично се чувствах много зле“, „е, плакала съм, да“, „аз го приемах 
лично“, „преди много се ядосвах“,„факт, било ми е неприятно, особено като дете, тъй като все 
пак… детска психика…“, „е, в началото беше ужасно, особено като почнах училище, първи, 
втори клас, трети… беше ужас“, „наистина ми стана гадно, защото не звучи хубаво... да, боли, 
и, в смисъл, наистина жегва това“.

Понякога ужасът от тормоза се предава по друг начин, не с директното описание на емо-
ционалното състояние. Така например участникът, преживял може би най-тежкия случай на 
системен физически и психически тормоз (сега на 21 г.), спонтанно споделя за това, използ-
вайки силно емоционално натоварени думи, и описвайки ефектите от тормоза върху своята 
личност и поведение: „По принцип приятелите много, много ме тероризираха като малък… 
В Х. ме биеха, в У. ми се подиграваха… Много, много ми се подиграваха, обиждаха ме за 
най-малкото нещо… И вечно ме избягваха, което също… И затова, и аз така станах по-затворен 
в себе си. … Значи, помагал съм му (на един от насилниците), каквото мога, но… Стремя се на 
всички да угодя, за да може да се чувствам и аз спокоен, и те.“

Стратегии за противодействие на тормоза по отношение на външния вид. В личните 
истории за развитието на тормоза във времето нерядко се споменават опитите от страна на 
жертвата (или защитника на жертвата) да му противодейства с цел прекратяване или ограни-
чаване на негативните коментари по отношение на външния вид. В този план се открояват две 
стратегии: директно физическо или вербално противопоставяне на агресора или адаптиране и 
загуба на чувствителност към конкретния тип негативни коментари и липса на очакваната от 
агресорите емоционална и поведенческа реакция.

Една от формите на проявана директното противопоставяне на агресора е катонепосред-
ствен отговор на всеки един негативен коментар: „Но аз винаги съм им отговаряла, така че 
втори път да не… да не се обаждат“ или „Бе, направо си ги побийвах (тези, които ме обиж-
даха), щото бех, така, по-голем във класа“. Другата форма на директно противопоставяне се 
проявява като предприемане на решителни действия за прекратяване на тормоза след известен 
период на понасянето му:„Като малък (ме тормозеха). Впоследствие познатите и съучениците, 
и така нататъка, опитаха се там нещо да… се опитват да обиждат, две-три приказки на място, и 
престанаха“ или „Да, да, случваше се, като бях по-малък, след това спряха. Взех нещата в свои 
ръце и нещата спряха…. Предпочитам да не коментирам (какво направих). Нали имам право? 
… Разбрахме (се) с тях“. Подобно развитие на историята споделя и защитникът на прияте-
ля-жертва: „Е, не, със забележка, в смисъл, не се е стигнало до саморазправа, нали, физическа. 
Със забележки. (Престанаха),щото ме слушат, нали. После започнахме (да излизаме заедно с 
тях)… разбраха, че не е начина така. Те бяха после с него“.

Адаптирането и загубата на чувствителност към конкретния тип негативни коментари и 
липсата на очакваната от агресорите реакция се описват от участниците по следния начин: „В 
един момент, когато престанаха да стигат до мен тези неща, в смисъл аз наистина престанах 
да ги отразявам и някак си… престанах и да ги чувам, в смисъл… Вече нито съучениците ми 
отдаваха такова значение, а и аз самата не отразявах толкова“, или „Просто си казах, че това 
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съм аз и няма смисъл да им се връзвам, и те спряха… да говорят за това, просто не им беше 
интересно вече. … Но като цяло, когато спреш да им обръщаш внимание, и те спират“.

Ефекти върху Аз-а: приемане или промяна на себе си/тялото си.Тормозът по отношение 
на тялото/външния вид като конкретна форма на негативното въздействие на цялостната со-
циокултурна среда, фаворизираща определен идеал за тяло и външност, върху аспекти от фи-
зическата Аз-концепция на индивида, води до повишено внимание и саморефлексия към тези 
измерения на собственото тяло/външност, които са отхвърляни от обкръжението. В контекста 
на тормоза изследваните лица са преживели, а някои все още преживяват процеса на търсенето 
на начини, при които да се чувстват добре със себе си и във тялото си. Един от тези начини 
е свързан с приемане на собственото тяло/външност такива, каквито те са, и обикновено се 
отнася до физически характеристики, които лицата практически не могат да променят, като 
нисък ръст („Тогава за ръста нон-стоп ме бъзикаха. В момента даже също ме бъзикат, но вече 
съм си го приел това нещо“) или твърде слабо тяло, т. нар. от тях „бърз метаболизъм“ – не-
възможността им да качат килограми въпреки обичайното им обилно и често нездравословно 
хранене („На мен ми беше отнело много време в тийнейджърските години да свикна със себе 
си, защото преди бях много слаба наистина. Съответно доста от съучениците ми ме дразнеха 
за това и аз го приемах лично, но… Просто си казах, че това съм аз и няма смисъл да им се 
връзвам“. Обратно – когато характеристиките, обект на тормоз, в известна степен подлежат на 
промяна (например пълнотата), това мотивира лицата да търсят промяна на себе си/тялото си 
посредством занимания със спорт, промяна в хранителния режим, цялостна промяна на начина 
си на живот. Както споделя един от младите мъже: „Да, и са ме тормозили, постоянно са ме 
обиждали, и така нататъка, което до един момент, докато пречупих съзнанието си, че тяхното 
мнение не е фактор, и трябва човек да се харесва такъв, какъвто е. А ако не се харесва, да про-
мени нещо…. Да осъзнаеш, че за да изглеждаш добре или нещо, което не ти харесва, трябва да 
се промени по някакъв начин. Сядаш и решаваш какво трябва да се направи, и като цяло за да 
се промени това нещо – спорт, малко хранителен… диета, даже може би ограничения от сладко 
и тестени, и така“.Подобна е историята на приятелката на една от участничките: „Винаги съм 
била до нея, и в момента тя е с перфектна форма, перфектно тяло, не е била на диета, не се е 
тормозила, и сега в момента е здрав, уверен човек. … Започнахме заедно да тренираме, даже 
заедно гледахме упражнения, и оттам… започна всичко. Тя промени начина си на живот, и до 
ден днешен е доволна от себе си“.

„Отпадане“ на тормоза по отношение на външния вид. В рамките на обсъждането на 
личните истории за тормоза по отношение на външния вид възниква въпросът кога и как пре-
кратява този тип тормоз. Освен вече обсъдените случаи, в които тормозът спира в резултат на 
противодействието от страна на жертвата, най-честите отговори са, че тормозът просто отпада 
с времето, с порастването на участниците в него: „С възрастта всички осъзнават, че правят 
грешки, в смисъл, като се подиграват на другите. … Те престават. Като станат по-голями, на 
18-20 години, обаче дотогава…“, или „Както казах, може би някъде в средата на, да речем, от-
носително го казвам, 10-ти клас някъде, тези неща просто… спряха. В смисъл, наистина“, или 
„След като завършихме и станахме по-големи, явно те се… Започнаха да мислят по, и аз вече 
не знам, явно виждат, че не хубаво да се подиграват, явно… Така са го измислили, след като са 
навършили 18 години, и ся като се видя си приказвам с тях, говоря си“.

яВлението тормоз по отношение на Външния Вид В училищна Възраст.
Степен на разпространение. Сто процента от участниците имат опит с тормоза по отно-

шение на външния вид в училищна възраст като свидетели, а четирима признават, че редовно 
са отправяли негативни коментари за външния вид на своите връстници. Изследваните лица 
определят тормоза по отношение на външния вид като ежедневна и „масова практика“: „ви-
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наги се е случвало нещо, нещо с някой… някой за нещо да се заяде“, „ми всеки ден има таки-
ва подигравки“, „о, не знам, това е, така, постоянство. Постоянно се случват такива работи“, 
„между деца винаги е имало за какво да ти се подиграват, аз това съм забелязала“, „ааа, във 
класа имаше, да, имаше много. Винаги се намира някой“.

Външни характеристики, повод за тормоза.Според участниците, когато говорят в ролята 
си на свидетелина тормоз по отношение на външния вид, най-честият поводе теглото, при това 
наднорменото тегло: „Може би най-честото, за което е тормозен, за наднормено тегло пак“, 
„По принцип на пълничките… наистина много им се подиграваха“, „Теглото. Това е основният 
проблем на обществото, че когато някой е по-пълен, всеки се впечатлява“. Това кореспондира 
с личните истории на жертвите на тормоз, при които пълнотата също е най-честият повод за 
тормоз. Твърде слабото (кльощаво) тяло, което също нерядко е причина за тормоз в личните 
истории, се споменава само веднъж от наблюдателите на тормоза, катосъщевременно е изра-
зеновиждане, че на слабите хора никой не се подиграва: „И другите, примерно, по-различен 
метаболизъм ли, просто генетично са си някакви слабички такива. Нали, на тях никой не им се 
подиграва, на слабите никой толкова никога не им се подиграва“.

Друга характеристика, която се среща често при личните истории – ръста, практически не 
е споменавана като наблюдавана от свидетелите на тормоза.Проблемите със зрението – най-ве-
че носенето на очила, също са много често срещан повод за негативни коментари и според 
наблюдателите, и според личните истории; обект на тормоз са също децата с кривогледство. 
Нещо, което прави силно впечатление на свидетелите на тормоза, са негативните коментари 
по отношение на облеклото (дрехи, обувки, стил на обличане). Според някои от участниците 
подигравките по отношение на облеклото са свързани със социалния статус на семейството на 
жертвата (дрехите не са модерни, скъпи или маркови). Друга външна характеристика, която 
често става повод за подигравки, е прическата – ако момче е с твърде дълга коса, момиче – с 
твърде къса, или пък някой е с прическа, която се оценява като твърде екстравагантна от об-
кръжението му (прическа „тип ДжъстинБийбър“ в малко населено място). Повод за негативни 
коментари е също носенето на брекети. В отделни случаи се споменават също: физическото 
развитие през пубертета (порасналите гърди на момичетата), вежди, мустак при момиче, кри-
ви зъби, големи уши, прекомерното трениране във фитнеса при млада жена, изкривявания на 
гръбначния стълб, говорни дефекти, липса на хигиена и спретнат външен вид, походка, не 
носене на грим.Някои от участниците не желаят да конкретизират, според тях всяка една ха-
рактеристика може да бъде повод за подигравки и тормоз: „Не мога да ви кажа, за всичко, за 
всичко може да се хванат“. Особено валидно е това за младите мъже, които признават, че често 
са тормозили връстниците си „за абсолютно всичко“: „Ми аз в детските години съм бил, бях 
такъв, подигравчия… За каквото може съм се подигравал“.

Тормозът по отношение на външния вид в училищна възраст като норма – да или не? В 
контекста на обсъждането на тормоза по отношение на външния вид в училищна възраст като 
широко разпространена, всекидневна и масова практика, нерядко се наблюдава и един специ-
фичен аспект: разбирането за този тип тормоз като нормативен, като едно естествено и нормал-
но поведение, характерно за психичното и социалното развитиев детско-юношеска възраст. 
Така изследваните лица са склонни да отдават подобно поведение на това, че извършителите са 
„просто млади хора“, „ама те тогава са деца и са в един период, който…“ „(Различието) трябва 
да се приема. Обаче има хора, които просто не ги приемат, защото са във такава възраст – пу-
бертета, особено момчетата“. Както обобщава един млад мъж, „Тия неща ги е имало, има ги и 
най-вероятно ще ги има още доста време. Тогава, тия години… децата…“ Вербалното насилие 
по отношение на външния вид в училищна възраст бива оправдавано и нормализираночрез 
мисленето за него като „шега“, забавление и закачка, включително от някои от жертвите на 
тормоз. Младежите, които признават, че са тормозили връстниците си, споделят, че „не е с ня-
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каква цел за обида, а по-скоро за… за шега“, „е аз лично го правя за майтап да става“. Според 
някои от жертвите на тормоз „не става въпрос за някакво грубо такова подиграване“, „може би 
не е точно подигравка, един вид… особено в пубертета може би е тип закачка“, „когато е било 
към мене, е било към… шега повече“, „тези хора, които ми се подиграваха, то не беше нещо, не 
искаха да засегнат мен. Те искаха просто да се забавляват, били сме деца“.Както обобщава една 
млада жена: „абсолютно нищо от това не е, нито мойто, нито тяхното не е било подигравка, 
ами просто по-злобен бъзик. Не сме седели да се смеем или те на мен да ми се смеят за нещо, 
просто подбъзик и някой се засяга, това е. Не съм била в среда, където подигравките да са били 
умишлени. Просто го правиш на момента, изстрелваш го“.

Едновременно с приемането на тормоза в ученическа възраст като нормално явление 
присъства и виждането, че всъщност подобно поведение излиза извън социалната норма, че 
противоречи на ценностите за ненасилие и толерантност към различието. Голяма част от из-
следваните лица по време на целия разговор имплицитно поддържат позицията, че тормоза по 
отношение на външния вид е нещо лошо, някои от тях и експлицитно разсъждават върху това, 
че не трябва да „съдя хората по външния им вид всъщност, по никакъв начин“. В този контекст 
се споменава и че поведението на тормоз е израз на (липса на) определено „възпитание“, т.е. 
такъв тип социализация на детето/юношата, при който той не е интернализирал съответните 
ценности и социални норми. Немалко от изследваните лица изпадат в противоречие в рамките 
на интервюто, описвайки като негативно явление тормоза по отношение на външния вид, на 
който са били жертва или свидетел, и същевременно твърдейки, че това е нормално и типично 
поведение в детско-юношеска възраст, което не цели да вреди умишлено – въпреки че те сами-
те приемат наличието на и детайлно описват нанесените вреди. Понякога това противоречие 
може да се види и в рамките на едно изречение: „Но мисля, че за тези години, без да оправда-
вам, нали, такъв тип отношения, това са еднии… такива нормални, нормални неща, които се 
случват“.

Външен вид срещу качества.Нерядко участниците, при обсъждане на конкретен случай 
на тормоз или на тормоза по отношение на външния вид по принцип, противопоставят външ-
ния вид на качествата на тормозения.Акцентира се върху качества като интелект и справяне в 
училище, които стават причина за завист и раздразнение у връстниците на жертвата и водят до 
обиди и подигравки във връзка с някоя характеристика във външността: „Беше отличник, оба-
че беше по-кльощав като цяло и много се дразнеха с него“, „Може да има шестици и да е умен 
и такова, и веднага се плюе срещу него. …Окей, плюй го, ама утре тоя човек ще бъде нещо 
много повече от теб. …Да, може да не е красив, нали, облечен със дрехите, които родителите 
имат възможност да му купят, не със последна мода…“ 

яВлението тормоз по отношение на Външния Вид ВъВ Възрастта на ВъзникВаща зрелост. 
Степен на разпространение.Според повечето от жертвите на тормоз по отношение на 

външния вид този тип тормоз просто „отпада“ с времето и с порастването.Много от свидете-
лите на тормозасъщо са на мнение, че във възрастта след 18 години този тип негативни комен-
тари по отношение на външния вид изчезват, или пък споделят виждането, че „вече почти няма 
такива неща“, „мисля, че вече го няма това“, „някакви много епизодични“, „наблюдавал съм 
такива откъслечни, да, някакви такива прояви“.

Значително застъпена обаче е и другата гледна точка – че тормозът по отношение на 
външния вид съществува във всяка една възраст: „Да, не е само в училищата това. Ти си шиш-
ко, ти си такъв, ти си онакъв. Това е и сред възрастните“, „Подиграват се (младежите), аз съм 
ги виждал“, „Дори и при възрастните …съм виждала и съм присъствала на много неприятни 
ситуации за тях, нападки отново, подигравки, не приемат сериозно човека, който е“. Тази теза 
бива изказвана и като общо наблюдение относно човешката природа: „Хората са такива, че 
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често се подиграват на другите“. Споделят се и отделни случки на отправени негативни комен-
тари към външния вид, например към млада жена, която е твърде слаба: „или сега в работата 
нонстоп: „Ти, к’ви са тия диети, що не ядеш“. Аз ям съвсем нормално, никога не съм пазила 
диети, и са се опитвали по някакъв начин да ме засегнат със това“. Според един от участни-
ците между младежите по дискотеките често възникват конфликти, включително и по повод 
на външния вид, а пък на плажа младите хора често се присмиват на тези с наднормено тегло; 
друг участник е наблюдавал подигравателни коментари по повод теглото на млади жени от 
техни състуденти. Млад мъжсподеля за скорошни обидни коментарипо повод пълнотата му, 
както и за обида по повод наднорменото тегло на негова колежка от клиент. Млада жена раз-
казва за неприятен коментар по повод облеклото на пълничката й майка на работното й място, 
отправен й от нейния шеф.

Обсъждане на външния вид „във компанията“ – селективност на общуването.Намаля-
ването на честотата на явните и открити тормоз и обиди по повод на външния вид във възрастта 
след 18 години изглежда се дължи също и на селективността на общуването. Както споделят 
младите хора, голяма част от общуването им протича в един внимателно подбран кръг от близ-
ки хора (партньор, приятели, семейство, колеги, с които поддържат по-близки отношения); те 
са изградили своя среда, в която се чувстват комфортно, в която цари позитивна и подкрепяща 
атмосфера. В рамките на интервютата многократно се чува уточнението, че наблюденията и 
изводите, които биват споделяни, се отнасят до собствената „среда“, състояща се от сходни по 
интереси и виждания хора: „най-близките хора около мен са горе-долу със същото разбиране 
като мен“, „хората, които са около мен, може би бидейки те мои приятели и хора, които съм до-
пуснал в своя кръг, до голяма степен те приличат на мен“, „поне с хората, с които аз общувам, 
е така. За други хора може да не е така“. Както обобщава една от участничките, основното при 
изграждането на тази среда е взаимното приемане на качества и недостатъци, включително 
по отношение на външния вид: „Ти ако си приел някой човек да ти е приятел, ти го приемаш 
такъв, какъвто е. В повечето случаи както изглежда и… Нали, намираш нещо друго в него. В 
повечето случаи приятелите не са ни най-красивите хора, ние не сме си ги избирали по външен 
вид, а по черти, по характер“. 

В близката приятелска среда, често назовавана от младите мъже „компанията“, външ-
ният вид е обичайна тема на разговор, но, дори и негативни, коментарите за външния вид на 
приятелите се поднасят по добронамерен начин, „между приятели“: „Шегуваме се със, поне 
със моите, така, близки хора. Правиме си шеги на тема външен вид“, „Да, но знам, че го прави 
примерно с идеята, нали, за хумор, нали, за смешка, и да ме подразни нарочно. При което аз 
си го приемам много, нали, както трябва, нали, щото те не са злобни“.Между близките прия-
тели честната обратна връзка относно външния вид е особено важна, тя се очаква и се цени и 
не предполага някой да се обиди или засегне: „в кръга на шегата на някой, който просто да го 
накараш, нали, нещо да направи – да, но това са си между близки приятели, които няма да се 
обидят. Директно истината в очите“, „това си говорехме с една моя приятелка, за която също 
има достапрепятствия до постигане на нейната си идеална фигура. Тя ме познава достатъчно 
дълго време, за да има поглед върху нещата, и сме си достатъчно близки, за да може да ми ги 
казва в прав текст, без значение дали са в положителна или отрицателна насока“, „даже някой 
път като си напълнял, гледат да не ти го кажат. За да не те обидят. Въпреки че по-близките при-
ятели … казват: „Еее, малко се пооля“.Подобен тип коментари се споделят и в рамките на парт-
ньорските взаимоотношения: „той ми е казвал, че, нали, примерно малко съм се поотпуснала и 
така нататък. Много зависи твоя човек как го приема. Нали, ако го приемаш като критика, или 
ако го приемеш като човек, който е обективен с теб и който наистина ще ти каже истината“.

Този тип общуване е свързано директно и с насоки и мотивиране за промяна на външния 
вид: „при положение, че половината ми познати са със, сме доста, така, големи момченца, и 



1011
със… наднормено тегло, може да си го кажем… Аааа, да, говорим си, докато не се влезе във 
форма …Ами трябва да свали Х килограма еди-кой-си, примерно, мотивираме се помежду си, 
и – кой на фитнес, кой на тичане…“, „например тази мойта приятелка дето много обича да 
облича 58 неща върху себе си, просто всеки път едно и също нещо си повтаряме… аз тъпо и 
упорито й казвам, че не може така и не трябва така“, „да, по някой път съм се дразнела… Но 
след една минута вече разбираш, нали, каква е идеята в това нещо. И сме действали, пробвали 
сме да тренираме заедно, сега той е доста по-упорит от мен в тая насока“.

Изразяване на негативно отношение към външния вид на слабо познати или непознати 
хора.Освен към външния вид на приятели и близки, се случва негативни коментари да бъдат 
изказвани и към външния вид на напълно непознати, случайно срещнати хора, или на по-да-
лечни познати или колеги, с които не се поддържат близки отношения. Както вече беше посо-
чено, немалко от участниците саполучавали или наблюдавани обидни коментари по повод на 
външния вид, обикновено отнасящи се до теглото. В някои от случаите се наблюдават директ-
ни обидни подмятания от колеги, посочва се и случаят с обида от клиент: „един клиент … за-
почна да й се подиграва, че е дебела. Те не се познават, те не се познават. … Самотник и човек, 
който търсеше с кого да се заяде и няма на кого да си изкара нервите. Не може, не може първия 
срещнат да започнеш да си търсиш…“ Понякога група младежи се подиграват на по-пълните 
си колежки, на пълен човек на плажа или „с мойта приятелка като вървиме по улицата и, да 
кажем, видим някое, така, доста слабо момиче, и, нали, аз, случвало се е да подхвърля някой 
по-, така, злобен коментар от рода: „Ми да хапне нещо“.

Съществува и мнение, че във възрастта след юношеството се променя формата на изразя-
ване на негативно отношение към личността на другия – от директно отправяне на обиди към 
по-индиректни форми като говорене зад гърба или интриги: „А, има ги, разбира се. Само че в 
тоя случай не се казват в лицето, а се говорят зад гърба. Което е една от лошите черти на това да 
пораснеш, щото като си малък, си казваш каквото си мислиш, обаче после… Стават интригите 
и чакаш човека да излезне и след това започва“. Тази теза се застъпва и от „обратната й страна“ 
в рамките на темата за позитивните коментари по отношение на външния вид, които според 
някои от участниците нерядко са израз на лицемерие или пък са саркастични.

Външен вид срещу качества – какво цели тормозът?Както и при тормоза по отношение 
на външния вид в училищна възраст, тук също се акцентира върху противопоставянето на 
външен недостатък и ценни качества на личността, този път като опит за омаловажаване на 
достойнствата на човека в професионален аспект: „Примерно той притежава много добри ка-
чества, и много повече качества дори и от тези, които го подиграват… А пък не дай си боже да 
усетят, че той е по-кадърен от тях – това в работата, е като „Това момче, тоя кривогледия ли ще 
ме учи мене“. Опитвайки се да прикрият по-добрия, да го отстранят по някакъв начин, използ-
ват тази тактика. Да го обидят на личностна основа, не на професионална и така нататъка, на 
неговите качества, просто като професионалист“.Понякога просто се отбелязва, че външният 
вид е най-удобната мишена за уязвяване на личността: „много често съм забелязал дори чисто 
когато някой иска да се присмее на някого, го цели заради физически недостатъци“.

Обидните коментари по отношение на външния вид като нарушаване на социалната 
норма.Докато въпросът доколко тормоза по отношение на външния вид в училищна възраст е 
нарушение на социалните норми е в голяма степен противоречив, то във възрастта на възни-
кваща зрелост позицията по този въпрос е недвусмислена. Обидните коментари относно външ-
ния вид биват категорично отхвърляни като нередно и нанасящо вреди поведение: „хората са 
такива, че често се подиграват на другите и така нататъка, което не е редно. Дори да видиш 
нещо, някакво несъвършенство в някой, не е правилно да се подиграваш. Може това да си е 
твое мнение, но може и да се каже по, в смисъл, няма нужда дори да се казва. Освен ако не му 
го кажеш лично на човека, за да може примерно той ако не го е видял, да, нали, да си промени 
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това нещо в себе си. Но не и пред другите и с цената на подигравка и унижение“, „всъщност 
това е за мене комплексарщина някаква и някакъв опит да надградиш някаква себеоценка, да се 
почувстваш по-добър, като смачкаш някой друг“.Толерантността към различието се дефинира 
като ценност: „и съм на мнението, че по никакъв начин не трябва да, да имаш лично отношение 
към хората със такива физически недостатъци“. В противовес на това липсата й се дефинира 
като анти-ценност, като дискриминация: „повечето такива неща се случват, защото той не е 
такъв, какъвто съм аз, какъвто е еди-кой-си. На база на абсолютно и чиста дискриминация“. 
Както при тормоза по отношение на външния вид в училищна възраст, дискутира се „възпи-
танието“ на обиждащите в смисъл на това, че те не са социализирани да приемат различието 
и да изказват отношението си по социално приемливи начини.В контекста на свръх-придър-
жане към описаните ценности млад мъж, поставящ дискусията за външния вид в контекста на 
стереотипизирането и дискриминацията, среща сериозни притеснения и дълго се колебаепри 
необходимостта от конкретна дума заназоваване на пълните хора: „По-, по-наднормено, по- с 
наднормено тегло. Да де, аз не искам да слагам етикети, просто, нали…“

позитиВни коментари по отношение на Външния Вид.
Степен на разпространение.Като цяло всички изследвани лица споделят мнението, че 

е обичайно между хората да се разменят позитивни коментари относно външността. Наблю-
дават се обаче полови различия: като цяло, в сравнение с младите мъже, младите жени считат 
позитивните коментари по отношение на външния вид за значително по-често срещани, веро-
ятно защото на самите тях по-често им се случва да чуват такива за себе си – както от мъже, 
така и от техни близки жени. Жените също така по-често изказват позитивни коментари по 
отношение на външността на другите. Според младите мъже подобни коментари има по-рядко, 
предимно в контекста на отправяне на комплименти от мъж към жена, която харесва; понякога 
и между приятели.Заявяват се и полово-специфични крайни позиции по отношение на пози-
тивните коментари за външността: някои от младите мъже смятат, че те се срещат изключи-
телно рядко и то в контекста на взаимоотношенията между половете; някои от младите жени 
споделят, че живеят в позитивна среда, в която хората постоянно си отправят комплименти по 
повод външността един на друг: „Не само със приятелки, със приятели, със познати, със не 
толкова близки хора, със колеги също… Поне във, така, във тази среда, във която съм аз, са 
доста често наблюдавано явление. Не мога да кажа, нали, че е общовалидно за всички хора, 
но… поне това е към момента, което аз виждам“, „да, постоянно. Всички около мен… Значи, 
и момичетата, и мъжете си правят комплименти. И мъжете на момичетата, и момичетата на 
мъжете, постоянно е това“.

Двете страни в позитивното взаимодействие по повод външния вид.Най-често споме-
наваният тип позитивно общуване по повод на външния вид е между половете, при което мъж 
изразява интерес и внимание към жена: „момче, примерно,което ме харесва, ми прави ком-
плимент, за да ми покаже, че има нещо“, „по-скоро е по отношение на мъжете, да кажем, към 
добре изглеждащи жени“, „дава възможност да завържеш отношения с тая жена“, „комплимен-
ти момчетата правят, нали, на момичетата като цяло. За… искат да ги свалят, затова“. По повод 
на това някои млади хора на възраст около 20 години отбелязват, че подобен тип позитивни 
коментари започват да се появяват по-забележимо във възрастта на възникваща зрелост; не са 
характерни за детско-юношеска възраст, тъй като тогава момчетата се срамуват: „дори може 
би с повишаване на възрастта се чуват повече, щото преди това… Специално към момичетата 
момчетата ги е срам да кажат нещо такова, изпитват неудобство и гледат повече да казват ня-
какви лоши неща“ (думи на момиче), „Е момче на момиче сигурно по-трудно. Нали, зависи на 
каква възраст, де, примерно сега и някой по-голям – да, сигурно ще направи. Вече момче-мо-
миче, пак е, зависи. Предполагам, че доста хора се срамуват“ (думи на момче).Комплиментите 
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от мъж към жена са посочени също като част от партньорските отношения в рамките на дълга 
връзка/съжителство: „ами на мен ми правят предимно приятеля ми“, „аз също й правя, но на 
нея (приятелката ми) комплименти“.Другобичаен тип позитивно общуване по повод външ-
ността е размяната на позитивни коментари между приятели,познати или колеги: „да, между 
приятели се случва“, „на работното ми място ми се случва колегите ми“, „Когато човек из-
глежда добре? Ами да. Включително в компанията... Включително и хора, които не са толкова 
близки, когато изглеждаш добре, коментари, нали, похвала, нали, „добре изглеждаш“.

Външни характеристики, повод за позитивни коментари.Най-често позитивните комен-
тари биват отправяни по повод на цялостния външен вид, на това, че някой изглежда добре 
„като цяло“: „добре изглеждаш“, „изглеждаш чудесно“, „много си красива“. Към тези комента-
ри могат да бъдат добавени и отнасящите се до цялостното излъчване на човека като лъчезарен, 
позитивен, усмихнат. На второ място, комплименти се правят за облеклото, за нова или добре 
стояща дреха: „колко хубава дреха съм си взела нова“, „по принцип най-често е за дрехи“,„тази 
блуза ти стои страхотно“,„много хубави дрехи имаш“.Доста често срещани са комплиментите 
относно косата или прическата: „имаш хубава коса“, „колко ми е гъста косата, примерно, чу-
вам“, „за нова прическа“, „промяна в прическата, някаква нова, екстравагантна прическа“. На 
четвърто място са позитивните коментари към млади мъже или жени, които тренират усилено 
и имат стегнато тяло и добре развита мускулатура: „жени, които спортуват, които наистина 
изглеждат добре, стегнат външен вид“, „ако примерно някой развие дадена мускулатура, се за-
белязва и получава комплименти“.Непосредствено след тях са младите жени или мъже, които 
получават одобрителни коментари затова, че са отслабнали: „момичетата много си казват, че са 
отслабнали“, „О, колежке, ти си отслабнала!“ Има и някои по-общи коментари, насочени към 
добрата фигура („хубаво тяло“).Следват позитивните коментари относно добре направен грим. 
В отделни случаи се споменават също хубавите очи, тен на кожата, маникюр, обувки, бижута.

Ефекти на позитивните коментари по отношение на външния вид.Някои от изследва-
ните лица споделят за лично преживените от тях ефекти на позитивните коментари. Най-често 
отбелязвано е емоционалното въздействиена комплиментите за външността, които зареждат с 
цял спектър позитивни емоции: „всеки човек се чувства добре, когато му правят комплимен-
ти“, „на всеки ще му стане приятно да чуе нещо хубаво за себе си“, „хубаво е, мен ме зарежда 
много“, „да, приятно ми е“, „ами влияе много хубаво …и много, много добре се чувствам“, „Е 
трябва да ти кажа, че се разтапят всичките. …дава възможност … да създадеш позитивно, по-
ложително отношение, някакво емоционално такова, гъдел, приятен психически гъдел“.

Друг ефект на позитивните коментари за външния вид е свързан с мотивиращата им сила, 
когато става въпрос за наднорменото тегло.Комплимент, признаващ постигнатите резултати за 
редуциране на теглото и стягане на тялото, носи голямо удовлетворение и мотивира за по-на-
татъшни усилия в тази насока: „знаеш, положил си някакви усилия, и те са се отблагодарили 
по някакъв начин. И се забелязва, което е най-важно“, „(получавам комплименти) особено от-
както започнах да спортувам“, „ами много по-мотивиращо е някой да ти направи комплимент, 
макар че дори да не го заслужаваш толкова, и да знаеш, и наистина за да направиш нещо за да 
изглеждаш по-добре. Отколкото да кажеш: „Ами, не изглеждаш добре, направи нещо, почни да 
тренираш“, нещо от тоя сорт“.

Подобен ефект се наблюдава и върху самооценката, особено когато лицето е с наднор-
мено тегло и със занижена самооценка. Тогава комплиментите за външния му вид водят до 
повишаване и стабилизиране на самооценката: „когато му правят комплименти… все пак раз-
бира, че може би не е толкова зле изглеждащ, колкото си мисли“.Млада жена със значително 
наднормено тегло споделя, че получаването на комплименти относно външния вид „преди като 
че ли имаше по-голямо значение“. Но откакто започва да спортува и открива за себе си, че „в 
момента изглеждам по-добре, защото се чувствам по-добре“, и решава, че „няма смисъл да 
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се мъча с диети, глупости и просто трябва да намеря някакъв вариант, в който да се чувствам 
добре“, получаването на комплименти за външния й вид вече „няма някакъв дълготраен ефект 
от гледна точка на това аз как се чувствам“.

Негативното в позитивните коментари.Като специфичен аспект на позитивните комен-
тари по отношение на външния вид се отбелязва, че те не винаги са израз на добро отношение 
и любезност към другия и е възможно всъщност да представляват негативни коментари. На-
пример позитивните коментари може да не са искрени: „вече тука е въпрос дали не е и лице-
мерно“, „за мене е малко лицемерно това. Ако изглеждаш добре, то се вижда така или иначе“. 
Причината за отправянето на комплименти може да е „за да се харесат на някой“; също така 
се посочва, че много хора имат потребност („това е болестно състояние тука в България“) от 
подобно „четкане на егото“, от това да бъдат забелязани определени неща в техния външен 
вид, за които са положили специални усилия.Освен това, във възрастта на възникваща зрелост 
някои от коментарите биват и иронични или саркастични: „сега, на по-късен етап е имало и 
иронични такива, или по-скоро със сарказъм, нали. Казваш: „Ох, колко е хубаво“, но същевре-
менно, нали, „Това пък откъде го намери“.

Баланс между позитивни и негативни коментари.Повечето от изследваните лица спо-
делят, че в техния опит по-често срещани са комплиментите. Разбира се, това вголяма степен 
е повлияно от развитийния период, в който те се намират, тъй като констатациите за преобла-
даване на позитивните коментари се отнасят до настоящето им и до възрастта на възникваща 
зрелост, в която тормозът вече е отпаднал: „ами, да, на тази възраст може би да“, „в сегашния 
(етап) по-скоро (доминира) положителното“. Една от жертвите на тормоз по отношение на 
външния вид също споделя: „В последно време да, в последно време да. Поне при мен в по-
следно време да, преобладават положителните“.

Същевременно обаче застъпниците на тезата, че тормозът по отношение на външния вид 
продължава и във възрастта на възникваща зрелост и като цяло съществува във всяка една 
възраст, поддържат мнението, че негативните коментари по повод на външността надделяват: 
„Помежду си може би по-често се чуват подигравките и обидите, когато някой нещо негативно 
да каже на някой, отколкото да го похвали. Общо така генерализирано, хората, големия кръг от 
хора около мене по-често злословят, отколкото да…“, „Ако някой има да казва нещо на някой, 
ще му го каже лично. Ако е нещо хубаво, иначе да се подиграваме на някой, го правиме заедно. 
Така е, поне по моите наблюдения“.

обсъждане

Проведеното изследване идентифицира четири основни теми, отнасящи се до негатив-
ните коментари и тормоза по отношение на външния вид, като първата е свързана с личните 
преживявания на жертвите на тормоз, втората и третата – с характеристиките на явлението 
тормоз по отношение на външния вид съответно в училищна възраст и във възрастта на въз-
никваща зрелост, и четвъртата – с феноменологията и ефектите на позитивните коментари 
относно външността. 

Наблюденията на изследваните лица относно масовостта и всекидневното случване на 
тормоза по отношение на външния вид в училищна възраст и фактът, че повече от полови-
ната млади хора от случайно подбраната извадка лично са били жертви на подобен тормоз 
са в съответствие с получените в последните години резултати в други културиза широко 
разпространение и водеща причина на външния вид при училищния тормоз (Ditch the Label, 
2015; Bucchianeri, Gower, McMorris, & Eisenberg, 2016;Oliveira, Silva, Mello, Porto, Yoshinaga, 
&Malta, 2015). Разбирането на участниците, че често външните характеристики като най-лес-
но забележими се оказват мишена на тормоза, докато реално се цели уязвяване на цялостната 
личност или на нейни ценни лични и професионални качества и постижения, е едно обяснение 
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защо външният вид се оказва водеща причина за тормоз.Противоречивото приемане на тормо-
заедновременно като естествено явление в училищна възраст и като нарушаване на социални-
те норми е факт в много култури и е в основата на дискусиитеза необходимостта от промяна на 
нагласите спрямо насилието в обществото.

Изследванията върху тормоза потвърждават, че честотата му на проява намалява с въз-
растта, което е в потвърждение на получените от нас резултати относно „отпадането“ на тор-
моза с възрастта и порастването и рядката му проява във възникваща зрелост (Ditch the Label, 
2015; Jeong, Kwak, Moon, & San Migel, 2013; Merill& Hanson, 2016; SwearerNapolitano, 2011).
Впечатлението за намаляване на тормоза с възрастта се подсилва от по-честото използване 
според участниците на индиректни форми на тормоз.Специално по отношение на периода на 
възникваща зрелост резултатите показват, че фактори като по-високата селективност на общу-
ването (обсъждане на лични теми като собствения външен вид предимно в кръга от близки и 
приятели) и по-високата степен на интернализиране на нормите по отношение на насилието, 
дискриминацията и толерантността към различието, се оказват протективни по отношение на 
извършването на и ставането на жертва на тормоз по отношение на външния вид.Като цяло 
във възрастта на възникваща зрелост балансът е в полза на позитивното говорене за тялото и 
външния вид, което се проявява най-често в рамките на взаимодействието мъж-жена и е свър-
зано с една от задачите на развитието в този период – намирането на партньор и изграждането 
на партньорски взаимоотношения. 

Идентифицираните специфични аспекти на външния вид, които стават повод за тормоз, 
очаквано са свързани със стигматизирането на наднорменото тегло и с различието на някои 
аспекти на външния вид спрямо доминиращите социокултурни стандарти за красота (Grogan, 
2008; Warkentin, Borghese, & Janssen, 2017). На първо място като повод за тормоз е теглото, и то 
най-вече наднорменото тегло (но също и твърде слабото тяло), следвано от ръста (твърде ниски 
момчета или твърде високи момичета), носенето на очила, облеклото, прическата, кривоглед-
ството, носенето на брекети. Тези резултати в голяма степен съответстват на получените във 
Великобритания, според които най-често причина за тормоза е теглото (26%), като в най-висок 
риск са твърде слабите момичета, следвана от формата на тялото (21%), като в най-висок риск 
са едрите или твърде мускулести момичета, както и едрите момчета. При 18% повод за тормоза 
е облеклото, при 14% - лицето, при 11% - ръста, като в най-висок риск са твърде ниските мом-
чета и твърде високите момичета, при 9% - носенето на очила (Ditch the Label, 2015).Макар че 
водещата характеристика, повод за позитивни коментари относно външния вид – добрият, кра-
сивият външен вид като цяло, не съвпада с водещата причина за тормоз, следващите най-чести 
поводи за комплименти –облеклото и прическата, са също и сред най-честите поводи за тор-
моз. Комплиментите във връзка с това, че някойе отслабнал, си кореспондират с тормоза по 
повод на наднорменото тегло. Често срещани са и комплиментите, изразяващи възхищение от 
постигната „идеална“ фигура –стегната и с добре развита мускулатура в резултат на усилени 
тренировки.

Подобно на установените в литературата негативнипсихосоциални последици от тормо-
за, настоящото проучване също установи някои негативни ефекти, по-конкретно преживява-
нето на спектър от негативни емоции и проблеми с физическата Аз-концепция, или трудности 
в приемането на собственото тяло и външен вид такива, каквито те са. И настоящото проуч-
ване, и литературата в областта на образа за собственото тяло показват, че при проблеми със 
себеприеманетопо-честата стратегия е насочването към промяна на тялото и външния вид с 
помощта на разнообразни методи, свързани с диетата, физическите тренировки и козметична-
та хирургия (Александрова-Караманова, 2017; Grogan, 2008; Ditch the Label, 2015). Като обра-
тната страна на тормоза по отношение на външния вид, позитивните коментари също показват 
значими ефекти като преживяването на позитивни емоции, повишаването на самооценката и 
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повишаването на мотивацията за постигане на идеална фигура. Интересно е, че участниците в 
изследването не акцентират специално върху негативни ефекти от тормоза върху самооценката 
им, макар че подобен ефект е от най-често срещаните (Ditch the Label, 2015; Eisenberg, Neu-
mark-Sztainer, & Story, 2003). Друг позитивен резултат, който разкрива изследването, е актив-
ната стратегия на противодействие на тормоза от страна на жертвата или от страна на приятел, 
който се опитва да я защити. Макар че понякога противопоставянето не е само вербално, а и се 
стига до физически сблъсъци, в голяма част от случаите то е ефективно, доколкото обидите и 
подигравките по отношение на външния вид спират. Една друга по-пасивна стратегия за про-
тиводействие на тормоза, наричана често в литературата „игнориране“, на ниво преживяване 
се описва от изследваните лица като адаптиране и загуба на чувствителност към конкретния 
тип негативни коментари, което води до липса на очакваната от агресорите емоционална и 
поведенческа реакция. Това обаче се оказва процес, който в значителна степен се съпътства от 
себеприемането на характеристиките на физическия Аз независимо от мнението и поведение-
то на обкръжаващата среда.

заключение

Получените резултати насочват към необходимостта от отделяне на специално внимание 
на тормоза по отношение на тялото и външния вид в рамките на програмите и политиките за 
превенция на училищния тормоз, както и в усилията, насочени към промяна на нагласите по 
отношение на насилието и толерантността към различието в нашето общество.
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Резюме: Целта на настоящото изследване е да проучи влиянието на самооценката върху проявите 
на социална тревожност в юношеска възраст. Изследвани са 350 лица на възраст 14-18 години, от които на 
възраст 14-15 години - 108, 16-17 г.- 201 и на 18 г- 41, разпределени по пол: 159 мъже, 191 жени. Методи: Из-
ползвани са карта зa социодемографска информация, Скала за глобална самооценка на Розенберг (RSE), 
Скала за тревожност в социалните взаимоотношения (SIAS) и Скала на Либовиц за социална тревож-
ност при деца и юноши (LSAS-CA-SR). Статистически методи: Дескриптивна статистика, Еднофакторен 
дисперсионен анализ, Т-тест на Стюдънт. Резултати: Установени са статистически значими различия в 
социалната тревожност в зависимост от самооценката на юношите. Обсъдена е връзката на изразеността 
на социалната тревожност (социална фобия и генерализирана социална тревожност) с равнището на само-
оценка при юношите. Обсъдена е връзката на тревожността при социално представяне и социално взаимо-
действие, и склонността те да се избягват, с нивата на самооценката на юношите. Обсъдени са различията 
в самооценката и социалната тревожност при юношите от двата пола и от различните възрастови групи. 

Ключови думи: самооценка, юношество, социална тревожност, взаимовръзка

Abstract: The purpose of this study is to study the impact of self-esteem on social anxiety events in adoles-
cence. 350 persons aged 14-18 years were examined, of whom 14-15 years old - 108, 16-17 years - 201 and 18 - 41, 
broken down by gender: 159 men, 191 women. Methods: A socio-demographic map, Rosenberg Global Assess-
ment Self-Assessment (RSE), SIAS, and LSAS-CA-SR Libowitz Scale for Social Anxiety in Children and Adoles-
cents have been used. Statistical methods: Descriptive statistics, One-factor dispersion analysis, Student’s T-test. 
Results: There are statistically significant differences in social anxiety depending on adolescent self-esteem. The 
relation of the expression of social anxiety (social phobia and generalized social anxiety) to the level of self-esteem 
in adolescents is discussed. The relation of anxiety to social performance and social interaction and the tendency 
to avoid them, with the levels of self-assessment of adolescents, has been discussed. Differences in self-esteem and 
social anxiety in adolescents of both sexes and different age groups are discussed.

Key words: self-esteem, adolescence, social anxiety, interrelation

Самооценката представлява цялостна оценка за стойността на личността, изразяваща се 
в позитивна или негативна ориентация към себе си. Тя е компонент на Аз-концепцията, който 
Розенберг(Rosenberg, 1965) определя като количеството на индивидуалните мисли и чувства, 
които индивидът отнася към себе си. Освен това, самооценката, самоефикасността и самои-
дентификацията са важна част от Аз-концепцията. Самооценката като цяло е непроменяща се 
характеристика на възрастните и е трудно да бъде повлияна от експерименталния дизайн на 
едно изследване (Coopersmith, 1967). 

Юношеската възраст е преломен, критичен период в човешкото развитие, преходен пе-
риод между детството и зрялата възраст в конкретната културна среда. Много важна роля за 
развитието в този период играе самооценката.

Самооценката е основен компонент на самосъзнанието. В структурата на юношеската 
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личност тя заема ключово място, защото е свързана с психичното здраве и определянето на 
жизнените цели(Dunham et al., 2007). Процесите, отнасящи се до формирането и развитието на 
самооценката, определят параметрите на взаимоотношение между юношата и обкражаващия 
го свят, съдействат за развитието на неговата компетентност, както и за качеството на изпъл-
няванете от него дейности. Тези процеси не бива да протичат стихийно, а трябва да са плавни, 
за да може юношата да изгради адекватна самооценка. Колкото по-реална е тя, толкова човек е 
по-приспособим и адаптивен(Heatherton, 2001).

Често в живота на юношата се срещат разстройство със социална тревожност в детството 
(социална фобия) -  в хода на психичното развитие тревожността свързана с интерперсонални-
те взаимоотношения премества фокуса си от страха от раздяла в ранна възраст към формира-
нето на опасения относно оценката на околните. Този процес започва след 3 г.в. и кулминира 
в юношеството (Schroeder et al., 2002). Когато притесненията са с интензивност, принужда-
ваща юношата да избягва ситуациите на естествените за възрастта му контакти с възрастни 
и връстници (напр. училище, игра, клубове) се счита, че е налице тревожно разстройство. В 
повечето случаи разстройството започва на 10-11 г.в. и продължава в зряла възраст. 

При генерализираното тревожно разстройство, юношата страда от разнообразни необос-
новани или силно преувеличени безпокойства и притеснения относно своето и на своите близ-
ки здраве, училището, отношенията с връстниците(Левитов, 1969). Юношата се чувства на-
прегнат и сънят му е разстроен. Той може да се нуждае от често успокояване и/или перфектна 
подготовка на материала за училище като нефункционален начин на намаляване на тревогата.

Изследването проучва взаимовръзката между социалната тревожност и самооценката 
при ученици на възраст 14-18 години. През последните години в научната литература се на-
блюдава повишен интерес към изследването на самооценката като значим фактор за възниква-
нето на социална тревожност в юношеска възраст. С цел превенция на социалната тревожност 
по време на юношеството е необходимо да се идентифицират променливите, които оказват 
влияние върху нейната поява по време на детството и юношеството. Във връзка с всичко това 
настоящото изследване е насочено към идентифициране на факторите, които могат да бъдат 
разгледани като превантивни спрямо социалната тревожност по време на юношеството. 

Цел на настоящото изследване е да проучи влиянието на самооценката върху проявите на 
социална тревожност в юношеска възраст.

ИЗСЛЕДВАНИ ЛИЦА
В изследването бяха включени 350 ученици от ПГВМ „Иван П. Павлов“– Стара Загора. 

Разпределението на изследваните лица е както следва: по възрастови групи: 
14 - 15г. (n=108), 16 - 17г. (n=201) и 18 г. (n=201); по пол: мъже(n=159), жени (n=191).
Изследването се проведе в Професионалната гимназия, в периода 01.05.2017г. – 

01.06.2017г. Извадката (ученици в гимназиална степен на обучение) е конструирана по случа-
ен признак. Извадката e рандомизирана, тя се извърши на принципа на случайния подбор. За 
изследването се получи писмено информирано съгласие от страна на родител за включване на 
ученика в настоящото изследване. При провеждането на настоящото изследване се спазваха 
изградените етични и професионални стандарти за работа на психолога с ученици. 

Процедура на изследването. Провежда се анонимно, на хартиен носител, групово в клас-
ната стая. Времето за попълване на въпросника отне около един академичен час (45 мин.). 
Изследването беше проведено след последния учебен час на учениците.

САМООЦЕНКА И СОЦИАЛНА ТРЕВОЖНОСТ ПРИ ЮНОШИТЕ
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МЕТОДИ
Анкетна карта за социодемографски характеристики на изследваните лица – възраст, 

пол.
Скала за глобална самооценка на Розенберг (RSE)
(Rosenberg Self-Esteem Scale) (Rosenberg, 1965; Силгиджиян, 1998; Пенева и съавт., 2011). 
Тази скала е разработена от Розенберг с нея се оценява степента, в която индивидите 

харесват себе си, самоуважават се, поддържат положително отношение към себе си. Скалата 
съдържа 10 айтема, всяко от които се оценява по 4-степенна скала на Ликерт, 5 от които са не-
гативно формулирани. Адаптиран и стандартизиран за български условия от проф. Х. Силги-
джиян. Въпросникът е с доказана надежност и валидност (коефициент на Кронбах - α= 0,690), 
което показва висока вътрешна консистентност на скалата. Предназначен е за измерване на 
равнището на самооценка (Силгиждиян, 1998). Определена е надеждността на методиката чрез 
тест-ретест и анализ на вътрешната консистентност. Извлечени са норми за нашето изследване 
във вид на средно аритметична и стандартно отклонение (x=29,90; SD=4,739). Установена в 
емпиричното изследване вътрешна надеждност за цялата скала коефициента Cronbach α=0.752. 

Скала за тревожност в социалните взаимоотношения (SIAS)
(Social Interaction Anxiety Scale) (Mattick et al., 1998)
Скалата за тревожност в социалните взаимоотношения е разработена и публикувана 

от Mattick and Clarke през 1998 г. и е използвана за оценка на разпространението, тежестта 
и резултатите от лечението на социалната фобия и генерализираната социална тревожност. 
Въпросникът е с доказана надежност и валидност (коефициент на Кронбах - α= 0,900), което 
показва висока вътрешна консистентност на скалата. Предназначен е за определяне степента 
на социална тревожност. Скалата съдържа 20 айтема, всяко от които се оценява по 5-степенна 
скала на Ликерт, 3 от които са негативно формулирани. Респондентите оценяват своя опит в со-
циални ситуации, свързани със социалната тревожност и социалната фобия. Социална фобия 
(специфични ситуации на ирационални социални страхове които се избягват за да не увредят). 
Генерализирана социална тревожност (общи ирационални страхове в множество социални си-
туации които се избягват за да не увредят). Определена е надеждността на методиката чрез 
тест-ретест и анализ на вътрешната консистентност. Параметри за надеждност на SIAS за це-
лите на настоящата разработка. Установена в емпиричното изследване вътрешна надеждност 
за цялата скала коефициента Cronbach α=0.882. 

Скала на Либовиц за социална тревожност при деца и юноши (LSAS-CA-SR)
(Liebowitz Social Anxiety Scale for Children and Adolescents) ( Masia-Warner et al., 2003)
Скалата за социална тревожност на Liebowitz е кратък въпросник, разработен през 2003 

г. от Майкъл Либовиц. Целта му е да оцени диапазона на социално представяне и социално 
взаимодействие в ситуации, тревожни за изследваното лице. Подпомага диагностицирането 
на социалната тревожност. Въпросникът е с доказана надежност и валидност (коефициент на 
Кронбах - α= 0,929), което показва висока вътрешна консистентност на скалата. Предназна-
чен е за определяне наличието на социална тревожност при представяне и взаимодействие и 
склонността те да се избягват. Скалата съдържа 24 айтема, всяко от които се оценява по 4-сте-
пенна скала на Ликерт. Респондентите оценяват своя опит в социални ситуации, свързани със 
социална тревожност и избягване на ситуация. Скалите са разделени на две субскали. 12 айте-
ма са за ситуации на социално представяне и 12 са за социално взаимодействие. Параметри за 
надеждност на LSAS-CA-SR за целите на настоящата разработка. Установена в емпиричното 
изследване вътрешна надеждност за цялата скала коефициента Cronbach α=0.928. 
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СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ:
Използваните методи за обработка на данни са:
1. Дескриптивна статистика 
2. t-тест на Стюдънт (Student) за сравняване на средни стойности при две независими 

извадки.
3. Дисперсионен анализ ANOVA с Dunnett post-hoc за проверка на хипотези за равен-

ство между повече от две средни при променливи с нормално разпределение.
Данните от емпиричното проучване са обработени статистически с пакета програми IBM 

SPSS Statistics, Version 20. Всички резултати са обсъдени при ниво на статистическа значимост 
P<0,05.

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Изследванията, оценили връзката между самооценката и социалната тревожност показ-

ват обратна корелация между двете променливи. Според Ла Грека (La Greca et al., 1993), ниска-
та самооценка е силен предиктор за симптомите на социална тревожност. 

При направеното от нас изследване с еднофакторен дисперсионен анализ (ANOVA с Dun-
nett post hoc test) се установи, че самооценката влияе значимо върху социалната тревожност 
(F=42.671, P=0.0001). Освен това има и други изследвания, които показват положителната връз-
ка между самооценката и психичното здраве (Moscovitch et al., 2012; Rosenberg et al., 1989).

Данните от изследването свидетелстват, че при групата на юношите с висока самооценка 
липсва социална тревожност, за разлика от групата на юношите с ниска самооценка при които 
се срещат социална фобия и генерализирана социална тревожност(Табл. 1.). 

Таблица 1. Значими различия в стойностите на самооценката в зависимост от нивата на 
социална тревожност

(I) скала на тре-
вожност в со-

циалните взаи-
моотношения

(J) скала на тре-
вожност в соци-
алните взаимо-

отношения

Mean 
Difference 

(I-J)

Std. Error Sig.

липса на соци-
ална тревож-

ност

социална фобия
3,721* ,755 ,000

генерализирана 
социална  

тревожност
6,021* ,721 ,000

социална 
фобия

липса на социал-
на тревожност

-3,721* ,755 ,000

генерализирана 
социална тре-

вожност
2,300 ,978 ,050

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Равнището на самооценка при юношите с генерализирана социална тревожност е по-
ниско, в сравнение с равнището на самооценка при юношите при които липсва социална тре-
вожност, и тези със социална фобия (Фиг. 1.). 
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Фиг.1 Средни стойности на самооценката при учениците разпределени по изразеност на 
социалната тревожност

При сравняване равнището на самооценка на двете групи юношите, тези при които липс-
ва социална тревожност и тези с генерализирана социална тревожност с t-тест на Стюдънт се 
установиха значими различия в равнището на самооценка и изразеността на социалната тре-
вожност (t= 8.416, P=0.001). 

От данните получени при направеното изследване, може да се говори за определена тен-
денция към понижаване на самооценката на юношите в зависимост от различията в изразе-
ността на социалната тревожност. Прави впечатление, че равнището на самооценката се пони-
жава с повишаване равнището на социална тревожност. Вероятно този резултат се дължи на 
това, че юношите с ниска самооценка за себе си стават по-неуверени, с нарастване на тревож-
ността. Това предполага една висока изразеност на социалната тревожност.

Проучвания на La Greca и съавт. (1993) също посочват, че самооценката е фактор, който 
влияе върху тревожността. Те смятат, че с понижаване равнището на самооценката се повиша-
ва равнището на социална тревожност.

В изследването се открива връзка на нивата на самооценката на юношите с тревожността 
при социално представяне и социално взаимодействие, и склонността те да се избягват.

С помоща на еднофакторен дисперсионен анализ (ANOVA с Dunnett post hoc test) се уста-
нови, че самооценката влияе значимо върху тревожността при социално представяне и социал-
но взаимодействие(F=13.982, P=0.0001), и склонността те да се избягват (F=13.336, P=0.0001). 
Освен това има и други изследвания, които показват положителната връзка между самооцен-
ката и тревожността при социално представяне и социално взаимодействие, и склонността те 
да се избягват(Harman et al., 2005; Vriends et al., 2007).

Данните от изследването свидетелстват, че групата на юношите с по-ниска самооценка 
има социалната тревожност коята е умерено и силно изразена, а групата на юношите при които 
самооценката е висока липсва социална тревожност (Табл. 2.). 
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Таблица 2. Значими различия в стойностите на самооценката в зависимост от нивата на 
социална тревожност при социално представяне и социално взаимодействие

(I) тревожност 
при социално 
представяне и 
социално взаи-

модействие

(J) тревожност 
при социално 
представяне и 
социално взаи-

модействие

Mean 
Difference 

(I-J)

Std. Error Sig.

липса на 
тревожност

леко изразена 
тревожност 1,148 ,830 ,511

умерено изра-
зена тревож-

ност
3,783* ,903 ,000

силно изразена 
тревожност 7,194* 1,617 ,000

леко изразена 
тревожност

липса на тре-
вожност -1,148 ,830 ,511

умерено изра-
зена тревож-

ност
2,636* ,562 ,000

силно изразена 
тревожност 6,047* 1,454 ,000

умерено изра-
зена тревож-

ност

липса на тре-
вожност -3,783* ,903 ,000

леко изразена 
тревожност -2,636* ,562 ,000

силно изразена 
тревожност 3,411 1,497 ,105

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Равнището на самооценка при юношите със силно изразена тревожност при социално 
представяне и социално взаимодействие е по-ниско, в сравнение с равнището на самооценка 
при юношите при които липсва тревожност при социално представяне и социално взаимо-
действие (Фиг. 2.). 

Фиг. 2 Средни стойности на самооценката при учениците разпределени по тревожност 
при социално представяне и социално взаимодействие
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Тревожността при социално представяне и социално взаимодействие, представлява ситу-
ации, при които може да се изпита тревожност, свързана със социално представяне и ситуации 
на взаимодействие.

От данните получени при направеното изследване, може да се говори за определена тен-
денция към понижаване на самооценката на юношите в зависимост от равнището на тревож-
ността при социално представяне и социално взаимодействие. Прави впечатление, че равни-
щето на самооценката се понижава с повишаване равнището на тревожността при социално 
представяне и социално взаимодействие. Вероятно този резултат се дължи на това, че ниската 
самооценка за себе си води до нарастване на тревожността, юношите стават по-неуверени, 
трудно представят нещо пред другите и трудно взаимодействат с тях. Това предполага една 
висока изразеност на тревожността при социално представяне и социално взаимодействие.

Проучвания на Harman и съавт. (2005) също посочват, че самооценката е фактор, който 
влияе върху тревожността при социално представяне и социално взаимодействие. Те смятат, 
че равнището на самооценката се понижава с повишаване равнището на този вид тревожност. 
При висока изразеност на тревожността при социално представяне и социално взаимодействие, 
съществува склонност да се избягват социалното представяне и социалното взаимодействие.

Данните от изследването свидетелстват, че групата на юношите с по-ниска самооценка, 
избягват социалното представяне и социалното взаимодействие, защото изпитват тревожност 
от тях, а групата на юношите при които самооценката е висока не избягват представяне и вза-
имодействие и не изпитват тревожност от тях (Табл. 3.). 

Таблица 3. Значими различия в стойностите на самооценката в зависимост от 
избягването на социално представяне и социално взаимодействие

(I) избягване 
на социално 
предсавяне и 

социално взаи-
модействие

(J) избягване 
на социално 
предсавяне и 

социално взаи-
модействие

Mean 
Difference 

(I-J)

Std. Error Sig.

никога не се 
избягват

понякога се 
избягват 1,719 1,033 ,344

често се 
избягват 3,708* 1,071 ,003

винаги се 
извягват 8,214* 1,631 ,000

понякога се 
избягват

никога не се 
избягват -1,719 1,033 ,344

често се 
избягват 1,989* ,528 ,001

винаги се 
извягват 6,495* 1,338 ,000

често се 
избягват

никога не се 
избягват -3,708* 1,071 ,003

понякога се 
избягват -1,989* ,528 ,001

винаги се 
извягват 4,506* 1,368 ,006

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Равнището на самооценка при юношите, които често и винаги избягват социално пред-
ставяне и социално взаимодействие е по-ниско, в сравнение с равнището на самооценка при 
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юношите при които никога или понякога избягват социално представяне и социално взаимо-
действие (Фиг. 3.). 

Фиг. 3. Средни стойности на самооценката при учениците разпределени по избягване на 
социално представяне и социално взаимодействие

Избягването на социално представяне и социално взаимодействие, представлява ситуа-
ции и взаимодействия, при които може да се изпита тревожност, свързана със социално пред-
ставяне и тези ситуации се избягват.

От данните получени при направеното изследване, може да се говори за определена тен-
денция към понижаване на самооценката на юношите в зависимост от избягването на социал-
но представяне и социално взаимодействие. Прави впечатление, че равнището на самооценка-
та се понижава, когато се избягва винаги социално представяне и социално взаимодействие. 
Вероятно този резултат се дължи на това, че тревожността кара юношите да избягват ситуации 
на представяне нещо пред другите и когато трябва да взаимодействат с тях. Това предполага 
една висока изразеност на избягване на социално представяне и социално взаимодействие.

Проучвания на Vriends и съавт. (2007) също посочват, че самооценката е фактор, който 
влияе върху избягването на социално представяне и социално взаимодействие предизвикано 
от тревожност. Те смятат, че пониженото равнище на самооценката води до избягването на 
социално представяне и социално взаимодействие при тревожност.

Самооценката при учениците разделени по пол има различна динамика спрямо равнище-
то на социална тревожност. Наблюдава се тенденция и при двата пола да се понижава равни-
щето на самооценка с повишаване на тревожността. При момчетата самооценката е по-висока 
в сравнение с тази на момичетата с ниско равнище на социална тревожност. Момичетата имат 
по-висока самооценка в сравнение с тази на момчетата при високо равнище на социална тре-
вожност(Фиг. 4.). В направено от нас изследване Minev и съавт. (2017) резултатите показват, че 
момичетата демонстрират относително по-ниско ниво на обща самооценка (х=25.72, SD=0.4), 
отколкото момчетата (x=32.72, SD=0.5). Предполагаме, че момичетата са по-емоционални и 
при тревожни ситуации, реагират емоционално за разлика от момчетата. Тревожните ситуации 
за момичетата са по-болезнени и поради тази причина тяхната самооценка е по-ниска. Този 
резултат вероятно се дължи на това, че от една страна момичетата са по-емоционални в срав-

САМООЦЕНКА И СОЦИАЛНА ТРЕВОЖНОСТ ПРИ ЮНОШИТЕ



ПСИХОЛОГИЯ НА ЗДРАВЕТО
1026
нение с момчетата, от друга страна за момичетата в тази възраст тревожните ситуации влияят 
по-често върху тяхната самооценка. В едно проучване на Rosa и съавт. (2009) тези резултати 
се потвърждават. 

Фиг. 4. Средни стойности на самооценката в зависимост от равнището на социална тре-
вожност при учениците разпределени по пол

Самооценката при учениците разделени по различните възрастови групи също има раз-
лична динамика спрямо равнището на социална тревожност. Наблюдава се тенденция да се по-
нижава равнището на самооценка с повишаване на тревожността при учениците на 14-15-го-
дишна възраст и тези на 16-17-годишна възраст. При учениците на 16-17-годишна възраст, 
самооценката е по-висока при ниско равнище на социална тревожност за разлика от самооцен-
ката при високо равнище на социална тревожност. При учениците на 14-15-годишна възраст 
се наблюдава същата динамика на самооценката. Учениците на 14-15-годишна възраст имат 
по-ниска самооценка при високо равнище на социална тревожност за разлика от самооцен-
ката при учениците на 16-17-годишна възраст. При учениците на 18-годишна възраст не се 
наблюдава динамика на самооценката. При учениците на 18-годишна възраст самооценката е 
по-висока при ниско равнище на социална тревожност, за разлика от самооценката при средно 
равнище на социална тревожност. При учениците на 18-годишна възраст самооценката не се 
променя при високо равнище на социална тревожност (Фиг. 5.). 
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Фиг.5 Средни стойности на самооценката в зависимост от равнището на социална тре-
вожност при учениците разпределени по възрастови групи

Този резултат вероятно се дължи на това, че с нарастване на възрастта, учениците стават 
по-приспособими и по-гъвкави в социалните ситуации. В по-горе цитираното проучване на 
Rosa и съавт. (2009) тези резултати също се потвърждават.

ИЗВОДИ:
Самооценка при юношите с генерализирана социална тревожност е по-ниска, в сравне-

ние с тази при юношите при които липсва социална тревожност.
Самооценката се понижава при висока изразеност на тревожност при социално предста-

вяне и социално взаимодействие, съществува склонност да се избягват социалното представя-
не и социалното взаимодействие.

С понижаване на самооценката се повишава тревожността и при двата пола.
При понижаване на самооценката при различните възрастови групи (14-15 и 16-17-го-

дишните) се повишава тревожността.
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Мистичният опит е особен опит на преживяване на реалността, в която може да се осъществи 
човешкото съществуване. В настоящия доклад е направен обзор на психологична интерпретация и опит за 
емпиричен анализ на мистични преживявания на хора без психиатрична диагноза и хора с шизофрения чрез 
инструментариуми за измерване на мистичното мислене. Представен е качествен анализ върху „индиви-
дуалността” в мистичното преживяване като се анализират: годностите за себерефлексия, отвореност 
към нов опит, самотност, себеразвитие и баланс на афекта. Основна част от изследването е свързано с 
използването на концептуалната категоризация на феноменологичните характеристики на мистичните 
преживявания от Уолтър Стейс като основа, на д-р Ралф Худ (Ralph W. Hood).

Mystical experience is a special experience of reality in which human existence can take place.This report 
provides an overview of psychological interpretation and experience of empirical analysis of mystical experiences of 
people without psychiatric diagnosis and people with schizophrenia using tools for measuring mystical thinking.A 
qualitative analysis of “individuality” in the mystical experience is presented, analyzing: self-reflexivity, openness to 
new experience, loneliness, self-development, and balance of affection.A major part of the study is related to the use of 
conceptual categorization of the phenomenological characteristics of mystical experiences by Walter Stace as the basis 
for the mystical scale of Dr. Ralph W. Hood.

Изследванията на мистичните феномени като опит да се определи сакралното и неговото 
място в секуларния свят изживяват ренесанс към XX век с оглед на определени психологиче-
ски аспекти, които се опитват да разчетат този опит като отчуждение, като средство за тран-
сформация, като самолечение на структурите на съвестта в оптиката на модерната психология. 
Психиката в никакъв случай не е идентична с човешките намерения, а в по-голямата си част е 
автономна и несъзнавана.От социокултурна гледна точка европейската мисловност свързва по 
презумпция ценностната система с основания от конкретни факти, приети за несъмнени. По-
нятието, което се оказва ключово за психологическото разбиране на ценностите и с най-честа 
употреба при описанието им от психологически позиции, е поведение. Поведението на мисти-
ците (личностите, които са преживели мистичен опит) без едно добро разбиране за социалния, 
културния и религиозния контекст с лекота може да бъде принизено и категоризирано с меди-
цински термини.

Именно Модерността изважда мистичния опит от религиозната сфера и го поставя в сфе-
рата на психопатологичното.Бихме могли да проследим хипотезата, че интересът към мисти-
ката в късната модерност е симптом за някои трансформации в съвременната култура, които са 
реакция на доминиращата рационалистка парадигма в нея. От една страна, загубата на религи-
озно чувство в Западната традиция и следователно на чувството за случайност на човека дове-
доха до претенциите човекът да разполага напълно със себе си, с живота си и със смъртта си. 
Опасенията на някои съвременни автори в областта на философията на религията, като Силва-
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но Фаусти, са свързани именно с тази липса на граници: „Допълването с душа е необходимо, 
за да не би нашата епоха да остане залутана в лабиринта на своите по-съвършени измислици“ 
(С.Фаусти, 2013). В този смисъл „завръщането“ на мистиката заслужава сериозно изследване .

Религиозното и научното се вплитат по странен начин в оформянето на съвременните 
западни представи не само за живота, но и за действителността и мястото на човека в нея. 
Задачата, която си поставих в настоящата работа, е да проследя идеята за мистичния опит, 
разгледан в множеството употреби и вариации на термина според различни автори, изучаващи 
мистичния опит, като изследвам мистичен опит във взаимодействието между себерефлексив-
ност, баланс на афекта, отвореност към нов опит и себеразвитие при личности без поставена 
психиатрична диагноза и личности, които са диагностицирани с шизофрения. 

Емпиричното изследване си поставя за цел да изясни една конкретна страна от взаимоот-
ношенията между мистичния опит, емоционалната и социалната устойчивост и възприемането 
на реалността на личности без поставена психиатрична диагноза и личности с поставена диа-
гноза шизофрения. Като мистично може да се определи преживяване, което е тясно свързано с 
реалността, но се различава по определен начин от всекидневния живот. 

По време на „когнитивната революция“ в клиничната психология се наблюдава все по-на-
растващо отдалечаване от схващането за пациента единствено от гледна точка на неговото 
разстройство и възприемане на по-холистичен и хуманистичен подход. Психолози като Ерих 
Фром, Ейбрахам Маслоу и Карл Роджърс се замислят върху това кое прави живота добър и 
щастлив, вместо просто да облекчават нещастието, депресията и тревожността. Оттук израства 
движението „позитивна психология“, в чийто фокус е намирането на начин за постигане на 
добър и щастлив живот. 

Идеята за щастието, което се постига, когато личността не го търси директно, е на фи-
лософа Джон Стюарт Мил. „Запиташ ли се дали си щастлив – пише той, – преставаш да бъ-
деш такъв.“ Австрийският психолог Виктор Франкъл е резюмирал тази идея в предговора към 
книгата си „Човекът в търсене на смисъл“: „Не се стремете към успеха – колкото повече се 
стремите към него и го правите своя цел, толкова повече ще ви убягва. Защото успехът, както и 
щастието, не може да се преследва, той трябва да последва, и то само като непреднамерен стра-
ничен резултат от посвещаването на човека на кауза, по-висша от самия него“ (М. Чиксентми-
хай, 2016).

Централна концепция в новата психология е тази за „потока“, която е близка до концеп-
цията на Уилям Джеймс. Създадена е от Михай Чиксентмихай през 70-те години на мина-
лия век и е напълно разяснена в книгата му „Поток. Психология на оптималното преживява-
не“(1990). Идеята му хрумва при интервюта с хора, които видимо получават много от живота 
или чрез работата си, или в страничните си занимания – не само креативни професионалисти, 
като художници и музиканти, но и представители от всякакви професии, включително хирурзи 
и бизнесмени, както и спортисти. 

Хора, преживели поток, описват едно и също чувство за безвремие, яснота и мир, което 
кара Чиксентмихай да го оприличи на състояние на екстаз (в най-истинския смисъл, тъй като 
гръцката дума ekstasis означава „да бъдеш извън себе си“). Главна част от удоволствието да си 
в поток е чувството, че си извън ежедневната реалност, напълно откъснат от грижите и трево-
гите на обикновения живот. Потокът, смята Чиксентмихай, е ключов за оптималното наслаж-
дение от всяка дейност и следователно – за удовлетворяващ живот. Както той изтъква, всеки от 
нас е имал моменти, когато вместо роб на неведоми сили се е чувствал господар на действията 
и съдбата си. В тези редки случаи ние изпитваме въодушевление, чувство на дълбока радост, 
което съхраняваме в паметта си като важен жизнен ориентир. Именно в този смисъл той из-
ползва понятието оптимално преживяване(М. Чиксентмихай, 2016).

Чиксентмихай изучава случаи на хора, които редовно достигат това състояние на екстаз, 
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и разбира, че то се появява винаги, когато предизвикателството в дадена дейност съответства 
на уменията на индивида; задачата е изпълнима, но също така увеличава способностите им и 
изисква пълна концентрация. Само разумен баланс между способност и трудност може да до-
веде до поток. Ако уменията на човека не са на висотата на задачата, това предизвиква тревож-
ност, а ако задачата е прекалено лесно постижима, води до апатия или отегчение. Личностите, 
които не се съобразяват с нормите – героите, светците и мъдреците, художниците и поетите, а 
също и душевноболните и престъпниците, – търсят в живота по-различни неща от тези, които 
търсят повечето хора. Съществуването на подобни хора свидетелства, че в съзнанието може 
да бъде внесен порядък, съобразен с различни цели и намерения. Всеки от нас разполага със 
свободата да контролира своята субективна реалност (М. Чиксентмихай, 2016).

Основна част от изследването бе свързана с използването на концептуалната категориза-
ция на феноменологичните характеристики на мистичните преживявания, така както са опи-
сани от Уолтър Стейс като теоретична основа, а в изследователската част – методиката на д-р 
Ралф Худ. Ралф Худ (Ralph W. Hood), е един от учените с голям принос в областта на психо-
логия на религията, професор в университета на Тенеси в Чатануга, който разработва няколко 
скàли за оценка на религиозния опит и за мистичния опит. 

В първата фаза на изследването си, описано в „Религиозна ориентация и данни от ре-
лигиозния опит“ (R.Hood, 1975), Худ провежда изследване сред петдесет и един студенти по 
психология (всички те се определят като християни) с разработения за целта инструмента-
риум „Измерване на епизодите на религиозен опит“ (Religious Experience Episodes Measure“ 
– REEM), който се състои от петнадесет различни описания на религиозен опит, подбрани 
от труда на Уилям Джеймс „Разнообразните форми на религиозния опит“. От участниците в 
изследването е поискано да определят степента, в която са преживявали подобни епизоди. Въз 
основа на получените резултати Худ прави заключението, че този инструментариум може да 
се използва при разграничаването на лица, които са имали религиозен опит, и такива, които не 
са имали подобни преживявания. 

Това е инструментариум за определяне на персонифицираните мистични преживявания 
на отделния човек. Скàлата е създадена през 70-те години и е обогатена през 80-те години на 
миналия век, като след нейното създаване се използва и счита за стандартна процедура. Из-
следването е проведено сред 300 студенти под формата на въпросник. Резултатите от фактор-
ния анализ показват два основни фактора (2-компонентно решение): 

1. Фактор I: общ мистичен опит – интензивно преживяване за единство (20 айтъма, 
описващи силни емоционални преживявания, които не са определени задължително 
като религиозни или като позитивни/негативни). В този фактор се включват айтеми 
в категориите на: преживяване на единство, на време или пространство и неизрази-
мост; 

2. Фактор II: религиозно откровение – емоционално заредени преживявания (12 айтъ-
ма): айтеми, които описват преживяване на радост или преживявания, традиционно 
определяни като религиозни, които не са задължително мистични (в категориите на 
преживявания на Аз-а, духовни преживявания, позитивно настроение и религиозни 
преживявания). 

Скàлата позволява да се разкрие доколко са реални мистичните преживявания на из-
следваните лица и дава контрол върху преживяването, за да се открие какъв ефект има то. 
Предварителните данни показват, че изследваните, които имат високи резултати по скàлата за 
мистични преживявания, имат и по-силна религиозна мотивация (в термините на дефиницията 
на Хог [Hoge], 1972) и са по-отворени към придобиването на опит (в определението на Тафт 
[Taft], 1970 г., като даване на позволение за придобиване на опит), като имат по-интензивен 
религиозен опит, както и сравнително по-високи резултати по следните скàли на Минесот-
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ския Многопрофилен Личностен Въпросник (MMPI): скала L (показател за лъжа, основан на 
айтеми, предоставящи възможност изследвания да се покаже в благоприятна светлина); скала 
Hs (Хипохондрия) и скала Hy (Истерия, изтласкване на факторите, предизвикващи тревога), 
(R.Hood, 1975).

В класическия си труд върху мистицизма изтъкнатият философ У.Т.Стейс различава два 
типа мистицизъм и ги нарича екстровертен и интровертен. Той постулира седем общи характе-
ристики на интровертните мистични състояния на съзнанието, основани върху широка извадка 
от литературата, посветена на мистичните преживявания. Според Стейс тези седем характе-
ристики са:

1.  унитарно съзнание, от което всякакво сетивно, мисловно или друго емпирично съ-
държание е изключено, за да остане само празно и чисто единство. Това е първата, 
основна, същностна характеристика, от която естествено следват повечето от оста-
налите;

2.  състояние на безпространственост и безвремие – разбира се, следващо от основната 
характеристика; 

3.  усещане за обективност или реалност;
4.  чувство на блаженство, радост, мир, щастие и т.н.;
5.  чувство, че възприеманото в момента е свято, свещено или божествено.
6.  парадоксалност;
7.  състояние, определяно от мистиците като неизразимо (Р. Мастърс, Дж. Хустън, 2004)
Екстровертният мистицизъм се различава от интровертния само по първите две харак-

теристики. При него, според типологията на Стейс, няма унитарно съзнание, а само обеди-
няваща представа, която може да бъде „абстрактно изразена с формулата „Всичко е Едно“. 
Това „Едно“ се възприема чрез физическите сетива, във или чрез обектното многообразие. 
Безпространственият и безвременен характер на интровертния мистицизъм няма място в екс-
тровертния му вариант, където е налице „конкретно осъзнаване на Единството като вътрешна 
субективна същност на всички неща, често определяна като живот, съзнание или живо При-
съствие“. Откритието, че „нищо не е истински мъртво“ , е също от изключително значение за 
екстровертния мистик.

Друг въпросник, използван често в изследвания с употреба на халюциногени, който по-
казва резултати, корелиращи с получените от изследванията на Худ, изграден отново върху тео-
ретичните допускания на Стейс, е въпросникът за мистично преживяване (Mystical Experience 
Questionnaire – MEQ), който не е стандартизиран. Представените във въпросника айтеми са 
поделени в четири субскàли в зависимост от фактора, който изследват. Факторите са описани в 
труда на Маклийн и съавтори „Факторен анализ с въпросника за мистично преживяване: про-
учване на опита с халюциноген псилоцибин“, 2012: мистичност, позитивно настроение, време 
и място и степен на неизразимост (K.MacLean, M. Johnson, R. Griffiths, Jeannie-Marie Leotsakos, 
2014). Въпросите са групирани в четири фактора, които имат своя аналог и във въпросника, 
разработен от Худ. По-долу са изброени факторите и примерни айтеми от въпросника на Худ:

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 божествено-
то ; 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 перфектност-
та.
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 
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което времето и пространството да не съществуват. 
Фактор 4: Степен на 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.
Последна стъпка в анализа е проверката за корелация между четирите фактора. При този 

първи етап въпросникът има добра вътрешна консистентност, като алфите за субскàлите вари-
рат от 0.80 до 0.86.

Отчитането на собственото ни възприятие на времето и пространството има широко при-
ложение, тъй като увеличава възможностите ни да разберем една от най-фундаменталните за-
гадки, а именно Аз-а. Още през 1973 г. У. Джеймс пише, че едно голямо разделение на цялата 
вселена на две половини е направено от всеки един от нас. Тези половини наричаме „Аз“ и „не-
Аз“(H. Friedman, 1983). За Джеймс Аз-ът-като-обект (материалната съставка на самоличнос-
тта) дава и общия сбор на онова, което човек би нарекъл свое: „не само тялото и психичните си 
способности, но и своите дрехи, жена и деца, своите близки и приятели, репутацията и делата 
си, своите земи и коне, яхтата и банковата си сметка“. Човешкият разум разбира, че тези „вла-
дения“ – тялото, психиката, миналото, настоящето и всичко останало – съществуват и принад-
лежат на своя разумен „собственик“, защото самото възприятие на тези неща поражда емоции 
и усещания, а чувствата пък ознаменуват разделението между съдържанията, принадлежащи 
на Аз-а, и онези, които не попадат в неговия обсег (А.Дамазио, 2010).

Антонио Дамазио, един от международно признатите учени в невронауката, директор на 
Института за мозъка и творчеството на Университета на Южна Калифорния, добавя, че чув-
ствата функционират като маркери. И по-точно, те са сигнали на емоционална основа, която 
той нарича „соматични маркери“. Според Дамазио, щом попаднат в „потока на съзнанието“, 
съдържанията на Аз-а провокират и появата на маркер, който също се понася в „потока“ като 
представа, отразяваща образа, който я е породил. Тъкмо тези чувства подчертават разликата 
между „Аз“ и „не-Аз“. Един вид усещаш, че ще узнаеш нещо. 

Попълването на скàлата 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, разбиране 
или просто придобиване на различен поток на мисли. Теорията за оптималните преживявания, 
развита от Михай Чиксентмихай, е организирана около понятието поток–състоянието, при кое-
то човек е така потопен в заниманието си, че нищо друго няма значение; самото преживяване 
доставя такава наслада, че човек е готов да положи огромни усилия просто за да го изпита от-
ново. От теорията за поток онези, които желаят да постигнат оптимален опит, могат да научат 
как да хармонизират всичките си начинания; така те биха трансформирали целия си живот в 
несекваща потокова активност със съгласувани цели и устойчив смисъл.

Търсенето на оптималния опит обаче се различава на Запад и на Изток. Както пише д-р 
Холис,  за съжаление, хората на Запад са склонни да търсят бързото решение, лесния път. „Пет 
стъпки до това, трийсет дни до онова и така нататък. Ако тези неща работеха, щяхме да го зна-
ем. В крайна сметка има само една честна оценка на себе си, обръщане към собствените стра-
хове и воля да не отстъпваш пред лицето на трудностите, които ти е донесъл животът“. Юнг 
пише, че психологията може да помогне само в първата крачка: във вникването. След това 
идват нравствените качества на самия човек: смелостта да се изправи пред каквото трябва 
и издръжливостта да не се отказва, преди да стигне до другия бряг(Дж.Холис, 2016).

Изследователските задачи, които формулирах, са следните:
1. Изследване на валидността на скàлата за мистичен опит;
2. Изследване влиянието на мистичния опит върху различителната сила на баланс на 

афекта, отвореност към нов опит, самотност и личностното развитие;
Общата хипотеза на изследването е, че наличието на мистичен опит може да служи като 
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индикатор за съществуването на специфични особености в личностовото развитие.

За целите на изследването бе използвана следната методика: Скàла за мистицизъм на 
д-р Р. Худ. В оригиналния си вид Скàлата за мистицизъм, форма D, която Худ разработва пет 
години по-късно(Hood‘s „Mysticism Scale, Research Form D (M scale)“), се състои от 32 айтъма, 
по четири за всяка от осемте категории на мистицизма, определени от Стейс (1960). Айтемите 
са положително и негативно формулирани, за да се избегне евентуално влияние на субективно-
то отношение на изследвания към процедурата на тестиране, групирани в два фактора: 

•	 Фактор I: общ мистичен опит – интензивно преживяване за единство (20 айтъма): 
айтеми 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 и 31. В този фак-
тор се включват айтеми в категориите на: преживяване на единство, на време или 
пространство и неизразимост; 

•	 Фактор II: религиозно откровение – емоционално заредени преживявания (12 айтъ-
ма): айтеми 3, 5, 7, 9, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 25, 26. 

Изследвани лица: в окончателния вариант на изследването участват 524 изследвани 
лица – 31 лица с поставена диагноза шизофрения (9 изследвани лица, към момента на изслед-
ването хоспитализирани в клиника „Св. Наум“, София; 20 изследвани лица, към момента на 
провеждане на изследването хоспитализирани в Областен диспансер за психични заболявания 
със стационар София-област, и две изследвани лица, които са били клиенти на Център за пси-
хотерапевтични консултативни и креативни техники Фондация „Атом и приятели“, София ), 
4 лица с поставена друга психиатрична диагноза и 489 лица, които нямат поставена диагноза.

В извадката на изследваните лица, които са без поставена психиатрична диагноза към 
момента на провеждане на изследването: пол: 134 мъже и 359 жени. Средната възраст на из-
следваните лица е 35 години. Образование: средно – 13%, средно специално – 5%, полувисше 
– 2%, висше – 80% (бакалавър – 25%, магистър – 50%, доктор – 5%). Семейно положение: 
несемейни – 45%, женени/омъжени – 30%, разведени – 6%, вдовец/вдовица – 2%, живеещи на 
семейни начала – 7%. Местоживеене: село – 4%, малък град – 8%, голям град (30 000) – 21%, 
София – 67%. Професия – 10% от изследваните лица са безработни. Етническа принадлеж-
ност: българска – 97%, турска – 1%, друга (американска, немска, ромска, кавказка, полска) 
– 2%. Вероизповедание (религиозна принадлежност): християнство (източно православие, ка-
толицизъм и протестантство) – 70%; ислям – 1%; нерелигиозни – 28%, други (дзен будизъм, 
бахайство, мормон, спиритуализъм) – 1%. 

По отношение на измерванията духовността се дефинира и оценява като многомерен 
конструкт. Базирайки се на наличния интрументариум, определянето на духовността като има-
ща повече от един компонент изглежда по-скоро е правило, отколкото изключение. В мно-
го от случаите религията и/или религиозността намира израз в неволното и непреднамерено 
объркване на религия/вяра и духовност.

В извадката на шизофренно-болните изследвани лица: пол: 15 мъже и 16 жени. Средната 
възраст на изследваните лица е 39 години. Образование: основно – 6%, средно – 23%; средно 
специално – 16%; полувисше – 6%, висше – 49% (бакалавър – 16%, магистър – 33%). Семейно 
положение: несемейни са 55% от изследваните лица; семейни – 23%; разведени – 10%; вдовец/
вдовица – 3%; живеещи на семейни начала – 9%. Местоживеене: село – 13%, малък град – 19%, 
голям град (30 000) – 7%, София – 61%. От изследваните лица 33% са безработни. Етническа 
принадлежност: българска – 90%; арабска – 3%; руска – 7%. Вероизповедание (религиозна 
принадлежност): християнство – 77%; ислям – 3%.
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Reliability Statistics

Cronbach‘s 
Alpha

Cronbach‘s 
Alpha Based on 

Standardized 
Items

N of Items

,923 ,923 32

Резултати:Изследване на валидността на скàлата за мистичен опит: оценка за качеството 
на скàлата показва отлично равнище на доброкачественост, базирано на стойността на коефи-
циента a на Кронбах = 0,923. 

Оценката на нормалността на разпределението според двете измерителни категории – 
групиране около нормалната Гаусова крива (Kurtosis) и скосеност (Skewness) – показаха отлич-
но съответствие на нормалната крива. 

Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation
Skewness Kurtosis

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. 
Error

Statistic Std. 
Error

SumME 492 39,00 160,00 111,4776 24,36931 -,323 ,110 -,074 ,220
Valid N 
(listwise)

492

Чрез Т-тест за независими извадки сравних дали средните стойности по показателя за 
мистичен опит в групата на мъжете и тази на жените се различават статистически значимо. 
Получените резултати показват, че рискът за грешка е твърде висок – 0,435/0,424, т.е. 43%. 
Следователно не може да се твърди, че има наличие на статистически значимо различие между 
мистичния опит на мъжете и жените поединично.

Резултатите от T-тест за мистичен опит в групата на хората с поставена диагноза ши-
зофрения и тези, които нямат поставена диагноза, показаха статистически висок риск за греш-
ка – 0,265/0,218, т.е. 26%. Следователно няма статистически значимо различие между мистич-
ния опит и наличието на диагноза шизофрения/липсата на поставена диагноза поединично.

Корелацията на отделните айтеми от скàлата за мистичен опит с критерия наличие/липса 
на поставена диагноза шизофрения, показа корелация (ниска по сила) при следните айтеми:

Ø	Преживявал/а съм неща по начин, в който ми се откри ново виждане за реалността * 
Имате ли поставена психиатрична диагноза. 

Ø	Имал/а съм преживяване, в което абсолютната реалност ми се откри изцяло и напъл-
но * Имате ли поставена психиатрична диагноза. 

Ø	Имал/а съм преживяване, в което чувствах всичко на света като част от едно и също 
цяло * Имате ли поставена психиатрична диагноза.

Ø	Никога не съм преживявал чувство, че съм обгърнат/а като в едно цяло с всички 
неща около мен * Имате ли поставена психиатрична диагноза. 

Ø	Имал/а съм преживяване, което припознавам като свято * Имате ли поставена пси-
хиатрична диагноза. 

Връзката между преживяването на мистичен опит и психотичните епизоди предизвиква 
изследователския интерес през 70-те години на миналия век. По-голямата част от учените дос-
тигат до извода, че мистичният опит и психозата са примери за естествени променени състоя-
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ния на съзнанието. Изследванията проучват „мястото“ на тези преживявания в диапазона на 
всички променени състояния на съзнанието. Усилията се насочват към разработването на ин-
струментариум, чрез който да се измерят и разграничат определените характеристики, които 
имат тези два опита. 

Майкъл Сиглаг (Michael Siglag) използва скàлата за мистичен опит на Худ и Морис (Hood 
& Moris) и изследва седемдесет и пет души, хоспитализирани с диагноза шизофрения. Описва 
резултатите от това изследване в доклад „Шизофрения и мистични преживявания: прилики 
и разлики“, представен пред годишната среща на Американската психологическа асоциация 
в Ню Йорк през 1987 г. Първоначалната изследователска хипотеза е била, че една трета от 
анкетираните хора с шизофрения ще дадат отговори, които да показват, че са имали мистично 
преживяване; в допълнение са очаквали и че тези, които са имали мистични преживявания, ще 
имат равни или по-високи резултати от изследваните лица, които твърдят, че не са имали мис-
тични преживявания, по следните фактори от въпросника: преживяване на единство, афект, 
време/пространство и познание. 

Според доклада от резултатите, който Сиглаг изнася, 52% от изследваните пациенти с 
шизофрения съобщават, че са имали мистично преживяване, като самият автор посочва, че 
„подкрепя идеята, че хората, които са диагностицирани с шизофрения, се възприемат като 
имащи мистични преживявания поне толкова често, колкото и хората, които нямат поставе-
на такава диагноза“. Освен това резултатите показват и че шизофренно болните пациенти не 
съобщават толкова често за мистични преживявания, колкото се е очаквало в първоначалната 
хипотеза. Анализът на данните от проучването, ръководено от Сиглаг, позволява да се напра-
вят следните изводи:

Лицата с шизофрения, които твърдят, че са преживявали мистичен опит, имат сходства с 
други лица с шизофрения по следните признаци:

1.  не чувстват, че имат по-голям контрол над преживяванията в сравнение с други ши-
зофренно болни;

2.  не се преживяват като личности с повече способности;
3.  не преживяват повече подобрения във взаимоотношенията си с другите хора;
4.  изпитват ужас, страх, преживяват депресивни настроения и изпитват несигурност.
Лицата с шизофрения, които твърдят, че са преживявали мистичен опит, имат следните 

различия в сравнение с други лица с шизофрения:
•	 при тях има по-голяма вероятност да са преживели чувство за единство, уникалност 

или свързаност с целия свят
Резултатите от настоящото изследване показаха статистически значимо различие между 

експерименталната извадка и нормата именно по отношение на айтемите, свързани с чувство-
то за единство или свързаност с целия свят: Имал/а съм преживяване, в което чувствах 
всичко на света като част от едно и също цяло * Имате ли поставена психиатрична диа-
гноза и Никога не съм преживявал чувство, че съм обгърнат/а като в едно цяло с всички 
неща около мен * Имате ли поставена психиатрична диагноза. 

•	 споделят за по-широк набор от емоционални преживявания, като е по-вероятно да са 
преживели радостни и умиротворяващи състояния на съзнанието;

•	 по-склонни са да докладват за различни преживявания на времето и пространството
В настоящото изследване тези резултати частично се потвърдиха, тъй като има статисти-

чески значимо различие по отношение на айтъм: Преживявал/а съм неща по начин, в който 
ми се откри ново виждане за реалността * Имате ли поставена психиатрична диагноза. 

•	 имат повече усещания за святост и свещеност
Статистически значимо различие в настоящето изследване има при айтемите
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Ø	Имал/а съм преживяване, което припознавам като свято * Имате ли поставена 

психиатрична диагноза. 
Ø	Имал/а съм преживяване, в което абсолютната реалност ми се откри изцяло и 

напълно * Имате ли поставена психиатрична диагноза.
•	 по-склонни са да възприемат своите преживявания като действителни и смислени в 

сравнение с други шизофренно болни.
Според Сиглаг, резултатите от изследването имат приложение, ако би могло да се оп-

редели кои пациенти са преживели мистичен опит, както и тези, които са с психотични пре-
живявания, като терапията може да бъде насочена към интегриране на „знанията“, които са 
били придобити вследствие на преживяванията – като се използва потенциалът за развитие на 
мистичния опит. 

За да се разбере един емоционален елемент, който е част от мистичния опит, е необходи-
мо „да се види“ едновременно съзнаваната и несъзнаваната част. Всички измервания в тази ка-
тегория се отнасят до оценяването на положителни състояния в живота и/или фактори, допри-
насящи за качеството на живот. Получените резултати показват положителна корелация между 
субективните оценки на изследваните лица, давани по скàлата за мистичен опит и отвореност 
към нов опит, както и между мистичен опит и емоционална самотност. Това съответства на 
принципа, който е общ и в Източната, и в Западната традиция, че колкото по-дълбоко си убе-
ден, че целият растеж идва само от външните фактори, толкова повече обедняваш вътрешно. 
Между другите субективни оценки по скалите не се наблюдава корелация. 

Получените резултати потвърждават хипотезата, че хората, които са по-напреднали в 
процеса на индивидуация, ще отнесат точно към себе си твърденията, свързани с чувството за 
единение, с идеята за ценността на вътрешния свят, с осъзнаването на живота и приемането на 
себе си.

Заключение: На основата на критичния анализ на теоретичните и методичните пробле-
ми е предприет опит за операционализиране по различен начин на преживяването на мистичен 
опит. Теоретично се обосновава предложението за въвеждането на две понятия – мистичен 
опит и оптимално/върхово преживяване, които характеризират психичния феномен мистичен 
в различни аспекти. Така въведените понятия се използват в предложения модел на изследване 
на връзката между мистичния опит и отвореността към нов опит, емоционалната самотност, 
социалната изолация и личностното развитие при хора с поставена диагноза шизофрения и 
хора без поставена психиатрична диагноза. Нов момент в осъщественото емпирично изслед-
ване на мистичния опит е неговото проучване в план на нормалпсихично явление – планът 
на необходимото, планът на възможното и планът на желателното за личността развитие и 
себеактуализиране. Специално внимание е обърнато в тази връзка на разкриване на т.нар. мис-
тични проявления в опита на личността. Извършена е също конкретна работа по подбирането 
и създаването на подходящ инструментариум за изследване на функционалните особености в 
мистичния опит и неговото преживяване.

Резултатите от емпиричното изследване показват съществуването на съдържателен кон-
тинуум на устойчивите емоционални характеристики, усещане за святост и отвореност за нов 
опит при преживяването на мистичен опит. Получените в хода на изследването емпирични 
данни, както използваният изследователски модел и създаденият инструментариум, могат да 
представляват определен интерес за практиката на професионалната консултация и подбор, 
социално-психологичния тренинг,и психотерапията – например, за разкриване на възможните 
противоречия между междуличностно общуване, способността за анализиране на собствените 
преживявания и изразимостта на преживявания и опит, които са в несъзнаваното или в пред-
съзнаваното.
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Най-голямо статистически значимо сходство има по отношение на експерименталната 
извадка и нормата в начина, по който се отнасят изследваните лица към твърденията, опреде-
лящи свързаността между всички неща и разкриването на абсолютната реалност. Това, от една 
страна, би могло да се интерпретира като постигане на общото основание на познанието – 
именно, че в колективното безсъзнателно благодарение на архетипите човек открива един свят, 
който няма нужда да бъде доказван. От друга страна, това би могло да говори, че са преживяли 
опит, който – водени от интуицията си – биха могли да опишат като познание за космическа 
реалност, която се свързва с това, че човек не управлява сам живота си. Друга линия на интер-
претация би тръгнала от това, че може би знаят своя път, без да се опитват да аргументират 
това логически.

Психологията предлага достатъчно нови начини да мислим тайната на мистичните пре-
живявания и опит и отношението й към отделната личност, културата и обществото. В тези 
разнообразни и любопитни модели на мистичния опит две категории привличат моето вни-
мание поради техния имплицитен екзистенциален заряд и тясната им обвързаност: това са 
мистичното и психопатологичното. И двете са предизвикателство за нашия всекидневен опит 
и за емпиричната мисъл; и двете трансгресират всичко познато и изискват от нас смелост и 
внимание, непознати на позитивистичния ум. И мистиката, и психопатологията обаче носят 
една специфична вътрешна амбивалентност, противопоставят се на простата очевидност и по-
ради това предизвикват немалко въпроси. Изследването на мистиката, на опита за единението 
и другостта, се превърна в изследване на универсалните структури на нуминозното чувство и 
на неговите разнообразни индивидуални и културни проявления.
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Резюме: Съвременните съдебнопсихиатрична и правна доктрини в България, а също и конкретната 
законова регламентация приемат едно разбиране за вменяемостта и наказателната отговорност изградено 
още върху течения във философията от XVIII – XIX в. Според това разбиране критериите за вменяемост 
– медицински и правни, са изчерпателно изброени и не подлежат на ревизиране. По тази причина въобще 
не се обсъжда възможността за включване в правната формула на вменяемостта на редица разстройства 
отразени в по-късните класификации на психичните разстройства. Не се коментира и разширението на 
нормативния модел на вменяемостта с въвеждане на института на намалената вменяемост.

Безспорното съществуване обаче, на група на междинна по характер и тежест патология, към която 
могат да бъдат причислени личностовите разстройства, разстройството на привързаността и някои услож-
нено протичащи неврози и която не може да бъде отнесена нито към кръга на здравите лица, нито към тези 
с разстройство на съзнанието, е в подкрепа на идеята за разширяване на нормативния модел на вменяе-
мостта. Тази група предполага различна наказателноправна политика от тази за извършителите, които 
безусловно следва да се приемат за вменяеми и наказателноотговорни. 

Abstract: Modern forensic and legal doctrines in Bulgaria, and particular legal regulations, adopt an un-
derstanding of mental capacity and criminal responsibility built on philosophical movements dating way back 
to the XVIII - XIX c. According to this understanding the mental capacity criteria, both medical and legal, 
are exhaustively listed and are not subject to revision. For this reason, the possibility of including a number 
of disorders reflected in later classifications of mental disorders in the legal formula of mental capacity is not 
discussed. No comments are made on the extension of the regulatory model of mental capacity by introduction 
of the institution of diminished mental capacity either. 

The undeniable existence, however, of a group of pathology intermediate in nature and severity, to 
which personality disorders, the attachment disorder, and certain neuroses accompanied by complications can 
be added, and which can be attributed neither to the circle of healthy individuals nor to those with a mental 
disorder, supports the idea of   expanding the regulatory mental capacity model. This group suggests a different 
criminal law policy than the one of the perpetrators who should unconditionally be considered sane and crim-
inally responsible. 

уВод

Първият правен паметник имащ отношение към наказателната политика на държавата, 
достигнал до нас е законникът на вавилонския владетел Хамурапи, датиран от историците към 
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XVIIIв. пр.н.е. В основата на неговите норми лежи принципът за еквивалентност на възмез-
дието – „око за око, зъб за зъб”. Според него ако лошо построена сграда се събори и причини 
смърт на собственика със смърт се наказва и самия строител. Оттогава чак до XIX в. наказа-
нието се обвързва по скоро с извършеното престъпление, а не толкова с личността на дееца.

Въпреки това още в Корпус юрис цивилис създаден в началото на VI в. при царуването на 
император Юстиниан I е предвидена вината като изискване за налагане на санкция при деликт. 
През XIII в. главния кралски съдия на династията на Плантагенетите Хенри Бракстън определя 
безумния като лице, което не знае какво върши, на което липсва нещо в разума и е по-близо до 
дивия звяр.

В средата на XVIII в. бил възприет критерият „разграничаване на правилно от погреш-
но”, който в състава на т.нар правила на McNaughton e в сила и до днес, както във Великобри-
тания, така и в други англоговорящи страни. Този критерий позволява да бъде освободен от 
отговорност обвиняем, който е действал под влияние на такъв дефект на разума в степен да 
не разбира естеството и качеството на извършеното, а в случай, че е разбирал, не е могъл да 
схваща, че това, което върши е погрешно.

Тези примери сочат, че с развитието на човешката цивилизация се появява стремеж при-
ложното поле на наказателната репресия да бъде ограничено, както по отношение на деянията 
обявявани за престъпни, така и по отношение на лицата. Това изисква диференциране и ин-
дивидуализиране на отговорността върху основата на определени, установени от закона кри-
терии. Поставя се въпросът кой може да бъде субект на деяние, което се явява престъпление 
и какви качества трябва да притежава той за да бъде наказателно отговорен. Касае се за общ 
проблем засягащ принципната въжможност на човека да бъде субект на престъпление, а не за 
конкретните характеристики на извършващите престъпления от даден вид – кражби и грабе-
жи, телесни повреди, убийства, трафик на хора, документни престъпления и т.н.

теория

За да бъде едно лице субект на престъпление е необходимо, от една страна да е достиг-
нало определена възраст, а от друга - да притежава такива характеристики на психиката, които 
го правят вменяемо. И точно тук се поставя основния проблем на всяка наказателноправна 
система, а именно: защо по отношение на точно тези лица се приема, че могат да бъдат субект 
на престъпление и да носят наказателна отговорност?

Правната доктрина и съдебната практика приемат че наказателноотговорни са само 
вменяемите достигнали определена възраст лица, тъй като те притежават съзнание и съз-
нателна воля и могат да действат с познаване на основните закономерности на действител-
ността. При преследване на своите съзнателно поствени цели те имат възможност актив-
но да влияят на обществените отношения по предпочитан от тях начин.

Наказателноправната регламентация на отговорността за извършено противоправно де-
яние налага извода, че всяко пълнолетно, вменяемо лице може във всяка ситуация да се въз-
държи от извършване на общественоопасни и противоправни деяния, да регулира само своето 
поведение по начин, че да не осъществява запретени от държавата действия и бездействия. Т.е. 
според българското наказателно право психическите особености, които обуславят възмож-
ността човек да бъде субект на престъпление и които принципно обосновават наказателна-
та отговорност се извеждат от идеята за „свободата на човешката воля” и за възможния 
и напълно достижим баланс между „свобода и необходимост” при вземането на решения 
както в обичайни, така и в кризисни ситуации.

Свободната воля е философска концепция според която хората, като рационални субекти 
могат да контролират своите избори, а оттам и действия, свободни от всякакви ограничения. 
Тя се разглежда в контекста на различни философски течения, като класическия либерализъм, 
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екзистенциализма, анархизма и т.н., които по своята същност са индетерминистки. В противо-
вес се развиват възгледи и учения, които се основават на идеята за детерминизма. 

Детерминизмът е защитаван в историята на философията както от идеалисти, като Хегел 
и Шопенхауер, така и от материалисти – например Бейкън и Спиноза. Бенедикт Спиноза се 
опитва да съвмести категориите „свобода „ и ”необходимост”, а Хегел поставя началото на 
диалектическия детерминизъм. Диалектическия подход не разглежда свободата и необходи-
моста като абсолютни и взаимноизключващи се категории, а като понятия които съществуват 
вплетено в сложна диалектическа връзка.

Според този философски възглед свободата на волята се заключава не във въображаема 
независимост от законите на природата, т.е. от реалността, а в осъзнаване на необходи-
мостта и в съдържащата се в това познание възможност за планомерно използване на при-
родните закони за постигане на определени цели (Дончев П., 1987). 

В правната доктрина при формулиране на юридическата отговорност се изхожда от 
философското понятие за свободата на волята, интерпретирано с оглед спецификата на 
проблема. В наказателноправната теория под свобода на волята се разбира възможността в 
конкретна ситуация да се вземе едно или друго решение и да се избира вариант на поведе-
ние. Възможността за избор на поведение се основава именно на способността на човека да 
опознава реалността и да използва това познание за постигане на определени цели и в този 
смисъл е форма на проявление на свободата.

Въпросът има и морално-етичен аспект. Само деяние на човек със свободна воля, който 
има възможност да избира между два или повече варианта на поведение, може да е укоримо 
от гледна точка на нормите на морала на съвременното общество, а наложеното наказание да 
бъде прието за справедливо. Според проф.Румен Марков ( Марков Р.,2016 ). цивилизованото 
общество не би порицало когото и да е и оценило наказанието му като справедливо и заслу-
жено, ако той не е имал възможността да избегне общественоопасния вариант, оказал се 
единствен за него. Според проф. Никола Долапчиев ( Долапчиев Н., 1945 ) „задължението 
предполага възможност за изпълнение, невъзможното не може да се изисква” . 

Българското наказателно парво / чл.31 ал.1 НК/ изхожда от схващането, че в общия слу-
чай лицата достигнали осемнадесетгодишна възраст имат „нормална психика” и са вменяеми, 
т.е. притежават способността да разбират свойството и значението на извършваните от тях 
деяния и да ръководят постъпките си. Понятието вменяемост, обаче няма легална дефиниция. 
То се извежда per argumentum a contrario от законовата формулировка на понятието невменяе-
мост / чл.33 ал.1 НК/. Законът сочи само, че пълнолетно лице, което в състояние на вменяемост 
извърши престъпление е наказателноотговорно. Кое лице, обаче, е вменяемо разбираме по ар-
гумент за противното, когато разгледаме легалната дефиниция за невменяемост.

Съгласно разпоредбата на чл.33 ал.1 от Наказателния кодекс не е наказателноотговорно 
лицето, което действа в състояние на невменяемост – когато поради умствена недоразвитост 
или продължително или краткотрайно разстройство на съзнанието не е могло да разбира свой-
ството или значението на извършеното или да ръководи постъпките си. Тази правна формула 
е изградена на принципа на съвместния биологично-психологичен метод и описва невменяе-
мостта чрез три медицински и два психологични критерия. Последните обикновено се опреде-
лят и като правни критерии. С други думи невменяемостта по чл.33 ал.1 НК е не всяка, а само 
такава липса на вменяемост, която се дължи именно на посочената в медицинския критерий 
психиатрична патология. 

Медицинския критерий на невменяемостта е даден с който и да е от неговите алтернатив-
ни варианти. Съгласно ТР №15/1987 на ОСНК, което има задължителна сила за съдилищата, в 
медицинския критерий „изчерпателно са посочени причините за настъпване на невменяемост-
та от гледище на съдебната психиатрия”. По тази причина критерият се нарича и „етиологи-

ИНСТИТУТЪТ НА НАМАЛЕНАТА ВМЕНЯЕМОСТ КАТО СПОСОБ ЗА УРЕЖДАНЕ НА ...



ЮРИДИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ
1044
чен” ( Марков Р., 2016 ).

Дали, обаче това наистина е така? Дали става въпрос за изчерпателно изброяване на пси-
хопатологичните състояния свързани с невменяемостта или за неадекватна на съвременните 
научни достижения, а и донякъде неясна формулировка?

Медицинските критерии, с изключение на умствената недоразвитост, имат недостатъка 
да поставят твърде условни граници, които дават на специалистите прекалено голяма свобода 
да отнасят или не различните психични състояния и заболявания към някой от тях. Тъй като са 
означени в закона с термини от общоупотребимия език, като „разстройство на съзнанието” ме-
дицинските критерии всъщност официално игнорират нозологичния принцип. Обяснението 
наложило се сред съдебните експерти е, че служат за качествено определяне на разстрой-
ствата на психиката ( Дончев П., 1987 ).

Тъй като съзнанието представлява интердисциплинарна категория – с него се занима-
ват редица науки като философията, физиологията, психологията, психиатрията и т.н., липсва 
единно определение. Съзнанието може да се определи като степен на индивидуалното усещане 
и реактивност на организма за самия себе си, за околната среда и за получената информация от 
сетивните анализатори. Материален субстрат на съзнанието е човешкият мозък като цяло, а не 
отделни негови структури. Съзнанието, като висша функция на човешкия мозък е резултат от 
физиологичната дейност на кората на главния мозък в най-тясно сътрудничество с останалите 
структури на мозъчните хемисфери, при активиращото влияние на ретикуларната формация на 
мозъчния ствол и неспецифичната таламокортикална проекционна система.

От позициите на физиологията на висшата нервна дейност съзнанието се разглежда като 
състояние на оптимално протичане на невродинамичните процеси в определени пространстве-
ноструктурни граници в главния мозък / т.нар. участък на оптимална възбудимост в мозъчната 
кора/, което дава възможност за лесно образуване както на нови условни рефлекси и на раз-
личните видове вътрешно потискане, така и за бързо възпроизвеждане на следите от временни 
връзки, образувани в миналото По този начин съзнанието се схваща не като функция на опре-
делен мозъчен център, а на кората в цялост ( Христозов Х., 1988 ).

При качествените разстройства на съзнанието обикновено има едновременно наличие 
на разстройства на съзнанието и продуктивни психотични симптоми. По важни качествени 
разстройства на съзнанието са делирът, аменцията, хаотичната помараченост на съзнанието, 
трансът, екстазът, сомноумбулизмът, паталогичната просъница, паталогичното опиване и др. 
Теоритично, в по-широк смисъл съзнанието е разстроено и при всяка психоза, тъй като по вре-
ме на психозата се променя правилното възприемане, отразяване и отношение към реалността 
– природна и социална. Всъщност както съдебнопсхиатричната доктрина така и трайната 
съдебна практика приемат, че критерият „продължително разстройство на съзнанието” 
включва най-вече продължително протичащи психози и промените на личността, резултат 
както на ендогенни, така и на телесно обусловени психични болести. Тук се отнасят непрекъс-
натите и пристъпно протичащите психози с хронична тенденция, подостри и остри психози от 
ендогенния и екзогенния кръг.

Юридическият критерий / критерии отразява липсата на вменяемост вследствие на отпа-
дане на една или повече от психическите способности на вменяемостта. Тъй като вменяемост-
та е съвкупност от трите психически способности – разбиране на свойството на извършеното, 
разбиране на неговото значение и възможност да се ръководят постъпките, отпадането дори и 
на един от трите елемента ще означава липса на вменяемост.

Според популярното определение на В.Кандински, едно от предназначенията на юриди-
ческия критерий е да служи за взаимно разбиране на юристи и психиатри. Този критерий е ос-
новата на която те се срещат, за да преценят съместно отражението на психичната болест върху 
психиката ( Стоименов Й., 2003 ). В този смисъл са и редица съдебни актове на ВС и ВКС / ТР 
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№15/1987 на ОСНК; Решение №468/2007г. на II н.о. / съгласно които прилагайки юридическия 
критерий съдът преценява степента на засягане на психиката на конкретния деец от психи-
атричното отклонение визирано в медицинския критерий или дали то е довело до разпад на 
психическите способности, съставящи вминяемостта. 

Способността на вменяемия човек „да разбира свойството на извършеното” се възприема 
от правната доктрина като интелектуална способност да се опознават и използват природните 
закони за постигане на конкретни цели. Годността да се разбира свойството на извършеното 
включва и осъзнаване на фактическите последици от деянието, т.е.в крайна сметка означава 
способността да се опознават обективните закономерности и причинно-следствените за-
висимости и връзки. Съгласно Решение №1585/1960 I н.о. ВС вменяемите са способни „да 
съзнават причинната връзка между своите действия или бездействия и вредоносния резултат”.

Извършителят на противоправното деяние е „могъл да разбира значението” когато е имал 
инетлектуалната годност да осъзнае общественоопасния му характер и последиците от него. 
Става дума за социалната характеристика на деянието, а не за неговата противоправност, 
като противоречащо на наказателноправните норми ( Марков Р., 2016 ). „Да се разбира соци-
алното значение, т.е. отрицателния обществено-опасен характер на деянието е нещо различно 
от това да се съзнава нормативната му забраненост.” / Решение №190/1995г., I н.о./

Според проф. Никола Долапчиев ( Долапчиев Н., 1945 ) да се разбира значението на дея-
нието означава деецът „ да има познание за неговите нормативни качества, т.е. за съгласува-
нето или несъгласуването на деянието с изискванията на нормите за неговата позволеност 
или запретеност”. Затова вменяемостта според него е способността на извършителя да разби-
ра „длъжноправността” на своето деяние и да определя волята си съобразно това разбиране.

Деецът е могъл да ръководи постъпките си, когато е имал волевите способности да се 
въздържи от извършване на престъпно деяние. Според проф.Долапчиев свободата на волята е 
възможността да се противостои на порива към деяние.

Според една от първите формулировки на понятието в България, изведена от доц. Т.Кулев 
още през 1909г., вменяемостта представлява способност за мотивиране чрез правните повели 
( Кулев Т., 1909 ). По-късно.проф. Долапчиев обобщава, че правото може да изисква и очаква 
послушание към своите повели само от онези хора, които имат възможност да сторят това, т.е. 
които са способни да се мотивират от правила и норми. Тази способност предполага „духовна 
зрялост и здраве”.

Тезата за абсолютна изчерпателност на медицинските критерии за невменяемост обаче, 
налага въпроса, дали единствено при умствена недоразвитост или разстройство на съзнанието 
се засягат възможността за тестване на реалността и способността за регулиране на собстве-
ното поведение по начин, че да не се осъществяват запретени от държавата деяния. Отговорът 
на този въпрос е нееднозначен.

Наистина при тежка и дълбока степен на умствена недоразвитост, при психози от ендоге-
нен и екзогенен тип, при епилептична болест с тежка деградация на личността и т.н. субектът 
на престъплението обикновено се признава от съда за невменяем поради тежестта на психиа-
тричната аномалия. При тези случаи психичните дисфункции, които пречат на лицето да раз-
бира свойството или значението на извършеното или да ръководи постъпките си се приемат от 
психиатри, психолози и юристи за безспорни. Съществуват обаче и психопаталогични състоя-
ния, които са свързани с когнитивни изкривявания, интензивен и несъответен афект, нарушен 
инхибиторен контрол, емоционална нестабилност, при които засегнатото лице не е с умствена 
недоразвитост и не страда от разстройство на съзнанието, но въпреки това има затруднения 
при преценката на реалността или не може да ръководи постъпките си. 

Такива са личностовите разстройства, разстройството на привързаността / въпреки, че 
диагнозата се поставя в детска възраст /, някои афективни нарушения, а дори и някои услож-
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нено протичащи неврози. 

Последните понякога трудно се различават от състоянията отразяващи качествени изме-
нения на психичната дейност. Често усложнено протичащата невроза може да бъде объркана 
с психогенна психоза. Хистерията напр., е единственото заболяване, което може да се прояви 
като невроза, личностово разстройство и психоза. Като психоза тя се изразява с примитивни 
или афективни шокови реакции, които обаче не винаги се съпътстват от разстройство на съз-
нанието.При психогенен ступор съзнанието е помрачено с последваща амнезия – частична или 
пълна. При афективния ступор, обаче, при който болния е изпразнен от всякакви чувства и 
реагира с абсолютно безразличие на заобикалящата действителност, съзнанието е ясно. 

Повече от столетие представителите на психиатричната мисъл се опитват да дефинират 
състоянието на онези индивиди, които са трайно социално дезадаптивни, но не покриват кри-
териите за наличие на психично разстройство в тесен смисъл. Дълги години техните особе-
ности се обобщават с термина „психопатия”, но в последните десетилетия класификаторите на 
психичните болести утвърждават по-мекия и нестигматизиращ термин „личностови разстрой-
ства”.

Диагнозата личностово разстройство представлява сравнително ново понятие в психо-
патологията. Например граничното личностово разстройство е включено в диагностическите 
и статистическите ръководства на психичните болести едва през 1980, когато е публикувано 
поредното преработено издание на наръчника на Американската психиатрична асоциация - 
ДСН-III. В тази трета ревизия на класификатора за първи път е въведено и нарцистичното 
личностово разстройство. Съвсем обяснимо е по тази причина, че личностовите разстройства 
категорично се изключват от формулата на вменяемостта, която е дефинирана в самото начало 
на ХХ в. Липсата на достатъчно познания относно психопатологията на личността вероятно е 
мотивирала юристите и психиатрите да изключат личностовата абнормност от хипотезите на 
наказателната неотговорност.

Личностовите разстройства се отнасят към граничните състояния. При тях не се уста-
новяват разстройства като налудности, хялюцинации, помрачение на съзнанието, което кате-
горично ги разграничава от психотичните разстройства в тесен смисъл. Абнормния начин на 
реагиране, обаче, обуславя асоциални и антисоциални прояви, които са водещи в клиничната 
картина на тези разстройства.

В руската съдебно-психиатрична школа и до настоящия момент се водят спорове относно 
съдебно-психиатричната оценка на личностоветие разстройства. Още през шейсетте години 
на двадесети век Я.Калашник ( Калашник Я., 1961 ) излага становището, че психопатията по 
изключение обуславя невменяемост, когато характеровите особености са толкова дълбоки, че 
могат да се приравнят към същинска психична болест. Всъщност дискусията относно вменя-
емостта при личностови разстройства в Русия е дебат за възможността да се въведе в законо-
дателството понятието „намалена вменяемост”, което да обхване случаите на извършени пра-
вонарушения от лица с антисоциално личностово разстройство или сходни състояния. Лунц 
Д.Р. е сред критиците на намалената вменяемост, но счита, че споровете относно нейното въ-
веждане могат да доведат до усъвършенстване на съдебната практика ( Лунц Д., 1966 ). Според 
него това понятие е некоректно тъй като заличава качествените резличия между вменяемост 
и невменяемост. Той счита, че паталогичните болестни условия могат да внасят количестве-
ни увреди във вменяемостта като психична годност без да я унищожават. Други автори като 
Фрейров ( Фрейров О., 1966 ) считат, че именно афективно-волевите аномалии при психапат-
ните личности ги поставят в конфликт със закона и затова следва да се обсъжда въвеждането в 
наказателното законодателство на отделна категория. 

Този спор, обаче има своята законодателна основа. Углавния кодекс на Руската Федера-
ция също като българския Наказателен кодакс не съдържа легална дефиниция на вменяемост-
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та, а тя се извежда от законовата формула на невменяемостта.Тъй като регламентацията на 
невменяемостта в България е реципирана от Русия и тук са налице двата критерия – медицин-
ски и юридически, които трябва да са наблюдават едновременно, за да се приеме невменяе-
мост. Специфичен е четвъртият медицински критерий – „друго болестно състояние”. Съгласно 
съдебната практика той обикновено включва психопатните състояния, т.е. именно някои от 
личностовите разстройства, както и неврози, които протичат усложнено. В експертната прак-
тика на РФ личностовото разстройство може да обуслови невменяемост по изключение – при 
дълбока личностова патология или когато във връзка с тежка психопатна реакция се наблюдава 
психотична симптоматика с паталогични свръхценностни или налудни идеи, без обаче да са 
изпълнени критериите за психоза. 

Личностовата абнормност не представлява самостоятелна патология, напълно отдифе-
ренцирана от останалите психични заболявания. Ончев ( Ончев Г., 2012 ) определя неврофизи-
ологичните измерения – когнитивно-възприятна организация , афективна регулация, контрол 
върху импулсите и тревожна модулация, като „мостове” между разстройствата по Ос I на ДСН 
и личностовата патология по Ос II, които обясняват общия им произход, честото съчетаване и 
континуума между тях.

Социалното отдръпване и негативната симптоматика при шизофренията и шизотипното 
личностово разстройство например, са свързани с базисен невронен дефект, който се обуславя 
от нарушения в годността за възприемане и селекция на стимули, обработване на информа-
ция и избор на адекватен отговор. Биологичен маркер е нарушението в гладките движения на 
очните ябълки. Механизмът на тези движения е близък до механизмите на вниманието и на 
прехвърлянето на информация от краткосрочната към дългосрочната памет. Позитивната пси-
хотична симптоматика при шизофрения и странните вярвания при шизотипното личностово 
разстройство корелират с нарушения в допаминовата невротрансмисия. Съществува и теория 
за структурни мозъчни аномалии при двете разстройства ( Ончев Г., 2012 ).

Маркер за нарушен контрол върху импулсите е серотониновата дисфункция. При някои 
абнормни личности, както и при някои афективни разстройства е налице намалена серотони-
нова медиацция, което обяснява дезинхибираното поведение. Обратната връзка между серо-
тониновата активност в мозъка и импулсивната агресия е предмет на множество проучвания. 
Норадреналиновата невромедиаторна система също има отношение към инхибицията и аг-
ресията. При намалена норадреналинова функция серотониновия дефицит се проявява като 
депресия, а повишената функция е свързана с личностова патология.

Психологичните фактори във взаимодействие с биологичните обуславят личностовата 
абнормност и определят нейната изява. Според Менцос ( Менцос Ст., 2002 ) същината на т.нар. 
личностови разстройства попада в една трудно дефинируема област, която не е невротично, 
но не е и психотично разстройство. Всяко психично нарушение според цитирания автор, за да 
се дефинира като психоза, невроза или нарушение от междинното пространство следва да се 
разглежда поне в три основни обхвата – стабилността на Аз-границите, степента на интегрира-
ност и кохезия; вида на основния конфликт и модуса на паталогична преработка на конфликта.

Между групата на психозите, където Аз-границите не са ясно обособени и където въ-
просът с отделянето на субекта от обекта не е решен адекватно и групата на неврозите, където 
Аз-границите, интеграцията и кохезията на Аза са добре структурирани, стоят нарушения от 
междинната област, които нито дескриптивно, нито психодинамично могат да се причислят 
към една от днвете групи. Тук попадат бордерлайн – състоянията в тесен смисъл, останалите 
личностови разстройства, а също и т.нар. „усложнени неврози”, както и латентните психози. 
Следва да се има предвид, че редица психодинамично ориентирани автори не приемат обоб-
щеното понятие за личностово разстройство като разграничават абнормните или психопатни 
личности от тези чиито нарушения са на базата на невротичен характер.
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Споменатите три диагностични обхвата-структура, конфликт и начин на преработка мо-
гат да се разположат в тридименсионален континуум. Това на което трябва да се обърне вни-
мание е, че авторът е разположил бордерлайн- състоянията между психозите от шизофренния 
кръг и шизоафективните психози. Това е така, защото при това разстройство не са интегрирани 
„добрите” и „лошите” части в Аза и в обект-предтавителствата.Основния конфликт се състои 
в люшкането между абсолютното доверие и абсолютното неверие, както към собствената лич-
ност така и към значимите други. Основен защитен механизъм е разцепването, използват се 
също интроекция и проекция. Същите защитни механизми са характерни и за психотичните 
състояния.

Психопатията в тесен смисъл в рамките на личностовите разстройства също намира 
своето място в екстремно ниска точка – веднага след афективните психози, в близост до бор-
дерлайн. По новите психоаналитични виждания и най-вече теорията за връзките с обекта и те-
орията за предтавителствата на себе си и обектите дават възможност да се разбере психодина-
мично разстройството при хора с агресивно-диссоциално поведение. Някои психодинамично 
ориентирани автори обясняват антисоциалното поведение с „липса на ранна идентификация, 
която пречи на лицето да изгражда съответните интрапсихични структури” ( Eichhorn 1925, ци-
тиран по Менцос 2002 ). Други теоритични хипотези са ориентирани към нагона. През 1941г. 
излиза труда на американския психиатър Харви Клекли „Маската на нормалността”. В това 
свое произведение Клекли разпознава психопатията като болест на Аза и говори за скрита пси-
хоза ( Калчев П. 2016 ). По-късно ревизира становището си и в поредно издание на книгата си 
поставя психопатите по-близо до лицата с бордерлайн отколкото до психотиците.

Австрийският лекар и психоаналитик Курт Айслер счита че психопатното поведение е 
своеобразен опит за бягство от психозата чрез запазване на възможността за тестване на реал-
ността и спасяване на чувството за собствена стойност посредством агресията. 

Представителите на теорията на обектните отношения, въпреки че разграничават отдел-
ните състояния обобщават психопатията в тесен смисъл, нарцистичното личностово разстрой-
ство и бордерлайн състоянията под общото понятие „нарцистично нарушение”. При тях става 
въпрос за недостатъчна регулация на чувството за собствена стойност при относително кохе-
рентно в ядрото си Аз. Американския съдебен психолог Мелой в книгата си „Психопатната 
душа” издадена в Ню Джърси през 1988г. приема психопатията като най-тежък вариант на 
нарцистично личностово разстройство. Според него при всички нарцистични личности / и 
особено при бордерлайн/ съществува интегративно собствено величие, което не е реалистично 
и затова е психопатно. При нарцистичните нарушения идеалното Аз не е могло да се интегрира 
със свръх-Аза. За психопатния характер се приема допълнително, че се е осъществила ранна 
примитивна идентификация с агресора при отказ от добри, грижовни обектни представител-
ства, с които е можел да се идентифицира ( Менцос Ст., 2002 ).

Следователно при психопатите в тесния смисъл на думата не се извършва интернали-
зиране на нито един „добър” обект, а е налице първична идентификация с лошия и „чужд” за 
себе си обект. Според Ана Фройд ( Фройд А., 2017 ) „идентификацията с агресора” е нормален 
етап от формирането на суперегото, но едновременно с това и междинен етап от развитието на 
параноята. Затова при антисоциалните личности има една базова враждебна фантазия както за 
нещата вън от тях, така и за нещата в тях самите. По този начин не е трудно психодинамично 
да се разкодира тяхната своеобразна липса на любов и съвест, пренебрежението към другите, 
което за тях е оправдано, както и инетнзивността на агресията им. Психопатно-асоциалното се 
свързва от една страна с липсващото или недостатъчно изградено свръх-Аз, а от друга – с една 
рано състояла се примитивна идентификация с „лошия” ( Менцос Ст., 2002 ).

Докато личността в норма е гъвкава и способна да се учи от миналия опит и да променя 
поведението си съобразно контекста хората с личностово разстройство притежават стабилен 
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вътрешен конструкт на преживяване и поведение, което се разминава значително с очаквания-
та на средата. Начинът по който хората – и тези в норма и тези с някакво психично разстрой-
ство преработват данните за себе си, за другите и за света зависи от техните убеждения и други 
компоненти на когнитивната организация. Особеностите на преработката на информация за 
другите, света и бъдещето се формират в ранния опит на детето и до голяма степен са свързани 
с привързаността. При хората с личностови разстройства е налице когнитивна неспособност 
да тестват реалността на своите дисфункционални вярвания, да оценят противоречащите им 
факти и да ги отклонят, дори и да не са потвърдени по никакъв начин. Тази когнитивна невъз-
можност се опира на временната неспособност за прилагане на рационални начини на позна-
ние.

При хората с личностови разстройства използването на данни от реалността е система-
тично изкривено и дисфункционално. Тези изкривявания в интерпретацията и последващото 
поведение се създават под въздействие на дисфункционални убеждения формирани в ранния 
опит, в интеракциите с основния грижещ се. Върху обработката на информацията съществена 
роля играе механизмът на впечатване на травматичния опит от ранното детство. Под влияние 
на кризисни ситуации напомнящи ранни детски травми или критичен инцидент, който може 
да е обичайно събитие, но да играе ролята на преципитиращ фактор в ситуация на уязви-
мост тези негативни дисфункционални вярвания стават активни и определят дезадаптивно-
то поведение на индивида ( Матанова В., 2015) .

Изложеното показва, че разглеждането на личностовите разстройства през призмата на 
теорията на привързаността, също както и при психодинамичните теории, извежда като съ-
ществена характеристика неадекватното възприемане на реалността и занижаването или 
липсата на възможност за самоконтрол на поведението.

В случай, че липсва една от изброените способности – да се разбира свойството на из-
вършеното, неговото значение, както и да се ръководят постъпките, вменяемостта не е налице. 
Напротив, ако тези способности съществуват, но не са в пълния им размер /какъвто е случаят с 
личностовите разстройства / налице е намалена вменяемост. 

Намалената вменяемост обаче, е понятие, което никога не е било част от българския нака-
зателен закон. Периодично е включвано в различни проектозакони, но така и не намира място 
в действащото право. 

Според Долапчиев ( Долапчиев Н., 1945 ) вменяемостта и невменяемостта не са „ нещо 
рязко и абсолютно разграничено”, а са състояния, които се преливат едно в друго и между 
които има преходни степени. Това са междинни състояния, които не са нито такива на вменя-
емост, нито такива на невменяемост. Самото понятие „намалена вменяемост” възниква по по-
вод трудностите при определяне на тежестта на психичните нарушения. При гранични случаи, 
когато клиничната картина не е съвсем ясна то дава възможност да се разреши правен казус, 
без да се налага формулиране на вероятностно експертно заключение. Множество изтъкнати 
български психиатри, като проф. Шипковенски, са привърженици на въвеждането на намале-
ната вменяемост като хипотеза в наказателното законодателство.

Намалената вменяемост следва да се различава от частичната вменяемост. Тя е налице, 
когато способността да се разбира свойството и значението на извършеното и да се ръководят 
постъпките е налице само за известен род деяния, а липсва относно друг род престъпления. 

предстаВяне на случай

За илюстрация на изложенто може да се използва случая на А. Г.- мъж на 44г., със средно 
образование, към момента на изследването - студент по икономика. Задържан е неколкократно 
от органите на полицията за извършване на хулигански действия, разследван е за въоръжен 

ИНСТИТУТЪТ НА НАМАЛЕНАТА ВМЕНЯЕМОСТ КАТО СПОСОБ ЗА УРЕЖДАНЕ НА ...



ЮРИДИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ
1050
грабеж и спрямо него има влязла в сила присъда за обсебване. В няколко наказателни произ-
водства участва в качеството на пострадал, тъй като става жертва на побой. Всички изготвени 
по делата съдебно-психиатрични експертизи го приемат за вменяем и сочат, че не страда от 
личностово разстройство, а тези касаещи свидетелската му годност формулират заключението, 
че може да дава достоверни показания по конкретните случаи.

Данни от полуструктурирано интервю: 
А.Г. е роден от физиологична бременост на майката, първо дете от три деца в семейство-

то. Майката е била продавачка в магазин за харнителни стоки, понастоящем е пенсионер, а 
бащата е починал преди две години от рак на дебелото черво.

Има по-малки брат и сестра – близнаци. Няма информация как е протекла бременността 
на майката. Около едногодишна възраст е даден в детска ясла, впоследствие посещавал детска 
градина. Има спомен, че завиждал на брат си и сестра си, които били отглеждани вкъщи, с 
помощта на бабите.

Дава информация за невротична симптоматика – онихофагия почти през целия живот 
и енуреза до 6-7 годишна възраст. . Според собствените му думи бил грозно дете и „нямал 
увереност”. За отношенията в семейството си спомня, че се чувствал изолиран и необичан. 
Според него родителите по някаква причина се срамували от него и фаворизирали близнаците. 
Тъй като майка му се омъжила бременна с него той предполага, че е трансформирала срама и 
чувството си за вина в отхвърляне на нежеланото дете.

Тръгнал на училище на седем години. Според твърденията му бил отличник и не създавал 
особени приблеми на родителите си. Бил „много добър по математика”. Майка му и баща му не 
ходили на родителски срещи, защото той имал само шестици. Завършил гимназия със златен 
медал. Приели го във висше военно училище , но вместо да учи той „трошал и бохемвствал”. 
Тъй като били започнали „мутренските години” А.Г. се включил в „бригадата на Васил Илиев”.

Бил женен около 7-8 години, впоследствие жена му заминала с детето за Австрия и се 
развели, „поради фактическата раздяла”. Има син на 19 г., студент по медицина. Говори с гор-
дост за успехите му.

Интервюто се провежда в три поредни дни, тъй като А.Г. се отличава с обстоятел-
ствено мислене, често потъва в ненужни подробности, залива интервюиращия с информа-
ция, не успява да се придържа към определена тема и постоянно влиза в ролята на ментор.

За годините „в бригадата на Васил Илиев” разказва, че получил „ като разпределение 
5-ти район за пласиране на наркотици”. Понеже имал интуиция, обаче / „не съм луд, просто 
знам какво ще стане”/ отказал да се занимава с такава дейност и „ сега съм жив сред мъртви”. 
Вместо с наркотици се захванал с „рекет” и организирал група за „побой над неизправни длъж-
ници”. Приятелите му казвали, че бил „машина за пари”. Впоследствие, след смъртта на Илиев 
продължил да се занимава с престъпна дейност. Участвал в редица кражби от жилища, някои 
от които придружени с насилие над собствениците. 

Когато говори за насилническите действия, в гласа му се долавя известна гордост, все 
едно се хвали с някакви особени постижения. В хода на интервюто постоянно показва снимки 
от „борческия период”, на които е в компанията на известни лица от средите на ВИС – 1 и ВИС 
– 2 и се впуска в пространни обяснения за тях. Личи, че А.Г. приема този период от живота си 
за особено интересен и достоен.

Към настоящия момент демонстрира висока религиозност. Обяснява, че някога си купу-
вал дрехи за 1000 лв и открадвал за още толкова, просто за удоволствие, въпреки, че имал пари 
да си ги купи. Сега „се покайвам и изповядвам”. Наскоро откраднал един салам, обаче „съвес-
та не ми дава мира”. Осъзнал, че това не е неговия път, повторил 40 пъти „господи помилуй”. 
Обяснява противозаконните си действия с това, че е израснал с „бедни родители”, които не му 
давали пари дори за закуска.
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Установява се, че А.Г. е алкохолно зависим. Настаняван е осем или девет пъти в Дър-

жавната психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм в гр.София. Лекувал 
се няколко пъти и в УСБАЛНП „Св.Наум”. В клиниката по зависимости участвал в групова 
терапия по метода психодрама. Говори за „синергизъм”, за разликата между интроверти и екс-
траверти и съветва интервюиращия да прочете за „едно нещо, което се казва араузъл”. Според 
него „араузъл” е формула на „психолога Айзък Азимов” според която „всеки който си овладее 
енергията може да стане велик - например велик учен”.

Обяснява, че бил „много интересен” на докторите, защото бил отличен събеседник и те 
научавали от него „много неща”. Лекуващият лекар му бил казал, че ако научи теорията ще 
стане „най-добрия доктор или психолог”. Но все пак го съветвали да не говори толкова много, 
„за да не си издава козовете”.

В хода на интервюто няколко пъти разговаря по телефона на руски език, като се опитва 
да включи и интервюиращия. Впоследствия обяснява многословно, че разговарял с рускиня 
- „страшна бизнесдама”, която имала триста тира и искала да работи с него и да се омъжи за 
него. Запознал се с нея в Москва, където отишъл като част от българска делегация участваща 
в бизнес среща с външния министър на Русия - Лавров. „Дясната ръка на Лавров” – Леонтиев, 
много го харесал, защото знаел „какво е йерархия”, бил лоялен и уважавал тези, които са над 
него.

Проведеното с MMPI-2 изследване разкрива лице с абнормни личностови характеристи-
ки. 

Резултатите по скала VRIN и скала TRIN са 49 /5 сурови точки/ , съответно 57Т , което 
означава, че изследваното лице е отговаряло консистентно на тестовите твърдения. Профи-
лът е валиден. Резултатът по скала F – 74 стандартни точки, обаче е нееднозначен. Налице е 
тенденция за сериозно преувеличаване на оплакванията. Това може да се дължи на водените 
срещу А.Г. наказателни производства.

Първоначално Хатауей и Макинли разглеждат резултати над 70 стандартни точки, като 
показател за невалидност на тестовия протокол. Множество емпирични изследвания, обаче 
сочат, че завишенията по тази скала корелират с тежестта на психопатологията и в доста 
клинични извадки при подобен резултат профилът е валиден и интерпретируем. По тази при-
чина за хоспитализирани в психиатрични заведения пациенти за критична стойност се прием-
ат 100 стандартни точки, а за такива без обективни данни за психопатология – 80 стандратни 
точки.

С оглед резултата по скала F задължително трябва да се интерпретира резултатът по ска-
ла Fp. Тъй като той е 70 стандартни точки /гранична стойност/ можем да предположим наличие 
на тежка психопатология. Въпреки това завишението по скала F и завишението по Fp показват, 
че изследваното лице се опитва да представи психологичните си проблеми, като по-тежки от-
колкото са в действителност. 

Резултатът по скала Fb, която измерва тенденцията за симулиране във втората част на 
теста – 62т. показва, че изследваното лице е отговаряло прецизно на тестовете айтеми.

Резултатите по скалите, които регистрират защитни нагласи – L / 60т./ и S /52т./ показват, 
че изследванията описва проблемите си коректно и протоколът е валиден. Въпреки това лекото 
завишение по скала L сочи, че лицето държи да се представя в благоприятна светлина и отрича 
дори невинни социални недостатъци. Това завишение следва да се има предвид при интерпре-
тацията на клиничните, съдържателните и допълнителните скали на MMPI-2. 

При А.Г.се наблюдава корелация между изводите за наличие на психопатолигия по вали-
дностните скали и резултатите по клиничните скали.

Налбюдава се сериозно завишение по девета скала – Ма /хипомания/. Резултатът от 72 
стандартни точки предполага изключително активна личност, еуфорична, неспокойна, лабил-
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на, обсебвааща околните, но отличаваща се с повърхностно отношение. Тъй като скала Ma е 
по-неспецифична, тя може да се определи като източник на енергия за високи резултати по 
другите скали. Затова е особено важно да се интерпретира в контекста на наблюдаваната кон-
фигурация от скали.

Другата скала по която се наблюдава сериозно завишение е четвърта скала –Pd / психо-
патно отклонение/ - 69 стандартни точки. Лицата с високи резултати по тази скала притежа-
ват личностови черти като гневливост, импулсивност, непредсказуемост. Те са емоционално 
повърхностни и често пренебрегват социалните норми. Традиционно се противопоставят на 
утвърдени или формални авторитети.

В този случай двете най-високи скали образуват код 4-9/9-4. Тук хипоманията служи като 
активатор на поведението оценявано от скала Pd. Обичайно хората с този код отреагират на 
емоциите с агресивни импулсивни действия. Това важи особено за случаите при които скала 
6 – Pa /параноя/ също е завишена. При изследваното лице резултатите по тази скала са 60 стан-
дартни точки, което може да се определи като умерено завишение. Такова завишение е инди-
катор за сврахсензитивност към обиди и отхвърляне, включително и мними. По тази причина 
при код 4-9/9-4 и завишение по шеста скала вероятността от физическо насилие и други форми 
на агресия в ежедневието е още по-голяма.

По три от субскалите на Harris и Lingoes, които прецизират резултатите по девета скала 
се наблюдават завишени резултати. По субскала Ма1 /аморалност/ се отбелязват 73 стандартни 
точки. Съществува вероятност изследваното лице да извършва увреждащи другите действия в 
отгвор на предполагаема агресивност и нечестност от тяхна страна. Лица с високи резултати 
изпитват заместващо удоволствие от менипулаторските успехи на другите. Резултатът от 66 
стандартни точки по субскала Ма3 /невъзмутимост/ е свързан с отричане на социална тре-
вожност и с игнориране на мнението и оценките на околните, а 61 стандартни точки по Ма4/ 
инфлацията на Егото/ показва, че изследваното лице оценява нереалистично собственото си 
значение и собствената си ценност, като се приема за особено значимо.

От субскалите прецизиращи резултата по скала Pd значение за профила имат Pd1 /се-
мейни проблеми/ - 76 т. и Pd2 /проблеми с авторитети/ - 74т. Вероятно в семейната среда на 
изследвания липсва сигурност, подкрепа и разбиране. Той демонстрира склонност да се про-
тивопоставя на формални и неформални авторитети, като категорично ги отхвърля. Високите 
резултати по тази субскала показват несъобразяване с реда и закона, склонност към крайни 
позиции, които се устояват твърдо.

От останалите субскали значение за профила има Pa1/идеи за преследване/, особено с 
оглед завишените резултати по скала Pa. Резултатът от 66 стандартни точки, показва, че из-
следваното лице се отнася с подозрение и недоверие към другите и счита света за враждебно 
и опасно място.

От резултатите по допълнителните скали от значение са тези по скала MAC-R /скала на 
MacAndrew за алкохолизъм/ и по скала APS /склонност към злоупотреба с алкохол и медика-
менти/, а също А / тревожност Уелш/ и R /репресия Уелш/. Във връзка с проведеното интервю 
интересни са и резултатите по допълнителна скала GF.

Завишените резултати по скала MAC-R се асоциират с базисна склонност към злоупо-
треба с алкохол или психоактивни вещества, а не директно с алкохолизъм. Резултатът от 74 
стандартни точки е индикативен за риск от злоупотреба. Наред с това високи резултати по тази 
скала получават себепоказни и демонстративни индивиди, склонни да търсят внимание и да 
рискуват прекомерно. Тъй като високите резултати по скала APS се асоциират със зависимост 
към алкохол и психоактивни вещества и липса на други проблеми, ниските резултати по тази 
скала показват едновременно някаква форма на зависимост и наличие на други психологични 
проблеми. Резултатът от 30 стандартни точки води до предположение за тежка психопатология. 
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Ниските резултати на изследваното лице по скала А и скала R отразяват лесна възбудимост, 
агресивност доминантност, конкурентност. Хората с такива резултати предпочитат действието 
пред обмислянето на различни възможности.

Интерпретацията на резултатите по MMPI-2 в контекста на личностната психопатология 
се базира и на резултатите от скалите PSY-5 /петорка на личностната психопатология/. По три 
от скалите – AGGR /агресивност/, PSYC /психотизъм/ и DISC /слаби задръжки/ се наблюдават 
умерено завишени и високи резултати.

Скала AGGR измерва инструменталната агресия, която индивидът целенасочено изпол-
зава за постигане на определени резултати. Скалата не оценява агресията като защита или като 
импулсивна реакция. Резултатът от 61 т. показва склонност на изследваното лице към използ-
ване на физическа или вербална агресия за постигане на дадени житейски цели. 

Скала PSYC измерва връзката на изследвания с реалността. Лицата с високи резултати / в 
случая 79 точки/ освен налудности и халюцинации могат да имат нелепи идеи, нереалистични 
очаквания, свръхценни идеи, идеи за отношение, странни сензорни усещание, обстоятелстве-
но мислене и т.н. Те понякога., но не винаги биват диагностицирани с психоза.

Резултатът от 73 стандартни точки по скала DISC сочи, че изследваният вероятно е им-
пулсивен, агресивен, трудно понасящ еднообразието, склонен към поемане на рискове. Такива 
лица често биват диагностицирани със антисоциално личностово разстройство или зависи-
мост към алкохол и психоактивни вещества.

При изследваното лице вероятно е налице личностово разстройство от смесен тип, с из-
разени антисоциални и нарцистични черти. А.Г. си е изградил фантазен Аз образ, който об-
служва стратегията му за самовъзвеличаване. Фалшивият образ е идеализиран и се характери-
зира с омнипотентност. Липсва баланс между идеалите и амбициите от една страна и ралния 
личностен капацитет от друга. Необходимата обратна връзка, която да очертае фактическите 
възможности и да доведе до корекция поведението не се случва. Обстоятелственото мислене, 
идеите за отношение, свръхценните идеи внасят психотични елементи в личностовата струк-
тура. 

Налице са изразени психопатни черти със склонност към самоувреждане и анти- социал-
ни прояви. Изследваният демонстрира нисък фрустрационен толеранс, преценката на реалнос-
тта е лоша, не умее да използва миналия опит за вземане на по-адекватни актуални решения, 
а хипоманийната активация е пряко свързана със затруднението да контролира собственото 
поведение. 

Изводът, който може да се направи е, че не всяко пълнолетно лице, което притежава 
интелект в норма и не страда от разстройство на съзнанието, може във всяка ситуация да се 
въздържи от извършване на общественоопасни и противоправни деяния и да регулира своето 
поведение по начин, че да не осъществява запретени от държавата действия и бездействия. На 
психиатрията и клиничната психология са познати редица сътояния, при които засегнатите 
много често изпитват сериозни затруднения в тестването на реалността и се отличават с екс-
тремно висока импулсивност и нисък праг на раздраза. 

Такива състояния са най-вече личностовите разстройства, характеризиращи се с устой-
чиви дезадаптивни модели, които обхващат когнитивната и афективната сфера, импулсив-
ността и инхибицията, както и междуличностните взаимоотношения. При тях не се наблю-
дават самоосъзнатост и самокнтрол в степен, която следва да е налице при вменяемите инди-
види. Те не притежават в пълен обем свободната воля да избират между различни варианти 
на поведение. Затова е необходимо в наказателното законозателство да се въведе института на 
намалената вменяемост посредством който да се регламентира наказателноправното положе-
ние на лицата от граничната област. По този начин ще се елеминира както недооценяването на 
тежестта на някои психични нарушения и тяхното влияние върху престъпното поведение на 

ИНСТИТУТЪТ НА НАМАЛЕНАТА ВМЕНЯЕМОСТ КАТО СПОСОБ ЗА УРЕЖДАНЕ НА ...
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засегнатите лица, така и прекомерното им надценяване.
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Резюме: В настоящия доклад са изследвани взаимовръзките на садизма с извършването на опреде-
лен вид престъпления, както и част от поведенческите особености на криминално проявените с подобна 
диагноза. Разгледани са различни методики за оценка и диагностика на садизма, тяхната валидност и 
приложимост, а също така и обзор на нозологията, в която се прави разграничение между садистичното 
личностово разстройство, сексуалния садизъм и садизма като личностова черта, част от така наречената 
„Тъмна тетрада“. Извършителите на убийства и престъпления със сексуален характер, диагностицирани 
като садисти оставят характерни улики на местопрестъплението, които може да се окажат ключови в оп-
ределяне на риска от рецидив или ескалация на криминалното поведение.

Abstract: In this present study are discussed sexual sadism`smany and differing definitions and diagnostical 
criteria, as well as the characteristics of the sadist personality. There is a review of the differences between the 
diagnostic criteria in DSM-V versus the ICD-10, as well some practical issues with diagnosing the disorder are 
mentioned. The overview of the nosology puts a firm distinction between sadistic personality disorder, sexual sa-
dism and sadism as a personality trait. Women-perpetrators of sexual crimes, diagnosed as sadists clearly exhibit 
different characteristics then men – they don`t fit in the operational definitions and the instruments, designed to 
assess sexual sadism- becausethey have a different type of style, when it comes to sadistic sexual crimes. In the 
Appendix are presented some of the more common instruments, used in assessing sexual sadism

Съществуват престъпления, които разтърсват със жестокостта си не само медиите и ши-
роката общественост, но дори и криминалисти и експерти с дългогодишен опит. При сблъсъка 
с подобни престъпления, които могат да бъдат определени еднозначно като инкарнация на 
злото - отвъд шока, възмущението и гнева- възникват множество въпроси , свързани с извър-
шителите и мотивацията, стояща зад подобен род „нечовешки“ деяния. Особено тежко стоят 
тези въпроси, когато говорим за престъпления, със сексуален характер- изнасилвания и убий-
ства, при които се наблюдава ексесивно насилие над жертвата, осакатявания и наранявания, 
които очевидно нямат просто инструментална стойност (да обездвижат, убият, заглушат), а са 
свързани с наслаждаване и удоволствие от акта на насилие сампо себе си. 

В научната литература на този етап все още не съществува консенсус по отношение де-
финирането на термина„сексуален садизъм“, както и ясни и общовалидни критерии за диаг-
ностицирането му. Ясно е от практиката и работата „на терен“, че определени извършители 
на сексуални престъпления (убийства и изнасилвания) са по-брутални и жестоки, както и че 
рискът от рецидив при тях е изключително висок. Голяма част от научната литература и из-
следванията около садистичните убийци и изнасилвачи е свързана с идентифицирането им с 
цел лечение, инкарцериране и превенция. Но тук идва сложният въпрос, свързан с това дали 
има един общовалиден модел за класификация на садистичните извършители нa сексуални 
престъпления.

Крафт-Ебинг определя садизма като „преживяване на сексуални, удоволствени усеща-
ния (включително оргазъм) предизвикани от актове на жестокост“, а също така твърди, че той 
включва и „ вродено желание да унижаваш, нараняваш, раняваш и дори унищожиш другите“. 
100 години след класическата дефиниция на Фон Крафт-Ебинг за садизма, в науката все още 
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няма достатъчно яснота по отношение на диагностичните критерии, както и по отношение на 
същностните характеристики на конструкта. 

В този доклад са  обсъдени тези разминавания и разногласия относно същността на диаг-
ностичната категория, като акцентът е върху това по-скоро да се премине към дименсионален 
подход по отношение на сексуалния садизъм и да се захвърли категориалното мислене за този 
тип парафилия. Подобен подход би бил много по-полезен и успешен- както за изследователите 
и теоретиците в областта, така и за практиката, свързана с криминалистиката. 

дефиниране на сексуалния садизъм

В DSM-Vсексуалния садизъм е поставен в раздела „Парафилии“ , като са посочени два 
основни диагностични критерия.Първият диагностичен критерий е периодично повтаряща се 
и интензивна сексуална възбуда от физическото или психологическо страдание на друг човек, 
проявяващо се като фантазии, пориви или поведения. Вторият диагностичен критерий е инди-
видът да се е поддална тези сексуални пориви с човек, против волята му или пък тези сексу-
ални пориви или фантазии да причиняват значителен дистрес или затруднения в социалното, 
професионалното или друга област на функционирането на индивида. 

В DSM-V се посочва, също така, че има два типа сексуални садисти- такива, които при-
знават,че имат подобни девиантни фантазии и импулси и такива, които отричат. Клиничната и 
криминална практика показват, че голяма част от садистите по-скоро спадат към втората група- 
на отричащите подобни сексуални фантазии и подбуди. Това отричане е още по-силно валидно 
за извършителите на престъпления със сексуален характер и от тук произтичат голяма част от 
проблемите в извеждане на операционални дефиниции, чрез които да бъдат класифицирани 
тези индивиди за целите на определени емпирични изследвания. При липсата на експлицит-
но заявена възбуда от физическото и психологическо страдание на жертвата- изследователите 
използват други методи, чрез които се опитват индиректно да докажат наличието на подобна 
садистична мотивация- например, присъствието на садистична порнография в дома на извър-
шителя, материали за връзване, аудио или видеозаписи на извършените престъпления и т.н. 

В диагностичните критерии на DSM-V ясно се посочва, че не става дума за психично 
разстройство, ако индивидът отговаря само на първия критерий- т.е. ако признава подобни 
фантазии, поведения и подтици, но няма проблеми в психо-социалното функциониране, при-
чинени или пряко свързани със садистичните му сексуални интереси. Ако няма доказателства 
да е посягал на други индивид против волята им с цел задоволяване на тези импулси, също 
нямаме покриване на критериите за поставяне на диагноза „сексуален садизъм“. Важно е да 
се направи уточнението, че фокусът тук не е върху хора със садистични интереси, които е въз-
можно да проявяват фантазии, импулси и дори поведения (но с пълнолетни партньори, които 
са съгласни да участват, разбира се), но с напълно нормално социално функциониране - тук 
акцентът е върху криминалното поведение и взаимовръзките му със садизма- говорим за една-
тясно ограничена и специфична извадка.

Според DSM-V индивид, който е извършил садистични актове в миналото и то повече 
от веднъж и с повече от една жертва, може да бъде диагностициран дори и да отрича подобни 
актове, фантазии и/или импулси (както и това, че те затрудняват социалното му функциони-
ране). Според DSM самият факт, че това поведение се е повтаряло/ се повтаря е достатъчен 
индикатор за  покриване на първия критерий. От тук обаче възниква проблем- как класифици-
раме насилието над жертвата като садистично  (кои са индикаторите и валидни ли са те?). За да 
се постави такава диагноза, според използвания в САЩ модел за диагностициране, се изисква 
три или повече отделни жертви, виктимизирани по различно време – за да твърдим,че имаме 
налице периодично повтарящо се садистично поведение. Може, също така, да става дума за 
една и съща жертва, но виктимизирана многократно. 
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В DSM-Vсе споменава, че ексесивното използване на порнографски материали, включ-

ващи причиняването на болка и страдание понякога е придружаваща характеристика на раз-
стройството и подкрепя диагнозата, но не е задължително индикативно за сексуален садизъм.

По отношение епидемиологията на разстройството, че данните силно се различават, то 
варира от 2% до 30%- това се дължи на факта, че повечето изследвания са провеждани върху 
криминални извадки (затворници, психиатрични заведения за осъдени престъпници и т.н.). 
Отбелязано е, че в САЩ едва 10% от извършителите на сексуални престъпления (блудство, 
изнасилване и т.н.) отговарят на критериите за разстройството „сексуален садизъм“. Процен-
тът рязко нараства при извършителите на убийства със сексуален характер- според DSM той 
варира между 37% и 75%. 

Тези данни, като че ли потвърждават, че е възможно сексуалния садизъм да е свързан с 
по-сериозни престъпления, както и с ескалация на агресията и упражняваната сила. Би било 
интересно да се направи проучване за разпространението на сексуалния садизъм у по-репре-
зентативна за общата популация извадка, но поради малкия процент хора, които биха признали 
подобни тенденции е силно вероятно данните да са недостоверни. 

Разочароващ е фактът, че до този момент няма консенсус по отношение на водещата па-
тология и етиологията на сексуалния садизъм и за съжаление- тази липса на достатъчно теоре-
тични и емпирични изследвания е отразен а и в DSM-V- посочват се данни от репрезентативна 
за Австралия извадка и се цитират проценти на мъже и жени, които са участвали в садо-ма-
зохистични занимания- дисциплина, подчинение, връзване и т.н. В този пример най-вероятно 
става дума за сексуални практики, случващи се между възрастни и то по взаимно съгласие- 
практики, които е вероятно да не възпрепятстват социалното функциониране на конкретните 
индивиди- следователно информацията не е релевантна по отношение на сексуалния садизъм. 

Учудващ е фактът, че в научната литература често се смесват двете парафилии – мазохи-
зъм и садизъм. Но подобно „смесване“ и свързване на мазохизъма и садизма е факт и в МКБ -10. 
В Международната класификация на болестите садизмът и мазохизмът са поставени под един 
и същ код – F65.5 в групата «Разстройства на сексуланото влечение» (парафилии).Акцентът е 
поставен върху това, че в практиката двете парафилии, често се наблюдават едновременно у 
един и същ индивид. Първият диагностичен критерий и тук е доста проблематичен- наличието 
на повтарящи се, интензивни сексуални импулси и фантазии (садистични)- проблемът идва от 
това как изследваме и измерваме наличието на подобни фантазии и импулси (особено, ако ин-
дивидът ги отрича или дори не е напълно наясно със собствената си мотивация, неспособен е 
да ги вербализира и т.н.). И тук диагностичните критерии включват това индивидът да е привел 
в действие част от тези фанатазии и/или те да водят до значителен дистрес. МКБ постулира, 
че за да бъде диагностициран, индивидът трябва да има предпочитания към сексуални актове 
(или като получаващ- мазохизъм, или като предоставящ ги- садизъм, или пък и двете едновре-
менно), които включват поне един от следните елементи : болка, унижение, връзване. Тук е 
важно да се отбележи, че емпирични изследвания и мета-анализи не подкрепят връзването да е 
основна характеристика на сексуалния садизъм, чрез която той може да бъде диагностициран, 
макар тя да се използва честов  практиката (тъй като е по-лесно да бъде доказано- чрез намере-
ни материали за връзване, съдебно-медицински докалди, описващи охлузвания, консистентни 
с връзване на жертвата и т.н.). Последният критерии за садо-мазохизъмв  МКБ-10 е свързан с 
това тези садистични/ мазохистични (или и двете) предпочитания да са основният източник на 
стимулация и да са необходими за постигане на сексуално удоволствие. 

По отношение на  диференциалната диагностика- по-специално внимание следва да се 
обърне на антисоциалното личностово разстройство, сексуалният мазохизъм, зависимостите 
към психоактивни вещества, както и садистичните интереси (не покриващи едновременно 
всички диагностични критерия). По отношение на коморбидността е интересно да се отбеле-
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жи, че сексуалния садизъм често се среща в комбинация с други парафилии (най-вече воайор-
ство и ексхибиционизъм). 

етиология и неВрофизиология

Няма изчерпателни и убедителни изследвания, които да демонстрират етиологията и 
механизмът на възникване на сексуалния садизъм- Roy F. Baumeister and W. Keith Campbell 
(1999) твърдят,че сексуалният садизъм се появява постепенно с повторение на определени са-
дистични поведения и то само в много малка част от извършителите на подобни престъпления. 
Тяхната основна теза е,че хората не изпитват вродено удоволствие от болката и страданието, 
а това е по-скоро резултат от „научаване“ и „привикване“ с подобен тип садистично насилие. 
Макар и изложена логична и звучаща правдоподобно, тази теория не представя каквато и да 
е емпирична обосновка. Умозаключенията в нея се базират на идеята, че реакцията на всички 
индивиди спрямо това да наранят някого първоначално е негативна и води до дистрес, който 
обаче с времето постепенно намалява. Авторите смятат, че удоволствието от това да се нара-
няват околните се поражда постепенно във времето и сравняват този процес с пораждането 
на  зависимост. Според тях голямата част от извършители на престъпни актове обикновено 
не развиват такава „зависимост“ или садистично удоволствие от действията си. Фокусът тук 
обаче е именно върху „другите“- изпитващите удоволствие, а може би и дори „зависимост“ от 
наслаждението, което поражда у тях насилието.

Много по-вероятно е да се касае за абнормналичностова структура, както и сексуалния 
садизъм да е свързан с по-голбалната личностова черта садизъм и етиологията му да е свързана 
със сериозни непреработени травми в ранното детство. За това свидетелстват и част от изслед-
ванията върху садисти с образна диагностика- противно на много автори, които говорят за лип-
са на емпатия у сексуалните садисти, както и за препокриване на част от психопатните черти у 
сексуалните садисти (Psychopathy and Sexual Sadism) ( и по-точно на дименсиите на Чеклиста 
за психопатни черти на Хеър, свързани с афективнидефицити и поведенческа дезинхибиция у 
психопатите), садистите демонстрират по-силен афективен отговор, наблюдавайки, стимули, 
свързани с насилие. Това ясно демонстрира, че не става дума за липса на емпатия- напротив, за 
да може да изпита удоволствие сексуалният садист трябва да е напълно наясно какво изпитва 
жертвата, а може би дори и да е способен индиректно да преживеевъв фантазията си болката, 
която й причинява. 

Макар и да има нужда да бъде репликирано с група от повече изследвани лица- сексуални 
садисти, изследването на Carla L. Harenski и колеги, (2012), в което две групи изследвани (са-
дисти и не-садисти)са изложени на определени стимули, за да се измери чрез ядрено-магнитен 
резонанс реакцията им на образи на насилие- ясно демонстрира „невроповеденчески доказа-
телства за необичайно повишена сензитивност към болката на другите у садистите“. 

Това изследване поставя под съмнение теоретичните постулати, които причисляват 
ниската емпатия като базисна характеристика, както на психопатите, така и на сексуалните са-
дисти. Това изследване подсказва, че садистите всъщност са много по-чувствителни към бол-
ката на околните и  също така, че те „разчитат“ и интерпретират поведенческите индикатори 
на страдание по по-различен начин от останалите хора. Естествено е, когато болката у другия 
носи удоволствие, възприятието на садиста за болка у околните да е много по-изострено и 
чувствително. Активацията на дясната част на амигдалата у садистите, сравнено с групата на 
не-садистите, ясно показва абнормен емоционален отговор при наблюдаване на стимули, свър-
зани с причиняване на болка- тази мозъчна структура отговаря за сексуалната възбуда, но и в 
по-глобален аспект- за позитивни емоции като приятно вълнение и възбуда -тъй че е трудно да 
кажем с яснота дали садистите изпитват просто общо удоволствие или сексуална възбуда при 
наблюдаване на конкретните стимули, свързани с насилие.  Изводите от изследването също 
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така подсказват, че оценявайки с рейтинг конкретните визуални стимули (насилие срещу ус-
ловие на не-насилие и чупене на предмет), у садистите сенаблюдава активация, консистентна 
с допускането, че давайки оценки за сериозността на насилието те се водят от свой собствен, 
субективен опит. Подобно допускане подкрепя хипотезата за сериозни психо-травмени пре-
живявания в ранното детство, свързани най-вероятно с емоционално или физическо насилие.
Авторите допускат, че въпреки, че садистите не изпитват съчувствие към жертвите си, те могат 
да изпитват емпатия (симулирайки чувстват на жертвите си), когато това е в съзвучие с техните 
цели. 

Стои въпросът дали резултатите могат да бъдат генерализирани за цялата популация 
инкарцерирани сексуални садисти, както и дали се наблюдават подобни невронални абнорм-
ности и при лица, които демoнстрират само садистични сексуални интереси- напълно възмож-
но е тези различия да се отнасят само за сексуалните садисти, които извършват престъпления. 
Възможно е втората група (на криминално проявените сексуални садисти) да демонстрира 
различия в ранното си развитие (като насилие или неадекватна социална и семейна среда).

Съществуват изследвания върху конкретни случаи, доказващи, че част от серийните са-
дистични извършители на убийства със сексуален характер, изпитват потребност от това да 
получат и преживеят перспективата на жертвата. Основната  хипотеза е, че източник на удо-
волствието на сексуалния садист е отговора на жертвата- нейната болка, страх, унижение и 
т.н.. Някои от садистичните извършители на подобни престъпления имат нужда да разберат 
позицията, чувствата и болката на жертвата, дори да разиграят  престъплението като етюд, 
буквално влизайки в ролята на жертва-в нейните дрехи, бельо- за да бъде преживяно отново 
удоволствието, но този път от другата позиция. 

Прилагането на унижение е една от най-често цитираните характеристики на садистич-
ните сексуални нападения. Оказва се, обаче, че данните от изследвания на  изнасилвачи (не-са-
дисти) показват, че около 60% унижават жертвата, без да говорим за сексуален садизъм. Не е 
изненадващ фактът, че голяма част от жените, които са станали жертва на изнасилване, спо-
делят, че са се чувствали унижени след и по време на самото нападение. Ако опитите да бъде 
унижена жертвата са индикатор за сексуален садизъм- следва, че около 60% от всички изна-
силвачи са садисти. Унижението само по себе си не е достатъчен индикатор, който да може да 
направи разграничение между садистичните и не-садистичните извършители на престъпления 
със сексуален характер. 

Всъщност се оказва, че типичните поведения на извършителите на престъпления със 
сексуален характер ( упражняване на сила и контрол, агресия и насилие), както и ефектите 
върху жертвата (болка и страдание, унижение), които се определят от много автори като воде-
щи характеристики на сексуалния садизъм, всъщност не се срещат само и изключително при 
сексуални садисти и извършваните от тях престъпления.

Садистичните сексуални фантазии често са цитирани като диагностичен критерий, който 
е основен за сексуалния садизъм, но сексуалните садисти рядко признават подобни фантазии.

Някои от изследователите, например, разчитат обикновено на данни от местопрестъпле-
нието или на материали, конфискувани от полицията от дома на извършителя, както и сваляне 
на дрехите на жертвата, оставяне на показ на сексуалните органи на жертвата, поставяне на 
тялото в сексуална поза, доказателства за орален, вагинален или анален сексуален контакт или 
други знаци за сексуална експлоатация. 

Много вероятно е данните от местопрестъплението да не са достатъчно надежден инди-
катор, върху който да се диагностицира сексуален садизъм. 

Важно е да се направят някои уточнения по отношение на диагностичните категории, 
както и диференциация между садизмът като личностова черта, садистичното личностово раз-
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стройство, което към момента не фигурира като отделна диагностична категория в DSM-V, но 
би могло да бъде кодирано и диагностицирано в категорията „ други (непосочени в DSM-V) 
личностови разстройства) и сексуалния садизъм (катопарафилия). 

Въпреки, чесадистичното личностово разстройство за първи и последен път  фигурира 
като отделна нозологична единица в третото ревизирано издание на Диагностичното и статис-
тическо ръководство за психични разстройства (DSM-III-R, 1987), това не изключва клинична-
та значимост на подобен личностов патерн или личностова патология по отношение на извър-
шителите на престъпления със сексуален характер. Тиъдър Милън (Millon et al., 2004; Millon et 
al., 2007) настоява, че като личностов конструкт, този стил или патерн надхвърля границите на 
формулировките на DSM в нова и важна посока, която разпознава, че индивидите, които не са 
оценени като антисоциални, могат да изпитват лично удоволствие и удовлетворение по начи-
ни, които унижават другите и нарушават техните права и чувства. В зависимост от социалната 
класа и други модериращи фактори, подобен патерн може да съответства на клиничните черти 
на това, което е известно в литературата като садистичен характер  или подобни личности 
могат да демонстрират характерови стилове, близки до конкурентно стремящата се личност 
Тип А, според Милън. Наричани агресивни личности в теорията на автора, те са като цяло 
враждебни и войнствени, демонстрират безразличие или радост от деструктивните последици 
на своето свадливо, оскърбително и брутално поведение. Въпреки, че много от тях прикриват 
своите зловредни и ориентирани към властване тенденции чрез обществено приемливи роли и 
призвания, те се издават чрез доминиращи и противопоставящи се на околните действия.

В афективен аспект Милън (Millon et al., 2004; Millon et al., 2007) определя прототипна-
та садистична личност като „експресивно прибързана“- тя проявява диспозиция да реагира с 
внезапни, резки избухвания, които са с неочакван и произволен характер, както и с безразсъдна 
реактивност и дързост. Садистичният прототип е непоколебим, привлечен е от предизвикател-
ството, риска и потенциалната вреда, която може да причини. Важно е да се отбележи, че не се 
страхува от опасности и наказания, а болката в никакъв случай не го възпира.В междуличнос-
тен план индивидът със садистично личностово разстройство е оскърбяващ другите хора. Той 
демонстрира задоволство от това да заплашва, принуждава и унижава околните, като редовно 
вербално изразява обидни и насмешливи социални коментари, а също така и демонстрира 
злобно,а може би дори и  физически жестоко поведение. По отношение на когнициите - ли-
чността със садистично личностово разстройство е догматична, придържаща се към своите 
предубеждения. Проявява изключително своеволие и демонстрира широкоспектърен автори-
таризъм, както и социална нетърпимост и предразсъдъци. Основният защитен механизъм при 
садистичното личностово разстройство е изолацията – садистичният може да е равнодушен и 
забележително отчужден от съзнанието за  резултата от деструктивните си действия и да въз-
приема обектите, чието благоденствие е нарушил като дехуманизирани. 

Аз-образът на прототипната садистична е асоцииран с качества като асертивност и състе-
зателност, садистът възприема себе си като енергична и войнствена личност. Аспектите, които 
той цени у себе си и с които е горд, очертават един доминиращ, свадлив и ориентиран към 
власт образ.Лицата със садистично личностово разстройство се характеризират с малко на 
брой нежни афекти или сантиментални спомени. Вътрешните конфликти, срамът или чувство-
то за вина са почти или изцяло липсващи. Фонът на настроението на садистичната личност е 
постоянна враждебност, характеризира се с лесна възбудимост и избухливост, която се изразя-
ва в чести заядливи караници и физическа войнственост. Този прототипен образ на садистич-
ната личност се характеризира  е жесток, злонамерен и капризен. Подобен род хора са напълно 
готови да преследват и нараняват другите, за да постигнат своето.

Тук е мястото за едно важно уточнение- садизмът като личностова черта, а не като лич-
ностова патология се среща често. Той може да се прояви под много форми като “ежедневния 
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садизъм“ например (който всеки проявява/ е проявявал някога). За садистични, макар и инди-
ректно, тенденции свидетелстват предпочитания към видео и компютърни игри с агресивно 
съдържание, гледането на филми на ужасите, гледането на бокс и бойни спортове и т.н. В 
скалата си „ Разновидности на садистични тенденции“ Паулус и Джоунс операционализират 
измервания конструкт в две под-категории- директен и индиректен садизъм. Интересно е да 
се отбележи процента хора в общата популация, които демонстрират садистични тенденции в 
една или друга степен, който според повечето автори е висок.

Огромната част от изследванията върху сексуалния садизъм се базират на мъже- инте-
ресно е да се отбележат, някои от общите и различните поведенчески характеристики на сек-
суалните садисти- мъже и сексуалните садисти-жени. Тези поведенчески характеристики са 
изведени на базата на изучаване на случаи и извеждане на общите елементи в определени 
ключови категории.  

Такива общи характеристики са възбудата от садистичните актове, упражняването на 
сила/ контрол над жертвата, унижаването на жертвата, измъчването и жестокостите, , както 
и безпричинното насилие (без инструментален характер). Другото общо между сексуалните 
садисти мъже и жени е, че и при двата пола се наблюдава история на насилие към други хора 
или животни, както и безпричинни наранявания на жертвата. И при двата пола жертвата е за-
творена (ограничено е свободното й придвижване), а също така и мъжете, и жените-сексуални 
садисти предварително внимателно планират престъпленията си. 

От изброените в скалата за оценка на садизма на Маршал и Хъкър (Приложение 2) , мно-
го вероятно изглежда специфични за мъжете да се окажат асфиксиацията на жертвата, както 
и асфиксиация на партньори по време на секс (по взаимно съгласие). Като характерно само 
за мъжете-сексуални садисти се очертават пазенето на „трофеи“, ритуалите,както и записи от 
престъплението (снимки, бележки, аудио и видео-записи и т.н.), също така е интересно да отбе-
лежим, че завързването по време на секс не е разпространено при жените-сексуални садисти. 

Част от вероятните полово-детерминирани поведенческите характеристики на жените- 
извършители на садистични престъпления, със сексуален характер са: 

- те познават жертвата;
- често са в позиция да се грижат за нея (доведена майка, сестра, приятелка и т.н.);
- обикновено тези женивиктимизират една и съща жертва многократно;
- грижите, които полагат за жертвата (,когато не я/го насилват) са с цел да създадат 

емоционална зависимост и по този начин да постигнат по-пълен и абсолютен кон-
трол над нея/него.

Характерно е, също така, че разгледаните в литературата случаи на жени- сексуални са-
дисти почти винаги включват съучастник- жените рядко действат сами. Част от възбудата им 
се поражда именно от това да бъдат манипулирани и контролирани както жертвата, така и 
съучастника (често нареждат какво да бъде причинено на жертвата и изпитват индиректно 
удоволствие от това да наблюдават мъченията отстрани). 

Жените-сексуални садисти изпитват повече удоволствие и сексуална наслада от психоло-
гичните компоненти на  садистичното действие (унижението, обидите), отколкото от физиче-
ските му компоненти (наранявания, болка, осакатяване). Важно е да се отбележи, че садистич-
ните актове се извършват в псевдо-семейни структури, създадени от извършителките- техните 
престъпления и садизма им се проявяват в контекста на връзки и почти задължително- със съ-
участник. Това своеобразно „споделяне“ на садистичния акт със съучастника интензифицира 
удоволствието за извършителката, а също така е и предпоставка за ескалация на поведението 
й. Интересна тема на бъдещи изследвания би била- склонни ли са сексуалните садисти-жени 
да извършват престъпления със сексуален характер сами и при какви обстоятелства. 

Характерно за жените-извършители на сексуални престъпления като цяло (садистични 
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и не-садистични) е, че обикновено извършват престъплението със съучастник, по-млади са от 
мъжете, жертвите им най-често са малки деца и също така е по-малко вероятно жените- извър-
шителки на престъпления със сексуален характер да участват в сексуални актове, свързани с 
пенетрация. 

Важно е да се подчертае, че тези данни и изводи следва да бъдат реплицирани и верифи-
цирани-  между 1 и 4% от всички извършители на сексуални престъпления са жени- допуска-
нето е, че броят на жените- сексуални садисти сред тях (тези от 1 до 4%) е дори още по-малък 
–затова е и изключително трудно да бъде събрана достатъчно голяма репрезентативна извадка, 
за да можем да говорим за репликиране и верифициране на тези наблюдения.  

ПРИЛОЖЕНИЯ: МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА  СЕКСУАЛНИЯ САДИЗЪМ

Приложение 1
Фалометрична процедура за оценка на сексуален садизъм.
Фалометрията е метод за измерване на сексуалните интереси при мъже, в който се пред-

ставят различни сексуални стимули и едновременно с това се измерва еректилния отговор на 
изследваното лице. 

Този тип процедура обаче не може да разграничи ясно между изнасилвачи и мъже, които 
не са извършители на сексуални престъпления. 

Интересно е как стимулите в подобни фалометрични изследвания отразяват базисни чер-
ти, свързани със садизма (агресия, контрол, болка, унижение). Дискриминативната сила на по-
добна фалометрична методология по отношение на извършители на сексуални престъпления, 
употребяващи прекомерна сила е относително добра- отчитат се по-високи нива на сексуална 
възбуда при наблюдаване на сцени на не-сексуално насилие върху жена, отколкото при групата 
на по-малко опасните извършители на престъпления със сексуален характер (изнасилвачи). 
Също така се открива взаимовръзка между нивото на възбуда от не-сексуални сецни на наси-
лие върху жени (удар с бухалка, например) и респективно степента на травми и наранявания 
на жертвите на конкретния изследван индивид.  

Приложение 2
Поведенческа скала за идентифициране на сексуални садисти на Маршал и Хъкър 

(Marshall and Hucker, 2006).
•	 Извършителят е сексуално възбуден от садистични актове.
•	 Извършителят упражнява власт/ контрол/ доминация над жертвата.
•	 Извършителят унижава жертвата.
•	 Извършителят измъчва жертвата или упражнява жестокост върху жертвата.
•	 Извършителят осакатява сексуални части от тялото на жертвата.
•	 Извършителят, в миналото си, е душил/задушавал партньори, с тяхно съгласие, по 

време на секс.
•	 Извършителят упражнява безпричинно насилие спрямо жертвата.
•	 Извършителят е проявявал насилие към други хора или животни в миналото.
•	 Извършителят безпричинно ранява жертвата.
•	 Извършителят прави опити, или успява, да удуши, задуши или по друг начин да при-

чини асфиксия на жертвата. 
•	 Извършителят пази „трофеи“ от жертвата.
•	 Извършителят пази записки за престъплението.
•	 Извършителят предварително внимателно планира престъплението.
•	 Извършителят осакатява не-сексуални части от тялото на жертвата.
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•	 Извършителят участва в завързване по време на секс, със партньори, дали своето 

съгласие за това.
•	 Жертвата е отвлечена или затворена.
•	 Доказателства за ритуалност в престъплението.

Приложение 3
Скала за сексуален садизъм ( Част 1: Andreas Mokros, Joachim Nitschke, Frank Schilling, 

Reinhard Eher ., 2009; Част 2:  Schilling et al.,2010
Част 1:Анализ надействията от местопрестъплението (кодиране, базирано на офици-

ални документи за предишни присъди или настоящи обвинения)
1. Извършителят е сексуално възбуден от садистичния акт.
Поведения, свързани със сексуална възбуда по време на престъплението: Индивидът 

признава, че се чувства сексуално възбуден, или показания на жертвата, показания на свиде-
тели, или детайли от местопрестъплението , като различни доказатеслтва и следи, правят 
този факт очевиден. 

2. Извършителят упражнява сила/ контрол/ доминация над жертвата.
Упражняване на сила, контрол или доминация: Преувеличена степен на сплашване на 

жертвата от извършителя. Значително по-високо ниво на упражнена сила, отколкото е не-
обходимо, за да бъде извършенос ексуалното престъпление.

3. Извършителят измъчва жертвата или упражнява жестокост върху жертвата.
Измъчване на жертвата: Извършителят е използвал методи, които се очаква да имат 

като ефект причиняване на болка (физически мъчения)или действия (включително вербално 
поведение), от които се очаква да предизвикат извънреден страх (психологическо мъчение).

4. Извършителят унижава жертвата.
Унижаващо поведение, насочено към жертвата: Индивидът е демонстрирал поведение 

(вербално или физическо), което се очаква да породи чувства на срам или погнуса у жертва-
та.

5. Извършителят осакатява сексуални части от тялото на жертвата.
Осакатяване на сексуални части от тялото на жертвата: Осакатяване на вулва/ваги-

на, пенис или гърди, говорейки за (частична) ампутация илиобезобразяване чрез  употребата 
на прекомерна физическа сила, постмортем или докато жертвата е жива.

6. Извършителят осакатява не-сексуални части от тялото на жертвата.
Осакатяване на други части от тялото на жертвата: Като при Айтем 5 (по-горе) , 

ако става дума за части на тялото , различни от вулва/вагина, пенис или гърди.
7. Извършителят упражнява безпричинно насилие или ранява безпричинно жерт-

вата.
Ексесивно физическо насилие: Нивото на насилие надвишава нивото, необходимо, за да 

бъде контролирана жертвата.
8. Поставяне на предмет(и) в телесно(и) отверстие(ия) на жертвата.
Поставянето на предмети в телесните отверстия на жертвата: Опит за, или реално 

вкарване на предмет във вагината, ануса или уретрата на жертвата, постмортем или до-
като жертвата е жива.

9. Доказателства за ритуалност в престъплението.
Ритуално поведение: Извършването на странни действия, поредици от действия, па-

терни или обстоятелства, наподобяващи филмов сценарий е било важно за извършителя по 
време на извършването на престъплението. 

10. Жертвата е отвлечена /или затворена.
Затваряне на жертвата (пространствена принуда): Индивидът лишава жертвата от 
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свободата й отвъд конкретното време и ситуация на сексуалното действие. 

11. Извършителят пази трофеи ( напр. Коса, бельо, лична карта) от жертвата или 
пази записи, свързани с престъплението.

Взимане на трофеи: Взимане на лични (идентифицируеми) обекти, принадлежащи на 
жертвата за себе си. Взимане на части от тялото на жертвата ( като коса) или записи 
(фотографии, видео, аудио-записи) се включват тук.

Част 2: Биографични променливи
1. Планирано поведение: Индивидът е планирал предварително престъплението (ко-

дирането също е основно базирано на официални данни за предишни присъди или настоящи 
обвинения)

2. Индикации за садистични актове в миналото, отвъд докумнетираните престъпле-
ния: Информация за насилие над хора или животни.

3. Възбуда през садистични фантазии или действия: Самоотчетни или оценени от 
наблюдатели индикации за удоволствена възбуда от страна на индивида, в отговор на набю-
даване на  действия като мъчения, унижения, страх или нараняване на околните 
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ПСИХОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ  

НА ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ

Яблена Иванова Христова
психолог, главен експерт, Институт по психология-МВР

PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PERSONS COMMITTING  
ROAD ACCIDENTS

Yablena Ivanova Hristova
psychologist, chief expert, Institute of psychology-MI

Резюме: Неправилното и рисково поведение на шофьорите значително усложняват ситуацията по 
пътищата и води до пътнотранспортни произшествия. Установено е, че над 80% от инцидентите са при-
чинени по вина на шофьорите. Въз основа на психологични изследвания, проведени в други страни и в 
Централен Софийски затвор, докладът обобщaва специфичните личностни характеристики, свързани с 
рисковото поведение при шофиране. Анализирана е, също така и взаимовръзката между личностовите ха-
рактеристики на шофьорите и негативните социални процеси и фактори, които биха повлияли на шофира-
нето. Резултатите дават възможност да се направи извод за някои основни тенденции, които биха могли да 
се използват при изготвянето на програми, чиято цел е превенция на произшествията, тъй като рисковото 
шофиране е сериозен проблем за България.

Abstract: Improper and risky behavior of drivers significantly complicates the situation on the roads and 
leads to road accidents. It was found that over 80% of the accidents had been caused by the drivers‘ fault. Based 
on psychological researches, conducted in other countries and in the Central Sofia Prison, the report summarizes 
specific personal characteristic, connected with risky driving behavior. The relationship between the driver’s per-
sonal characteristics and the negative social processes and factors, that could influence driving, is also analyzed. 
The results make it possible to reach a conclusion about some basic trends that could be used for developing of 
programs, aimed at preventing accidents, because risky driving is a serious problem for Bulgaria.

ВъВедение

По данни на Световната здравна организация всяка година в резултат на пътнотранспорт-
ни произшествия (ПТП) загиват над 1,2 милиона души, а още 50 милиона получават различни 
по вид и тежест травми, част от които инвалидизиращи за цял живот.

Пътнотранспортните произшествия са сериозен проблем и за нашата страна. За послед-
ните 10 години състоянието на безопасността на движението непрекъснато се влошава. 
По пътищата на страната в резултат на ПТП са пострадали 100 542 души, от които 9852 
загинали и 90 690 ранени.

През 2016 година са регистрирани 7 404 ПТП, в резултат на които са загинали 708 души, 
а 9374 са били ранени. По данни на ЕС, България се нарежда на едно от челните места по брой 
загинали на 1 милион души. В Норвегия загиналите при пътнотранспортни произшествия са 
23-ма на един милион души, в Швеция - 27, във Великобритания - 29, в Швейцария - 31, в Хър-
ватия - 82, в Латвия - 95, в Румъния - 95, в България - 98.

Пътнотранспортното произшествие се признава за противоправно, виновно деяние, въз-
никващо в условията на пътното движение, в процеса на взаимодействие между участниците, 
изразяващо се в нарушаване Закона за движение по пътищата и причиняващо материални вре-
ди, увреждане на здравето или смърт на един или повече души.

В Наказателния кодекс (НК), съгласно чл. 342, чл. 343, чл. 343а, чл. 343б, чл. 343в, чл. 
343г, както и алинеите към тях, са регламентирани случаите, при които: е възникнало ПТП и е 
налице причинена телесна повреда или смърт на другиго; водачът управлява моторно превозно 
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средство с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, както и случаите, в които е 
допуснато причиняването на значителни имуществени вреди на другиго. В същите членове и 
алинеи е определено и наказанието, което се налага за съответното деяние.

Пътнотранспортните произшествия имат устойчиви количествено-качествени, структурни и ди-
намични характеристики и имат специфична детерминираност, което позволява да разглеждаме съв-
купността от тях като отделен тип престъпление.

детерминанти обуслаВящи пътнотранспортните произшестВия

Безопасността на пътното движение се определя от непрекъснатото взаимодействие и 
взаимно влияние на няколко основни фактора:

•	 Участниците в движението - Човешкият фактор в повечето случаи е определян 
като най-разпространеният фактор, допринасящ за пътнотранспортните произшест-
вия. Това включва както безотговорно отношение към спазването на правилата за движе-
ние по пътищата, така и лекомислено поведение при шофиране (напр., превишаване на 
скоростта, шофиране след употреба на алкохол и психоактивни вещества, наруша-
ване правилата за движение и др.). Наличието на психофизиологични нарушения 
(напр. дефекти на възприятието и преработването на информация, умора, невнимание, 
физически увреждания и т.н.) от своя страна също допринасят за причиняването на 
ПТП.

Установено е, че психологични характеристики, които повишават риска от ПТП, са след-
ните: външен локус на контрол, търсене на силни усещания, екстраверсия, антисоциални на-
гласи, когнитивни неуспехи, импулсивност и понижен самоконтрол. Всички те имат отноше-
ние към причиняването на ПТП и пряко или косвено са свързани с опасното шофиране.

•	 Техническа изправност на автомобилите – само 3,9% от моторните превозни сред-
ства (МПС) в България са на възраст до 5 години, а основната част са над 10, дори 
над 16 години – 70,5%.

•	 Състоянието на пътищата и пътната маркировка – Според външна оценка на 
пътната мрежа на България, проведена през 2012 - 2014 г. и отразена в анализ на Об-
ществения съвет по безопасност на движението, две трети от пътищата в страната ни 
са опасни за мотоциклетистите.

•	 Прилагане на законодателството – Управлението и нивото на правоприлагане също 
могат да повлияят върху поведението при шофиране. Административните проблеми 
или корупцията могат да редуцират стимулите за спазване на правилата.

•	Липсата на единство в изпълнението на програмите за превенция на рисковото 
поведение по пътищата, както и незадоволително популяризиране на информа-
ционно-образователни кампании в тази посока.

Освен гореспоменатите психо-социални фактори, съществуват множество други факто-
ри, които също оказват влияние върху поведението на водачите на моторни превозни средства 
(МПС) и допринасят за неблагоприятните последици по отношение на пътната безопасност. 
Това са:

•	  социално-демографски фактори - пол, възраст, образование, професия, местожителство, 
социално положение, семейно положение, материално положение;

•	  социално-правни фактори - предишни присъди, извършване на административни правона-
рушения, дисциплинарни простъпки;

•	  социално-психологични фактори - потребности, интереси, възгледи, мотивации, личностни 
ориентации, нагласи.

Всеки един от факторите самостоятелно би могъл да бъде причина за възникването на 
ПТП, но обикновено е налице комбинация или взаимодействие на няколко фактора. Въпреки 
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че няма яснота какво точно е съотношението, човешкият фактор изглежда е водещата детер-
минанта. Лицата, извършващи ПТП, действат като носители в различна степен на определени 
общи качества, които се проявяват във всяка от формите на престъпно поведение и се харак-
теризират с общи черти, които предполагат и някои общи за различните субекти личностни 
характеристики.

специфични характеристики на личността на изВършителите 
на пътнотранспортни произшестВия

При извършване на ПТП, място намира негативното отношение на лицата към нарушаване на 
нормите и законите. Нарушението на Закона за движение по пътищата е сериозно обществено 
опасно деяние, акумулиращо в себе си неблагоприятни обективни и субективни фактори, зае-
мащи специално място в системата на социалните явления. 

Анализирайки резултати от изследвания на личността на извършителите на престъпле-
ния, К. Булах (2006) стига до извода, че в етиологията на пътнотранспортните произшествия, 
личността на участниците в пътното движение играе по-голяма роля от тази, която обикновено 
ѝ се приписва, и по-специално неспособността на определени групи лица да се придържат към 
правилата за движение.

Типологичните особености на личността на нарушителя по пътищата обединяват харак-
теристики, които го доближават до характеристиките на личността на извършителите на пре-
стъпления като цяло.

Интерес представлява гледната точка на В. И. Жулев (2006), според който извършването 
на правонарушение при шофиране е типична черта в действията на определен тип водачи. Това 
е умишлено престъпление, проявяващо се с различна степен на интензивност, в зависимост от 
вида на самото нарушение и особеностите на конкретната ситуация. 

Предвид резултатите от направено проучване на наказателни дела, е предложена следна-
та класификация на извършителите на ПТП:

•	 случайни (26%) - за първи път са извършили престъпление на пътя, нарушили са 
правилата за движение несъзнавано или под въздействието на влошени пътна об-
становка, извънредна ситуация или се намират в психофизиологичен дискомфорт. За 
тях са характерни позитивни нагласи.

•	 нестабилни (39%) - като правило, извършват престъпления по пътищата дори при 
нормална ситуация, съзнателно нарушават правилата за движение на пътя. За тях са 
характерни негативни нагласи и неустойчиви личностни характеристики.

•	  злонамерени (33%) – на по-ранен етап от живота си са привлечени под отговорност 
за извършено ПТП, многократно нарушават правилата за пътното движение поради 
антисоциални нагласи, включително и след употреба на алкохол или наркотични ве-
щества.

•	  особено злонамерени (2%) – това са водачи, които освен, че са нарушавали правила-
та за движение, са били подведени под наказателна отговорност и за други престъ-
пления. (Л. Гридасова, 2006).

В различни изледвания неправилните действия на водачите се приписват на погрешна преценка 
по отношение на времето за реагиране и разстояние, както и погрешно предвидени действия на другите 
участници в движението, като се предполага, че съществува известна зависимост между комбинацията 
от ситуативните фактори и типа личност на извършителя на ПТП. Резултатите са отразени в Таблица 
№1. (Л. Гридасова, 2006)

ПСИХОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ...
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Таблица 1. Зависимост на криминогенните личностни характеристики и типа личност на извърши-
теля на ПТП

Деструктивен 
феномен

Произволен 
(случаен) тип 

личност

Неустойчив 
тип личност

Злонамерен 
тип личност

Особено 
злонамерен 
тип личност

Грешка при 
наблюдението 19% 16% 4% 0,5%

Неправилна оценка 
на обстановката 1% 10% 10% 0,5%

Неправилно 
решение и действие 4% 12% 18% 1%

Недостатъчна 
реакция 2% 1% 1% никакви 

резултати

Анализът на данните показва, че случайният тип личност се характеризира основно с грешки 
при наблюдението. При неустойчивият тип първите три позиции са деструктивните феномени и в 
по-малка степен - недостатъчно адекватната реакция. За злонамерения тип личност и за особено 
злонамерения тип личност е характерна комбинацията между погрешна оценка на обстановката с 
неправилно взети решения и предприети действия.

През 2000 г. във Великобритания се създава междуведомствена работна група по без-
опасността на движението по пътищата, чиято цел е била да разгледа въпросите свързани с 
безопасността на движението и да направи практически предложения, които да бъдат прило-
жени с цел намаляване броя на пътните инциденти. Изготвеният доклад представя в детайли 
резултати от литературен обзор, целящ да идентифицира индивидуалните различия, които се 
свързват с поведението при шофиране и пътните инциденти. Разглеждат се показатели като 
възраст, пол, образование, личностни характеристики, възприемане на риска, социална деви-
ация, предишни инциденти, стрес, житейски събития, умора и физиологично състояние на 
водачите. (Lancaster R., R. Ward, 2002)

Възраст

Младите шофьори:
• Установено е, че при водачите на възраст между 18 - 25 години е налице по-голям 

риск от предизвикване на катастрофи.
• Водачите на възраст до 20 години считат високата скорост за „нормална”, поради 

което при тях са засичани най-високите скорости.
• Показват повишено ниво на социална девиация и най-високи нива на нарушаване на 

правилата за движение.
• По-склонни са да проявят рисковите фактори, специфични за личността.
• Младите водачи най-често са замесени в катастрофи под въздействието на алкохол и/

или наркотични вещества.
• Склонни са да надценяват шофьорските си умения и да подценяват съществуващия 

риск. В повечето случаи не използват предпазни колани.
• Страдат от липсата на шофьорски умения и натрупан опит. Доказано е, че неопитни-

те водачи, са високорискова група шофьори. Резултатите показват, че намаляването 
на риска от катастрофи е последица от натрупването на опит, който се добива след 8 
или 9 години активно шофиране.
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По-възрастните водачи:
• Има по-голяма вероятност да страдат от определени проблеми със зрението. Уста-

новена е връзка между основните функции на зрителния анализатор и честотата на 
катастрофите сред по-възрастните шофьори.

• Има по-малка вероятност да катастрофират вследствие настъпила умора на водача. 
Честотата на сънливото шофиране намалява с нарастващия опит.

пол

Мъже:
• Участват в по-голям брой и по-тежки пътнотранспортни произшествия. Сред въз-

растовите групи 16-20 и 21-24 години се наблюдава най-голяма смъртност, два пъти 
по-висока от тази при жените.

• По-вероятно е да предизвикат ПТП, вследствие нарушаване на правилата за движе-
ние. Броят на причинени катастрофи намалява двойно по-бързо при жените в срав-
нение с тези при мъжете, за период от една година след придобиване на шофьорска 
книжка.

• Извършват нарушения по-рано и има двойно по-голям риск от повторни нарушения 
през всяка следваща година.

• Докладвани са три пъти по-често за шофиране след употреба на алкохол.
• По-рядко използват предпазни колани.
• Представляват мнозинството от агресивни шофьори.
Жени:
• По-често са замесени в катастрофи в резултат на грешки на възприятието или пре-

ценката, поради специфични проблеми, които те вероятно имат в пространственото 
възприятие и ориентацията.

• Увереността при шофиране обикновено е по-слаба при жените.

образоВание

• Тези водачи, които са с по-високо ниво на образование имат по-голяма склонност да 
превишат скоростта.

• Водачите с висше образование, на възраст 45-50 години, показват значително по-ви-
сок риск от катастрофа, но при по-младите шофьори нивото на образование не оказ-
ва влияние.

• Използването на предпазни колани се увеличава с по-високото ниво на образование.

личностни качестВа

• Рисковото поведение при шофиране е свързано със следните характеристики - „Тър-
сене на сензация”, „Търсене на тръпка”, „Импулсивност”, „Враждебност/агре-
сия”, „Емоционална нестабилност”, „Депресия” и „Външен локус на контрол”.

• Тези шофьори, които извършват повече нарушения на пътното платно, имат по-ви-
соки стойности по отношение на „Психотизъм” и по-ниски стойности на „Невро-
тизъм”. Те също така имат по-високи стойности за търсене на сензация, търсене на 
тръпка и приключения и усещане за отегченост.

• Изследванията идентифицират и други характеристики на личността, които са свър-
зани с катастрофиране: например, ниско ниво на толерантност, незрялост, лич-
ностни разстройства, незачитане на авторитетни фигури и наличие на затрудне-
ния в общуването с тях, параноидни състояния.

• По-високите стойности на характеристиките за „Търсене на сензация”и „Поемането 

ПСИХОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ...
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на риск” са свързани с шофиране след употребата на алкохол. В допълнение, по-ви-
соките стойности за „Поемане на риск” и „Импулсивност” са свързани с по-високи 
нива на опасно шофиране и злоупотреба с психоактивни вещества.

• По-високите стойности на скала „Търсене на сензация” са сериозно свързани с това 
никога или много рядко да се използва предпазен колан.

• Участниците с вътрешен локус на контрол докладват за по-нисък възприеман риск 
от тези с външен локус на контрол.

• Водачите, които отбелязват високи стойности в личностова скала „Екстраверсия”, 
са по-склонни да напуснат пътното платно поради заспиване, докато тези, които от-
белязват високи стойности на „Невъздържаност” са по-склонни да пресичат плът-
ните маркировки на платното, но няма да заспят. Търсачите на сензацията твърдят, 
че имат по-малка нужда от сън.

• Хората с външен локус на контрол имат по-чести напускания на пътното платно, 
което предполага, че външният локус на контрол има прогнозна стойност за повиша-
ване на бдителността.

• Лошото академично представяне е свързано с по-високи стойности на характерис-
тиките: „Търсене на тръпка и приключение”, „Невъздържаност”, „Непоносимост 
към скуката” (към повторение, скучни хора и безпокойство при такива условия) 
към скала „Търсенето на сензация”.

• Водачите със зрителни смущения по-рядко предприемат рисково поведение на пътя.

агресия

• Агресивните шофьори или тези, които са с намалена способност да управляват или 
контролират враждебността си, обикновено са замесени в повече пътнотранспортни 
произшествия.

• Водачите с най-голям брой катастрофи и нарушения имат по-високи оценки и по 
петте скали на теста на Buss-Durkee, както и по скалите за агресия, свързана с шофи-
рането.

• Участието в леко ПТП е свързано с повече агресия и напрежение.
• По-високите оценки на гняв и враждебност се свързват с шофирането след употреба 

на алкохол.
• Болшинството от агресивни шофьори са слабо образовани.

акуратност при Вземане на решения

• Прибързаното вземане на решение е свързано с повишен риск от участие в ПТП, 
шофиране с висока скорост, склонност към извършване на нарушения и социална 
девиация.

уВереност при шофиране

• Високото ниво на увереност при шофиране се свързва с повишен риск от извършва-
не на нарушения на правилата за движение.

• По-ниската степен на увереност при шофиране се свързва с повишен риск от ката-
строфи.

• Увереността при шофиране се свързва с ниски стойности на невротизъм и високи 
стойности на екстраверсия.
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нагласи

• Тези водачи на МПС, които редовно извършват пътнотранспортни нарушения, имат 
склонността да одобряват подобно поведение при други водачи.

• Над определено ниво на минимална компетентност за управление на автомобил и 
разпознаване на пътна обстановка, шофьорите с неподходящи нагласи са по-често 
причинители на ПТП, в сравнение с тези с по-лоши шофьорски умения.

• Има разлика в нагласите и познанията между нарушителите, употребяващи алкохол 
и неупотребяващите алкохол.

Възприемане на риска

• Шофирането след пиене е свързано с по-ниски нива на възприемане на риска.
• По-големият шофьорски опит е свързан с повишено ниво на възприемане на риска.
• Шофьорите, които имат личен опит при инциденти, имат по-ниско ниво на възпри-

емане на риска, отколкото тези, които нямат или имат малък опит с ПТП.
• Налице са междунационални различия във възприемането на риска.

социална деВиация

• Съществува силна взаимовръзка между социалната девиация и нарушенията на пра-
вилата, участието в ПТП, повторяемостта на ПТП, шофирането под въздействието 
на алкохол и проявите на агресия. Предполага се, че нарушенията са проява на соци-
ална девиация.

опит и предходни произшестВия с моторни преВозни средстВа

• Големият шофьорски опит е свързан с намаляването на вероятността за предизвик-
ване на ПТП.

• Установено е, че водачи с продължителен шофьорски стаж е по-вероятно да предиз-
викат ПТП, в сравнение с водачи с предишни ПТП.

стрес

• Високо стресовата работа прогнозира бъдещи инциденти при управление на МПС.
• Финансовият стрес увеличава вероятността от по-сериозни ПТП.
• Шофьори, които са преживели малък инцидент, съобщават за високи нива на общ 

стрес, докато участниците, които са имали голяма или не са имали никаква злополу-
ка, имат относително ниски нива на стрес.

• Нивата на общия стрес са по-ниски при тези, които са били осъдени за превишена 
скорост, отколкото при тези, които са участвали в малък инцидент.

• Повишеният стрес е свързан с рисково поведение при шофиране, повече грешки и 
често превишаване на скоростта.

жизнени събития

• По-ниската удовлетвореност от живота е свързана с по-лошо поведение при шофи-
ране.

• Значимите положителни жизнени събития са свързани с извършването на по-голям 
брой нарушения.

• По-голям брой негативни жизнени събития са свързани с шофиране в нетрезво със-
тояние.

• Повишената удовлетвореност от живота се свързва с по-нисък риск от произшествия 
в средната възраст между 45-50 години.

ПСИХОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ...
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умора

• По-големият опит е свързан с намаляване на честотата на шофиране в сънливо със-
тояние.

• Консумацията на алкохол е най-голямата причина за умора на водача.
• По-ниската самооценка за здравословното състояние е свързана с повишаване на 

сънливостта при шофиране.
• Дефицитът на сън в комбинация с по-ниска самооценка за здравословното състоя-

ние, увеличава в по-голяма степен проблемите със сънливостта при шофиране.
• Наличието на специфични заболявания също се свързва с появата на умора при 

шофиране.
• Използването на медикаменти също може да увеличи вероятността от сънливост при 

шофиране.
• Умората на водача оказва влияние върху психомоторните умения и предизвиква при-

тъпяване на възприятията.

физиология и специфични заболяВания

• Някои зрителни увреждания прогнозират участие в злополуки.
• Специфичните медицински състояния увеличават риска от злополука.
• Редовната употреба на алкохол увеличава риска от злополука.
• Липсата на шофьорски опит и разпознаване на обекти в пътната обстановка може да 

бъде свързана с по-лошо възприемане и обработка на информацията.

нисък самоконтрол и социални отклонения

• Хора, които имат слаб самоконтрол, са склонни да проявят толерантно отношение 
към различните форми на девиантно поведение.

• Нивото на самоконтрол, което противоречи на девиантното поведение, произтича от 
набор от вътрешни санкции, за които се твърди, че са много по-силни от социалните 
и правни санкции.

• Junger and Tremblay провеждат проучване, изследващо пътнотранспортни прои-
зшествия. Изводите показват връзката между катастрофите и престъпността в из-
вадка от тийнейджъри. Вероятността да бъдат замесени в пътнотранспортно прои-
зшествие е била 43% за момчетата с най-нисък резултат по скала „Делинквентност” 
и 67% за най-делинквентните момчета. Проучването установява, че социално нерав-
ностойното положение, родителският надзор и невниманието са свързани както с 
делинквентността, така и с участие в ПТП и всички фактори, за които се предполага, 
че отразяват липсата на самоконтрол. (Junger and Tremblay, 1999)

От изведените показатели става ясно, че определени характеристики на личността имат 
връзка с опасното поведение при шофиране и/или участие в катастрофа. Някои от тези харак-
теристики включват: рисково поведение, търсенето на силни усещания (включващо: тръпка и 
приключение, усещане за отегчение, невъздържаност), импулсивност, враждебност/агресия, 
прибързано вземане на решения, емоционална нестабилност, депресия, външен локус на кон-
трол, ниско ниво на толерантност, незрялост, личностови разстройства, параноични състояния, 
незачитане на авторитетни фигури и наличие на затруднения в общуването с тях. В допълне-
ние, високият невротизъм е силна предпоставка за наличието на стрес, който от своя страна е 
свързан с рисково поведение при шофиране и катастрофа.

Очевидно за по-младите шофьори има значително по-голям риск от участие в катастро-
фи, особено при мъжете. Възрастовата група с особено висок риск е тази между 18 и 19 го-
дини, като се наблюдава значително намаляване на участието в катастрофи при възрастовата 
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група от 25 до 54-годишните.

Психологично изследване и анализ на получените резултати при български гражда-
ни, лишени от свобода и излежаващи присъди по чл.343 от НК

изВадка на изследВането:
В проведеното емпирично изследване през месец септември 2017 година са изследвани 

25 лица лишени от свобода с наложени присъди по чл. 343 от Наказателния кодекс - 24 от 
Кремиковски затвор и 1 лице от Централен Софийски затвор.

социално-демографски и социално-праВни фактори:
Изследваните лица са само от мъжки пол, на възраст от 22 до 52 години. По отношение на 

придобитото образование те се разделят на 5 групи: без образование – 1 изследвано лице, с начално 
образование – 4, с основно образование – 7, със средно (средно-специално) образование – 11 и с висше 
образование – 2 изследвани лица.

Професионалната ангажираност на изследваните лица е многообразна: управление на хотели 
и ресторанти, архитект, строители – 6; на свободна практика – 1; машинист-монтьор – 1; ВиК – 1; 
ел. техници – 2; шофьори – 2; стругар – 1; бояджия – 1; животновъд – 1; общи работници – 2; дървар 
– 1; безработни – 4 души.

Семейният статус на 14 от лишените от свобода е женени или живеещи на семейни 
начала с партньорката си. Неженени са 10 от изследваните лица, а само 1 е разведен.

По отношение на изтърпени предишни присъди 13 лица твърдят, че не са имали други 
правонарушения, а 12 споделят за предишни криминални прояви от различно естество, на-
пример: автокражби; опит за измама; шофиране в нетрезво състояние – 4 души; убийство 
по непредпазливост вследствие на умишлено нанесена телесна повреда; кражба на кабели; 
кражба - 2; шофиране без книжка – 2 от изследваните лица.

По-голяма част от изследваните лица не съобщават за високи нива на общия стрес преди инци-
дента, само 7 от тях споделят за: загуба на близки и значими за тях хора - загуба на дете, несполучлива 
инвитро процедура, преживян критичен инцидент - пожар, критични и високо стресови лични пре-
живявания - загуба на работа и укриване, поради издирване за друго престъпление. Доказано е, че 
повишеният стрес е свързан с рисково поведение при шофиране, повече грешки и често пре-
вишаване на скоростта.

методика:
Изследването бе проведено с Личностeн въпросник „Аспекти на факторите на го-

лямата петорка“ BFAS (Big Five Aspects, DeYoung et al.,2007), разработван в Института по 
психология на МВР, който описва петте конструкта на класическата петфакторна теория - Екс-
траверсия, Невротизъм, Сговорчивост, Съзнателност и Отвореност към нов опит. Въ-
просникът дава възможност да бъдат обяснени индивидуалните различия при изследваните 
лица чрез петте фактора, и техните аспекти, които в значителна степен обясняват междулич-
ностните различия. Въпросникът се стандартизира в момента в Института по психология на 
МВР; за целите на това изследване са използвани временни норми, формирани на базата на 
изследвания в САЩ и Канада (2643 ИЛ).

Допълнително са включени скалите за социална желателност на Паулус „Нереалистично 
завишена самооценка” и „Мениджмънт на впечатленията”, за да установи коректността на 
отговарянето. 

ПСИХОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ...



ЮРИДИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ
1074

Таблица 2. Фактори и аспекти на BFAS

ФАКТОРИ АСПЕКТИ

Екстраверсия Асертивност
Ентусиазъм

Невротизъм Липса на самоконтрол
Уединение

Отвореност Интелект
Отвореност към нови преживявания

Съзнателност Работоспособност
Организираност

Сговорчивост Съчувствие
Учтивост

резултати от проВеденото изследВане с Bfas:
При интерпретацията на резултатите по този въпросник е важно да се установи кои са 

структурните елементи на личността на лишените от свобода, които оказват доминиращо вли-
яние върху решението за нарушаване правилата на движение.

Таблица 3. Интерпретация на резултатите по Въпросник BFAS

Т-стойност Стойности

над 65 Висока стойност

56-65 Над средната

45 - 55 Средна стойност

35-44 Под средната

под 35 Ниска стойност

Като цяло всички изследвани лица са отговаряли коректно искрено, само 3-ма са със за-
вишени стойности, т.е. отговаряли са социално желателно.

Ниски резултати се установиха по фактор „Сговорчивост” – 41,88. Броят на хората с 
ниски резултати, под средната стойност е 14, като диапазонът, в който се движат стойностите 
на техните резултати е от 26 до 44. Би могло да се каже, че това са хора, които са безразлични и 
нетолерантни към другите, имат склонност да се противопоставят и налагат или да проявяват 
излишно упорство, както и да не зачитат социокултурните норми.

Най-ниски средни стойности за извадката се наблюдава по аспект „Съчувствие” – 
36,17. Това са 19 изследвани лица, чиито стойности на резултатите се движат в диапазона от 
21 до 41. Лицата с ниски резултати по тази скала обикновено са егоцентрични, избягват да се 
ангажират с проблемите на околните и не са склонни да оказват помощ. Те се възприемат от 
околните като студени, егоистични и дори цинични.

Само две от изследваните лица са със завишени стойности по фактор „Екстраверсия”, 
т.е. само двама са по-активни, социабилни и общителни. Склонни са да отстояват позицията 
си и да заемат лидерска роля. Лицата с ниски стойности по тази скала са осем. За тях може 
да се каже, че като цяло са затворени, сдържани, резервирани и дистанцирани като стил на 
поведение, но това не означава, че не могат да имат нормални междуличностни отношения и 
да формират близки връзки.

Лицата с високи стойности по фактор „Съзнателност” – 12 на брой. По принцип това 
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са отговорни, целенасочени, дисциплинирани, организирани, трудолюбиви и надеждни лично-
сти. Съответно и по двата аспекта: „Работоспособност” и „Организираност” на домейна, 
приблизително същият брой изследваните лица също са показали високи стойности.

Лицата с високи стойности по аспект „Работоспособност” са 11 на брой. Обикнове-
но този тип хора се описват като отговорни, изпълнителни, дисциплинирани, организирани, 
трудолюбиви и ефективни. Стараят се задачите да се изпълняват докрай и прецизно, самостоя-
телно, без да е необходим външен контрол.

Лицата с високи стойности по аспект „Организираност” са 14 на брой. Този тип хора 
се описват като способни да поддържат ред по отношение на вещите и външния вид. Внима-
телни са по отношение на стриктното спазване на фиксираните графици и срокове.

Отчитайки тази активност и самоорганизираност при лишените от свобода трябва да 
имаме предвид, че ангажираността им с различни дейности на територията на затвора допри-
нася за предсрочното им освобождаване, особено в случаите когато задачите са и прецизно 
изпълнени.

Седем от изледваните лица, с високи стойности по фактор „Невротизъм” често демон-
стрират много от симптомите и признаците на емоционална или социална дезадаптация, които 
се изразяват или в липса на контрол върху поведението или в неувереност и затваряне в себе 
си, в зависимост от това коя от двете фасетни субскали на домейна е завишена.

В случая аспект „Уединение” е завишена от 9 изследвани лица, т.е. при тези хора може 
да се наблюдава усещане за социална неадекватност, неувереност, депресия и тревожност, като 
в резултат на това биха избягвали социалните контакти и дейностите изискващи общуване. 
Докато при аспект „Липса на самоконтрол” изследваните лица с високи стойности са само 
5, т.е. за тях е характерна честа промяна на настроенията или преживяване гняв и свързаните с 
него състояния на фрустрация и ожесточение, избухливост.

Само за 5 от изследваните лица може да се каже, че се чувстват спокойни, самоуверени и 
успяват да се самоконтролират, тъй като стойностите им по фактор „Невротизъм” са ниски и 
се намират в диапазона от 25 до 44.

Лицата с високи стойности по фактор „Отвореност към нов опит” обикновено са лю-
бознателни, аналитични, проницателни, креативни, с богато въображение, оригинални и ар-
тистични. Те са заинтересовани от придобиването на нови знания без практическа стойност, 
което в известна степен ги прави не толкова практични както и непостоянни. В изследваната 
група това са 6 лица.

Лицата с ниски стойности са прагматични и конвеционални, неаналитични, с по-бедно 
въображение и ограничени интереси. В случая, съгласно получените резултати изследваните 
лица с ниски стойности са 11 на брой.

Подобни са резултатите и по аспект „Отвореност към нови преживявания”, където 
12 от изследваните лица са с ниски стойности. Хората с ниски стойности са несензитивни, не 
се интересуват от изкуството и красотата. Характеризират се с ограничено въображение и са 
фокусирани върху настоящето. Само 7 души от извадката са с високи стойности, т.е. при тях 
може да се каже, че имат богато въображение, склонни са да мечтаят и да създават свой собст-
вен вътрешен свят.

Изразените високи резултати по аспект „Интелект” (Любознателност) за 9 от из-
следваните лица изразяват тяхното любопитство и готовност за възприемане на нови и некон-
венционални идеи. Високите стойности по тази скала, обаче, не са задължително индикатор 
за висок интелект. Екстремно високите стойности (над 70) могат да бъдат индикатор за не-
постоянство и проблеми с идентичността. От изследваните лица с ниски стойности са само 7 
души, за които са характерни ограничени интереси и липса на интерес към интелектуалните 
предизвикателства. Тези индивиди се описват като прагматични и ориентирани към фактите.

ПСИХОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ...
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Като обобщение на резултатите от направения анализ може да се каже, че са изведени ня-
колко специфични личностни характеристики за лицата лишени от свобода, излежаващи при-
съда по чл. 343, които в известна степен описват тяхната личност, обясняват безотговорното 
им поведение, отсъствието на самоконтрол - обуславящо рисковите ситуации и актуалното им 
състояние като цяло. Всичко това ги прави по-достъпни и разбираеми за специалистите, които 
работят с тях и за тези, които биха се ангажирали с изготвянето на превантивни програми за 
начинаещи водачи на пътни превозни средства.

заключение

Очевидно е, че рисковото поведение при шофиране е многостранен проблем, при кой-
то има широк спектър от фактори, които го повлияват. Детерминантите на поведението на 
шофьорите включват характеристики като: пол; възраст; шофьорски стаж; физически и ум-
ствени способности на водача и психологически фактори определящи типа личност, темпера-
мент, настроение и емоции; отвличане на вниманието от външни или вътрешни стимули; со-
циално-икономическо състояние и индивидуални доходи; социално-културен произход; ниво 
на управление и правоприлагане; както и интернализиране на законността и вяра в силата на 
закона.

Мотивацията зад умишлено рисково поведение при шофиране се определя от нагласите 
към такъв тип поведение, субективната норма и възприемания контрол над поведението. На-
гласите на водача превеждат знанията в действие и са един от ключовите фактори, допринася-
щи за поведението при шофиране.

Счита се, че по-доброто разбиране на тези въпроси ще спомогне за разработването на 
по-подходящи и ефективни политики и процедури за безопасност по пътищата и по този начин 
ще се намали броят на произшествията, на жертвите и ранените по пътищата.
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Pезюме: Криминалните статистики отразяват нивото и спецификите на регистрираната престъп-
ност. Извън това остават данни, които образуват пространството на т.нар. латентна престъпност. Крими-
налната психология, освен с извършителите на престъпления, се занимава и с жертвите на престъпления. 
Именно в този контекст е от особена важност да се проучат емпирично констатациите на хората, свързани 
с упражнено върху тях насилие не само в административен, но и в социално-психологически план.

Abstract: The crime statistics reflect the level and specifics of recorded crime. Outside there remain data that 
form the space of the so-called latent crime. Criminal psychology, apart from the perpetrators of crime, also deals 
with the victims of crimes. It is of particular importance in this context to investigate empirically the findings of 
the people related to the violence exerted on them not only in the administrative but also in the socio-psychological 
terms.

уВод

Един от съществените аспекти на ежедневието на хората е тяхната сигурност. Това засяга 
не само тяхното имущество и здраве, но и вътрешно-психичния им баланс. От тази гледна точ-
ка е необходимо да се полагат непрекъснати усилия за подобряване на параметрите на общест-
вено функциониране, които пряко и непряко влияят върху самочувствието и благополучието 
на гражданите. За да може да се формулират и реализират ефективни политики в тази посока, 
най-напред трябва да се направи една достоверна картина на криминогенните и виктимни ха-
рактеристики на градското пространство. В цял свят, заедно с официалната полицейска и съ-
дебна статистика, се осъществяват социално-психологически анкетни проучвания, чрез които 
се получава директна информация от гражданите, без да се намесват правоприлагащите и пра-
вораздаващите институции. (вж. van Dijk, Mayhew, van Kesteren, Aebi & Linde, 2010; Truman & 
Morgan, 2016).

При този тип изследвания, освен допълването на официалната статистика, могат да се 
получат данни и за: възприемания риск от престъпления, за страха от престъпления, за удов-
летвореността от работата на полицията, за социалната включеност на индивидите, за наличи-
ето на програми за превенция на риска, за преобладаващите социални девиации в училището 
и семейството и т.н. (ibid.).

Урбанизацията носи в себе си многопластови процеси, които трябва непрекъснато да се 
изследват и наблюдават, поради тяхната сериозна динамика и мащаб. Устойчивото развитие на 
големите градове е гаранция за цялостния просперитет на обществото, както и за социалната 
ефективност на гражданите. От особена важност е сътрудничеството между гражданите и по-
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лицията на местно ниво, т.нар. обществена полиция/полиция за обществото/полиция в полза 
на обществото (community policing), която у нас бе представена като «полиция в близост до 
обществото», е съществен инструмент за постигане на успех в тази област.

теория

В криминологията отдавна се разработва темата за т.нар. латентна престъпност. Става 
дума за няколко категории криминална информация, която не фигурира в официалните ста-
тистики на полицията и съдебните органи. Първо, това са престъпления, които не са докла-
двани на полицията от самите пострадали. Обикновено причината е тяхната маловажност за 
жертвата или страха от отмъщение, както и недоверието в институцията. Второ, това са данни, 
които се трансформират в процеса на разкриване и разследване на криминалния случай, напр. 
преквалифициране на деянието или прекратяване на производстово по някаква причина. Тре-
то, данните за престъпленията могат да се обединяват по различен признак и така отново се 
променят реалните измерения.

Програми за диагностика на престъпността
„Спомнете си за тези моменти в живота ви, когато някой е откраднал нещо от вас или 

се е възползвал от вас по начин, който ви е наранил. Може би домът ви е бил обран или са ви 
откраднали колата. Може би сте се срещнали с човек, който се е оказал отровен, или са ви тор-
мозили в училище или на работа. Може би са ви нападнали, обрали или злоупотребили с вас, а 
вие така и не сте го докладвали или пък, ако сте, нищо не е станало. Край нас се случват много 
неща, които така и не се докладват, а когато това стане, виновниците рядко отиват в затвора.” 
(Наваро, Пойнтър, 2016, с. 19).

„Изследванията на криминалната виктимизация първоначално са предназначени да изме-
рят истинското ниво на престъпност, включая незаявени пред полицията престъпления, както и 
такива, които са заявени, но не са регистрирани в полицията. С течение на времето обаче става 
ясно, че това е непосилна задача. Тогава се коригират целите на такъв тип изследвания, като се 
свеждат до 3 основни: първо, да се поставят във фокуса на вниманието реалните криминални 
проблеми, кито тормозят обикновените граждани; второ, понеже тези изследавния започват да 
се правят регулярно, да се оценява динамиката на престъпността във времето; трето – изследва 
се страхът от престъпления и доверието в органите по правоприлагане и правораздаване» (van 
Dijk, Mayhew, van Kesteren, Aebi & Linde, 2010)

В Европейския съюз и Съединените щати съществуват постоянно действащи професио-
нални експертни органи, които се занимават с разработвнето на диагностичен инструментари-
ум и системното провеждане на виктимологични изследвания сред гражданството. 

В Европейския съюз тази практика се предвижда в Хагската програма (2004-2009) и 
Стокхолмския план за действие (2009-2014) на Европейската комисия. Първоначално проучва-
нето е наречено Международно изследване на криминалната виктимизация (International Crime 
Victimisation Survey - ICVS). Въпросникът е разработен по възлагане от Евростат от Универ-
ситета на Тилбург (Холандия) и Университета на Лозана (Швейцария). Пилотното изследване 
е направено през 2010 г. с кофинансиране от Европейската комисия в 17 страни-членки (van 
Dijk, Mayhew, van Kesteren, Aebi & Linde, 2010), като са използвани три варианта: телефонна 
анкета, индивидуално интервю и анкетен въпросник. Впоследствие проектът се преименува на 
Европейско изследване на престъпността и безопасността (ЕUICS) и се извършва от консорци-
ум, в който влизат UNICRI (Международен научен институт за изследване на престъпността и 
правосъдието на ООН), Gallup, Max Planck Institute, CEPS/INSTEAD, GeoX ltd.

В САЩ тази дейност се осъществява от Офиса за юридически програми на Департа-
мента на правосъдието и Бюрото за юридическа статистика чрез Националното бюро за пре-

ВЛИЯНИЕ НА ПОЛА, ВЪЗРАСТТА И ОБРАЗОВАНИЕТО ВЪРХУ СУБЕКТИВНОТО ...
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брояване на населението (вж.Truman & Morgan, 2016). Националното изследване на крими-
налната виктимизация (The National Crime Victimization Survey - NCVS)  се  провежда всяка 
година и представлява предоставяне на информация от гражданите за броя и спецификата на 
престъпленията, на които изседваните са били жертва в последните 6 месеца. Включени са 
насилствени  престъпления против личността, както и престъпления против собствеността, 
независимо дали са били съобщени на полицията или – не. Събират се данни също за соци-
ално-демографския профил на жертвите и на извършителите, както и за удовлетвореността от 
работата на системата на правосъдието (Truman & Morgan, 2016).

Освен тези глобални програми, съществуват редица локални проекти, които обикновено 
се реализират под егидата на Програмата на ООН за заселване (Human Settlements Program – 
UNHABITAT). Такъв един проект, например, е „Диагностика и превенция на насилието върху 
жени в Африка”. Това е проект, който се реализира в няколко африкански държави и включва 
разработването и реализирането на мерки, които са насочени главно към промяна на нагласите 
и поведенията, които са в основата на насилието към жени. Също така се акцентира върху ра-
ботата в общността, като целта е да се създаде култура на ненасилие (Michau & Naker, 2004).

Друг регионален проект на UNHABITAT е този за диагностика на локалната несигур-
ност в Порт Моресби, Папуа Нова Гинея (The Port Moresby Insecurity Diagnosis Report, 2004). 
Измерват се причините за престъпленията, характеристиките на извършителите и жертвите, 
както и работата на органите за правов ред. Целта е, на базата на получената и анализирана 
информация, да се разработят по-ефективни практики за превенция на престъпността, включ-
ващи общността.

Още един успешен проект на UNHABITAT е посветен на младежката престъпност 
(Strategy on Youth of Risk in Latin America, 2007). Изследванията показват, че юношите и мла-
дежите в страните от Латинска Америка извършват огромната част от престъпленията (около 
80%), като едновременно са и най-честите жертви. Оказва се, че основният фактор за това са 
дълбоките несъответствия в социално-икономическия статус между различните слоеве на на-
селението.

В България, за съжаление, този тип проекти са малко познати и това затруднява успешно-
то справяне с проблемите на социалните девиации и престъпността в големите населени мес-
та. Очевидно е, че трябва да се инвестира сериозно в изследвания, посветени на диагностика 
на градската сигурност, и в програми за превенция на насилието в градовете.

Градска престъпност
Вътрешноградската престъпност има свои обективни измерения, които изискват задъл-

бочен сравнителен и каузален анализ. В тази посока се работи от десетилетия, като са устано-
вено редица закономерности, а също има разработени стотици проекти за превенция и проти-
водействие на градската престъпност (вж. Jargowsky and Park, 2009; Esbensen, Winfree,Jr., He 
and Taylor, 2001; van Koppen, de Poot and Blokland, 2010; van der Laan, Blom and Kleemans, 2009; 
Jacobs and Wright, 2008).

Високите нива на градска престъпност са причина определена част от живеещите в квар-
тали с висок криминален коефициент да се преместват в крайградски зони, където има по-ма-
лък риск от престъпления. Това обикновено се прави от хора от средната класа, които имат 
по-добри финансови възможности. По този начин се постига т.нар. субурбанизация (Jargowsky 
and Park, 2009) , като градът се разделя на части с различен социално-икономически и кри-
минален облик. Богатите живеят в индивидеални имения или в комплекси от затворен тип, с 
непрекъсната физическа и техническа охрана. Хората от средната класа постепенно се измест-
ват към крайградските порстранства, където наемат или закупуват недвижимости в квартали с 
ниска степен на кривминогенност, а в същинската градска част остават гражданите от ниските 
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прослойки (Jargowsky and Park, 2009). Едновременно с тези процеси протича навлизане на 
маргинализирани групи от хора от периферията и така се образуват различен тип гета. Крими-
налната активност се засилва и от деградацията на определени групи от младежи, които оста-
ват трайно безработни, употребяват наркотици и се включват в училните банди (van Koppen, 
de Poot and Blokland, 2010). Принципно е установено, че концентрацията на бедност и мизерия 
потенцира криминалния риск и създава среда, в която престъпленията са  нормативни. Това 
подтиква младите да извършват насилие и постепенно да формират криминална субкултура 
(Esbensen, Winfree,Jr., He and Taylor, 2001).

Напускането на платежоспособни хора намалява приходите в общинската хазна и това 
вторично затруднява всякакви политики по противодействие на престъпността на местно ниво 
и води до задълбочаваща се икономическа сегрегация на населението. Хората с по-ниски дохо-
ди като цяло са повече включени в криминални инциденти, а едновременно с това в по-бедните 
квартали има по-високи нива на престъпност. Това показва, че субурбанизацията индиректно 
води до нарастване на престъпността – чрез нейното влияние върху икономическата сегрега-
ция и чрез създаването на пространства с висока бедност в града. (Jargowsky and Park, 2009).

Криминалната статистика в САЩ показва, че криминалните коефициенти в големите гра-
дове (с население над 250 хил. жители) през 2005 г. са три пъти по-високи, отколкото в край-
градските зони със затворени комплекси и 4 пъти по-големи от селските райони. (Jargowsky 
and Park, 2009). 

Най-силно са засегнати младите хора, върху които падат основните тежести на социална-
та дезорганизация - бедност, разбити семейства, расова и етническа дискриминация (Lane and 
Meeker, 2000). Това са фактори с дълготрайно действие, чиято промяна е много труден процес 
и изисква концентрация на усилията на цялото общество. Освен тях, съществуват и фактори, 
които имат ситуативен характер. Те са свързани с близкото обкръжение и имат ролята на пусков 
механизъм при извършването на престъпления. Работата е в това, че тези два реда фактори 
взаимодействат по различен начин и реалният криминален акт винаги носи в себе си причин-
ност и от двата типа. Затова известният английски криминолог Дейвид Фарингтън (Farington, 
2006) създадава т.нар. теория на интегрирания когнитивен антисоциален потенциал (Integrated 
Cognitive Antisocial Potential – ICAP), в която се комбинира действието на посочените два типа 
фактори (van der Laan, Blom and Kleemans, 2009). Иновативният момент тук е дефинирането на 
домейни, вътре в които става конкретното взаимодействие. Оснивни домейни са: психофизи-
ческа индивидуалност, родителско семейство, училище, приятелски кръг, социален контекст. 
При комбинирането на неблагоприятно експониране на повече фактори в който и да е домейн, 
рискът от извършване на престъпление се увеличава (van der Laan, Blom and Kleemans, 2009).

Подобни процеси наблюдаваме и у нас. „Трайното обособяване на компактни маргинали-
зирани групи представлява рисков фактор за възникване на социално и етническо напрежение 
и криминализиране на все по-широк кръг лица. Сред факторите, обуславящи състоянието на 
престъпността в страната, са все още високите нива на безработица и нестабилният пазар на 
труда, както и концентрацията на многобройно население в големите градове и трайното обез-
людяване на малките и отдалечените населени места.”(Стойчев, 2015, с.130).

Сериозен проблем в градските пространства представляват младежките банди. Основ-
ните характеристики на тези криминални сдружения са следните. Обикновено групите възник-
ват спонтанно, като обединяват лица от една и съща територия и с едни и същи социо-демо-
графски и икономически харакетиристики.  (Esbensen, Winfree,Jr., He and Taylor, 2001). След 
това грпата укрепва чрез лична доверена комуникация, изграждане на общи ценности, проти-
вопоставяне на обкръжението и извършване на определен тип престъпления. Следващия етап 
е пълната идентификация на индивида с бандата и създаването на специфичен сленг, субкул-
тура и собствена история. (Esbensen, Winfree,Jr., He and Taylor, 2001).
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Другият голям криминален проблем в градската среда е тежката организирана прес-
тъпност. Развитието на организираната престъпност е продължителен процес. Също толкова 
сложно е и извършването на дадено престъпление - често се изискват много месеци за неговата 
подготовка (van Koppen, de Poot  and Blokland, 2010). Хората, които стоят в основата на дадена-
та организирана престъпна група, като правило имат добри контакти в социалното простран-
ство, притежават определена интелигентност и социално-професионален статус. Това важи 
особено за корпоративната организирана престъпност (Jacobs and Wright, 2008). Социалната и 
емоционална интелигентност са от решаващо значение за навлизане във виктимни простран-
ства и създаване на контакти с бъдещи жертви, както и с потенциални сътрудници. Преми-
наването към криминална активност в този случай е въпрос на индивидуално-психологични 
диспозиции и неустойчива ценностна система. Прави впечатление, че криминалният старт при 
корпоративната организирана престъпност е късен. (van Koppen, de Poot  and Blokland, 2010). 
Обикновено първите сериозни престъпления се извършват след 35 год. възраст. Разбира се, 
преди това има определено натрупване на социални девиации или социално отчуждение. Една 
част от извършителите преминават през индивидуални житейски драми или кризи в кариерно-
то развитие, които аграят ролята на „спусък”. 

Специфична категория криминални извършители в градското пространство са т.нар. от-
мъстители (Jacobs and Wright, 2008).  Престъпления, които те извършват, се интерпретират от 
субекта като реакция на възприемана несправедливост (perceived wrong). Това е вътрешното 
психологическо оправдание за извършването на престъпление. Отмъщението тук играе ролята 
на основен мотив, като криминалната личност може да се превърне едновременно в извър-
шител и жертва. Така подтепенно се стига до спирала на реципрочни актове на връщане на 
извършеното зло. Интензифицирането на тези процеси може да доведе до сериозно нарастване 
на престъпността и дори до възикване на т. нар. гангстерски войни. (Jacobs and Wrigt, 2008).

Възприеман риск от престъпления
Нивото и структурата на престъпността в големите градове е проблем, който продължава 

да провокира обществеността и специализираните институции. Очевидно е необходимо ко-
ординиране и фокусиране на усилията на провораздавателните и правоприлагащите органи, 
както и осигуряване на възможности за задълбочени криминологични изследавания на тези 
проблеми. Същевременно има друг аспект на нещата, който трябва да се управлява. Става 
дума за субективно опосреденото оценяване на престъпността от хората, които живят в дадено 
населено място. Между обективните праметри на престъпността и субективните възприятия и 
интерпретации винаги има разлика. Това означава, че индивидуалната психика има собствен 
инструментариум за реакция, който трябва да се отчита винаги, когато говорим за нивото на 
престъпност и за справянето с престъпността.

В субективно-психичен план има два основни начина за инкасиране на престъпността. 
Единият е емоционално-базиран и се дефинира като „страх от престъпления”, а другият е 
когнитивно-базиран и се дефинира като „възприеман риск от престъпления”. (Ferguson and 
Mindel, 2007). Разбира се, между тях има свързаност в двете посоки и поради това е добре да 
се потърси цялостен подход при разбирането на психологическата реакция на криминалната 
действителност. 

Могат да се идентифицират множество фактори, киото обясняват страха от престъпле-
ние, напр.: висока криминогенност на общността, расова и класова сегрегация, голяма плът-
ност на населението в жилищния район, мобилност на живеещите в района, ниска социална 
кохезия, гражданска неангажираност, политическа апатия, разрушено или неподдържано град-
ско пространство. (Ferguson and Mindel, 2007; Lane and Meeker, 2000). Най-пряко влияе обаче 
реалният сблъсък с престъпление, независимо дали в ролята на жертва или като свидетел. 
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Това е много по-въздействащо върху страха, отколкото наблюдението на филми или четенето 
на информация за престъпления в медиите и социалните мрежи (Ferguson and Mindel, 2007).

Могат да се групират няколко основни причини за генериране на висок риск от престъ-
пления, а оттам – и за повишаване на чувството на страх от престъпления (вж. Ferguson and 
Mindel, 2007; Lane and Meeker, 2000). Ето основните от тях.

Наличието на предходна виктимизация е от съществено значение за поддържане у ин-
дивида на високо ниво на субективен страх от престъпления. Приема се, че, след като веднъж 
си бил жертва, това значи, че трябва да си много предпазлив и да търсиш различни гаранции 
срещу бъдещи престъпления. Това в когнитивен план изисква разработването и реализирането 
на ситуативни и проактивни поведенчески модели за максимално избягване на риска. В емо-
ционален план нараства несигурността, напрежението и страха.

Друг важен фактор за генериране на несигурност е състоянието на общността. Става 
дума за съседите и демографията на квартала. Етническите и расови различия, както и социал-
но-икономическите неравенства са сериозна пречка пред интегрирането на индивидте, които 
обитават квартала. Така отделния човек остават постоянно изключен от средата и това пови-
шава чувството му за несигурност.

Активното присъствие на полиция в квартала, освен че намалява общата престъпност, 
допринася за изграждането на взаимно доверие. Това е условие за разработването и реализи-
рането на програми за превенция на риска и за социална стабилност. Те пък от своя страна 
повишават социалната ефикасност на гражданите и повишават чувството на сигурност.

Мрежите за социално подпомагане в общността/квартала дават висока удовлетво-
реност на гражданите от включването в социалното пространство и повишават колективна 
ефикасност. Хората, включени в подкрепящи социални мрежи, са по-загрижени за собствената 
и на близките сигурност и така се изграждат допълнителни буфери за индивидуална защита и 
безопасност

Нещо, за което у нас се говори много малко, а по света има доказана ефективност в по-
вишаване на сигурността на гражданите, са програмите за превенция и защита. Те от една 
страна обективно намаляват престъпността и социалните девиации, а от друга страна допри-
насят съществено за изграждане на т.нар. активна граждаска позиция (active citizenship), която 
е задължителна част от политиката за устойчива сигурност на градската среда.

В последните години широко приложениe в областта на градската сигурност намира те-
орията за социалната свързаност (social bonding). Тя е фокусирана върху психологическите и 
социално-психологическите аспекти на ежедневието в градовете. (Longshore, Chang, Hsieh and 
Messina, 2004). Според тази теория високите нива на субективен отговор на фактическия риск 
от престъпления се определят от следните по-значими факори: слаба привързаност към други-
те, слаба включеност в ежедневна социална активност, неприемане на социалната среда, ниска 
социална отговорност, слаби морални вярвания. Важно е да се отбележи, че ниската степен 
на социална свързаност е пряко следствие от ниското ниво на самоконтрол като индивидуал-
но-психологична особеност (Longshore, Chang, Hsieh and Messina, 2004).

Сащо така е установено, че страхът от престъпления е свързан с някои социално-демо-
графски особености на личността, като: пол, възраст, образование. Така например в изслед-
ването на Ferguson and Mindel (2007) се показва, че жените имат по-високи нива на страх от 
престъпления, отколкото мъжете, че по-възрастните се страхуват повече от по-младите и че 
има разлика в нивата на субективен страх при различните етноси.

метод

Емпиричното изследване бе извършено с нарочно разработен анкетен въпросник (survey 
research), разделен на 4 секции, плюс демографска част. Общият брой на включените в инстру-
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метнта айтеми е 56, като трябва да се добавят и 8 айтема в демографската част. Въпросите са 
изцяло от затворен тип. По този начин се улеснява както попълването, така и обработването 
на информацията, като едновременно се гарантира максимална сигурност за респондентите от 
гледна точка на запазване на тяхната анонимност (вж. Leeuw, Hox & Dilmann, 2008). Структу-
рата на въпросника беше съобразена с модела на INTERVICT/Tilburg University/Eurostat (van 
Dijk, Mayhew, van Kesteren, Aebi & Linde, 2010). Става дума за сравнително емпирично изслед-
ване в рамките на Европейския съюз, наречено International Crime Victims Survey (ICVS), което 
е администрирано от University of Lausanne.

Анкетният въпросник е класически диагностичен инструмент за проучване на социални 
и социално-психологически проблеми. Неговите основни преимущества са свързани с унифи-
цираност на стимулите, ефективност при отговарянето и възможност за количествена обработ-
ка на емпиричните данни (вж. Visser, Krosnick & Lavrakas, 2000).

Отговарянето става чрез 5-степенна рангова скала, която има, освен числово, също и се-
мантично обозначение. Това е направено за повече яснота при диференциране на оценката от 
страна на респондентите. Преди началото на попълването с всеки респондент се провеждаше 
индивидуален разговор, в който се обясняваха основните параметри на изследването, а също 
се даваха отговори на възникналите въпроси. В качеството на анкетьори участваха студенти 
от магистърската програма „Криминология и политики за превенция на престъпността” при 
Департамент „Национална и международна сигурност” на Нов български университет. Емпи-
ричното изследване е част от научно-изследователския проект „Анализи и изследвания върху 
престъпността в България”, реализиран в рамките на Лабораторията за изследване на рискове-
те и сигурността при посочения департамент на НБУ. Всички анкетьори участваха при съста-
вянето на окончателния вариант на въпросника, както и при обсъждането на промените след 
пилотното проучване. Те бяха инструктирани как да провеждат изследването, а също и как да 
въвеждат първичните данни в общата база-данни.

Приложеният подход за формиране на извадката беше прост случаен невероятностен 
подбор на индивидите (Visser, Krosnick & Lavrakas, 2000) . Основните критерии за попадане в 
извадката бяха: да живеят или работят в София, да са изразили информирано съгласие за учас-
тие в изследаването, да са пълнолетни, да не са поставени под запрещение. Стратифицирането 
беше извършено по признаците: пол, възраст, образование, занятие, семейно положение.

Беше реализирано предтестово (пилотно) проучване върху малка извадка, в резултата 
на което, след обсъждане в работната група, бяха направени промени във формулировките на 
някои въпроси, като същевремнно бяха допълнени още няколко категории в социо-демограф-
ския панел. Работата на терен беше извършена в периода юни-август 2017 г., като бяха събрани 
общо 229 попълнени анкетни карти. В табл. 1 може да се видят някои от важните социо-демо-
графски характеристики на изследваната съвкупност. 

Статистическата обработка на първичните данни бе извършена с програмния пакет SPSS, 
v.16.0. Приложени са статистически процедури и тестове за оценяване на средната тенденция, 
дисперсионен анализ, йерархичен клъстерен анализ, както и някои проверяващи тестове.
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Tабл. 1.  Демографски характеристики на извадката

Пол Възраст Образование
 % Мъже % Жени % Мъже % Жени %
Общо ИЛ 229      
Мъже 107 46,7     
Жени 122 53,3     
18-25   24 22,4 30 24,6   
26-35   34 31,8 22 18   
36-45   25 23,4 42 34,4   
46-55   14 13,1 16 13,1   
56-65   5 4,67 6 4,92   
66-75   2 1,87 5 4,1   
над 75   3 2,8 1 0,82   
Основно     2 1,87 1 0,82
Средно     47 43,9 40 32,8
Висше     58 54,2 81 66,4

предстаВяне и анализ на емпиричните данни

Емпиричното изследване бе подчинено на две основни цели. Първата е да се устано-
ви субективното възприятие на изследваните лица (ИЛ) за нивото и структурата на градската 
престъпност. Втората основна цел бе да се установи влиянието на пола, възрастта и образова-
нието върху субективото възприятие на криминогенността на градската среда.

За реализиране на първата цел бяха анализирани отговорите на ИЛ за наличната прес-
тъпност в квартала, в който живеят/работят. В анкетния въпросник бяха включени 18 отделни 
дихотомни айтема, представящи възможните типове престъпления в градска среда по модела 
на INTERVICT (вж. с.7).

Получените отговори варираха в широк диапазон – от 65,5% положителни отговори на 
ИЛ за престъплението „квартирни кражби” до 8,3% - за престъплението „убийство”. Очевидно 
става дума за вътрешно разслояване на структурата на оценяваната градска престъпност на 
няколко пласта. Това беше проверено чрез извършване на статистически тестове за проверка 
на значимост на разликите. Бяха използвани статистическите тестове Cochran’s Q, Kendall’s W, 
Chi Square. Навсякъде коефициентите са статистически значими (вж. табл. 2)

При по-нататъшната работа приложихме йерархичен клъстерен анализ, за да дефинира-
ме обективни клъстери на групиране на престъпленията. Така се стигна до дефиниранто на 3 
основни клъстера, които може да се видят на фиг. 1. Това решение е оптимално от гледна точка 
на формалните изисквания на статистическия анализ. 

Конкретните наименования на айтемите и тяхната индивидуална тежест, представена в 
проценти, са показани в табл. 2. Ясно се открояват една група престъпления, които имат ви-
соки нива на субективна представеност – от 52% положителни отговори на ИЛ - за физическа 
саморазправа, до 65,5% - за квартирни кражби. Освен тях, тук влизат: нарушения на общест-
вения ред и спокойствие (56,8%), кражби на МПС (56,2%),  кражби на части от МПС (55,5%), 
продажба на наркотици (53,7%). 

ВЛИЯНИЕ НА ПОЛА, ВЪЗРАСТТА И ОБРАЗОВАНИЕТО ВЪРХУ СУБЕКТИВНОТО ...
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фиг. 1.  Йерархичен клъстерен анализ на данните

    C A S E      0         5        10        15        20        25
  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+

  VAR00007    7   ─┬─┐
  VAR00012   12   ─┘ ├─────┐
  VAR00009    9   ───┘     ├─┐
  VAR00011   11   ─────────┘ ├─────────────┐
  VAR00010   10   ───────────┤             │
  VAR00016   16   ───────────┘             ├───────────────┐
  VAR00013   13   ─────────────────────────┤               │
  VAR00004    4   ─────────────────────────┘               ├───────┐
  VAR00014   14   ─────────────┬───────────────────────┐   │       │
  VAR00015   15   ─────────────┘                       ├───┘       │
  VAR00005    5   ───────────────────────────────────┬─┘           │
  VAR00006    6   ───────────────────────────────────┘             │
  VAR00001    1   ─────────────────────────┬─────────┐             │
  VAR00002    2   ─────────────────────────┘         ├───────────┐ │
  VAR00003    3   ───────────────────────────────────┘           ├─┘
  VAR00008    8   ─────────────────────────────────┬───┐         │
  VAR00017   17   ─────────────────────────────────┘   ├─────────┘

  VAR00018   18   ─────────────────────────────────────┘

Това изброяване показва престъпленията, които се възприемат като най-сериозен про-
блем за живеещите в жилищните квартали на София. Със сигурност гражданите или вече са 
били жертва, или се страхуват да не станат (отново) жертва, или техни близки са пострадали 
от такъв тип посегателства.

Във втората група попадат престъпления, които имат средна тежест – от 21,4 % поло-
жителни отговори на ИЛ - за домашно насилие, до 48,9% - за вандализъм. Тук са събрани 
разнородни престъпления, които обаче се възприемат от хората като реална заплаха за тяхната 
сигурност.

табл. 2 Индивидуални тежести на отделните престъпления (в %)

тип престъпление %                                 вид престъпление  %                   вид престъпление  %
квартирни кражби 65,5      
наруш. на общ. ред 56,8
кражби на МПС 56,3
кражби части МПС 55,5
продажба наркотици 53,7
физ. саморазправа 52,0
вандализъм  48,9
употр. наркотици  48,0
грабежи  42,8
джебчийски кражби  31,1
статистически показатели: телеф. измами  30,1
Cochran’s Q = 7,564 Sig. = .000 агресия в училище  29,7
Kendall’s W = .194 Sig. = .000 домашно насилие   21,4
Chi Square = 756,413 Sig. = .000       

   проституция               15,7  
    скимиране банкомат  15,3

насилие над деца        11,4 
рекет                            11,4
  убийство                        8,3

Трябва да се отбележи, че има две престъпления, които се доближават като резултат 
плътно до първата група. Става дума за вандализъм (48,9%) и употреба на наркотици (48,0). 
Интересният момент е, че те са свързани както помежду си, така и с продажбата на наркотици 
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(53,7%) и заедно представляват внушителен компонент на възприеманата квартална престъп-
ност. 

Особено внимание тук трябва да се отдели на тежкото престъпление „грабеж”. То е посо-
чено от 42,8% от респондентите като съществена заплаха за индивидуалната сигурност в тех-
ния квартал. Това е твърде обезпокояваща констатация, която може да показва задълбочаването 
на криминалните посегателства и утежняването на криминогенната среда.

Останалите правонарушения, които попадат в този клъстър, са: джебчийски кражби 
(31,1%), телефонни измами (30,1%) и агресия в училище (29,7%). 

В третата група попадат общо 5 вида престъпления, подредени по следния начин: прос-
титуция (15,7%), скимиране на банкомат (15,3%), насилие над деца (11,4%), рекет (11,4%), 
убийство (8,3%).

Тук правят впечатление два момента. Първо, ниският процент на престъплението „рекет” 
показва, че респондентите оценяват някои промени в структурата на градската престъпност. 
Според тях натискът и изнудването над преприемачите в големия град вече се извършват с дру-
ги, по-индиректни средства – финансови или административни. Рекетът в буквалния смисъл, 
чрез употреба на физическа сила или на заплаха за употреба на физическа сила остава актуа-
лен за малките градове и селата (срвн. Скиандра, Е.).

Другият момент, който впечатлява, е много ниският процент на най-тежкото престъпле-
ние – убийство (8,3%). Това показва, че състоянието на субективния страх от престъпления в 
столицата не е достигнало мащабите, характерни за редица от световните мегаполиси, най-ве-
че в Латинска Америка и Африка (срвн. Reducing Urban Crime and Violence, 2007).

Втората основна задача на настоящото емпирично изследване изискваше да се провери 
влиянието на пола, възрастта и образованието върху субективно възприеманата престъпност 
от гражданите. За статистическа проверка беше използван еднофакторен дисперсионен анализ. 
Данните и коефициентите са представени в табл. 3.  Полът се оказва значим фактор само 
по отношение на оценката на домашното насилие (F =  3,920, р=.049). Интересното е обаче, че 
при мъжете процентът е по-висок (27,1%), отколкото при жените (16,4). Обяснението може да 
се търси по линия на медийното и междуличностно опосредяване на значимата информация, 
както и поради специфичния синдром на жертвата, при който жената-жертва на домашно на-
силие остава емоционално привързана към насилника и това пречи да признае наличието на 
проблем във взаимоотношенията.                

Факторът „образование” повлиява значимо индивидуалното възприятие на телефонните 
измами (F = 4,133, р=.017), като хората с основно образование посочват, че това престъпление 
е практически неизбежно и би трябвало да засяга всички (100%). Респондентите със средно 
образование оценяват наличието на телефонни измами при 25,3%, а тези с висше образование 
показват резултат 31,7%. Тези данни говорят, че хората със средно образование се чувставт 
най-малко засегнати от този вид престъп ление.

Най-голямо влияние върху възприеманата несигурност от престъпления оказва факторът 
«образование». Той се оказва решаващ при субективното възприятие на 6 вида престъпления: 
«кражби на части от МПС» (F = 2,798, р=.018),  грабежи (F = 2,643, р=.024), «физическа само-
разправа» (F = 4,831, р=.000), «скимиране на банкомати» (F = 3,799, р=.003), «продажба на нар-
котици» (F = 3,915, р=.002), «употреба на наркотици» (F =  6,715, р=.000). Навсякъде са най-ви-
соки показателите на респондентите от възрастовата група 18-25 г.. Останалите две възрастови 
групи, които имат устойчиво високи резултати, са 26-35 г. и 56-65 г. Вероятно най-младите са 
силно психологически въвлечени в тематиката „престъпления и жертви”, както поради медий-
ното влияние и ролята на социалните мрежи, но и поради това, че тази вързаст е характерна с 
висока динамика на социална активност и желание за навлизане в социалното пространство с 
цел индивидуално утвърждаване и личностно разватие.  

ВЛИЯНИЕ НА ПОЛА, ВЪЗРАСТТА И ОБРАЗОВАНИЕТО ВЪРХУ СУБЕКТИВНОТО ...
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Tабл. 3. Влияние на пола, образованието и възрастта върху възприеманата престъпност

базова променлива значения рез. в % тип престъпление статист. критерий р
пол мъж 27,1 домашно насилие   F =  3,920   . 049
жена             16,4

образование  основно      100,0
средно 25,3 телефонни измами F = 4,133 .017
висше 31,7

възраст   кражби части от МПС F = 2,798 .018
18-25 67,0               
26-35 58,9
36-45 53,7
46-55 40,0
56-65 72,7
над 65 18,1

18-25 59,2 грабежи F = 2,643 .024
26-35 46,4
36-45 38,8  
46-55 26,7       
56-65 36,4
над 65 18,1             
физ. саморазправа F = 4,831 .000
18-25 70,3  
26-35 64,3
36-45 38,8
46-55 43,3 
56-65 36,7
над 65 18,1

18-25 27,8 скимиране банкомати F = 3,799 .003
26-35 19,7                    
36-45 4,5
46-55 3,3
56-65 27,2
над 65 18,1

18-25 77,8 продажба наркотици F = 3,915 .002    
26-35 48,2                                
36-45 44,8 
46-55 43,3                     
56-65 63,6
над 65 36,4
употреба наркотици F =  6,715 .000
18-25 77,8
26-35 50,0
36-45 34,3
46-55 30,0
56-65 27,3
над 65 45,5

заключение

Субективно възприеманият риск от престъпления, както и страхът от престъпления са 
сериозни медиатори на индивидуалната психологическа устойчивост и на социалната свърза-
ност на индивида. От тази гледна точка трябва да се направи обективна и задълбочена оценка 
на процесите, които са в основата на тези психологически механизми, за да може да се разра-
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ботят политики за укрепване на субективно възприеманата сигурност.

От друга страна, ще бъде интересно и необходимо да се направи съпоставка между су-
бективните рейтинги на възприемана престъпност и реалната криминална статистика за същи-
те жилищни райони в столицата. Разликите биха ни показали къде и в какви посоки са вътреш-
но-психологичните изкривявания в отразяване на обективната криминална картина.

Най-накрая, ще е добре тези две посоки на изследвания да се свържат и с анализиране на 
виктимното поведение на гражданите, доколкото то носи в себе си не малък психологически 
заряд.
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Pезюме: Хората придават  смисъл и функции на пространствата, които обитават, чрез тяхното су-
бективно възприемане. От друга страна, организирането на публичното физическо пространство влияе 
върху взаимоотношенията и начина на живот на гражданите. Така конструкцията, дизайна и поддържа-
нето на градските пространства имат пряко отношение към ефективността на социалната среда. Главното 
условие за пълноценното използване на градското пространство от хората е те да се чувстват сигурни и да 
могат да планират поведението си в близка перспектива.

Abstract: People give meaning and functions to the spaces they inhabit through their subjective perception. 
On the other hand, the organization of public physical space affects relationships and lifestyles of citizens. Thus the 
construction, design and maintenance of urban spaces are directly related to the effectiveness of social environment. 
The main condition for the full use of urban space by people is that they feel safe and can plan their behavior in 
the near future.

уВод

Модерните градове вече не са само пространство за делова активност и място за живее-
не, те се превръщат в комплексни центрове, където хората трябва да се чувстват максимално 
свързани със социалното пространство и в безопасност. Това изисква добра инфруструктура и 
добро управление на публичните средства, но, заедно с това, предполага и инвестиции в кул-
турата на публично поведение и в сигурността на обитателите. Разбира се, населението в голе-
мите градове не е разпределено равномерно и не е хомогенно, затова съществуват гета, спални 
райони и административни центрове. Сигурността в тези различни части не е гарантирана 
в еднаква степен. Там обаче, където има ясна визия за развитие, прозрачност и ефективност 
на разпределението на ресурсите, могат да се реализират политики за социално включване 
на масите и подпомагане на хората, които имат социални или психофизични дефицити. Един 
от най-съществените атрибути на хармонизиране на градската среда е подобряване на сигур-
ността във всичките й измерения. Тук не става дума само за противодействие на престъпнос-
тта, а за един много широк спектър от взаимосвързани дейности по управление на цялостното 
градско пространство. 

теория

Съществуват няколко основни теоретични подхода, обясняващи ролята на физическата 
градска среда по отношение на публичната сигурност на гражданите. Първите опити да се 
намери системно решение на въпроса за управление на градското пространство в контекста 
на създаване на устойчива и ориентирана към човека среда започват още в средата на миналия 
век (вж. Newman, 1996). Най-напред акцентът е поставен върху екстериорния дизайн, архитек-
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турата и утилитарността на сградите и публичните пространства (Newman, 1996). Установява 
се, че урбанизацията влече след себе си много проблеми, свързани с хората, които обитават 
градските пространства. Мащабното увеличаване на хората за сметка на миграцията от мал-
ките населени места създава затруднения с жилищната площ. Това довежда до търсене на ра-
дикални архитектурни и инженерни решения. Така се появяват големите жилищни блокове 
с много входове и апартаменти, които се строят по типови модели (Newman, 1996). На пръв 
поглед и за определено време това решение се оказва работещо. Същевременно обаче, масово-
то струпване на хора с различна социално-икономическа и културално-етническа база на едно 
място създава нови проблеми. Те са свързани с липсата на общи модели за социално поведе-
ние, които са очевидно необходими, за да съжителстват заедно такива общности (Treu, 2016). 
Поражда се вътрешна диференциация и последваща маргинализация на населението. Това е 
съпроводено с нарастване на дребната, а по-късно и на тежката пресъпност. Поради липсата 
на ефективни политики за интеграция на маргинализираните общности, възникват устойчиви 
социални девиации, заедно с техните носители. Така се пораждат субкултурите и гетата. От 
този момент нататък все повече започва да изпъква необходимостта от управлението на си-
гурността в кварталите (Lieberz, 2015). Един от възможните подходи, който е доказал своята 
ефективност, е създаването на публична градска среда, която намалява риска от престъпления, 
осигурява максимални удобства и увеличава чувството за сигурност на обитателите (Mesgarian 
& Karkehabadiz, 2014; Iqbal & Ceccato, 2016; Yazdanfar, Ghaemmaghami & Ahmadpour, 2013; 
Zając, 2013; Newman, 1996)

осноВни концепции за упраВление на риска ВъВ физическата градска среда

Първоначалните идеи на концепцията „превенция на престъпността чрез дизайн на сре-
дата” (сrime prevention through environmental design – CPTED) са представени преди повече от 
50 г. от Jacobs (1961). Той въвежда понятието „очите на улицата” („eyes on the street”), за да 
обозначи необходимоста от подобряване на сигурността в урбанизираните градски простран-
ства, което е първият пласт от бъдещата теория. Моделът се развива непрекъснато и в своя 
завършен вид реално започва да се прилага в края на 20 и началото на 21 в. жилищните райони 
на големите градове, моловете и офис-центровете и в градската транспортна система (Iqbal & 
Ceccato, 2016).

Малко по-късно, в средата на 60-те години на миналия век, се лансира една близка идея, но 
с друг смислов център. Става дума за теорията за т.нар. „защитимо пространство” (“defensible 
space”), която е създадена и се развива от Newman. Интересното тук е, че Нюман реализира ня-
колко проекта за преустройство на градски пространства, основани на тази концепция, които 
показват много висока ефективност по отношение на снижаване на общата и тежката престъп-
ност в съответните квартали (вж. Newman, 1996). 

Теорията за счупения прозорец (broken windows theory - BWT) е разработени от Wilson 
and Kelling. В нейната основа лежи емпиричното наблюдение, че дребните проблеми в под-
държането на физическите обекти на градската среда, като напр. счупени прозорци, графити, 
надписи по стените, показват наличието на дълбоки процеси на ерозия на сигурността, които 
индикират разрастване на престъпността. Поради това политиката на противодействие на тези 
малки на пръв поглед неблагополучия може да помогне в борбата с тежките престъпления (Sa-
lesses, Schechtner & Hidalgo, 2013).

В последните години страните от Европейския съюз инвестират много ресурси в упра-
влението на публичата сигурност. Един от последните проекти в тази област е Развиващо се 
разбиране за сигурност (evolving concept of security – EvoCS). Тук се отделя специално място 
на управлението на риска и уплавлението на възприятията за сигурност (Lieberz, 2015).

Ето основните положения в теорията за превенция на престъпността чрез дизайн на сре-
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дата (CPTED). В първата версия се набляга на дейностите по подобряване на физическото 
пространство чрез създаване на възможности за визуално наблюдение на територията, контрол 
на достъпа до квартала и жилището, подобряване на заключващите системи и въвеждането на 
пасивни пречки пред хората с криминални намерения (Iqbal & Ceccato, 2016). Втората генера-
ция от идеи се появява на границата на хилядолетието, като тук акцентът е преместен върху 
социалните атрибути на сигурността, като развитие на социалния капитал, социална кохезия, 
социална включеност на индивида (Iqbal & Ceccato, 2016). Третата генерация стартира в на-
чалото на това десетилетие и насочва активността към технологични решения и екологичен 
подход (Iqbal & Ceccato, 2016).

Като цяло прилагането на този модел почива върху по-общата идея за хуманизиране и 
естетизиране на градската среда. Строителните инженери, архитектите и екстериорните ди-
зайнери достигат до схващането, че, освен технологичните и урбанистични аспекти на строи-
телството, съществуват и хуманни измерения. Разработването на това направление довежда по 
един естествен начин до свързаното решение за повишаване на сигурността и създаване на по-
зитивен емоционален резонанс у гражданите (Yazdanfar, Ghaemmaghami & Ahmadpour, 2013). 
Основните аспекти, които се реализират в началото, са следните (вж. Yazdanfar, Ghaemmaghami 
& Ahmadpour, 2013). Първо, задължителен контрол на достъпа до съответното населено място. 
Той може да бъде механичен  - чрез използване на различни заключващи системи, организиран 
– чрез назначаване на гардове, естествен – чрез създаване на естествени предметни или фло-
рални препятствия. На второ място се поставя наблюдението на защитаваното пространство. 
То може също да се подраздели на: организирано – чрез използване на охранителни фирми, 
електронно – чрез видеонаблюдение, механично – чрез увеличаване на осветителните тела в 
пространството и естествено – чрез архитектурни решения, които обръщат фасадите на сгради-
те към естествените подходи (улици, тротоари, площади и пр.) и увеличаването на прозорците 
на фасадите. Третият основен инструмент на този подход в началния му етап е т.нар. физиче-
ско укрепване на пространството. Става дума за изграждането на различен тип заграждения 
(огради, стени, храсти), които едновременно показват, че става дума за използван и охраняван 
имот, като същевременно затрудняват достъпа в него на злонамерени лица

Във втория етап от развитието на концепцията CPTED се набляга на следните дейности 
по създаване на сигурност в квартала (Mesgarian & Karkehabadiz, 2014). В основата е пови-
шаване на личната ангажираност в поддържането на сигурността в квартала чрез участие в 
различни инициативи (напр. наблюдение на определен периметър в свободното време, взаи-
мопомощ между съседите при дълго отсъствие от дома  и др.). На второ място се набляга на 
повишаване на нравствеността на жителите в квартала, които така биха били отговорни към 
поддържане на чистотата или спазване на ограниченията, свързани със спокойствието на дру-
гите. На трето място се поощрява взаимодействието на гражданите с полицията чрез подаване 
на сигнали за всички рискови ситуации, както и чрез лично участие в превантивните дейности 
на органите на реда. Всички тези усилия трябва да бъдат подкрепяни от местната власт, като 
тя трябва да отпуска целеви субсидии за подбряване на средата за сигурност в квартала, както 
и от полицията, която трябва да повиши своята ефективност, не само в превантивен, но и в 
репресивен план. 

В третия етап от развитието на концепцията CPTED се залага на използването на инова-
тивни технологични решения (Iqbal & Ceccato, 2016), които в значителна степен укрепват фи-
зическото пространство, но носят със себе си риска от навлизане в някои аспекти на личното 
пространство. Тук е особено важно гражданите да преценят съотношението между плюсовете, 
които носят технологиите зи сигурност, и някои неудобства в личен план, които ги съпъстват. 
Днес е напълно възможно и не особено скъпо да се използват дигитални технически средства 
за независим контрол и управление на риска в жилищните квартали и в блоковете. Това, разби-
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ра се, може да е решение, което взема отделният гражданин, като въвежда различни техически 
средства за контрол на достъпа до своето жилище, както и различни детектори, които непре-
къснато следят значимите параметри на физическата среда в дома. От друга страна, в т.нар. 
жилищни комплекси от затворен тип може да се инсталира такава техника, която да контро-
лира общите части на жилищата, като входове, антрета, коридори, гаражи, детски площадки, 
градинки, алеи, тротоари и т.н.  

Друг аспект, на който се държи, е споделянето на информация за сигурността на средата 
в реално време чрез мобилните средства за връзка, както и в социалните мрежи. Това дава въз-
можност на обитателите винаги да са наясно с актуалното състояние на нещата, а оттам – и да 
предприемат целенасочени мерки за собствената безопасност.

Също важен аспект на модерното разбиране за сигурна градска среда е активната по-
литика към лицата с ограничени възможности, като тук не става дума само за осигурване на 
подходящ физически достъп, но и за специално, непрекъснато подпомагане на тези лица във 
всички отношения (Iqbal & Ceccato, 2016).

параметри на физическата градска среда, които генерират риск за сигурността

на гражданите

Добре изграденото и поддържано градско пространство едновременно носи естетиче-
ско удовлетворение, но също и допринася за спокойствието на гражданите, които го обитават. 
Този феномен е изучават от много десетилетия и учените са стигнали да еднозначни изводи. 
Те обръщат внимание на това, че при планирането и строителството на публичната градска 
среда трябва да се вземат под внимание всички нейни аспекти и те да се изследват и от гледна 
точка на т.нар възприемана сигурност(Mesgarian & Karkehabadiz, 2014; Iqbal & Ceccato, 2016; 
Yazdanfar, Ghaemmaghami & Ahmadpour, 2013; Salesses, Schechtner & Hidalgo, 2013; Sagant & 
Shaw, 2010; Lieberz, 2015; Treu, 2016; Newman, 1996).

В последните годити даже се правят опити да се въведат нови концепти и конструкти, 
описващи влиянието на обективното пространство върху възприятието и усещането за сигур-
ност. В едно интересно изследване, опитвайки се да операционализират и свържат тези по-
нятия, Huang, Xu, Yin, Cai & Yang (2015) дефинират т.нар. коефициент за психологическа 
сигурност. Според тях този коефициент измерва съответствието между субективната оценка 
на даден параметър от физическата публична среда и реалното му състояние. Тук обаче не се 
отчитат редица съпътстващи променливи, които оказват влияние на субективната интерпрета-
ция, като информираност, доверие към институциите, доверие към бизнеса, гражданска отго-
ворност и др. В българската социо-културна среда те са от съществено значение за формиране 
на този коефициент.

Трябва да се отбележи, че няма такова понятие, като пълна сигурност. В последните годи-
ни се наблюдава мащабно разрастване на големите градове, което е съпътствано със социална 
маргинализация и разрастване на разликата между богатите и бедните, вместо солидарност. 
Навсякъде, където икономическите интереси надделяват над социалната кохезия, се променя 
публичният морал и се увеличава нетолерантността. Така възприеманата несигурност обозна-
чава не толкова състоянието на целия град, а качеството на живот в квартала и взаимоотноше-
нията със съседите (Treu, 2016).

Подобно е виждането и на Yazdanfar, Ghaemmaghami & Ahmadpour (2013), които говорят 
за два взаимосвързани аспекта на несигурността – един обективен и един субективен. От 
обетивна точка става дума за реалните характеристики на средата от гледна точка на създаване 
на несигурност, а от субективна – става дума за обща преценка на личността за собствената 
сигурност в пространството.

Близко е разбирането и на Iqbal & Ceccato (2016), които акцентират върху състоянието 



1095
на сградите, съоръженията, парковете, градините, пътищата и тротоарите. Външният вид на 
всички тях се свързва в субективното психическо поле на индивида с усещането на грижа и 
свързаност на хората със средата за обитаване, което на свой ред повишава тяхното доверие 
към обкръжението и чувството им за сигурност в публичното поле.

Някои автори се опитват да начертаят разлика между безопасност и сигурност на град-
ската среда (Yazdanfar, Ghaemmaghami & Ahmadpour, 2013). Така под безопасност те разбират 
тъкмо минимизирания риск на предметната среда, докато под сигурност разбират минизира-
ния риск от престъпления в тази среда. Тук обаче се отива в други, свързани измерения на 
проблема, които изискват допълнително изследване.

В специализираната литература могат да бъдат откроени следните същностни параметри 
на физическата радска среда, които са свързани с обективния риск за сигурността на гражда-
ните (Mesgarian & Karkehabadiz, 2014; Newman, 1996; Yazdanfar, Ghaemmaghami & Ahmadpour, 
2013; Treu, 2016).

Качество и състояние на пътната мрежа и тротоарите. Доказана е пряката връзка 
между съсотянието на пътищата и безопасността на автомобилното движение. В същото време 
този компонент на градската сигурност се отразява и на цялостното възприятие и субектив-
ната преценка за безопасност на обитателите на дадения квартал. За съжаление, в момента в 
големите градове на страната състоянието на пътната настилка, особено в кварталните улици, 
е проблемно и продължава да не се инвестира достатъчно в позитивна промяна на цялостната 
пътна инфраструктура.

Плътност на застрояването. Един от първите атрибути на градската среда, които са 
изследвани в контекста на дебатираните поблеми, е именно плътността на застрояването на 
т.нар. спални райони. Оказва се, че има пряка връзка между броя на етажите, на входовете и 
апартамените в един блок и броя на социалните девиации и престъпленията, които се реализи-
рат в това порстранство. Тази връзка е правопропорционална (Newman, 1996). От тази гледна 
точка е необходимо да се търсят ефеткивни решения за подобряване на обективната сигурност 
на обитателите на такъв тип жилищни сгради и квартали.

Градски екстериор. Това е съвкупност от съоръжения, които подобряват качеството на 
живот и ефективността на града и улицата. Става дума за: алеи, площади, паркове и градини, 
места за сядане, шадравани, места за напитки и храни, кошчета за отпадъци и др. Всичко това 
подобрява настроението, менталното здраве и комфорта на гражданите. Освен другото, град-
ският екстериор може да се превърне в ефективно препятствие пред намеренията на криминал-
ни типове да извършват престъпления против собствеността на гражданите. За тази цел обаче 
трябва да се подготвят специализирани архитектурни и дизайнерски проекти, които да отчитат 
параметрите на сигурността на гражданите.

Осветление. Очевидна истина е, че доброто осветление на публичните места намалява 
риска от извършване на вандалски актове или престъпления. Обратно – липсата на достатъчно 
осветление увеличава този риск. Същевременно осветлението на градската среда подобрява и 
емоционалната настройка на хората и така намалява субективното напрежение.

Растителност. Зелените пространства правят средата свежа и цветна. Скучната градска 
среда създава у индивида досада и отегчение. Тук става въпрос за влияние както на цветовете 
на градската флора, така и за ароматите, които растенията произвеждат. Едновременно с това, 
добре поддържаните градини, дървета и храсти потенцират преживяването на свързаност с 
общността и говорят за наличието на ангажимент на обитателите към тяхното жизнено прос-
транство.  

За ясната свързаност на посочените параметри на градската среда с общия риск от неси-
гурност говорят редица емпирични изследвания. Така например, един от класиците на концеп-
цията за т.нар. защитимо пространство Newman в своята монография Creating Defensible Space 
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(1996) привежда собствени проучвания, направени в квартали в големи градове в САЩ, където 
са въведени основните аспекти на защитимото пространство. Получават се следните резулта-
ти. При реализиране на модела във Файв Оукс, Дейтън, Охайо, САЩ полицията установява, 
че общата перстъпност намалява с 26%, а насилствената с 50%, докато като цяло в Дейтън за 
това време престъпността е нараснала с 1% (1994г.) Друго място със същия реализиран проект 
е Клейсън Поинт, Саут Бронкс, Ню Йорк. Там резултатите се следнитие: общото ниво на прес-
тъпност намалява с 54%, а насилствените престъпления – с 61,5%. (Newman, 1996). Това озна-
чава сериозно редуциране на криминалния риск, което подобрява субективното възприемане 
на средата като сигурна. Разбира се, тук става дума за опосредстван ефект, но това е защото 
метаемпиричният модел е различен и по-сложен.

модели за ефектиВно упраВление на публичната градска сигурност 
В световен мащаб съществуват няколко институции, които се занимават системно с раз-

работването и реализирането на програми за превенция и управление на градската сигурност. 
Става дума за Научния институт за междурегионални изследвания в областта на престъп-
ността и правото на ООН (UNICRI). В рамките на този институт е създадена секция „Градска 
сигурност”, която се занимава точно с проблемите на укрепване на безопасността на гражда-
ните в публична среда. В последните години са изготвени следните по-мащабни инициативи: 
„Гласове срещу престъпността в Неапол”, Международен форум на кметовете за сигурност и 
превенция на престъпността, „Виктимизация в град Бари, Италия”, „Нова енергия за градската 
сигурност” (www.unicri.it) .

Друга авторитетна организация е Програмата на ООН за заселване (UNHabitat). В нея е 
предвиден ресурс, наречен „Градска безопасност”, а също има програма с 20-годишна история 
с наименование „По-сигурни градове”, в рамките на която са разработени следните по-значи-
ми изследвания и наръчници: „Градска сигурност и добро управление: ролята на полицията”, 
„По-сигурни градове: инструментариум за промяна”, „Изграждане на градска сигурност чрез 
модернизация на предградията”, „Околна среда и урбанизация: развиване на гражданско пове-
дение срад юношите в конфликт със закона”, „По-добро детство в града”(https://unhabitat.org).

Едновременно се развиват мрежи от съмишленици и поддръжници на инициативите за 
повишаване на сигурността в градовете. Една такава мрежа е „Глобална мрежа за сигурни гра-
дове”, в която има много прояви и публикации, свързани с различни теми. 

Един интересен и актуален научен проект, който се разработва в последните години, като 
част от Седма рамкова програма на ЕС за сътрудничество в областта на науката, е Развитие 
на понятието за сигурност (EvoCS). Ето основните положения в тази концепция. Основни 
ценности са: физическа безопасност и сигурност, териториален интегритет и сигурност, си-
гурност на обкръжението и екологична сигурност, културална идентичност и сигурност, со-
циална стабилност и сигурност, политическа стабилност и сигурност, икономически прогрес 
и сигурност, информационна и киберсиурност. Основни субекти в областта на сигурността 
са: национално правителство, национален парламент, регионална и местна власт, ЕС, меж-
дународни институции (напр. Frontex), други правителства, частен сектор, гражданско обще-
ство, академични и научни институти, медии, граждани, тинк-танк-групи (Final report on the 
evolving concept of security, 2015).

Международният център за превенция на престъпността (ICPC) е уникален между-
народен форум и ресурсен център, която се занимава с превенция на пресъпността и сигур-
ността на общността. Той е основан през 1994г. с цел да организира обмяната на идеи и знания 
в тази област Последните указания на ООН за превенция на престъпността (2002) оформят 4 
подхода към тази дейност: превенция чрез социално развитие, локална (базирана на общност-
та) превенция, ситуационна превенция и превенция на рецидивизма.Концептуалната рамка е 
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изградена върху т.нар. споделена култура за превенция (shared culture of prevention). Акцентът 
се поставя върху безопасността на общността (community safety), която е пряко свързана с ка-
чеството на живот и социалната кохезия. Много близък термин е човешката сигурност (human 
security). Това включва много неща, най-вече правото да живееш без страх от престъпления, 
като се разшярава до сферите на икономиката, на тероризма и бедствията и др. Постигането 
на добри резултати изисква вертикално (регионално, международно и национално и ООН) и 
хоризонтално партньорство, осъществявано от различни институции, свързани с проблемите 
на сигурността (Sagant & Shaw, 2010). Един от основните въпроси, които трябва да бъдат уп-
равлявани, е повишаване на възприятието за сигурност у гражданите (Sagant & Shaw, 2010).

Всички тези политики са част от един глобален подход, наречен добро управление. Све-
товната бака дефинира управлението като: „традициите и институциите, които властта в даде-
на страна използва за общото добро. Това включва: а) процеса, чрез който се подбират, наблю-
дават и заменят хората във властта б) капацитета ефективно да се управляват ресурсите и да 
се прилагат прозрачни политики в) респекта на гражданите и на държавата към институциите, 
които ръководят оперативно икономическите и социални процеси.(https://unhabitat.org). Ето и 
основните проекции на дорото управление в областта на градската сигурност: устойчивост на 
градското развитие, свързаност на властта и ресурсите, сраведливост, ефективност, прозрач-
ност, отговорност, гражданска ангажираност, гарантиране на сигурността (https://unhabitat.
org). Последното в частност се реализира на практика чрез т.нар. мениджмънт на риска и на 
възприемната сигурност (Lieberz, 2015)

метод

За провеждане на емпиричната част от изследването беше избран методът на експертно 
наблюдение и оценяване на физическото градско пространство. За тази цел беше създадена 
работна група и беше разработен експертен лист за оценка (чеклист). Този метод се прилага 
сравнително често при изучаване на въпроси, свързани с физическата градска среда (вж. Iqbal 
& Ceccato, 2016; Newman, 1996, Treu, 2016). Ефективността му идва от ресурса на лицата, 
които едновременно обитават дадения квартал и притежават определени знания в областта на 
оценявания аспект на средата. 

В случая в качеството на експерти бяха включени студенти от магистърска програма 
„Криминология и политики за превенция на сигурността”, Департамент „Национална и меж-
дународна сигурност” на Нов български университет, в рамките на  втория семестър от обу-
чението им. Всички те преди това имат завършени бакалавърски степени в областта на соци-
алните науки. Това им осигурява определени знания в областта на оценяване на социалното 
пространство и в частност – на сигурността на физическата градска среда. За да може да се 
получи по-добра релевантност на анализа, студентите трябваше да оценяват квартала, в който 
живеят, като другото условие е те да са пребивават в момента там и да са живели не по-малко 
от една година в него. 

Формирането на експертната група стана на два етапа. В първия етап на всички студенти 
от магистърската програма беше възложена курсова работа за оценяване на физическата град-
ска среда, като част от самостоятелната учебна активност по един от изучаваните предмети. 
През втория етап беше направена редукция на участниците по принципа на доброволно зая-
вено желание за включване в експертна група за разработване на емпирична изследователска 
тема със заглавие „Субективно възприемана сигурност на физическата градска среда”.

Беше разработена карта за оценка (чеклист) на параметрите на физическата градска 
среда, които генерират риск от несигурност, а оттам повишават субективното възприемане на 
несигурност от живеещите в даден квартал. Концептуално има съвпадение на гледните точ-
ки на изследователите относно тези параметри (вж. Newman, 1996; Mesgarian & Karkehabadi, 
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2014; Salesses, Schechtner & Hidalgo, 2013). По тази причина ние подходихме консервативно, 
като включихме в чеклиста общо 24 айтема, които се изпозват най-често в подобни изследва-
ния. Впоследствие, след апробацията на инструмента, беше изключени 4 айтема, поради ниска 
степен на информативност. 

Скалата за оценяване е 5-степенна, количествена и едновекторна. При тази скала оцен-
ка 1 означава много ниско ниво на генерирана сигурност, а оценка 5 – много високо ниво на 
генерирана сигурност. При три от критериите (айтемите) беше използвана обърната скала, 
понеже те представят параметри на физическата среда, които генерират несигурност. При та-
кава метаемпирична конструкция се приема, че като базова променлива ще бъде изследвани 
параметри на  физическата градска среда от гледна точка на генериране на сигурност/неси-
гурност. Тя е операционализирана от 20 айтема (които представляват нейните значения). Като 
агрегатна променлива (Liska, 1990) е дефиниран обетивният риск от несигурност в реалната 
градска среда. 

Същевременно, очевидно е, че субективното усещане за сигурност не може да не е пряко 
свързано с фактически генерирания риск от физическата градска среда. Като цяло детермина-
тивното влияние на параметрите на физическата градска среда върху усещането за сигyрност/
несигурност е установено емпирично в редицa изследвания (вж. Newman, 1996; Treu, 2016; 
Lieberz, 2015; Huang, Xu, Yin, Cai & Yang, 2015). От тази гледна точка нашата основна цел 
беше да проверим емпирично индивидуалната тежест на всеки от параметрите на физическата 
градска среда във формирането на обективния риск за сигурността на живеещите в различни 
жилищни квартали на София. При субективното възприемане и интерпретация на параметрите 
на физическата градска среда, създаващи сигурност/несигурност, обикновено настъпват из-
кривявания, така че оценяваното пространство може да се окаже многовекторно или дори ди-
фузно. Това обаче е въпрос на друг изследователски метод и друго изследване.

Обект на оценяване бяха 10 жилищни квартала в София, както следва: ж.к. „Младост”–2, 
ж.к. „Западен парк”, ж.к. „Гоце Делчев”, кв. „Лозенец”, ж.к. „Люлин”–7, ж.к. „Манастирски 
ливади”, ж.к. „Люлин”-3, кв. „Изток”, ж.к. „Сердика”, ж.к. „Зона Б-18”. Както се виждау свата 
дума за различни части на града, което позволява да се формира сравнително цялостна картина 
за състоянието на изследвания проблем. 

предстаВяне и анализ на емпиричните данни

Получените емпирични данни бяха групирани в 4 панела, съобразно ролята на дадените 
променливи в цялостната изследвана картина. 

В първата група, наречена „рискови фактори на средата” бяха включени параметри, които 
генерират несигурност. Конкретните резултати са показани в табл. 1. Както се вижда, най-висок 
обективен риск е посочен за фактора „разрушени и неподдържани сгради” (Х=3,9), следван от 
„плътност на застрояването” (3,6), „гета в близост” (3,3) и „ниво на възприемана престъпност” 
(2,7). Усреднената стойност за всички параметри е 3,38. Това означава, че оцененият пряк риск 
на физическата среда за сигурността на гражданите в жилищния квартал е над средния, с тен-
денция да се доближава (по два от оценяваните параметри) до висок. Позитивният момент тук 
е установеното ниво на възприемана престъпност, като резултатът е под средното (2,7). Беше 
направена проверка за съгласуваност на резултатите посредством критерия Kendall’s W. Полу-
чената стойност показва, че може да се говори за съпоставимост на резултатите по четирите 
фактора. В този смисъл посочените разлики не трябва да се разглеждат като съществени.
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Tабл. 1.   Рискови фактори на градската среда
показател Mean  Std. Dev. Min. Max. Kendall’s W
разрушени и неподдържани сгради 3,9 0,88 2 5
гета в близост 3,3 1,83 1 5 ,309
възпр.ниво на престъпност 2,7 0,95 1 4 Sig.=,0,26
плътност на застрояване 3,6 0,52 3 4

В табл. 2 са поместени емпирични данни за оценката на факторите, които генерират пу-
блична сигурност. Става дума за работата на полицията, служителите на охранителните фир-
ми, доброволни формирования на гражданите за защита на тяхната собственост, както и за и 
програми да превенция на престъпността. Поставените ценки са ниски и много ниски. Работа-
та на полицията се оценява с 2,4 бала, на охранителните фирми – с 2,2, а доброволни форми-
рования и програми за превенция на престъпността практически отсъстват. Степента на съгла-
суваност на редовете е доста висока (Kendall’s W=,545, Sig.=,001). За съжаление състоянието 
е нерадостно и това в голяма степен определя цялостната неудовлетвореност на гражданите от 
нивото на обективна сигурност в квартала. За това говори и общият среден бал, който е особе-
но нисък – 1,65

Tабл. 2.  Фактори, създаващи публична сигурност 
показател Mean Std. Dev. Min. Max. Kendall’s W 
полиция 2,4 0,92 1 3 
служит. от охранит. фирми 2,2 1,35 1 4 ,545
доброволни формирования 1,0 0 1 1 Sig.=,001
програми за превенция на прест. 1,0 0 1 1

Друг съществен фактор, който влияе върху възприеманат сигурност, е състоянието на 
инфраструктурата в квартала (вж. табл. 3). В настоящото изследване са включени 4 основни 
параметъра на инфраструктурата – обществен транспорт, улици, осветление и демография. 
Нивото на съгласуваност на оценките, измерено чрез критерия Kendall’s W нe показва стати-
стическа значимост. Предвид това, регистрираните разлики между факторите трябва да се раз-
глеждат като неслучайни. Най-висока оценка получава общественият транспорт (3,1), следван 
от демографската структура на населението (2,7), състоянието на кварталните улици (2,5) и 
състоянието на осветлението (2,4). При това положение състоянието на градския транспорт се 
откроява в позитивна светлина, спрямо другите три фактора. Трябва обаче да се има предвид, 
че общият среден бал е 2,68, което е под средното.

Tабл. 3.  Фактори от инфраструктурата, които имат пряк ефект върху публичната сигур-
ност
показател Mean Std. Dev. Min. Max. Кеndall’s W
демография 2,7 0,95 1 4
обществен транспорт 3,1 0,74 2 4 ,180
улици 2,5 0,85 1 4 Sig.=,145                                 
oсветление 2,4 0,84 1 4

По-цялостна картина на обективното състояние на предметната градска среда е предста-
вено в четвъртия панел от данни , наречен «веществен социален капитал». Тук са включени 
9 параметъра на градското пространство, които влияят върху формирането на субективното 
усещане на сигурност (вж. табл. 4). Вижда се, че, макар да има различия, те не са мащабни, а 
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са в рамките на общата съгласуваност на оценките, което е установено и чрез съответния ста-
тистически критерий (Kendall’s W=,329; Sig.=,001). Оценки над 3 получават: наличието на ма-
газини в квартала (3,9), учебни заведения в квартала (3,2) и търговски центрове в близост (3,1). 
Тези три параметъра са по-добре представени и придават по-добър облик на населеното място. 
Общият среден бал е 2,65, което е под средното и е много близко до резултата от третия панел.

Tабл. 4.   Фактори на веществения социален капитал в градската среда
показател Mean Std. Dev. Min. Max. Kendall’s W
уч. заведения 3,2 1,48 1 5
здр. заведения 2,1 1,10 1 4
спортни заведения  2,0 1,54 1 4
паркове и градини 2,7 1,50 1 5 ,329
църкви  1,8 0,92 1 3 Sig.=,001
детски градини 2,2 0,82 1 3
офис-центрове 2,9 1,37 1 5
търговски центрове 3,1 1,15 1 5
магазини 3,9 0,88 2 5

На фиг. 1 и в табл. 5 може да се види графическо и числово представяне на средните 
стойности на всеки от четирите панела в изследването. Най-висок среден бал получава обек-
тивният риск, измерен чрез еднозначно възприемани като заплашващи сигурността параметри 
на градското пространство – 3,38.

Успоредно с това се вижда, че факторите на активната сигурност в градската среда, как-
вито са полицията, охранителните фирми и доброволните формирования и разработените про-
грами за превенция, са на критично ниско ниво – обща средна оценка 1,65. Това означава, че 
няма кой да управлява ефективно обективния риск за сигурността на квартала и това нагнетява 
допълнително усещането за несигурност у гражданите.

Другите два панела отразяват състоянието на основната инфраструктура и веществения 
социален капитал имат много близки средни стойности – съответно 2,68 и 2,65, които, за съжа-
ление са под средния праг за оценяване. 

Като цяло, регистрираните разлики между отделните айтеми следва да се възпримат като 
незначителни, което е видно от стойността на критерия Kendall’s W=,412;  Sig.=,001.

Направеният анализ показва, че картината на субективно възприеманата несигурност е 
еднозначно неблагополучна. Факторите, които номинално генерират такъв ефект, са еднознач-
но негативно експонирани и се намират в общ клъстер, вътре в който има индивидуални флук-
туации, но те са незначителни.
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Фиг. 1.   Средни стойности на панелите
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Табл. 5.   Статистически показатели

статистически показатели
Kendall’s W=,412    (без данните от първи панел)     
Sig.=,001

Meanриск = 3,38
Meanсигурност = 1,65
Meanинфрастр. = 2,68
Meanсоц.капитал = 2,65

заключение

Очевидно е, че проблемите, които градската среда носи в себе си, не са само архитектур-
ни, утилитарни или урбанистични. Няма как едно веществено прастранство да съществува 
само по себе, без да не интегрира по естествен начин собствените си обитатели. И това касае 
както планирането и разватието на града, така и сигурността и самочувствието на гражданите. 
За съжаление, както показва и това изследване, в столицата не се прилагат моделите за ефек-
тивно управление на публичната градска сигурност. Липсва активно включване на гражданите 
във вземането на решения, в организирането и реализирането на програми за превенция и про-
тиводействие на социалните девиации и престъпността в кварталите.  Оттук-нататък е задъл-
жително да се обърне сериозно вимание към тези проблеми, като се разработи краткосрочна 
и средсрочна концепция и политики за подобряване на публичната сигурност на гражданите. 
Това неизбежно е свързано и с хуманизирането на цялостното пространство на кварталите и 
жилищните комплекси.
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Aнотация: Известно е, че детско-юношеската възраст се характеризира освен с протичането на ус-
корен процес на цялостно съзряване на подрастващата личност, също и с наличието на известни отклоне-
ния, включително от поведенческо естество. За тяхното ранно, пределиктно и постделиктно, превентиране 
от съществено значение е да се отчитат психолого-педагогическите проблемите, съпътстващи и препят-
стващи превантивната дейност.

Abstract: It is known that childhood is characterized, in addition to an accelerated process of complete 
maturation of the adolescent, but also with the presence of certain abnormalities, including behavioral nature. For 
their early prevention, it is essential to take into account the psychological-pedagogical problems that is in the core 
of preventative action.

ВъВедение

Демократизацията на обществените отношения у нас след 1989 година предизвиква раз-
рушаването или съдържателното разместване на нормативните системи както на обществено-
то, така и на индивидуалното съзнание. Това обезателно доведе до промени в представите на 
хората за дължимо поведение, до нарастване на количеството на девиациите и преструктури-
рането им като качество. Този механизъм залегна в основата на психосоциалните явления, в 
това число на явлението «девиантно поведение» (и в частност – „делинквентно поведение) и 
е основен модел за обяснение на причинно-следственните връзки и отношения, пораждащи 
девиациите. Нещо повече - през последните години на преход в нашето общество, вниманието 
на цялата общественост и изследователите в различните научни области е привлечено от три 
основни, фундаментални за развитието на страната проблеми: неспособността на управлява-
щите да издигнат на по-високо ниво икономиката на страната като предпоставка за материално 
благополучие на българските граждани; все по-нарастващото противоречие, от една страна и 
все по-безпринципното коалиране, от друга, между съществуващите едни и същи в публично-
то политическо пространство партийно-политически формирования и обвързването на част от 
политическата класа със структури от маргинален тип(което служи като негативен пример за 
социално взаимодействие) и „...все по-задълбочаващия се изключително тревожен социален 
проблем, отнасящ се до устойчивостта на отклоненията в поведението на подрастващите от 
общоприетите норми...“ (В. Георгиев, 2011)

Социалната и икономическа ситуация в България поставя много деца и семейства в риск 
от извършване на противообществени прояви и престъпления. Криминогенните фактори, кои-
то обуславят асоциалното поведение са: 

o проблеми, свързани с безработицата и ниския жизнен стандарт; 
o деформации в ценностната система и негативно отношение към правните и общест-
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вените норми; 
o липсата на възможности и нежеланието за запълване на свободното време на децата 

със смислени, полезни и необходими за развитието им дейности - спорт, творчество, 
изкуство; 

o психо-травмиращите отношения в семейството и микро-социалната среда, педаго-
гическата занемареност, престъпната безотговорност и безнаказаност на някои ро-
дители; 

o личностни особености, социално-психични деформации, ценностни дефицити и не-
достатъчен самоконтрол при проблемните деца; 

o необхващане и отпадане от училище на подлежащите на задължително образование 
малолетни и непълнолетни

o недостатъчно участие на гражданското общество в превенцията и противодействие-
то на детското асоциално поведение; (Е.Стефанова, 2010)

Актуалността на тази тема се обуславя от утвърждаващата се през последните години 
тенденция, свързана с характера и динамиката на престъпността сред малолетните и непълно-
летните. Устойчивост бележи ръстът на извършителите и броят на груповото съизвършител-
ство. Беспокойство буди количествената и качествената характеристика на тези престъпления. 
Нараства степента на тяхната предварителна подготовка и организация, на тяхната безскрупол-
ност, бруталност и жестокост. През последните години се очертава и тенденция на нарастване 
на насилието и престъпността срещу децата(включително от деца), под формата на кражби, 
грабежи, изнасилвания, блудства, принуда, хазарт, трафик с цел сексуална експлоатация и до-
норство, склоняване към просия и пр. Очертава се тенденция на физическо и психическо и 
сексуално малтретиране на децата в семейството, на улицата, в училището и други институ-
ции, като част от тези деца се трансформират в субекти на насилие. От друга страна, престъпни 
модели на поведение могат да се усвояват от подрастващите под влияние на техните родители 
или близки. „Сериозен проблем е принуждаването и склоняването на деца към извършване на 
кражби, просия, сексуални услуги и др.“ (Р. Херцог, 2009)

Най-често срещаните сред учениците отклонения, са свързани с нарушения на дисципли-
ната в училище, като системни бягства от час и от училище, закъснения за училище, проява на 
завист, егоизъм и грубо и жестоко отношение към съучениците и учителите, тютюнопушене, 
рушене на училищната собственност, кражби, употреба на алкохол и наркотици, участия в 
хазартни игри, проституция, кражба на пари и вещи от собствения дом с цел придобиване на 
средства за игра на електронни игри и за набавяне на наркотични вещества, участие в незакон-
на търговия и др.

Подобни отклонения в поведението на отделния индивид или група индивиди се наблю-
дават във всяко общество, независимо дали то притежава необходимите формални и нефор-
мални механизми на регулация. Големият проблем в тези случаи се крие в способността на 
институциите да реагират адекватно, при това – изпреварващо на зараждането и развитието 
на асоциалните процеси. Това е възможно, ако в центъра на институционалното внимание са 
поставени от една страна причините, механизмите и спецификата на процесите, водещи до 
появата на различните форми на отклонения в поведението и от друга – методологията и мето-
диката за релевантна социално-психологическа и педагогическа превенция.

Превенция (от лат. - praeventio) в буквален превод означава „предотвратяване”, т.е. недо-
пускане на престъпността, на болестта, на негативните чувства, на негативизма в междудър-
жавните отношения и т.н. Тази дейност, свързана с предотвратяването на престъпността (в 
частност и тази на подрастващите), е един от основните обекти на изследване от страна на 
криминологическата, психологическата и педагогическата науки. 

Превантивната педагогика представя превенцията на детската престъпност като целена-
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сочена, организирана, системна и последователна съвместна дейност на държавни, държав-
но-обществени, обществени и частни органи и организации, насочена към предотвратяване на 
престъпленията и противообществените прояви сред малолетните и непълнолетните и недо-
пускане на рецидив в тяхното поведение. (Г.Петров, 1998)

Превантивната психология изучава и представя превенцията като организирана и целе-
насочена дейност, включваща в съдържанието си система от практически мерки на държавата 
и обществото по ограничаване, неутрализиране, отстраняване факторите, обуславящи наруше-
нията на социалните норми, престъпността и престъпленията. В широкия смисъл на думата 
под превенция се разбира системата от мероприятия, насочени към създаване на оптимални 
условия за развитието на личността като цяло. По определянето на превантивната дейност тя 
се разглежда като организирана и целенасочена активност от страна не само на държавните и 
неправителствените формации, но и от специфичната работа на психолози, социални работни-
ци, педагози и др. В зависимост от обекта на превантивното въздействие, превантивната рабо-
та се осъществявя на две нива: индивидуална превенция и групова превенция. Това се отнася 
и до психокорекционната дейност. (П.Балканска, 2000) 

В научните изследвания съществуват различни класификации, базиращи се на определе-
ни критерии за оценка. Тяхното анализиране и селектиране извежда на преден план три основ-
ни типа превенция – ранна, пределиктна и постделиктна. Разбира се, в условията на труден и 
продължителен преход от една социално-икономическа и политическа система в друга и тази 
дейност е съпътствана от редица проблеми от обективно и субективно естество. Своевремен-
ното им извеждане и анализиране се явяват основа за тяхното преодоляване.

ранна преВенция на протиВопраВното поВедение при подрастВащите

Този тип превенция предвижда мерки, насочени към недопускане появата на условия, 
фактори и причини, способстващи за появата на делинквентно поведение сред подрастващите, 
а така също и предприемане на мерки за неутрализация на вече появилите се. Раннопревантив-
ната дейност е основополагаща и макар да е трудно измерима, тя символизира способността 
на държавата и институциите да процедират по начин, осигуряващ най-добрия детски интерес 
и интересите на обществото като цяло.

Подценяване изучаване на индивидуалните и груповите особености на детско-юноше-
ската възраст като криминогенен фактор

Познаването на социално-психологическите и физиологичните особености на детето да-
ват възможност за прогнозиране на неговото цялостно съзряване и развитие в социален или 
асоциален аспект. Известно е, че поведението на детето е в тясна връзка със социализацията, 
която е процес на формиране на индивида като личност и включва биологично, социално и 
психично развитие. Според И. Карагьозов: «Социалното поведение е съвкупност от действия и 
постъпки, които са социално утвърдени и са в синхрон с действащите в дадено общество нор-
ми и цености».(И.Карагьозов, 2002) Тоест, човек се променя под непрекъснатото влияние на 
социалната среда, а също така, поведението на индивида е продукт и функция на тази среда. В 
този смисъл, социализацията се реализира в няколко основни тенденции. От една страна, тя е 
естествения път за поддържане на равновесието в социалните отношения на всяко общество и 
гарант за оптималното функциониране на самото общество. От друга страна, тя обхваща съдъ-
ржателно обусловените процеси на предаване от обществото и усвояване от всеки индивид на 
натрупания социален опит на човечеството.

При изучаването на детската личност се установява,че често временната форма на пси-
хо-социална дезадаптация се свързва с полово-възрастовите особености на подрастващите и 
кризисните периоди на неговия онтогенезис. Кризисите се характеризират с качествено нови 
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психически образувания, които изискват преустройство на характера, на отношенията с близ-
ките и хората като цяло. Кризисът на пубертетната възраст е един от най-сложните като прежи-
вяване в периода на психическото развитие на детето. Прехода от детството към възрастност 
води до сериозни изменения както в организма, така и в психиката . Именно през този период 
най-ярко се очертават задръжките в психо-социалното развитие, водещи до процесите на деза-
даптация. Ранното му диагностициране дава възможност да се окаже превантивно или психо-
корекционно въздействие. (П.Балканска, 2000)

Възпитателният потенциал на всяко общество е ориентиран, към формиране на социално 
приемливо поведение и начин на живот на подрастващите поколения. Този процес се покрива 
със същността, съдържанието и посоките на протичане на социализацията на всеки отделен 
индивид. „Познаването на този процес позволява да се диагностицира и прогнозира развитие-
то на асоциалното поведение и да се диференцират психологическите и социалните предпос-
тавки за неговото пренасочване в рамките на нормативните изисквания“. (В. Георгиев, 2011) И 
тук основателно могат да се поставят редица концептуални въпроси под общото мото: „А дали 
това е така?“ Съществуват ли норми, които да задължават субектите на превантивната дейност 
да полагат усилия в тази насока? В социалната психология и в педагогическата психология 
отделя ли се адекватно внимание на анализа на посочените проблеми. Във висшите училища в 
приемлива степен ли се изучават особеностите и състоянията на детско-юношеската възраст, 
които са в границите на психическото здраве и психическото отклонение.(Към тях се отнасят 
неврозоподобното формиране на личността, емоционалните разстройства и др.), поради това, 
че като тяхното следствие се явяват трудностите в социалната адаптация и асоциалната моти-
вация на подрастващите? В достатъчна степен ли се прилагат в психологическата практика 
разнообразни техники и процедури за диагностика, терапия и профилактика на тези състоя-
ния, които са и от голямо значение за педагогическия процес?

Проблеми, свързани със специализацията на субектите на превенция
За да се извърши професионално и компетентно превантивната дейност е необходимо 

лицата ангажирани с нея да притежават професионални знания, умения и компетенция за това.
(П.Балканска, 2000) В Конвенцията на ООН за правата на детето е разписано, че държави-
те-членки следва да създадат специализирани институции, които да подберат, назначат и обу-
чат кадри, които професионално да работят с деца с девиантно и делинквентно поведение.(10) 
В тази връзка и превантивната педагогика и превантивната психология в своята научна пробле-
матика са поставили за разглеждане такива теоретико-практически въпроси, като:

-  подготовка на специално обучени кадри, които са занимават с превантивна дейност 
и са ориентирани към практическата педагогика и психология;

-  провеждане на изследвания и експерименти, които създават възможност да се раз-
шири обхвата на знанията за предметната област;

-  структуриране на т. нар. екипи за превенция, в които участват педагози, психолози, 
социални работници и медици;

-  разширено прилагане на достиженията на съвременната превантивна педагогика и 
практическа психология и осъвременяване на концепциите относно формите за осъ-
ществяване на психолого-педагогическо въздействие и превантивно-корекционна 
работа с рисковите групи или отделни лица, извършили правонарушения.(П.Балкан-
ска, 2000)

Всъщност, в теоретичен и практически аспект от тези четири основни направления рабо-
тещо е само първото, при това, в условията на краен недостиг на специализирани академични 
кадри – един професор и няколко доктори по превантивна педагогика(за съжаление, авторът 
няма информация за наличието на хабилитирани преподаватели в областта на превантивната 
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психология).1

Значимостта на тези проблеми изпъква като се вземе под внимание нуждата от допълни-
телна информация за подобряване на превенцията на детската престъпност. Представително 
изследване сред полицейските служители установява, че най-голям е делът на служителите, 
които твърдят, че се нуждаят от повече видеоклипове и филми с превантивна насоченост за 
деца и родители – 59,9%. Други 49,3% от анкетираните посочват необходимостта от информа-
ция за превантивната дейност на полицията в други държави. На следващо място според 47% 
от запитаните е поставена необходимостта от повече знания по възрастова психология, които 
да се преподават в Академията на МВР. 

Проведени беседи със служители по линия на превенция на детска престъпност показват, 
че са нужни повече занятия с новоназначените служители, посветени на работата с деца. Поч-
ти толкова – 45% са и тези, които считат, че са нужни изследвания за същността, разпространи-
нието и тенденциите на противоправните деяния, извършвани от деца. Повече информация за 
международното полицейско сътруднчество очакват 20,4%, а 7,2% се нуждаят от други видове 
помощ. (Н.Белова, 2009)

Проблеми в осъществяването на лекционна, консултативна, извънкласна и извънучи-
лищна дейност

Основни ангажименти в това направление имат Инспекторите от Детските педагогиче-
ски стаи към полицията. Задачите на инспекторите от ДПС за ранното профилактиране на 
детско-юношестката престъпност са свързани с провеждането на целенасочена лекционна, пу-
блицистична, консултативна и санкционираща дейност, за предпазване на децата от вероятни 
психически, физически, сексуални, нравствени, трудови и образователни девиации, появили 
се под въздействието на различни фактори. В тази връзка правилника за ДПС задължава ин-
спекторите да изнасят лекции и беседи в детските и учебните заведения пред учениците, пре-
подавателите и родителите.

Друга възможност за провеждане на ранна превенция на детската и младежка престъп-
ност е консултиращата дейност, която инспекторите от ДПС могат да провеждат с различни 
категории граждани. Обекти на тази дейност могат да бъдат както, деца от категорията застра-
шени или посетили по свое желание ДПС, така и родители, учители, членове на други инсти-
туции, които работят под различна форма с деца. Особено място заема работата със студенти 
от педагогическите университети и курсантите от академията на МВР под формата на педаго-
гически практикум.(Г.Петров, 1998)

Особенно място за преодоляване на девиациите в поведението има и извън класната и 
извънучилищната дейности. Те са онези дейности, които ученикът извършва извън задъл-
жителните учебни занятия, определени в «учебния план» и «учебната програма». Те дават 
възможност на детето да се развива и да изявява собствения си «Аз» в различни житейски 
ситуации. Техните специфични измерения са свързани със същността, характера, начина на 
организация и реализация, с мястото и в цялостното формиране на детската личност. Те са 
призвани да удовлетворяват интересите и потребностите на децата в свободното от занятия 
време. Специално внимание трябва да се отдели на стимулирането на положителните емоции, 
с помоща на равноправен диалог, емоционален комфорт, хуманизация на отношенията, отделя-
не внимание на първоначалните впечатления, използване на състезателния елемент, създаване 
и утвърждаване на определени традиции и др. Доказана е и ролята на здравословния начин на 
живот и възпитанието в алтруизъм, като превантивен фактор срещу девиациите в поведението. 
(В. Георгиев, 2011)
1 В няколко висши училища в страната се преподават дисциплини, близки до превантивната педагогика и 
психологията на аномалното поведение.
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Основни проблеми в осъществяването на тези дейности се явяват:
-  липсата на финансови средства за организация на извънкласната и извън училищна-

та дейности;
-  цикличността, а не периодичността в провеждането на лекционна и консултативна 

дейност;
-  използването на статични форми и методи за консултативна и корекцционно-възпи-

тателна дейност;
-  несъобразяване на подбора на тематиката за събеседване и консултиране с индиви-

дуалните особености на обекта(обектите) на въздействие.
-  Недостиг на време за осъществяване на същинските функции поради ангажираност 

на Инспекторите на ДПС с други, несвойствени задачи.(виж. Фиг. 1) (Д.Цанкова, 
2016)

Фиг. 1

Друг момент в осъществяването на ранна превенция е дейността на Местните комисии 
за БППМН по предпазване на децата от престъпни посегателства. Само за една година (2014) 
МКБППМН са издали и/или разпространили предоставени им главно от НКБТХ, БАСП, МОМ 
и други национални и международни НПО, информационни материали по проблемите на тра-
фика на деца и трудовата и сексуална експлоатация в тираж около 30000 броя по следните 
теми: „Не е за продан“; „Аз не се продавам“; „Три истински истории“; „Две малки момичета“; 
филми и клипове на дискове; “Предай нататък“; „Непростимо“; „На кръстопът“; „Отвори очи“ 
; „Открадната светлина“; „Изповеди и отворени очи“ ; „Поругана красота“ ; „Темида и тра-
фик на хора“; „Карго - изгубена невинност“; „Понякога всичко започва като игра“ ; „Как да 
се предпазя от трафик“; „Опасният непознат“; практически съвети за обучение в училище за 
предотвратяване и противодействие на трафика на хора; предпоставки за уязвимост и рискови 
групи за попадане в трафик; „Явлението „лавърбой“ и трафика на хора в България“; „Време е 
за действие!“; „Искам си детството! Не ни търгувайте и експлоатирайте у нас или в чужбина!“; 
„Нулева толерантност към трафика на хора“; „Преди да тръгнеш“; „Бързи и лесни доходи – ин-
формирай се!“; „Фактите говорят сами“; „Информацията предпазва“; „Пътеводител за модер-
ни момичета“; „Робството съществува“; „Избери приключението на живота си“; „Наръчник 
за бягство от вкъщи - хватки само за момичета“ ; „Трафик на хора – 10 отговора“; „Разпознай 
сигналите – реагирай правилно!“; „Порнография и трафик на хора“; „Преди да тръгнеш поми-
сли!“ и други.(ЦКБППМН, 2015)

Прави впечатление използването на разнообразна и специализирана проблематика, об-
хващаща превентирането на множество форми на възможно престъпно посегателство срещу 
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деца.  От гледна точка на осъзнаването на факта, че част от децата – жертви, впоследствие 
стават сами извършители на престъпни деяния, тези усилия са обосновани. От гледна точка 
на разписаните функционални задължения на ЦКБППМН и МКБППМН, същинската дейност 
трябва преимуществено да е насочена към превенция на детското противоправно поведение. 
Положителен момент в това отношение е дейността на помощните органи на МКБППМН – 
Консултативните кабинети и Центровете за социална превенция, създадени в съответствие с 
чл. 10, ал. 2 от ЗБППМН. Те са се утвърдили през годините като ефективни съвременни форми 
за превенция и консултиране. През 2014 г. в страната са функционирали 143 такива органи, 
докато през 2013г. те са били 164, а през 2012 г. - 158. Поради финансови и организационни 
причини над 20 кабинета и центрове са престанали да функционират, което се отразява нега-
тивно на ефективността на работата на съответните комисии.

Центровете и кабинетите осъществяват голяма част от превантивната работа на комисии-
те чрез психо-социални интервенции с деца с девиантно поведение и деца с наложени възпита-
телни мерки. Особено резултатна е тяхната дейност при привеждане в изпълнение на мярката 
по чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗБППМН “задължаване да участва в консултации, обучения и програми 
за преодоляване на отклоненията в поведението”, както и мярката за родителите по чл. 15, ал.1, 
т. 2 „задължаване да посещават специално организирани беседи и консултации по въпросите 
на възпитанието».(Е.Рангелова, 2003)

Местните комисии поддържат редовни контакти със средствата за масова информация. 
Чрез рубрики, публикации и предавания в местните медии комисиите информират и привличат 
обществеността за решаване на проблемите по превенция на асоциалното поведение на децата 
и ограничаване на криминогенните фактори

Проблеми, свързани с взаимодействието между субектите на превенция
Друга част от проблемите в превенцията на противоправното поведение сред подраства-

щите са свързани с допускането на слабости при осъществяването на взаимодействието меж-
ду субектите на превантивна дейност. В свое изследване Н.Белова установява, че близо една 
трета – 30,3% от анкетираните полицаи твърдят, че въпреки постигнатите добри резултати, 
има недостатъчно добра координация в дейността на институциите, работещи срещу детската 
престъпност. Според данните от анкетното проучване с полицейски служители най-голям дял 
от тях – 72,1% указват наличие на проблеми при взаимодействието с училището, при това, то 
се явява основен партньор на полицията в работа по превенция на детското противоправно-
поведение. Според 39,5% от анкетираните, училищните ръководства прикриват деянията, из-
вършени от техни ученици, за да не пострада авторитета на училището. Други 32,6% от запи-
таните отговарят, че взаимодействието е затруднено поради факта, че голям брой деца отпадат 
от училище. Това са деца, които в значителна степен се нуждаят от интензивна превенция, тъй 
като непосещаването на учебни занятия повишава риска от криминализиране. От друга страна, 
отпадането от училище често се дължи на вече съществуващи криминогенни влияния от стра-
на на възрастни или от други деца. (Н. Белова, 2009)

От своя страна отделни секретари на Местни комисии изказват своето разочарование от 
високомерното и неколегиално отношение и слабата комуникация, проявявани от страна на 
местните Инспектори от ДПС.

Друг основен проблем в педагогическото взаимодействие се явява избирателното отно-
шение на представители на неформални институции, работещи с деца с девиантно и делин-
квентно поведение. Техният интерес е засилен в период на кандидатстване за включването им 
в списъка на номинираните за работа по проект и отслабва или отпада въобще и в двата случая 
– при отпадане, и при спечелване на проекта.

Проблеми свързани с контрола върху, и санкционирането на дейността на институции, 
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генериращи криминогенност сред подрастващите

Санкциониращата дейност е друга възможност за ранна превенция. Като полицейски 
органи, инспекторът от ДПС и районният полицейски инспектор могат да осъществяват це-
ленасочена превантивна дейност, като изучават и анализират причините и условията благо-
приятстващи извършването на престъпления на територията на обслужването населено място 
или район, изпълняват сигнални функции по отношение на физически и юридически лица за 
отстраняване на тези причини и условия. Под санкционираща дейност следва да се разбира не 
само «наказващата», а и принудителната дейност свързана с предупреждението, полицейското 
разпореждане, задържането и отвеждането на лица в полицейските управления, съгласно ре-
главентираните от закона случаи. Санкциониращата дейност може да се прилага в различни 
направления.

Основни проблеми в осъществяването на тази дейност се явяват:
-  толерирането на лица и институции, създаващи условия и причини, генериращи кри-

миногенност сред децата поради различни(най-често комерсиални) съображения;
-  санкциониране с необосновано маломерно наказание, несъответстващо със степента 

на вина на дееца;
-  отказ от правораздаване.

пределиктна преВенция на протиВопраВното поВедение при подрастВащите

Този тип превенция предвижда мерки в две направления:
-  мерки, насочени към недопускане или предотвраняване ивършването на правонару-

шение от малолетен или непълнолетен, когато има постъпила информация за готвещ 
се и предстоящ акт на извършителство;

-  мерки, насочени към пресичане(прекъсване) на вече реализиращ се престъпен акт, 
преди същият да бъде завършен. В тези случаи институционалната реакция ще се 
ограничи със санкционирането на „опит за...“.

Казано по друг начин, пределиктната, или предшестващата превенция като вид дейност 
има за цел, с целенасочени и организирани действия, да предотврати развитието и разпрос-
транението на анти-социално явление, за което има частична информация или е във фаза на 
извършителство. Много често към предшестващтата превенция се включва, т.нар. нулев старт. 
При него съществуването на негативни форми на поведение се установява чрез изследване на 
малък контингент лица, но се използва и информация от други източници. (П.Балканска, 2000)

В редица случаи пределиктния превантивен характер на тази дейност е опорочен поради 
умишленото забавяне в действията на оперативните дежурни групи, като целта е претъпление-
то да бъде довършено и деецът(дейците) да бъдат задържани на местопрестъплението, в ре-
зултат на което се оформя необходимата документация по изискуемата процедура и се отчита 
разкрито престъпление. Този подход е в разрез с изискванията на Закона за МВР, отнасящи се 
до задълженията на полицейските органи за осъществяване на генералната превенция на прес-
тъпността, но подобна порочна практика не стои в полезрението и вниманието на полицейския 
ръководен състав поради описаните по-горе съображения.

постделиктна преВенция на протиВопраВното поВедение при подрастВащите

Този тип превенция предвижда мерки, насочени към:
-  налагане на възпитателни или наказателни(за непълнолетните) мерки за въздействие 

като институционална реакция спрямо извършеното правонарушение;
-  предприемане на корекционно-възпитателни мерки за недопускане на престъпен ре-

цидив.
-  целенасочена работа с деца, освободени от институциите за принудително възпита-
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ние и обучение.

Постделиктната превенция(поственция; съпътстваща превенция) е насочена към пси-
хо-педагогическа корекция на отклоненията в поведението, както на индивидуално, така и на 
групово ниво. Тя има за цел да преориентира системи от социални нагласи, социални ценности 
и социално адаптивни форми на поведение, при които вече е установено наличие на отклоня-
ващо се поведение. Всяка постпсихо-педагогическа корекционна работа е предмет на дейност 
на специалисти психолози, социални работници, педагози, в зависимост от работният контин-
гент и неговия възрастов състав.

Последващата превенция е следващ вид превантивна дейност, която обхваща принцип-
ните положения относно възможността лицата с противообществени или противоправни про-
яви да придобият социални умения, чрез които може да протече вторичен процес на социална 
адаптация, т. е. ресоциализация. Последващата превенция се явява естествен етап, продълже-
ние на съпътстващата превенция. Ако при лицата с противообществени прояви последващата 
превенция има за цел да възстанови тяхното членство в реалните им социални общности, то 
при лицата наказани с лишаване от свобода, този вид превенция е насочен към подпомагане 
тяхното приспособяване към голямата социална общност чрез осмисляне на собственото при-
съствие в някои от нейните структури, след изтичане срока на наложеното наказание. (П.Бал-
канска, 2000)

Според този механизъм местните комисии информират дирекциите „СП“ за деца, наста-
нени във възпитателни училища интернати, социално-педагогически интернати и поправител-
ни домове. След прекратяване на престоя им в тези заведения, местните комисии, дирекциите 
„Социално подпомагане“ и Наблюдателните комисии2 следва да предприемат съвместни мерки 
за образователната, трудова и социална адаптация и интеграция на тези деца.

Като основни проблеми на постделиктната превенция се очертават:
•	 Липсват достатъчно услуги за посрещане на спешните нужди на подобни деца, което 

силно увеличава риска от рецидивиране на девиантното им поведение. Както дър-
жавният, така и неправител ственият сектор не правят достатъчно в това отношение.

•	 Ниска социална компетентност при ромската общност;
•	 Неподготвеност на родителите за справяне с проблемите на децата им; 
•	 Неиндивидуализирана грижа за децата в институциите;
•	 Липсата на ефективна работа с родители в институции, негативни нагласи на персо-

нала към родителите;
•	 Липса на индивидуален план за работа на всяка отделна институция като адекватен 

отговор на специфичните потребности на децата в нея, съобразно знанията, умения-
та и нагласите на персонала;

•	 Недостатъчна подготовка и мотивация на специалистите, работещи с деца;
•	 Липса на превенция на изоставянето и настаняването на деца в институции;
•	 Липса на семейна среда или откъсвани от нея;
•	 Липса на превинция на отклоняващото се поведение;
•	 Липсват във всяко полицейско управление на МВР на специализирано помещение за 

осъществяване на полицейска закрила;
•	 Смесване на понятията психотерапия, психоанализа, психологическо консултиране. 

Повечето хора в нужда не търсят консултантските услуги на психолозите, защото 
ги бъркат с психотерапията на болестни състояния. Психологическото консултиране 

2 Изградени са към общинските съвети съгласно Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. 
Основна тяхна функция е да участват в подготовката на лишените от свобода за живот на свобота в тримесечния 
период до изтичане срока на наложеното наказание и да съдействат за ефективната имм реадаптация към социума 
след напускане на пенитенциарното заведение.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ В ПРЕВЕНЦИЯТА НА ПРОТИВОПРАВНОТО ...
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всъщност се отнася до случаите, когато човекът е в нормите, но е в криза.
•	 Парадокс е фактът, че в момента се хвърлят хиляди левове, за да се обучават прием-

ни семейства, вместо да се научат и подпомогнат родителите да отглеждат собстве-
ните си деца.

заключение

Превенцията на противоправното поведение сред подрастващите още в ранна детска въз-
раст е залог за избягване на непоправими последствия впоследствие. Предвид наличието на 
много индивидуални  и групи деца в риск е необходимо да бъде осъзната необходимостта  и 
важността на работата по интеграция и реинтеграцията на децата в обществото. Проблемите 
в тази насока са много и свързани по между си и не могат да бъдат решени поотделно. Това 
налага използването на интегриран подход на развитие, обединяващ действията в приоритет-
ните области на работа в единно цяло. От съществено значение е изграждането и регулирането 
на силни местни институции, които да действат като двигател за въвличането на хората за ре-
шаване на проблемите с децата, както и доброто взаимодействие на институциите на местно 
и национално ниво. Затова не на последно място за регулиране работата е и прилагането на 
широкомащабното партньорство и добре обработен механизъм за взаимодействие на същест-
вуващите държавни структури на териториите на общините и на национално ниво. 

Ако държавата превърне в свой приоритет грижата, образованието, развитието, интегри-
рането в обществото и защитата на младото поколение, работата на всички тези институции 
и формирования ще е по-ефективна и би осигурявала във всички случаи най-добрия детски 
интерес!
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Резюме: Настоящата разработка е (част от дисертационен труд) опит за самостоятелно изучаване на 
криминалното поведение на извършители на убийства от мъжки и женски пол. В нея диагностицираме  
ценностната ориентация и самооценката при извършителите на посочените тежки престъпления. Про-
блемът за личността на извършителите на убийства и от двата пола е от най-актуалните в криминалната 
психология, и заема особено място в теорията за престъпната личност. Научният интерес е към процеса 
на формиране на личността и разкриването на най-тежките криминизиращи фактори, които оказват вли-
яние върху нея. Обектът на изследването са 61 осъдени (45 мъже и 16 жени) извършители на убийства. 
Представеното емпирично изследване има за цел да представи обобщен личностен профил на осъдените 
за убийства от двe психологически методики. За обективност на резултатите сме използвали три статисти-
чески инструмента. При двете дименсии (ценностна ориентация и самооценка) сме фокусирани върху ре-
зултатите по параметрите „семейство” и „приятели”. Установяват се значими взаимовръзки между двете 
дименсии и извършеното криминално деяние.  

Аbstract: The current work is (part of the dissertation) an attempt of a self-study of the criminal behavior 
of offenders of homicides, both male and female. It diagnose value orientation and self-assessment at the perpetra-
tors of these serious crimes. The problem of individual perpetrators of the homicides of both sexes is the latest in 
criminal psychology and has a special place in the theory of criminal personality. Scientific interest in the process 
of formation of the individual and the disclosure of the worst criminal factors that influence it. The object of the 
study are 61 convicted (45 men and 16 women) offenders of homicide. An empirical study is intended to provide a 
summary of personal profile convicted of homicides of two under psychological methods. For the objectivity of the 
results we used three statistical tools. For both dimensions (value orientation and self-assessment), we focus on the 
results of „family” and „friends”. To establish significant correlations between the two dimensions and committed 
a criminal act.



ЮРИДИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ
1114

ВъВедение

Специализираните психологически изследвания по криминалното поведение на извър-
шителите на убийства в нашата страна са основно на Бойко Ганчевски, Неделчо Стойчев, Боян 
Станков, Емил Маджаров, Нина Белова и Панчо Бешков. По тази причина правим и опит за 
самостоятелно изучаване на тази проблематика.

Актуалност на проблема. Нарушената солидарност в обществото е основна причина за 
отклоненията от социалните норми. Тази истина е намерила категорично потвърждение в мно-
говековната  история на човечеството. Както и в повечето съвременни държави, ръстът на пре-
стъпността и в частност проблемът с убийствата в България е остър социален проблем. През 
2016 г. в България са били извършени 101 убийства (82 довършени и 19 опит, 14.07.2017 г.) 
по данни на Националния статистически институт, което представлява най-ниския брои тежки 
престъпления след 1989 г. (http://www.nsi.bg/bg/content/). В разграничението по полов признак 
се представя, че мъжете са извършили 94 убийства (77 довършени и 17 опит), а жените – 7 (5 
довършени и 2 опит).  

Дефиниция на убийството по НК е „отнемането на живот на един човек от друг”. Но 
Джошуа Дънтли (J. Duntley, 2012, 334) споделя, че съществуват различни правни категории 
убийства по света, които варират от една юрисдикция в друга. Терминът „убийство” обикно-
вено се използва от правителствените агенции, за да обяснят причините за смъртността, докато 
видовете убийства се използват от органите на наказателното правораздаване. 

В  семейна среда убили дете (0-4 г.) при осъдените от женски пол, констатирахме, че за 
ХХІ в. (по Наказателни дела от общ характер /НОХД/ на Софийски градски съд и по сведе-
ния от затвора в гр. Сливен) в България има 2 жени (от ромски произход, които не попаднаха 
в изследването) осъдени на затвор, което показва, че този вид убийства извършени от жени 
не са характерни за българския и турския етнос. Но за сравнение със САЩ – тези убийства 
се срещат при всички раси и етноси, и в страните от ЕС (C., Pritchard, 2012, 173) доминират 
държавите с висок жизнен стандарт: 1) при деца под 1 г. (Швейцария /37 на 1 млн./, Англия и 
Уелс /29/, и Германия /25/; 2) при деца 1-4 г. (Германия и Австрия /38 деца/; и 3) при деца 0-14 г. 
(Швейцария /18/, Португалия /15/, Англия и Уелс /14/).  Смятаме, че от посочените два етноса 
(български и турски) в България жените (но и мъжете) не биха посегнали на живота на децата 
си, поради това, че за тях семейството и съответно децата им са ценност, и развиват хармонич-
на самооценка в тази насока. 

І. теория

1. Ценностна ориентация. Сравняването в теоретичен и емпиричен план на ценностна-
та ориентация и инициираната от нея мотивация показва, че между осъдените, сред които са и 
убийците, и законопослушните граждани ценностно-мотивационните механизми са идентич-
ни (А. Долгова, 2005, 354-355), но при някои от извършителите на убийство съдържанието е 
различно – асоциална и користна насоченост. 

Пребиваването на убийците в затвора според Катя Желязкова (1988, 44 по Е. Маджаров, 
2006, 104) довежда до „преструктуриране в ценностно-мотивационната им йерархия, в ре-
зултат на което тя обеднява и се елементаризира въз основа, че част от второстепенните 
цели получават статуса на първични мотиви. Тези промени са следствие на режимната де-
привация върху основните потребности и ежедневната монотония». До този извод е достиг-
нала и Азалия Долгова (2005, 355-356).

Някои от  убийците са „инфантилни – нарцистично раними и склонни да изпитват зави-
симост от други личности, което ги кара да преживяват силни негативни емоции и чувство 
за безизходица при формиране отношенията си с тях” (Б. Ганчевски, 2004, 184). Тези осъде-
ни са с „терминална” ценностна ориентация.
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В изследване на извършители на престъпления (и в частност убийства) Ивелина Георгие-

ва (2013, 90-93) твърди, че осъдените-мъже (320 ИЛ) са с предимно терминална ценностна си-
стема. Те се стремят да постигнат това, което най-много им липсва в живота. Дефектите трябва 
да се търсят не в самата ценностна система на престъпниците, а в начините, които те използват 
за постигането на едни или други значими за тях ценности. Този факт е благоприятен, тъй като 
увеличава шанса за тяхната успешна рехабилитация и интеграция.  При осъдените има цен-
ности, които са ситуативно обусловени (придобили първостепенно значение след влизането в 
затвора). 

2. Самооценка. Изследването на самооценката на извършителите на убийства според 
Антон Липчев има изключително важно значение за изучаването на личностните им особено-
сти (А. Липчев, 1989, 25-26). Самооценката дефинира оценяването на тяхната личност, въз-
можности, качества и място сред другите хора. Значителна част от престъпленията са продик-
тувани от безсъзнателни подбуди и мотиви (Е. Маджаров, 2006, 117), много от които се харак-
теризират с ниско ниво на съзнание и самосъзнание, слаба рефлексивност,  първосигналност, 
доминиране  на   афективния  над  рацио налния  компонент на съзнанието. По тази причина 
повечето от убийците не са в състояние обективно да оценяват себе си и ролята си в кримино-
генната ситуация, психическите деформации и личностни  особености, които са инициирали 
криминалното им поведение.  В зависимост от ситуацията и индивидуалните особености още 
преди да бъде извършено престъплението самооценката се деформира, и дисбалансира като се 
повишава (самоутвърждаване) или понижава. Визираните особености се потвърждават, както 
от Емил Маджаров (2006, 117; 2001, 106), така и от Ивелина Георгиева (2010, 77).

ІІ. постаноВка на изследВането

1. Предмет, обект, цел и задачи на емпиричното изследване
Предмет – психологически анализ на криминалното поведение и изследване на личност-

ният профил основан на ценностната ориентация и самооценката на извършители осъдени за 
убийства.

Обект на изследването са 61 осъдени (45 мъже и 16 жени)  извършители на убийства – 
изтърпяващи ефективни присъди в Затворническо общежитие „Кремиковци” към Централен 
Софийски Затвор (мъже) и затвора в гр. Сливен (жени).

Целта на изследването е получаването на обобщен личностен профил на осъдените за 
убийства от две психологически методики.

Задачите на настоящото изследване се свеждат до следното:
1. Изготвяне на сравнителен анализ по полов признак по ценностна ориентация и са-

мооценка.
2. Да се проследи влиянието на възрастта върху ценностната ориентация и самооцен-

ката на осъдените. 
3. Откриване на връзките и влиянието между  ценностната ориентация и самооценката 

като иницииращ фактор на криминалното им поведение.
2. Методика на изследването
ü	Психологическо тестиране: 1) Модифицираният вариант на методиката „Избор на 

ценности”; и 2) „Експериментална техника за изследване на самооценката на Дем-
бо-Рубинщайн”.  

ü	Статистическият анализ е извършен с възможна максимална прецизност и обектив-
ност на данните с три инструментариума: 1) „Множествена логистична регресия” 
(14 версия); 2) „Корелационен анализ на Пиърсън”; и 3) „Еднофакторен дисперсио-
нен анализ ANOVA”. 

ЦЕННОСТНАТА ОРИЕНТАЦИЯ И САМООЦЕНКАТА ПРИ ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ НА ...
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„Дисперсионният анализ” и „Множествената логистична регресия” са еквивалентни 
методи за статистически изводи при проверката на хипотези (К. Калинов, 2001, 379).

Въведените данни за обработка са следните за регресиония анализ: 
ü	Модифицираният вариант на методиката за „Избор на ценности”, е направено разгра-

ничение по 2-та основни вида ценностни ориентации: „инструментални” и „тер-
минални”; по един брой регресионна константа (α) и регресионен коефициент (β);

ü	„Експерименталната техника за изследване на самооценката на Дембо-Рубин-
щайн” е използвана 10 степенна скала (А. Липчев, 1989, 38): ниско ниво (самооцен-
ки 1 и 2), норма (самооценки от 3 до 8) и високи (самооценки 9 и 10);  с три (до девет) 
броя регресионна константа (α) и регресионни коефициенти (β);

ü	От опциите на инструментариума са изведени пет възрастови групи: 25 г. (възрастта 
от 22 до 30 г., – 19 ИЛ); 35 г. (възрастта от 31 до 39 г., – 13 ИЛ); 45 г. (възрастта от 42 
до 50 г., 11 ИЛ), 55 г. (възрастта от 51 до 58 г., – 5 ИЛ), и 75 г. (възрастта от 59 до 74 
г., – 13 ИЛ).  

3.  Демографски данни
Изследваните лица са били общо 61 души – 45 мъже (73,8% от популацията) и 16 жени 

(26,2% от извадката). Възрастта им е от 22 г. до 74 г., а при жените от 25 г. до 64 г. Преоблада-
ващата част  (над 70%) от осъдените са родени и/или са жители на гр. София. 

4. резултати от изследВането

4.1. Резултати по методиката „Избор на ценности”
Извършителите на убийства са презентирали, че максималният им брои ценности (ха-

рактерни за тях) от въпросника е 57 (от 72). Дяловото разпределение по двете основни групи 
ценности при извършителите на убийства ни показва следните данни: 1) с преобладаващи тер-
минални ценности са: 52 ИЛ (85,2% относителен дял); и 2) с преобладаващи инструментални 
ценности – 9 ИЛ (14,8% относителен дял). 

Дяловото разпределение по полов признак при извършителите на убийства ни устано-
вява, че и при двеге групи ценности превес има мъжкия пол по относителен дял. Еднофактор-
ният ANOVA показва, че няма статистически значима разлика по признака „пол” (при ниво 
на значимост p<0.1). Този извод е вследствие на F= 0,085, р= 0,772 (р<0,1), което посочва, че 
липсват различия между двете популации.

Изводи. Данните по относителен дял ни представят, че жените изразяват в по-висока 
степен поведение ориентирано към търсенето на резултати, постижения и успехи. Това е така, 
защото повечето от тях имат и способността да проявяват търпеливост в поетите задължения 
и отговорности. За разлика от мъжете, които показват данни за доминиращ емоционален ком-
понент в социалния им живот. Мъжете са  импулсивни, егоцентрични и на принципа „тук и 
сега”, и са по зависими от обкръжаващата ги среда. 

По статистически изведените пет възрастови групи (25 г., 35 г., 45 г., 55 г., и 75 г. )  дан-
ните презентират, че групата на най-младите цялата е с терминална ценностна ориентация 
(Графика 1), докато осъдените в зряла възраст (35 г.) и 45-годишните са с еднакви показатели и 
по двете ценностни ориентации (по 90% при терминалните; по 10% при инструменталните). 
А в другите две възрастови групи разликите не са открояващи се – пенсионерите (над 3/4 при 
терминалните и под 1/4 при инструменталните) и последни са 55-годишните (около 3/4 при 
терминалните и около 1/4 при инструменталните).
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Графика 1  Разпределение по признака „възраст” на „инструментални” и „терминални”  
ценности.

В изследването обръщаме специално внимание на ценностите „семейство” и „прияте-
ли”, за да могат да бъдат сравнени с другата методика, което ще ни даде представа за социална-
та вградимост на изследваните лица. От общия брой ценности най-значима за извършителите 
на убийства е ценността „семейство” – 38 ИЛ (62,3%). Тези извършители на убийства се ха-
рактеризират с мотивационни намерения за безопасност, хармония и стабилност, както в обще-
ствените отношения така и в интеракциите, и е значим елемент на социалната вградимост. А 
на пета позиция е ценността „приятели” с 10 ИЛ (16,4%). Това показва, че значителна част от 
ИЛ заявяват наличие на просоциални ценности, основани върху потребността от привързаност 
и ефективност в ролевото противостоене. 

По рангово място ценността  „семейство” е маркирана от изследвани лица, като на пър-
во място са я поставили 20 ИЛ (32,8%), което е белег, че мнозинството от популацията вероят-
но са отрасли и в дисхармонична семейна среда.  Докато ценността „приятели” е отбелязана 
само от 1 ИЛ, което е индикатор за ограничена подобна среда или дисхармонични отношения в 
такива интеракции. Този извод предполагаме, че се дължи на изолацията и враждебната среда, 
в която пребивават осъдените.

При разпределението по пол мъжката популация доминира над женската по относител-
ните дялове при терминалните ценности, но женската пък превъзхожда при инструментал-
ните. Тези данни ни показват, че жените изразяват в по-висока степен поведение, ориентирано 
към търсенето на резултати, постижения и успехи. Това е така, защото повечето от тях имат и 
способността да проявяват търпеливост в поетите задължения, и отговорности, което се дължи 
и на трудовата им ангажираност в затвора, за разлика от мъжете, които показват данни за доми-
ниращ емоционален компонент в социалния им живот. Мъжете са  импулсивни, егоцентрични 
и на принципа „тук и сега”, и са по зависими от обкръжаващата ги среда.

Ценността  „семейство” е характерна за 30 осъдени от мъжки пол (49,2%) и 8 от женски 
(13,1%). Тази значима разлика над 3:1 в полза на мъжете се отнася само до относителния дял 
между половете, докато при вътрешно-полово разделяне съотношението е по-малко, където 
мъжката извадка е 66,7%, а женската е 50%. Тези данни говорят, че мъжете има превес при 
ценности, ориентирани към традицията и сигурността в обществото, каквато е семейството. 

По рангово място ценността „семейство” е презентирана от осъдените, като на първо 
рангово място са я поставили 17 мъже и 3 жени. Въз основа на тези данни можем да твърдим, 
че само тези извършители на убийства са живеели или продължават да имат добри междулич-
ностни отношения в семеен аспект. Ценността „приятели” е характерна повече при мъжката 
извадка (9 ИЛ) в сравнение с женската (1 ИЛ), което е показател, че мъжете ценят и изграждат 
приятелски отношения. Но все пак въз основа на тези данни по двете ценности твърдим, че 
мнозинството от извадката живеят в дисхармонична социална среда, която поражда и изолиран 
начин на живот. 

ЦЕННОСТНАТА ОРИЕНТАЦИЯ И САМООЦЕНКАТА ПРИ ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ НА ...



ЮРИДИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ
1118

Обсъждане и изводи за ценностната ориентация. Резултатите ни презентират личности, 
които се представят като зависими от непосредственото им обкръжение, с емоционални дефи-
цити и ниски възможности за противостоене, чрез което ни демонстрират, че не са претенциоз-
ни (повечето от тях) по отношение на околните, но избягват натоварванията и допълнителните 
ангажименти. Стараят се да отхвърлят намесите на социума, който може да им наложи някакви 
ограничения. Около 1/3 от осъдените за убийство показват делова организираност и начин на 
живот ориентиран към реализиране на амбиции, и стремежи, но част от лицата са предраз-
положени към претенциозност, прекалена твърдост, конфликтност не само в комуникативен 
план, но и при интеракциите, което е предпоставка за затруднена вградимост в обществените 
отношения, дори и в затвора. Мъжкият пол  е  насочен към търсенето на емоционална подкре-
па, подчиняемост на околните, демонстриране на субординация и конформизъм спрямо над-
зорния и административния състав в затвора с цел избягване на евентуални проблеми, както и 
дисциплинарни санкции. А женския пол  презентира поведение, ориентирано към организира-
не и осъществяване на поставените цели, което може да се дължи и на заетостта им в затвора. 
Асоциалният елемент в нагласите на осъдените е по-изразен при мъжете.

4.2. Резултати по методиката за измерване на самооценката 
Извършителите на убийства от мъжката група превъзхождат женската по относителните 

дялове по всичките дименсии. Този превес не е статистически значим (Таблица 1) при сравне-
нието на отделните нива на самооценката при повечето скали. А значима статистическа разли-
ка има само при нивата: 1) жените (β3= -1.0616, р > 0,01), при границата между „самооценка 3 и 
4”; и 2) при мъжете – (β9= - 1,6687, р>0,01), границата между „самооценка 9 и 10”. Изведените 
стойности на регресионния коефициент (β3<0) и при двата пола ни маркира, че ако методиката 
е била от дихотомен тип полът би влиял върху самооценката.

Таблица 1. Разпределение на самооценката по 10 скали по пол.
МЪЖЕ ЖЕНИ

β1 р1 β6 р6 β1 р1 β6 р6

3.6269 0.0068 -1.5210а 0.0942 0.0853 0.9020 -0.4628а 0.4619
β2 р2 β7 р7 β2 Р2 β7 р7

0.7941 0.4444 -2.8611а 0.0126 0.6333 0.4806 0.1894 0.7929
β3 р3 β8 р8 β3 р3 β8 р8

-2.0325а 0.0181 -1.3520а 0.1648 -1.0616а 0.1137** -0.7148а 0.3019
β4 р4 β9 р9 β4 р4 β9 р9

0.4259 0.6680 -1.6687а 0.1305** 0.0826 0.9089 0.8658 0.2258
β5 р5 β5 р5

0.2159 0.8129 0.6862 0.2323

Забележка: аβ < 0. **p>0,01. *p < 0.01.

Представяме данни от двата параметъра, които образуват „социално-комуникативния” 
тип самооценка, а именно „семейство” и „приятели”. Резултатите са следните:

♦	 „Семейство”. Дяловото разпределение на самооценките от 1 до 10   (Фигура  1) е 
визирано в седем степени (липсват самооценки 2, 3 и 4), при мъжете отсъства „са-
мооценка 9”. В ниско ниво – 6 ИЛ (9,8%); норма – 17 ИЛ (27,9%); висока стойност 
– 38 ИЛ (62,3%). Еднофакторният ANOVA представя, че има статистически значима 
разлика между двата пола (при ниво на значимост p<0.1). Този извод е вследствие на 
F= 2,555,  р=  0, 030 (р >0,1),  което посочва, че има различия между половете.
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Фигура 1. Разпределение на дименсията „Семейство” по пол: мъже – 1, жени – 2.

Изводи. Преобладаващата част от изследваните лица са с високи нива. Тези данни ни 
показват, че повечето от осъдените твърдят, че живеят в хармонична семейна среда, на чиято 
основа те развиват способностите си за общуване в отношенията им със социума.  

По признака „възраст”. Регресионният анализ  презентира (Таблица 2 и Графика 2), че 
няма значима разлика по признака „възраст” (при ниво на значимост p<0.01) на дименсията 
„семейство”, и признака „възраст” бележи спад (β< 0) при стойностите: β4= - 0.0490,  p<0.01 
(границата между „самооценки 4 и 5”), β5= - 0.1115,  p<0.01 (границата между „самооценки 5 
и 6”); останалите нива са положителни (β=0) и възрастта не оказва влияе върху параметъра.

Таблица 2. Разпределение по признака „възраст” .
Семейство

β1 р1 β3 р3 β5 р5

0.0176 0.8596 0.0292   0.8785    - 0.1115а    0.4730    
β2 р2 β4 р4 β6 р6

0.0138    0.9026    -0.0490а 0.6817    0.5383 0.9758

Забележка: аβ < 0. *p < 0.01.

По петте възрастови групи данните показват (Графика 2), че при високите стойности 
по-голямата част от извършителите на убийства са във възрастта 55 г. (над 75% от ИЛ), следват 
ги лицата в зряла възраст (около 65% от извадката), пенсионерите и 45-год. с над 60% от попу-
лацията.; и под 33% от изследваните лица при най-младите. В нормата – преобладават (75% от 
извадката) най-младите; под 33%  има в три възрастови групи: 45г., следвани от пенсионерите, 
и лицата в зряла възраст; и под 20% от изследваните лица са при 55г. При ниските нива  – под 
20% от извадката при 55г.; и след тях са пенсионерите; под 10%  – лицата в зряла възраст, след-
ват ги 45г.
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Графика 2. Разпределение по признака „възраст” по параметъра „Семейство”.

Корелационният анализ на Пиърсън показва, че между признака „възраст” и параметъ-
ра има обратна зависимост (R<0) и слаба корелация ( - 0,032)  – при слаб ръст на дименсията 
бележи слаб спад и възрастта, както и обратното.  

♦	 „Приятели”. Дяловото разпределение на самооценките от 1 до 10 е презентирано в 
десет степени  (Фигура  2): ниско ниво – 10 ИЛ (16,4%); норма – 41 ИЛ (67,2%); ви-
сока стойност – 10 ИЛ (16,4%). Еднофакторният ANOVA показва, че няма статисти-
чески значима разлика между двата пола (при ниво на значимост p<0.1). Този извод 
е вследствие на F= 1,229,  р= 0,299 (р >0,1).

Фигура 2. Разпределение на параметъра „Приятели” по пол: мъже – 1, жени – 2.

Изводи. Мнозинството от извършителите на убийства демонстрират стойности в норма-
та, което ни представя лица, които притежават добри комуникативни умения и ролеви реперто-
ар в интеракциите, чрез които балансират приятелската си среда и социалният си живот.  

По признака „възраст”. Регресионният анализ  посочва (Таблица 3 и Графика 3), че няма 
значима разлика по признака „възраст” (при ниво на значимост p<0.01) на дименсията „прия-
тели” и признака намалява (β < 0) при стойностите: β2= - 0.0527,  p<0.01 (границата между „са-
мооценки 2 и 3”), β3= - 0.0409,  p<0.01 (границата между „самооценки 3 и 4”); другите стойно-
сти са положителни (β=0), което показва, че възрастта не влияе върху изследвания параметър.

Таблица 3. Разпределение по признака „възраст”.
Приятели

β1 р1 β3 р3 β5 р5 β7 р7 β9

0.0144 0.9501 -0.0409а   0.8660    0.0448    0.8387    0.0320   0.8906   0.0845   
β2 р2 β4 р4 β6 р6 β8 р8 р9

-0.0527а    0.9070    0.0053    0.9830    0.0038    0.9874    0.0320   0.8906   0.7505    
Забележка: аβ < 0. *p < 0.01.
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По петте възрастови групи данните са следните (Графика 3). При високите стойности 

мнозинството от извършителите на убийства са с под средно ниво (33% от извадката), което се 
среща при  пенсионерите, следвани от 45г., и най-младите; с над 10% от популацията са осъде-
ните в две възрасти: зрялата възраст и доста по-назад 55г. В нормата – преобладаващата част 
са от най-младите (над 75% от ИЛ), след тях са 55-год., и лицата в зряла възраст; и над 65% от 
извадката са пенсионерите, следват ги 45г. При ниските нива – над 10% от популацията при 
осъдените в зряла възраст, следвани от 55г.; под 10% от изследваните лица при 45г.; и доста 
под тях  са пенсионерите.

Графика 3. Разпределение по признака „възраст”  по параметъра „Приятели”.

Корелационният анализ на Пиърсън отбелязва, че между признака „възраст” и пара-
метъра има права зависимост (R>0) и слаба корелация (0,137)  – при слаб ръст на възрастта 
бележи слаб растеж и изследвания параметър.  

Изводи за „социално-комуникативен” тип самооценка. Извършителите на убийства от 
мъжки пол преобладават над  женския по относителните дялове и по двете дименсии. Доми-
нацията на мъжкия пол по относителен дял също се отнася и при вътрешно групово разгра-
ничение: 1) при трите стойности на дименсиите. Мнозинството от изследваната съвкупност 
демонстрират високи стойности („семейство” – 62,3%, „приятели” – 67,2%). В този тип се 
идентифицират лица, които са ориентирани към изпълнителни функции, свързани с прециз-
ност, коректност и търпение при реализиране на поставените изисквания. По този начин те 
се стараят да избягват неуспехите. Манифестират, че притежават добри комуникативни уме-
ния, способности за общуване и ролеви репертоар, които да инициират коопериране и екипна 
дейност.  Мъжкият  пол има по-добро комуникативно ниво и по лесно изгражда колективни 
и приятелски отношения (които са по-трудни при женската извадка), за изпълнение на пое-
тите ангажименти, но пък на мъжете им липсва търпение в поставените задачи, за разлика 
от жените. Освен това, при около 10% от осъдените се наблюдава крайно ниска самооценка 
при параметрите „семейство” и „приятели”, което показва липса на социална адаптивност в 
обществените норми, която се дължи на: 1) личностна/емоционална незрялост на извършите-
лите на убийства; 2) неефективни комуникативни умения в съчетание с липсващи емпатични 
способности. Тези негативни особености на престъпниците генерират враждебни нагласи към 
околните. 

4.3. Влияние на ценностната ориентация върху самооценката.
Статистическият анализ показва, че няма значима разлика по 10-те параметри на „самоо-

ценката” (при ниво на значимост p<0.01) и дименсията „ценностна ориентация”. Влиянието 
на параметрите на самооценката е по-изразено върху терминалните ценности, отколкото при 
инструменталните. Социално-комуникативният тип самооценка е най-слабо представения при 
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„инструменталните» ценности, което се дължи на поляризацията на самооценката (1 и 10) по 
параметъра „семейство”.

заключение

Проблематиката, свързана с криминалното поведение на осъдените за убийства се ну-
ждае от задълбочено и системно осмисляне. Психологическите аномалии и деформации в 
междуличностните отношения довели до подобно деяние често пъти не могат да бъдат обяс-
нени еднозначно и константно, защото престъпленията им се дължат основно на негативните 
социално-икономическите условия, в които се намира нашата страна, в съчетание с дисхармо-
нични интеракции. По тази причина извършените престъпни деяния са от една страна, поради 
личностна (егоцентричен тип мотивация с наличие на завишена самооценка) и емоционална 
незрялост (негативен Аз-образ и дисбаланс на функционираща самооценка), а от друга - пора-
ди липса на адекватно влияние на социално-приемливо за тях поведение. Тези особености са 
резултат от дисбалансиран социален идентитет, иницииран от влошени социални отношения, 
в съчетание с нисък образователен ценз и слаба професионална реализация, които са отра-
жение на тяхната самооценка и ценностна ориентация, като и при двете демонстрират мани-
пулативност, социално-желателни нагласи и се преживяват като жертви на обстоятелствата. 
Презентираните интегративни личностни образувания получават израз в обществено-опасни 
поведенчески модели и продължаваща криминална кариера, особено при осъдените от мъжка-
та извадка с минали присъди за насилствени деяния (хулигански прояви и грабежи). Посоче-
ните негативни особености са характерни по-слабо при възрастните (дисбаланс в семейството 
в съчетание с употреба на алкохол, както и влошени междусъседски отношения) и повече при 
осъдените в младежка възраст (до 36 год. възраст), за която са характерни асоциалните и анти-
социалните прояви, като тук превес имат осъдените от ромския етнос (и при двата пола). 
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Резюме: Настоящата разработка е (част от дисертационен труд) опит за сравнителен теоретично-ем-
пиричен психологически мета-анализ на криминалното поведение на извършителите на убийства от мъж-
ки и женски пол. В нея се разглеждат проблемите отнасящи се основно към особеностите на тяхната лич-
ност, мотивация и поведение. Обектът на изследването са 61 осъдени (45 мъже и 16 жени) извършители 
на убийства. За изследването са използвани: ММРІ-2 и анкетно проучване (участниците са във възрастта 
от 22 – 74 год. възраст). Анкетата е със съдържание (22 айтема – отворени въпроси и 4 степенна Ликър-
това скала за оценяване) от пет основни фактора (D. J. Flannery, et al., 2007:314, 317-318): 1) „домашно 
насилие – пострадали и свидетели“; 2) „насилие в училище – потърпевши и очевидци”; 3) „насилие в 
общността/квартала – жертви и наблюдатели”; 4) „насилие с нож – пострадали и свидетели; и 5) „насилие 
с огнестрелно оръжие – потърпевши и очевидци”. Тази насилствена социална среда (пострадали и свиде-
тели) я разглеждаме в три насилствени прояви: „заплахи”, „удари с ръце (шамари и юмруци)” и „побой”.  
Представеното емпирично изследване има за цел да представи обобщен личностен профил на осъдените за 
убийства от двeте психологически методики. За обективност на резултатите сме използвали три статисти-
чески инструмента. Преживяното насилие независимо от честотата му е оказало влияние върху негатив-
ните личностни особености на извършителите на убийства, което е инициирало криминалните им деяния.

Аbstract: The present work is (part of the dissertation work) an attempt to compare theoretically empirical 
psychological analysis of the criminal behavior of perpetrators of homicides of both sexes. It deals with the problems 
related mainly to the peculiarities of their personality, motivation and behavior. The subject of the survey was 61 
convicted (45 men and 16 women) perpetrators of homicides The study uses: MMPI-2 and a survey (participants 
aged 22-74) were used. The survey has content (22 items - open questions and 4th degree Likart scale) from five 
main factors: 1) “domestic violence - injured and witnesses”; 2) “school violence - victims and eyewitnesses”; 3) 
„community / neighborhood violence - victims and observers“; 4) „violence with a knife - injured and witnesses”; 
and 5) „violence with firearms - victims and eyewitnesses“. This violent social environment (victims and witnesses) 
treats it in three violent manifestations: „threats“, “handshakes (slap and fists)” and “beating.” An empirical study 
is intended to provide a summary of personal profile convicted of homicides of two under psychological meth-
ods. For the objectivity of the results we used three statistical tools. The experience of violence, regardless of its 
frequency, has influenced the negative personalities of the perpetrators of murder, which triggered their criminal 
acts.
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ВъВедение

Настоящата разработка е (част от дисертационен труд) опит за сравнителен психодиаг-
ностичен анализ на извършители на убийства от мъжки и женски пол (Спазени са изисквани-
ята /за изследвания на лица от двата пола/ на Publication manual of the American Psychological 
Association, 2013, 74). В нея се разглеждат проблемите отнасящи се основно към особеностите 
на тяхната личност, мотивация и поведение. 

Специализираните психологически изследвания по криминалното поведение на извър-
шителите на убийства в нашата страна са основно на Бойко Ганчевски, Неделчо Стойчев, Боян 
Станков, Емил Маджаров, Нина Белова и Панчо Бешков. По тази причина правим и опит за 
самостоятелно изучаване на тази проблематика.

Актуалност. Проблемът за личността на извършителите на убийства е от най-актуалните 
в криминалната психология и заема особено място в теорията за  престъпната личност по све-
та. Научният интерес е към процеса на формиране на личността и разкриването на най-тежки-
те криминизиращи фактори, които оказват влияние върху нея. 

За периода от 1989 – 2016 г., са извършени 5149 умишлени убийства по данни на Нацио-
нален статистически институт (http://www.nsi.bg/bg/content/3760), което прави средно по около 
184 убийства за една година (Таблица 1), като с най-голям брой  от 269 случаи е 2007 г., а с 
най-малък – 101 е последната година (2016 г.) по данни до 14.07.2016 г. 

Таблица 1. Умишлени убийства в периода 1989 – 2016 г.

Година Умишлени  
убийства

Година Умишлени  
убийства

Година Умишлени  
убийства

1989 253 1999 213 2009 150
1990 175 2000 183 2010 162
1991 175 2001 216 2011 148
1992 179 2002 184 2012 140
1993 180 2003 182 2013 111
1994 196 2004 212 2014 108
1995 227 2005 216 2015 132
1996 227 2006 197 2016 101
1997 251 2007 269
1998 174 2008 188

През този век (2001 – 2016 г.) в България по разграничение по полов признак са извърше-
ни 2 134 престъпления, от тях при мъжете са 1 983  (около 123 убийства за 1 г.), а от жени – 149 
(над 9 за 1 г.).  Тези данни ни визират, че съотношението на извършените убийства по полов 
признак периода са над 13:1 в полза на мъжкия пол. Като най-голяма разлика в съотношението 
се е получила през 2015 г., 126 убийства реализирани от мъже срещу 6 от жени, което прави 
21:1, а най-малка е през 2013 г. 100 срещу 11, което е над 9:1. Освен това за тези престъпле-
ния  България попада и в Криминалния обзор на ООН, поради което значително количество 
осъдени за това деяние постъпват в МЛС. По тази причина извънредно актуален е въпроса за 
задълбоченото проучване на извършителите на убийства. 

Дефиницията на убийство по НК е „отнемането на живот на един човек от друг”. А 
ФБР използва дефиницията (J. Douglas, J., et al., 2006, 94) за убийства на Megargee (1982), 
която е описана в Ръководството за класифициране на престъпленията (Crime Classification 
Manual). Тя гласи: „Убийството е неправомерно вземане на човешкия живот – поведенчески 
акт, който прекратява живота в контекста на власт, лично облагодетелстване, брутал-
ност, и понякога сексуалност.”  Но правната дефиниция на убийствата в САЩ гласи друго 
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(Brown, Esbensen & Geis, 2010, 393) – „криминалният акт не трябва да бъде единствената 
причина за настъпилата смърт, а само разпознаваем причинен фактор. Законовата дефини-
ция на убийството изисква също, че смъртта трябва да е констатирана в рамките на година 
и един ден от момента на причиняването на вредата”. 

І. теория

1. Домашно насилие.  То е широко разпространено (P. Katz, 2008, 324), като една на всеки 
три жени по света е била жертва на побой/принуждавана към сексулни отношения или други 
насилствени действия през нейния живот (Heise, Ellsberg, & Gottemoeller, 1999). А според Аза-
лия Долгова (2007, 581), най-често конфликтите в домакинството, са под влияние на безрабо-
тицата, материалните нужди, пиянството и ревността. До подобна теза достигат Нина Белова 
(2005, 82-85; 2007, 59-60) и Е. Силяева (2005, 53). Тези особености са характерни и за двата 
пола. Домашната насилствената среда е един от основните фактори генериращи криминално 
поведение, което развива в потърпевшия/ата наличието на антисоциално поведение (Н. Жеко-
ва, 2011, 866). Социалните и културни фактори на насилието се свързват с преобладаващите 
нагласи, и ценности в дадено общество, които въздействат върху личността по индиректен 
начин, и създават неравенство между половете. Неравното разпределение на властта в семей-
ството е предпоставка за упражняването на насилие от страна на по-силните върху по-слабите 
индивиди (най-често жени и деца) като по-често е упражнено от мъже над жени (Н. Алексан-
дрова, 2011, 92; М. Parke, 2007, 405), обратното се среща по-рядко.

Насилието в домакинството е класифицирано в следните категории (S. Scherer, et al., 
2009, 40; Варчук и Вишневецкий, 2008, 71-72): 1) насилие над деца; и 2) насилие над съпруга-
та/съпруга или над интимния партньор. 

1.1. Насилието над деца. Семейната среда изгражда потенциал за насилие иницииран 
от проблематични интеракции (емоционална подкрепа) между родител-дете (В. Losey, 2011, 
74). Поведението на родителите се характеризира като поляризирано (толериране или мал-
третиране). Тези родители често неглижират поведенческите прояви на децата си – инициира 
негативен емоционален заряд.

Училищна среда. Обстановката в училището има значително въздействие върху приема-
нето или превенцията на агресията/насилието (В. Losey, 2011, 74-75). В училищата, при които 
има строга/липсва дисциплина се увеличава риска за агресивно/насилствено поведение. По-
добни училища са създали чувство на страх сред учащите, защото училищния персонал не им 
осигурява необходимата сигурност. 

Групова среда (квартал/общност). Едно от най-силните влияния в детска възраст е гру-
пата от партньори (връстници и квартал/общност). Принадлежността към подобна група из-
гражда асоциално или криминално поведение, което може да  бъде инициирано и от насилие 
(В. Losey, 2011, 74). В подобна среда се насърчава и подкрепя негативното поведение, което 
може да има отрицателно влияние (употребата на наркотици и алкохол) върху индивида (М. 
Gottfredson, 2007, 536). 

1.2. Насилието над брачен или интимен партньор (IPV). Майкъл Джонсън (2008) твърди 
(M. Fernandez, 2010, 3, 4, 6), че най-честите случаи на насилие в семейството, които са само 
между съпрузите или интимните партньори са провокирани от ситуационен конфликт (наси-
лието не е само в семейните отношения, въпреки че  пострадалия/та може да са имали значи-
телни травми, но запазват брака си, в който се чувстват относително щастливи) и по-рядко от 
„интимен терор” (чести побой от мъжете над жените), А Катeринe Ван Уормър споделя (K. 
van Wormer, 2007, 413), че „мъжете-съпрузи извършват убийствата на жените си (вкл. ин-
тимните партньорки) вследствие на употребен алкохол и побой, когато ескалира насилието 
към „нежния пол”, за разлика от жените-съпруги, които убиват интимния си партньор/съ-
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пруг с цел бягство от интимната връзка.” До тези изводи достигат и К. Jeevitha  & L. Suman 
(2013, 353-354).

ІІ. постаноВка на изследВането

1. Предмет, обект, цел, задачи и хипотези на емпиричното изследване
Предмет – психологически анализ на криминалното поведение и изследване на личност-

ният профил на извършителите осъдени за убийства.
Обект на изследването са 61 осъдени (45 мъже и 16 жени)  извършители на убийства – 

изтърпяващи ефективни присъди в Затворническо общежитие „Кремиковци” към Централен 
Софийски Затвор (мъже) и затвора в гр. Сливен (жени).

Целта на изследването е получаването на обобщен личностен профил на осъдените за 
убийства чрез две психологически методики.

Задачите на настоящото изследване се свеждат до следното:
1. Изготвяне на психологически анализ по скалите на ММРІ – 2 на осъдените за убий-

ство;
2. Представяне на сравнителен анализ по пол и възраст по скалите на ММРІ – 2 на из-

вършителите на убийства;
3. Изготвяне на психологически анализ по анкетния въпросник за преживяно насилие;
4. Сравнителен анализ по пол и възраст от анкетния въпросник за трите социални сре-

ди (семейна, училищна и квартална);
5. Откриване на връзките и влиянието между преживяното насилие и скалите на ММРІ 

– 2 от извършителите на убийства.

2. Методика на изследването
Психологическо тестиране: ММРІ-2 и анкетно проучване. Анкетата е със съдържание 

(22 айтема – отворени въпроси и 4 степенна Ликъртова скала за оценяване) от пет основни 
фактора (D. J. Flannery, et al., 2007, 314, 317-318): 1) „домашно насилие – пострадали (3 айте-
ма) и свидетели“ (3 айтема); 2) „насилие в училище – потърпевши (3 айтема) и очевидци” (3 
айтема); 3) „насилие в общността/квартала – жертви (3 айтема) и наблюдатели” (3 айтема); 
4) „насилие с нож – пострадали (1 айтем) и свидетели (1 айтем); и 5) „насилие с огнестрелно 
оръжие – потърпевши (1 айтем) и очевидци (1 айтем)”. Тази насилствената социална среда 
(пострадали и свидетели) я разглеждаме в три насилствени прояви: „заплахи”, „удари с ръце 
(шамари и юмруци)” и „побой”.  Анкетата представя факторите инициирали криминалното 
поведение на изследваните лица преди реализирането на убийството.

3. Изследвани лица
Изследваните лица са били общо 61 души – 45 мъже (73,8% от популацията) и 16 жени 

(26,2% от извадката). Възрастта им е от 22 г. до 74 г., а при жените от 25 г. до 64 г. Преоблада-
ващата част  (над 70%) от осъдените са родени и/или са жители на гр. София. 

3.1. Обработка на данните
Статистическият анализ е извършен със статистическите програми: 1) Еднофакторен 

дисперсионен анализ на променливите (ANOVA); 2) Корелационен анализ на Пиърсън; и 3) 
Множествена логистична регресия,  съгласно опциите на програмата изготвихме възрастово 
разграничение  в 5 възрастови групи (25 г. /възрастта от 22 до 30 г. – 19 ИЛ/, 35 г. /възрастта от 
31 до 39 г. – 13 ИЛ/, 45 г. /възрастта от 42 до 50 г. – 11 ИЛ/, 55 г. /възрастта от 51 до 58 г. – 5 ИЛ/ 
, и 75 г. /възрастта от 59 до 74 г. – 13 ИЛ/)  с възможна максимална прецизност и обективност 
на данните.
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4. Емпирични данни от настоящето изследване и анализ на резултатите
4.1. Резултати от изследването с ММРІ-2
4.1.1.Статистическата характеристика на изведените хипотези по скалите на ММРІ-2 

Хипотеза 1. Допускаме, че „психопатността”, „шизоидността” и „социалното себе-
представяне” са представена в еднаква степен и при двата пола ИЛ и в еднаква степен биха 
обуславяли тяхното криминално поведение.

Таблица 2. Сравнение по признака „пол” (ANOVA).

Скала MS F Sig.
Психопатност ,199 ,616 ,543
Шизоидност ,200 ,512 ,602
Социално себепредставяне ,195 1,198 ,309

Забележка: *p < 0.1.

Резултатите от изследването не потвърдиха значими различия по трите скали между 
двата пола. Това ни показва еднофакторният ANOVA (Таблица 2 /ниво на значимост p<0.1/). 
Потвърждаваме Хипотеза 1. Тази констатация ни дава основание да твърдим, че ИЛ и от двата 
пола са в еднаква степен психопати (антисоциално поведение), с шизоидни наклонности и 
демонстрират социално-желателно поведение или манипулативност. По тези психологически 
особености констатираме, че при мъжете и жените може да се наблюдава номадски субтип 
поведение – съчетание от двете скали (психопатност и шизоидност). 

Хипотеза 2. Предполагаме, че резултатите по скали „невротичност”, „спонтанна аг-
ресивност”, „реактивна агресивност” и „емоционална лабилност” при извършителите от 
мъжки и женски пол ще бъдат близки, поради което наличието на фрустрация би могло да бъде 
пусков механизъм за бъдещо убийство и при двата пола. 

Таблица 3. Сравнение по признака „пол” (ANOVA).  

Скала MS F Sig.
Невротичност ,198 ,818 ,447
Спонтанна агресивност ,192 1,686 ,194
Реактивна агресивност ,196 1,047 ,358
Емоционална лабилност ,202 ,248 ,781

Забележка: *p < 0.1.

Резултатите от изследването не потвърдиха значими различия по четирите скали между 
половете. Това ни представя еднофакторният ANOVA (Таблица 3 / ниво на значимост p<0.1/). 
Приемаме Хипотеза 2. Тези данни от дисперсиония анализ ни посочват, че и двата пола са в 
еднаква степен емоционално нестабилни и вследствие на преживяна фрустрация (или неу-
довлетворяващи ги социални взаимоотношения в затвора) са склонни да извършат убийство. 

Хипотеза 3. Допускаме, че при мъжете резултатите по скала раздразнителност са по-ви-
соки от тези на жените и затова при тях криминалното поведение е свързано с тази особеност 
на личността, за разлика от жените. 
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Таблица 4. Сравнение по признака „пол” (ANOVA).

Раздразнителност SS df MS F Sig.
Между групите (BG) 1,109 2 ,555 3,008 ,057**
Вътре в групите (WG) 10,694 58 ,184
Общо (Total) 11,803 60

Забележка: ** p >1. *p < 0.1.

Резултатите от изследването потвърдиха значими различия по скала „раздразнител-
ност” между мъжете и жените. Това ни визира еднофакторният ANOVA, че има статисти-
чески значима разлика между мъжете и жените (F= 3,008, р ˃0,1 Таблица 4). Потвърждаваме 
Хипотеза 3. Тези факти от сравнението осъществено чрез дисперсиония анализ ни показват, че 
мъжете са по-чувствителни от жените, вследствие на изолацията и са склонни към повишена 
раздразнителност в условията на затвора и това би могло да ги пророкира към извършване на 
нови криминални актове. 

4.1.2.Резултати от корелационния анализ по метода на Пиърсън
Ø	Психопатността има статистически значима (ниво на значимост p<0,01), права за-

висимост (R>0) и умерена/значителна корелация със следните скали (Таблица 5): 
„невротичност”,, „спонтанна агресивност”, „реактивна агресивност”, „раздраз-
нителност”,  „емоционална лабилност” и „шизоидност”.

Таблица 5. Корелационен анализ на Пиърсън.

Н СА РА Р ЕЛ Ш
Психопатност Корелация на Пиърсън ,576** ,442** ,563** ,425** ,472** ,348**

Значимост (двустранна) ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,006
N 61 61 61 61 61 61

**. Корелацията е значима при ниво 0.01 

Забележка: Н – невротичност; СА – спонтанна агресивност; РА – реактивна агресив-
ност; Р – раздразнителност; ЕЛ – емоционална лабилност; Ш – шизоидност.

Ø	Невротичността има статистически значима корелация (ниво на значимост p<0,01) 
и права зависимост (R>0), и умерена/значителна корелация със следните скали 
(Таблица 6): „спонтанна агресивност”, „реактивна агресивност”, „раздразнител-
ност”,  „емоционална лабилност”; докато при „шизоидност” нивото на значимост 
е с по-малък процент (с ниво на значимост p<0,05). 

Таблица 6. Корелационен анализ на Пиърсън.

СА РА Р ЕЛ Ш
Невротичност Корелация на Пиърсън ,467** ,349** ,340** ,360** ,318*

Значимост (двустранна) ,000 ,006 ,007 ,004 ,013
N 61 61 61 61 61

*. Корелацията е значима при ниво 0.05 

**. Корелацията е значима при ниво 0.01 

Забележка: СА – спонтанна агресивност; РА – реактивна агресивност; Р – раздразни-
телност; ЕЛ – емоционална лабилност; Ш – шизоидност.

Ø	Спонтанната агресивност има статистически значима корелация (ниво на значи-

ПСИХОДИАГНОСТИКА НА КРИМИНАЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ИЗВЪРШИТЕЛИ НА УБИЙСТВА



ЮРИДИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ
1130

мост p<0,01) и права зависимост (R>0), и умерена/значителна корелация със следни-
те скали (Таблица 7): „реактивна агресивност”, „раздразнителност”,  и „емоцио-
нална лабилност”. 

Таблица 7. Корелационен анализ на Пиърсън.
РА Р ЕЛ

Спонтанна агресивност Корелация на Пиърсън ,435** ,338** ,390**

Значимост (двустранна) ,000 ,008 ,002
N 61 61 61

**. Корелацията е значима при ниво 0.01 
Забележка: РА – реактивна агресивност; Р – раздразнителност; ЕЛ – емоционална ла-
билност.
Ø	 Реактивната агресивност има статистически значима корелация (ниво на зна-

чимост p<0,01) и права зависимост (R>0), и значителна корелация със следните скали (Таблица 
8): „раздразнителност”,  „емоционална лабилност” и „шизоидност”.  

Таблица 8. Корелационен анализ на Пиърсън.

Р ЕЛ Ш
Реактивна агресивност Корелация на Пиърсън ,457** ,402** ,427**

Значимост (двустранна) ,000 ,001 ,001
N 61 61 61

**. Корелацията е значима при ниво 0.01 

Забележка: Р – раздразнителност; ЕЛ – емоционална лабилност; Ш – шизоидност.

Ø	 Емоционалната лабилност има статистически значима корелация (с ниво на 
значимост p<0,01 /Таблица 9) и права зависимост (R>0), и значителна корелация със скалата 
„раздразнителност”; както и умерена корелация (с ниво на значимост p<0,05) със скалата 
„шизоидност”. При скалата „социално себепредставяне” се вижда, че има обратна зависи-
мост  (R˂0) и слаба корелация, което е индикация, че при увеличаване на емоционалната ла-
билност нивото на скалата  „социално себепредставяне” спада, макар и слабо.

Таблица 9. Корелационен анализ на Пиърсън.
Р Ш СС

Емоционална лабилност Корелация на Пиърсън ,429** ,275* -,054
Значимост (двустранна) ,001 ,032 ,678
N 61 61 61

*. Корелацията е значима при ниво 0.05 

**. Корелацията е значима при ниво 0.01 
Забележка: Р – раздразнителност; Ш – шизоидност; СС – социално себепредставяне.

Ø	 Шизоидността има статистически значима корелация (,390**), (ниво на значи-
мост p<0,01) и права зависимост (R>0), и умерена корелация със скалата „социално себепред-
ставяне”. Това ни посочва, че при нарастване на скалата нараства и социалното себепредста-
вяне.

4.1.3.Изводи
Представените статистически резултати показват, че при повечето скали има положи-

телна корелация, която ни дава следните психологически особености на извършителите на 
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убийства и от двата пола: организираното поведение, дори и при наличие на лидерски умения  
най-високо корелира с „невротичност” и „реактивна агресивност”. Това е индикация, че 
извършителите на убийства са с преобладаващо организирано и криминално поведение под 
въздействие на негативни емоционални преживявания, които са провокирани от слабия им 
идентитет и дисбалансирана самооценка, както и повишена раздразнителност. Тези особе-
ности инициират при изследваните лица преобладаваща враждебност в ситуационен план и 
реагиране чрез спонтанна агресия, и в по-малка степен - чрез реактивна, която пък е характер-
на за лицата с повишена шизоидност и те ще я осъществят, когато бъде нарушено социалното 
им себепредставяне (тяхната самостоятелност и демонстрирането на собствените им способ-
ности). 

Извършителите на убийства от мъжката група превъзхождат женската по относителните 
дялове по всичките скали. Същите резултати се наблюдават и при вътрешно груповия дял, 
където мъжкия пол има превес при високите нива по: „психопатност” (53,3% към 50%), „ре-
активна агресивност” (44,5% към 43,8%), „шизоидност” (55,6% към 43,8%) и „социално се-
бепредставяне” (57,8% към 50%); за разлика от женския, който доминира по другите скали: 
„невротичност” (68,8% към 51,1%), „спонтанна агресивност” (31,2% към 17,8%), „раздраз-
нителност” (50% към 20%) и „емоционална лабилност” (37,5% към 26,7%).  

Мъжкият пол има следните качества: преобладаваща абнормна („психопатност” и „не-
вротичност”) личностна диспозиция с изразена шизоидност (по данни и от интервю: със 
синдром на шизоидно личностово разстройство – „безчувствен” тип са 9 осъдени) и мани-
пулативност (антисоциално поведение) в интеракциите. Тези особености показват наличие на 
лидерство, съчетано с автономност, което при мнозинството от тях е елемент от користния 
им начин на живот и е приоритет в социален аспект с меркантилен уклон, а при други – на 
личностна незрялост. Предпочитат самостоятелните дейности. Някои от тях са със слаба ко-
муникативност и иреални преживявания. Имат ограничена приятелска среда, която се дължи 
и на враждебната обстановка, в която пребивават.  Претенциозни и упорити в начинанията. В 
нагласите им доминират когнициите, като особено това се отнася за възрастните, за разлика 
от младежите, за които са характерни емоциите. Изразяват демонстриране на собствените им 
способности, което при повечето се манифестира с цел прикриване на недостатъците на тях-
ната личност, а при други  - за всяване на респект. По-този начин те изразяват криминалната 
си кариера, но същевременно и прикриват част от особеностите, инициирали извършените от 
тях престъпления. 

Жените имат следните личностни особености: изразена невротичност, която се дължи 
на техните малоценностни черти, вина и депресивни състояния, а при някои има личностна 
незрялост в междуличностните отношения. В нагласите им доминират емоциите пред когни-
тивния компонент. Притежават слаб идентитет и вградимост в интеракциите, както и адек-
ватност в ситуациите. Имат повишена чувствителност в отношенията им с другите, засягаща 
техния престиж или автономност или своенравното им поведение. Имат по-високо ниво на 
емоционални дефицити, защото те имат по-нисък праг на тревожност, на която се дължи спон-
танната им агресивност, подчинена на нисък самоконтрол, макар че може да бъде инициирана 
и от фрустрация, и да достигне до враждебност и/или жестокост. Раздразнителността им е 
предизвикана от несподелянето на емоциите или чувствата им, които засягат тяхното достойн-
ство. В поведенчески план са свръхчувствителни и имат фиксация върху негативните си пре-
живявания, и опит. С наличие на синдром на шизоидно личностово разстройство са 2 осъдени: 
„безчувствен” и „усамотен” тип.

4.2. Резултати от изследването с анкетния въпросник
Преживялите насилствени действия от изследваните извършители на убийства са в ка-

чеството им на пострадали (жертви) и свидетели (очевидци). И в двете категории разграни-
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чаваме пет вида насилие проявено към тях: „заплахи”, „удари с ръце (шамари и юмруци)”, 
„побой” и „нападения с нож/огнестрелно оръжие”. 

4.2.1. Преживяно домашно насилие
Относителният дял на анкетираните представили данни е в дипазона 23% до 37,7% от 

извадката. А делът на осъдените за убийства, които не са представили данни за представеното 
насилие преобладава при свидетелите (72,1% – 77%), в сравнение с жертвите (62,3% – 70,5%). 

Сравнителна характеристика. Пострадалите от трите типа насилие в дома им са с по-из-
разен относителен дял от свидетелите. Мъжката извадка има превес при потърпевшите на „за-
плахи” и „удари с ръце” и в двете категории; а женската преобладава само при жертвите на 
„побой”, за разлика от мъжете, които са били повече при очевидците.  

При честотата на преживяното насилие (по относителен дял на осъдените) данните са: 1) 
ежедневни – повечето жертви са жени, а свидетелите – мъже; 2) чести случаи – преобладават 
пострадалите жени, а мъжете при очевидците; и 3) инцидентни прояви – основно пострада-
лите и свидетелите са от мъжката популация. Женската популация е жертва преди всичко на 
насилие от страна на бащата и съпруга, но са очевидци основно на насилствени прояви от 
бащата към майката. Докато при мъжкия пол – пострадали и свидетели на насилствени деяния 
от страна на бащата. 

Еднофакторният ANOVA представи, че има статистически значима разлика между двата 
пола само при „пострадали от заплахи в дома им” (Таблица 10). Този извод е въз основа на 
F=5.4422, MSE=0.5104, р >0,1.

Таблица 10. Сравнение по пол (ANOVA).

Пострадали  от 
заплахи в дома им

df SS MS F р

Между групите 1 2.7778 2.7778 5.4422 0.0330**
Вътре в групите 16 8.1667 0.5104
Общо 17 10.9444

Забележка: ** p >1. *p < 0.1.

По признака „възраст”. От общия брой (мнозинството от  ИЛ са потърпевши на  повече 
от една от представените форми на насилие) най-много жертви и свидетели на: 1) „заплахи” 
са най-младите (11 ИЛ), след тях са 45-год. (8 ИЛ), пенсионерите (7 ИЛ), и зрялата възраст (6 
ИЛ); 2) „удари с ръце” – най-младите (13 ИЛ), следвани от зрялата възраст (10 ИЛ), 45-год. (9 
ИЛ), пенсионерите (7 ИЛ), и 55-год. (1 ИЛ); и 3) „побой” – пенсионерите (13 ИЛ), следват ги 
най-младите (11 ИЛ), 45-год. (7 ИЛ), и зрялата възраст (6 ИЛ).

4.2.2. Преживяно насилие в училище
Относителният дял на анкетираните представили данни е в диапазона 3,3% до 32,8%. 

А делът на осъдените за убийства, които не са представили данни за презентираното насилие 
преобладава при жертвите (83,6% – 96,8%) в сравнение със свидетелите (67,2% – 77%).

Сравнителна характеристика. Пострадалите от насилствени действия в училищна среда 
са значително по-малко от свидетелите по относителен дял. И в двете категории превъзхожда 
мъжкият пол. 

При честотата на преживяното насилие (по относителен дял на осъдените) данните са: 
1) ежедневни – жените имат превес и при двете категории: пострадали и свидетели; 2) чести 
случаи – срещат се само при мъжката извадка като при потърпевшите превес имат „ударите с 
ръце”, а при очевидците – „заплахите” и „ударите с ръце”; и 3) инцидентни прояви – основно 
жертвите и свидетелите са от мъжката популация и при трите вида насилие. Извършителите на 
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насилствените деяния са съученици на осъдените. Еднофакторният ANOVA презентира (Таб-
лица 11), че има статистически значима разлика между двата пола само при: 1) „Потърпевши 
от удари с ръце в училище” – F=14,6286, MSE=0.1944, р >0,1.; и 2) „Свидетелите на побой в 
училище”  – F=5.0420, MSE=0.4359, р  > 0,1

. 
Таблица 11. Сравнение по пол (ANOVA).

Параметър MS F Sig.
Потърпевши от удари с ръце в училище 0.1944 14.6286 0.0051**
Свидетели  на побой в училище 0.4359 5.0420 0.0444**

Забележка: ** p >1. *p < 0.1.

По признака „възраст”. От общия брой (мнозинството от  ИЛ са потърпевши на  повече 
от една от представените форми на насилие) с най-много жертви и свидетели при: 1) „запла-
хи” са най-младите (11 ИЛ), след тях са зрялата възраст (9 ИЛ), 45г. (6 ИЛ), и пенсионерите (3 
ИЛ); 2) „удари с ръце” – най-младите (10 ИЛ), следвани от зрялата възраст (8 ИЛ), 45г. (7 ИЛ), 
и пенсионерите (3 ИЛ); 3) „побой” – най-младите (6 ИЛ) и зрялата възраст (5 ИЛ). Групата на 
55г. са само вторични жертви (свидетели) на визираните насилствени действия.

4.2.3. Преживяно насилие в общността/квартала
Относителният дял на анкетираните представили данни е в диапазона 8,2% до 23%. А де-

лът на осъдените за убийства, които не са представили данни за този тип насилие преобладава 
при жертвите (77% – 91,8%) в сравнение със свидетелите (67,2% – 80,3%).

Сравнителна характеристика. Пострадалите от насилствени прояви в общността са 
по-малко от очевидците по относителен дял.  И при трите вида насилствени прояви преобла-
дава мъжката извадка.

При честотата на преживяното насилие (по относителен дял на ИЛ) данните са: 1) еже-
дневни – женската група има превес, както при пострадалите така и при свидетелите; 2) чести 
случаи – среща се само при мъжката група – пострадали и очевидци; и 3) инцидентни прояви 
– превес има мъжкия пол и при трите форми на насилие – потърпевши и свидетели. Извърши-
телите на насилствените деяния в мнозинството (по-често при мъжете) от случаите са познати, 
следвани от приятели, съседи и непознати. Еднофакторният ANOVA показва (Таблица 12), че 
има статистически значима разлика между двата пола само при: 1) „Потърпевши от удари с 
ръце в общността” –  F=2.9630, MSE=0.3600, р >0,1; и  2) „Свидетели на заплахи в общност-
та” –  F=6.5789, MSE=0.4222, р >0,1.

Таблица 12. Сравнение по пол (ANOVA).

Параметър MS F Sig.
Потърпевши  от удари с ръце в общността 0.3600 2.9630 0.1159**
Свидетели   на заплахи в общността 0.4222 6.5789 0.0281**

Забележка: ** p >1. *p < 0.1.

По признака „възраст”. От общия брой (мнозинството от  ИЛ са потърпевши на  повече 
от една от представените форми на насилие) с най-много жертви и свидетели се срещат при: 1) 
„заплахи” са най-младите (8 ИЛ), след тях са пенсионерите (7 ИЛ), зрялата възраст (6 ИЛ), и 
45г. (3 ИЛ); 2) „удари с ръце” – зрялата възраст (9 ИЛ),  следвани от най-младите (7 ИЛ), 45г. 
(5 ИЛ), и пенсионерите (3 ИЛ); 3) „побой” – най-младите (7 ИЛ), следват ги зрялата възраст 
(4 ИЛ) и пенсионерите (2 ИЛ). Групата на 55г. са само вторични жертви (свидетели) на визи-
раните насилствени действия.
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4.2.4. Преживяно насилие от нападения с нож
Относителният дял на анкетираните представили данни е в диапазона 13,1% (свидете-

лите) до 24,6% (жертвите). Делът на осъдените, които не са представили данни за визираното 
насилие е по-малък при пострадалите 75,4% в сравнение със свидетелите 86,9%. 

Сравнителна характеристика. Пострадалите от нападения с нож са с по-голям относите-
лен дял от свидетелите на подобни атаки. Мъжката група имат превес над женската и в двете 
категории. 

При честотата на преживяното насилие (по относителен дял на изследваните лица) да-
нните са: 1) ежедневни – пострадали само при мъжката група; 2) чести случаи – среща се само 
при мъжката група – очевидците, а при жертвите нивото е по-равно разпределено между поло-
вете; и 3) инцидентни прояви – превес има мъжкия пол като потърпевшите са повече от свиде-
телите. Същото съотношение се отнася и за женския пол. Еднофакторният ANOVA показва, че 
няма статистически значима разлика между двата пола.

4.2.5. Преживяно насилие от нападения с огнестрелно оръжие
Относителният дял на анкетираните представили данни е в диапазона от 13,1% (свиде-

телите) до 23% (жертвите). Делът на осъдените, които не са представили данни за посоченото 
насилие е по изразено за очевидците (86,9%) в сравнение с пострадалите (77%).

Сравнителна характеристика. Жертвите на нападения с огнестрелно оръжие са с по-го-
лям относителен дял от свидетелите на подобни атаки. Мъжката популация превъзхожда жен-
ската и в двете категории. 

При честотата на преживяното насилие (по относителен дял на осъдените) данните са: 
1) чести случаи – среща се само при пострадалите и нивото е по-равно разпределено между 
половете; и 2) инцидентни прояви – превес има мъжкия пол като потърпевшите са повече от 
свидетелите. Същото твърдение се отнася и за женския пол.  Еднофакторният ANOVA индики-
ра, че липсва статистически значима разлика между двата пола.

Изводи. Въз основа на количествените данни можем да твърдим,  че основният фактор 
генериращ насилие над самите извършители на убийства в тяхната индивидуална история, 
който дава отражение на тяхната личностна, емоционална и социална вградимост в общест-
вените норми, е дисхармоничната им семейна среда, и в значително по-малка степен влияние 
оказва извън семейната среда (училищна и квартална). Но все пак насилието в училищната и 
кварталната среда влияят не само върху образователния ценз на извършителите на убийства, 
но и върху възпитанието и начина на живот на лицата. Тези две среди при някои от осъдените 
са изградили асоциално поведение, користна целенасоченост в интеракциите, употреба/злоу-
потреба с алкохол/амфетамини. При 1/6 от осъдените се констатира, че са живеели в дисба-
лансирана социална среда (семейна, училищна и общност). Съгласно представените по-горе 
данни, извършителите на убийства са били нападани по-често с нож, отколкото с огнестрелно 
оръжие.

4.2.6. Обсъждане и изводи
При сравнението на получените психологически данни на индивидуално ниво можем да 

твърдим, че при мнозинството от изследваните лица и от двата пола посочените прояви на на-
силие са оказали значимо влияние, инициирало психични и поведенчески разстройства – с по-
вишена тревожност и нежелание за общуване. Тези особености са предпоставка за трудности 
в процеса на социализация, изразяващи се в страх от близост и обвързване с други хора. При 
определени условия виктимизирането ги е изградило податливи на: 1) криминогенни влияния, 
и 2) изолиране от другите. Тези особености са инициирали и криминалния акт. Преживяваното 
от тях насилие може да предизвиква протестни реакции, свързани с намерение за причиняване 
на болка и вреда на околните. Посочените личностни и поведенчески особености на осъдените 
са основен елемент възпрепятствал тяхната емоционална и личностна социализация, и инте-
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грация в обществото.

4.3. Влияние на фактора „преживяно насилие” върху параметрите, измервани с 
ММРІ-2

Преживяното насилие влияе върху резултатите от всички скали на ММРІ-2. Преживя-
ното насилие, независимо от честотата му, е оказало влияние върху негативните личностни 
особености на извършителите на убийства, което е инициирало криминалния акт, но с тече-
ние на времето и под въздействието на корекционно-терапевтични интервенции от страна на 
психолозите в ГДИН, влиянието на фактора намалява при повечето скали, като от особена 
важност това се отнася за скалите   „невротичност” и  „шизоидност”, което предполага, че 
в условията на изолация осъдените пребивават в по-балансирана среда, където конфликтите в 
интерациите са по-ограничени за тях. Материалните условия тук са по-добри, оклоктото тези, 
в които са живели в обществото. При анализа на тези данни отчитаме и   високия процент на 
прикритост (62,3% – 70,5%) от страна на осъдените. Според статистическите сведения (декла-
рираните данни от анкетата) твърдят, че: 1) само между 10% и 20% от осъдените са живяли в 
дисбалансира социална среда, която е изградила при тях нарушена социална, емоционална и 
личностна зрялост, и затруднена вградимост в обществените норми; и 2) при останалата извад-
ка от изследваните лица негативните личностни характеристики не са инициирани от фактора 
„преживяно насилие” и по скоро се дължат на дисхармонично личностно развитие в съчетание 
с негативни социални фактори.  

заключение

Извършителите на убийства притежават изразена организираност по отношение плани-
рането на техния начин на живот. Този показател представя устойчивостта на техните лидерски 
асоциални действия (при някои дори патологични) срещу нормите на обществото. Дименсията 
не определя ситуационното поведение или нагласата на изследваните лица. Характеризират 
се с абнормна личностна диспозиция (повишени нива на „невротичност” , „шизоидност” и 
„социално себепредставяне”), което е индикация  на външен локус на контрол, особено при 
мъжете; емоционална ригидност, ограничена приятелска среда, упоритост достигаща до ри-
гидност, която кореспондира с автономност и претенциозност; егоцентрични; неспокоини, не-
устойчиви, своенравни и раздразнителни, което поведение акумулира тяхната агресивност/
враждебност в интеракциите и в ситуациите. 

В изследването разграничихме четири основни типа убийства по Ръководството за класи-
фикация на престъпления на ФБР /J.E.,Douglas, et al., 2006/, което използвахме за сравнение по 
казуси (анализи на случаи). С най-голям относителен дял (59%) са извършителите на убийства 
при „хулигански подбуди”, при които мъжкият пол има превес над 4:1 към женският; следвани 
от осъдените за убийства в „семейна среда” (23%), с еднакво разпределение между полове-
те; следват ги извършителите на „углавни убийства” (9,8%) – по-често срещан при мъжката 
извадка (в съотношение 5:1); и последни са осъдените за убийства (с мотив) за „запазване на 
наследство” (8,2%), преобладава мъжката група (в съотношение 4:1). С най-значим процент за 
женския пол (с по 7 лица /43,8%/) са първите два основни профила.  

Изследванията по проблематиката е желателно да имат продължение, защото престъпле-
нията, каквито са убийствата, са свързвани с мярката за оценяване на социалния и моралния 
стандарт на всяка една нация.
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ДЕСТРУКТИВНИ РЕЛИГИОЗНИ ОБЩЕСТВА И КУЛТОВЕ,  
УПРАЖНЯВАЩИ ПСИХОЛОГИЧЕСКО НАСИЛИЕ  

ВЪРХУ ЛИЧНОСТТА

Севда Маринова,
Нов български университет

DESTRUCTIVE RELIGIOUS SOCIETIES AND CULTS, WHICH APPLY 
PSYCHOLOGICAL VIOLENCE ON THE PERSONALITY

Sevda Marinova,
New Bulgarian University

Aнотация: Контролът върху съзнанието е интересувал много учени. Освен обществени норми, ко-
ито се реализират чрез процеса на социализация, съществуват и други влияния върху личността, които 
нямат нищо общо с интересите на социалното развитие.  В последните години постепенно започна да се 
повдига завесата върху тези дейности. Става дума за: манипулиране на сетивните възприятия и съзнание-
то, деструктивни религиозни култове, психологическа обработка на индивида, психохирургия и др. Много, 
нищо неподозиращи хора, са станали жертва на тези програми. След такава манипулация те се връщат 
в света като различни хора, с вътрешен конфликт в психиката си и с изкривени представи за социално 
поведение. 

Abstract: Control of consciousness was of interest to many scientists. Apart from the social norms that are 
implemented through the process of socialization, there are other influences on the personality that have nothing to 
do with the interests of social development. In recent years, the curtain has gradually begun to curb these activities. 
These are: manipulation of the senses, destructive religious cults, psychological treatment of the individual, psy-
chosurgery, etc. Many, unsuspecting subjects have been the victims of these programs. After such manipulation, 
they return to the world as different people, with an inner conflict in their psyche, and with distorted notions of 
social behavior.

уВод 
Информираността е важна предпоставка за намаляване на отрицателното въздействие на 

деструктивните общества в национален и международен мащаб.
Проблемът с псевдорелигиозните групи и скандалите с тях поставиха този вид вредни 

организации в центъра на общественото внимание. Проблемът с тези групи е глобален, умно-
жават се непрекъснато и логично изникват въпросите защо и как се случва това. Тезата, че на 
гибелното влияние на сектите се поддават само психически лабилни хора не винаги е вярна. 

Създателите на религиозни групи са експерти в манипулацията с цел лично обогатяване 
и власт. Така наречената „манипулация с надежда“, „бомбардиране с любов“, съчетани с бляс-
кави обещания, често крият желанието за ползи на техния автор. Механизмът на тази манипула-
ция е изследван от много специалисти. Словесни клишета ограничават мисленето в рамките на 
абсолютното добро и зло. Според американския психиатър Робърт Джей Лифтън (Крейгхейд, 
Едуард, Немероф, 2008 г.) от основно значение за постигането на пълен контрол е задълбочената 
личностна манипулация. Индивидът трябва кардинално, с коренна промяна да промени мисле-
нето и поведението си, което води до страх, несигурност, дезориентация, но без да осъзнава, че 
е жертва на нарочна човешка външна намеса. Тоест, промяната трябва да изглежда спонтанна, 
предизвикана от „висша сила“. Идеята за висша намеса е централна за всички религии и секти. 
    Водачът се самообявява за пратеник, избраник, който получава просветление свише и е нато-
варен с мисията да сподели това просветление с целия свят. Лифтън нарича това „изпълнение на 
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мистичния императив“, при което трябва да се пренебрегнат всички въпроси, свързани с нормал-
ното човешко добруване и моралната разлика между правилно игрешно.(Лифтън,Робърт,2010) 
   Създаването на мистична аура около действията на сектата играе особено важна роля в 
процеса на тотална манипулация. Прави се категорично и абсолютно разграничение между 
вътрешния свят на „избраните“, който естествено представлява правилното, доброто и чис-
тотата, и външния свят - злото, покварата и заплахата. Последователите биват убеждавани, 
че абсолютната чистота и правилност е постижима и, че всичко, извършено в името на това 
постижение, е добро и морално.

Желанието за осигуряване на някаква форма на безсмъртие е един от инстинктивните 
човешки стремежи, от които сектите се възползват пълноценно. В основните световни религии 
идеята за рая неизбежно присъства под някаква форма. Сектите обаче обещават този рай по-ско-
ро и за по-ограничен брой избрани. Приятното чувство, че си избран, определен за по-висше 
създание от околните, е естествено и съвсем лесно обяснимо. На всеки му харесва да се чув-
ства по някакъв начин уникален. От друга страна, естествено е и обратното - да се стремим да 
сме част от някакво общество. Съчетанието между тези два донякъде противоречиви стремежа 
работи много добре в полза на сектите. Членовете им се чувстват и уникални, защото са „избра-
ни“ сред толкова много други, и принадлежащи към едно затворено, по-съвършено общество. 
    

проблемът

Образованието заема централно място да съхрани знанията и да ги предаде на следва-
щите поколения след нас. Тази задача е с висша цел и може да бъде смисъл в човешкия живот. 
Знанието е трамплинът, което изтласква мечтите и интереса напред, задоволява потребността 
от успех в живота с културно постижение на ума и сила на интелекта. Това може да предизвика 
вътрешно напрежение, но тъкмо това напрежение е необходима предпоставка за психическо 
здраве. В резултат читателят ще намерят себе си въоръжен с по-голямо разбиране на същност-
та на проблема си и по-добра възможност да оцени и да се справи в подобни ситуации. 

Често религиите се поставят над академичното и университетското образование като аб-
солютната истина за света в който живеем. Един от факторите в живота е естествения интерес 
на човека към непознатото и тайнственото. Религията е организирана система от вярвания, 
идеи, митове, легенди, теории, фолклор, предания, практики и ритуали, целящи да подпомог-
нат близостта до свещеното или трансценденталното, т.е. Бог, висша сила, върховна реалност. 
Включва изучаване на светите книги, молитви, медитация, религиозни служби, групово почи-
тане на Бога. Но ако религията е представена като по-вярна от образованието и науката за 
житейските истини,  измества образованието в умовете на религиозните хора! 

Често пъти една религия се изпразва от съдържанието си на вяра и се превръща в систе-
ма от сляпо изпълнявани правила и ритуали, които се сливат с народностната култура и бит.      
Различните религиозни практики през вековете са били причина за противоречия между инди-
види, групи и народи. (Ненов,  ван Кампен, 2007)

Векове наред религията се е домогвала да надникне в дълбините на вътрешния психичен 
свят. Стреми се да даде отговор на всевъзможни въпроси и интереси, да разбули много тайни 
и загадки. Особена битка за надмощие с науката религията осъществява с въпроса за душата. 
Нейните твърдения по този въпрос разпалват много спорове. Религията се занимава с неосеза-
еми неща, с абстрактното и трудно обяснимото, като основните компоненти са интелектуални 
и емоционални. Това са амбивалентни емоции. Например страх и любов, страх и благодарност, 
любов и страхопочитание. Религиозните чувства влияят върху познавателните процеси с цен-
тър даден личностен смисъл. Религията формира състояние на своеобразно психическо и 
мисловно посвещаване. Психолозите, интересуващи се от религиозното поведение, се зани-
мават с търсенето на предшестващите условия, които стимулират такова поведение, емоцио-
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налният фон, мотивацията и каква е ролята на религията за душевното здраве, ценностите и 
моралното поведение. (Крейгхейд, Едуард, Немероф, 2008 г.)

От психология на религията е  известно, че религиозния живот на човека се изгражда 
върху психологични основи (Панчовски, 1943), а вярата в Бог се явява основен двигател на 
това изживяване. Основен принцип за вярата в Бог е стремежа към безсмъртие. При изграж-
дане на личностно отношение към Бог вярващият човек преживява този акт дълбоко в своята 
същност, психически свеждано към емоциите, интелекта, интуицията. Външният аспект се из-
разява в институцията, религиозната общност, която съдържа задължителни закони, правила, 
норми, морални изисквания, догми, култови форми, нравствени предписания. Именно тук се 
срещат деструктивни внушения, които влизат в противоречие и конфликт с природата 
на психичния свят на човека като съхранение и развитие на Аза, (Костов, 2008) като сред-
ство за спасение.

Световните религии винаги са съпътствани от секти – отклонение от тях, които тълкуват 
по нов начин ученията им и обикновено се отделят организационно от официалната църква. 
Започват да тълкуват по своему Библията, създават свои общности и като краен ефект от дей-
ността им се увеличава хаосът в християнския свят. Възможно е да се чете нещо от достоверен 
източник, но да се разбере погрешно определен въпрос. Възможността за грешки при личния 
опит е добре документирана. Разумът може да греши. Към тези общества можем да включим 
окултни движения и Ню ейдж.

Вярата е субективна, лична, свързана е с ежедневните дела на личността, с молитва 
към Бог за успех, мъдрост за справяне в заплетени ситуации. Вярата не се предава на дру-
га личност, здравословна е за психиката, не води до фанатизъм и крайности. Религията 
е групово занимание - предава се на групата, а вярата в Бог е самостоятелно занимание 
на ума и душата.

Съществуват обаче религиозни магьосници и мошеници, които  не се интересуват 
от вяра и религия, а реализират бизнес-проекти. Това е успешна злоупотреба с хората, 
които биват манипулирани и в резултат губят своите финанси и имущество, но което е 
много по-страшно - загубват своето душевно здраве.

манипулатиВни техники

Основен инструмент в манипулацията на хората е езикът. Водачите на секти създават 
ограничен речник, с който се борави непрекъснато и всичко се обяснява с кратки, обобщаващи 
и безапелационни клишета. Езикът като основно средство за комуникация оказва особено си-
лен ефект върху всяка психика. Ограничаването на използваните словесни средства неизбежно 
води до ограничаване на мисленето. Използването на определените клишета засилва чувството 
за принадлежност към групата. Както казва Едуард Сапир, „ако говори като нас, значи е един от 
нас“. (в. Атака, бр. 74; 2006) Тези клишета са разделени на две групи, отразяващи разделението 
на света. Тези две групи друг изследовател Ричард Уийвър нарича „божествени термини“, които 
изразяват целите, действията и идеите вътре в сектата и „дяволски термини“, които се отнасят за 
външната реалност. Пример за божествените термини е думата „мисия“. (в. Атака, бр. 74; 2006)  
     Мисията да каже „истината“ на света, да извиси избраните над околните, „покварени“ 
хора, да ги пречисти и предпази от грехове. Идеята за Дявола, в каквато и да е форма, също 
е неотделима част от всяка сектантска доктрина. Страхът трябва да се поддържа на високо 
ниво, затова всички извън сектата биват провъзгласени за слуги или жертви на дявола. Проя-
вата на съмнение към идеите или моралността на сектата е предизвикана от намеса на дяво-
ла. Изобщо, абсолютизирането на доброто и злото в основна степен се развива чрез словото. 
    Важен аспект от действията на сектите е рязкото разделение между тези, които имат право да 
съществуват, тоест членовете, и другите, които нямат това право, тоест външния свят. Вярата 



1141
в доктрината на сектата е единственият не само правилен, но и възможен начин на съществу-
ване. Ето защо за последователите на сектите възможностите са две: живот чрез групата или 
буквално небитие, изчезване извън нея. Това е основният човешки страх, на който разчитат 
сектантските водачи - дълбоко вкоренения страх от смъртта, от несъществуването. Това съз-
дава един много характерен комплекс за вина към организацията. Тази вина се отъждествява 
с вина пред Бога, тъй като организацията е единственият негов представител на земята. Спа-
сението на човека се поставя в пряка зависимост от неговата вярност към организацията и от 
изпълнението на абсолютно всички нейни изисквания. Това, от една страна, изключва всякаква 
възможност за конфронтация или дори критично отношение към организацията, а от друга 
страна, води до непрекъснат страх и дълбоки депресии, стигащи понякога и до самоубийство.    

Чувството на вина и греховност често пъти се утежнява от факта, че повечето секти про-
повядват път за постигане на съвършенство и безгрешен живот. Тъй като това е утопия и не 
може да бъде постигнато от нито едно човешко същество на този свят, човекът бива изправен 
пред неразрешим проблем. И така, той или започва да лъже себе си и постепенно изгубва чув-
ството си за реалност, или изпада в дълбока депресия, водеща до самоубийство, или разбира 
фалша и бяга от сектата. Много често могат да се срещнат членове на секти, които живеят със 
самочувствието на някаква свръхестествена святост и безгрешност. „Всички ние тук работим 
за слава Божия!”, „Вие какво, ще спорите с благословението?!”, „Къде ви е смирението?”… 
Думата-чук и думата-брадва „Бог ще те накаже“ – това е обичайният капан. Манипулацията 
със страха е проста и очевидна – разбираш от какво човек се страхува най-много и започваш 
да го плашиш с това. 

Следващото е чувството на вина, което много лесно се провокира у човека, особено, 
ако той е свикнал към това от детство. След това е неувереността в себе си. Когато някой не е 
уверен в себе си е лесно да бъде докаран до безпомощност. По-нататък – натискът на статуса. 
Статусни маркери, които закрепват отношенията от долу нагоре и от горе надолу. От тях може 
да се излезе само, ако се отдели статуса от смисъла на изказването. Ако под „духовната“ грижа 
на някой, вместо да чувствате, че ставате по-силни, вие чувствате все повече и повече несво-
бода, това е верен признак, че трябва максимално бързо да излезете от затворения кръг и да се 
посъветвате с някой друг, авторитетен за вас човек.

Характерния метод на сектите за промяна на съзнанието на техните членове с внушение-
то, че те са нещо повече от останалите хора и единствено познават истината и правилния път. 
Това е много фина игра с човешката гордост и стремеж към власт и величие. Този метод е бил 
използван от много диктатури и съвсем не е нов. Можем да си припомним нацистката идеоло-
гия или някои други, подобни на нея. Поради окултните практики, широко разпространени в 
повечето секти, действително се срещат свръхестествени преживявания, които допълнително 
убеждават човека в неговата божественост. Тук е редно да се спомене и един от много широ-
ко разпространените начини на действие на много секти – това е използването на Библията. 
Те много обичат да се позовават на нейния авторитет и дори да представят ученията си за 
християнски. Но това, което най-често се прави, е, че отделни пасажи се измъкват от техния 
контекст и се използват в подкрепа на учението на сектата, като се тълкуват в противоречие с 
цялостното учение на Библията. Често пъти биват прибавяни допълнителни неща, твърди се, 
че Библията не е точно преведена, и се произвеждат такива “точни преводи“, какъвто е напри-
мер преводът “Нов Свят“ на Свидетелите на Йехова. В други случаи се изнамират други книги, 
които допълват Библията, както е при Муун, при мормоните и др.

Страстите са най-устойчивите форми на преживявания и обхващат цялостно човека, 
откриват въвлечеността, разкриват смислова значимост на дейностите на съзнанието. Те са 
завладяващи и тласкат човека към идеализъм и страдание, които може да бъдат разрушителни 
или да издигнат до героизъм. Характерно е това, че „пуснала корени“ в човека, го завладява из-

ДЕСТРУКТИВНИ РЕЛИГИОЗНИ ОБЩЕСТВА И КУЛТОВЕ, УПРАЖНЯВАЩИ ПСИХОЛОГИЧЕСКО ...



ЮРИДИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ
1142
цяло. Това изпълнява и познавателна функция във висшите проявления и е завършващо звено в 
сложните взаимоотношения между емоционалната и интелектуалната сфера. Затова, емоциите 
играят важна роля при отдадения религиозен човек.   

Ето някои основни методи за негативна манипулация на личността в деструктивните 
секти:

Контрол на съзнанието. Това е принудително преформиране на мисленето и убежде-
ниеята, отслабване и премахване на личностната психична защита на индивида. Съществуват 
най-малко шест техтики за контрол върху съзнанието:

•	установяване на контрол над времето и физическата среда, в която съществува човека, 
особено при неговите размишления

•	създаване на усещане за безсилие, суеверен страх и зависимост при показани нови стан-
дарти на поведение от даден лидер и центриране в умовете на другите само неговото 
мнение за правилно

•	манипулиране с поощрения и наказания за постигане от лидера поведение и нагласи
•	създаване на строго контролирана система, в която инакомислещите започват да се 

чувстват непълноценни
•	потискане на предишното социално поведение и нагласи
•	държане в незнание за контекста
Контролът на поведението реализира чрез следните похвати:
•	къде, как и с кого живее и общува члена на групата
•	какви дрехи и какъв външен вид има члена на групата
•	с какво да се храни
•	финансова зависимост
•	даване на десятък (една десета част от месечните доходи в полза на сектата)
•	даване на дарения във вид на имоти и парични средства на сектата
•	забрана на лични развлечения и интереси
•	за вземане на лични решения се иска позволение
•	съобщаване на собствените мисли и чувства пред по-старшите
•	забрана за индивидуална изява
•	строги правила и предписания
Специфична и много съществена форма на контрола в деструктивните секти е информа-

ционният контрол, който се изразява в:
•	деформиране на информацията в желано направление
•	заповед да се чете само литературата на сектата, извън нея няма истина
•	ледене на членовете  на групата помежду им 
•	създаване на условия за изпитване чувство на вина, суеверен страх, чувство на гре-

ховност и зависимост
Контролът върху мисленето:
•	усвояване на доктрината на групата като неоспорима истина
•	черно-бяло мислене;
•	противопоставяне на хората от външни свят (ние и те)
•	използване на мисловни клишета
•	внедряване на единствено „правилни“ и „добри“ мисли 
•	отказ от рационално и налитично мислене
Емоционален контрол:
•	стесняване на емоциите
•	създаване на усещане за вина и извънредна експлоатация на чувството за вина
•	извънредна експлоатация на чувството за страх
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•	създаване на фобии – липса на бъдеще без групата или нейния лидер 
Процесът на упражняване на контрол преминава през следните задължителни ста-

дии:
•	„Размразяване“- преоценка на собственото „греховно“ минало, съмнение в собствената 

идентичност
•	„Изменение“ - постепенно създаване на нова идентичност, блокиране на мисленето, 

контрол на средата
•	„Замразяване“ - укрепване на новата идентичност, отделяне от миналото поведение, 

отказ от собственост, ново семейство (сектата), изолиране от роднините и общество-
то, нов външен вид, ограничаване на приятелствата само в общността, семинари в 
уединение, ново име.

Ето и няколко култови клишета, които се използват за психологическа манипулация на 
личността в деструктивната секта:

•	физическото здраве – извън култа има: болести, смърт, катастрофи, промяна на сексуал-
ната ориентация, наркомания, проституция и др.;

•	психологическото здраве – извън сектата има: умопомрачение, нещастия и страдания, 
депресии – само в сектата има духовно здраве

•	духовен живот – извън сектата има: загуба на духовност, нападения на свръхестествени 
същества, обладаване от зли духове, загубен за спасение, вечно страдание от грехо-
вете;

•	социален живот – извън сектата има: отхвърляне от другите, липса на приятели, загуба 
на работа, липса на финансов просперитет;

Чрез тези въздействия се възбуждат поведенчески реакции при силна емоционална въз-
буда и липса на способност за рационално мислене. В тази схема лъжехристиянството  в дес-
труктивните секти насърчава ангажирането с разрушителни жизнени стилове. (Крейгхейд, 
Едуард, Немероф, 2008). Увлечени от откровенията на своя „месия“, в сектите попадат хора, 
претърпели различни житейски драми, безработни и отчуждени от социалния живот. Другата 
специфична целева група са интелигентните, образованите, обществено значимите хора. Това 
са лекари, учители, адвокати, журналисти, общественици, инженери и финансисти, хора на 
изкуството. 

Как тези интелигентни хора попадат в сектите? Най-висшата форма на убеждаваща ко-
муникация се основава на вдъхновението. То може да се предлага под формата на надежда, 
даване на смелост или вяра в себе си. За много хора това приема формата на религиозен опит, 
за други вяра в някаква кауза.  Когато даден апел е постигнал това емоционално преживяване, 
той е достигнал до най-убедителната форма на комуникация. Проповедникът обещава прежи-
вяването на мечтата, че човек ще триумфира над злите сили на съдбата, болестите и смъртта. 
Убедителната комуникация, т.е. вдъхновението е много повече въпрос на сърцето, отколкото 
на мозъка. Всяка промяна в убежденията в свръхценни идеи изисква приспособяване отново – 
най-болезнената и силна емоционална травма.  Достига се до състояние на фанатизъм. Това е 
обсесивно прилепване към „правилното“ на свръхзачитания авторитет, заедно с агресивна на-
падателност към „чуждото“ и „различното“, липса на емоционална толерантност, неприемане 
на различията. Кучешки защитен инстинкт за нападателна агресивна защита на „правилната 
гледна точка“, с перверзно удоволствие и със силен стремеж за приобщаване на инакомисле-
щите към приетите. 

религия и бизнес

За някои вярата и религията е духовната страна на живота. За други това е чудесна въз-
можност да се правят пари. Това не трябва да се преструваме, че не забелязваме. Всички кло-
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нове на секти и световни религии са обсебваща пирамида. Религията – това е политика – изку-
ството да управляваш хора. Основният религиозен постулат е безрезервна вяра. Деструктивни-
те религиозни секти са плодородна почва за контрол на човешкото поведение и съзнание. Така 
е сравнително лесно да се прибират финансите на членовете чрез т.нар. „десятък“. Манипули-
раният робски мозък лековерно пуска голяма част от личните си средства, защото желязната 
дума „Бог го иска“, „На Бог ги даваш“, „Тази десета част е на Бога и ти крадеш него, ако не 
ги дадеш“, „Дай, за да те благослови Бог“, „Той вижда колко даваш“, „Колкото повече даваш, 
толкова повече Бог ще ти ги върне стократно“. Отделно от тези приходи се дават доброволни 
дарения в пари, имоти и жилища. 

Религиозният бизнес винаги е бил на печалба, без загуба, без пот. Битката за имущество-
то и финансите на последователите се управлява от опитни маркетинолози и екипите им, които 
работят по привличането на активите на сектите. Набляга се основно на непопулярни за обик-
новения бизнес трикове – раздаване на безплатна храна, помощи с дрехи или подслон. Раздават 
се агитиращи материали с обещания за „Божия помощ“  на проблемите на златните рибки, хва-
нати в мрежите им. В мрежите им попадат самотни хора, които са изоставени от близките или 
нямат роднини, но пък разполагат с имущество, от благодарност за социалната им подкрепа да 
препишат имуществото си на фирмата, извинете, „църквата“. Голяма част от деструктивните 
религиозни секти се регистрират като фондации с благотворителна, образователна или здравна  
цел. Тази лавина от внимание, която се изсипва върху жертвата почти винаги води до оплита-
нето й в мрежата на организацията. Тези организации са изключително отворени към всички 
достижения на съвременната психология, мрежовия маркетинг, рекламата и пиара, методиките 
на специалните служби. В резултат религиозният бизнес процъфтява, много делово сектата 
измъква доходи и имоти от доверчивите си членове. 

деструктиВна Вина и морален тормоз

Вината принадлежи към емоциите на самосъзнанието. Тя подтиква към равносметка, 
основана е на самооценката и оценката на другия. Вината има и „тъмна“ и „светла“ страна. 
Натоварва с отговорност и изменения на отношенията с другите, създава гранични обърква-
ния, невъзможност да се развие устойчиво чувство за собствения Аз (Стаматов, Сарийска, 
2004). Деструктивната религия развива тъмната страна на вината, тласка към прекомерно са-
монаказание, провокира развитието на депресия и тревожност. Азът осъзнава, че извършеното 
е забранено и това го кара да се чувства виновен, защото е приел да бъде под авторитета на 
закона. Признаването на авторитета (в случая Бог), ще продължи да предизвиква вина, ако 
извършеното се преживява като прегрешение. При тази вина азът може да очаква  възмездие, 
което прераства в суеверен страх, да изпита ужас от извършеното или да се опита да направи 
нещо, с което да възстанови справедливостта, да изкупи стореното чрез нещо  добро. Вината е 
чувство, от което Азът иска да избяга. Освобождаването от вината е свързано с преобразуване 
на ситуацията, със смисъла  на преобразуването (Стаматов, Сарийска, 2004).

Човешкото въображение е безгранично, когато трябва да убие у другия добрия му образ. 
Така се прикриват собствените слабости и се заема позиция на превъзходство. Защото, да под-
чиниш някого психологически, достатъчно е да го въвлечеш в лъжи или компромиси, които 
ще го направят съучастник в перверзния процес. На тази основа функционират тоталитарните 
режими, включително и сектите и култовете. Жертвата е длъжна непрекъснато да бъде безу-
пречна, без видими пропуски.

Моралният тормоз чрез свръхморала в религиозните общества е трудно да се спре, тъй 
като се предава от поколение на поколение. Това е психическо малтретиране, което често убяг-
ва от вниманието на околните, но нанася все по-големи  поражения, защото си слага маската 
на възпитание и образование. Става дума за черна педагогика, чиято цел е да сломи волята и 
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да превърне поклоника в послушно, покорно и безволево същество.  Словесно насилие, пре-
калени изисквания, противоречиви или невъзможни за изпълнение нареждания – така се губи 
възможността да се изгради индивидуалност или самостоятелни мисли, подчинявайки се на 
чуждия авторитет. Така се създава морална паника у индивида (Бернайс, 1928)

Първата фаза представлява процес на прелъстяване, период, през който жертвата губи 
равновесие и доверие в себе си. Отначало агресорът я прелъстява, после започва да ѝ влияе, 
накрая напълно я завладява, като ѝ отнема всяка свобода. Прелъстяването откъсва жертвата от 
реалността. Завладяването, това е интелектуално и морално господство, жертвата трябва да се 
почувства слаба, за да прегърне идеите на агресора, като така се завладява духа на жертвата. 
Завладяването има три основни измерения:

•	акт на присвояване на чуждата личност
•	установяване на господство, при което другият е държан в положение на покорство
•	жигосване, чрез което агресорът оставя следата си върху ума и психиката на жертвата
Жертвата долавя агресивността на посланието едва когато агресията е преминала въ-

трешна граница на психична поносимост и жертвата е в непоносима криза.  Например  в сек-
тата авторитетът казва: „Вие не можете да разбирате Библията. Бог изпрати мен да ви науча 
как да я разбирате. Чрез видения и сънища ми насочи вниманието как да я разшифровам. Ако 
не направите това или онова, Бог няма да ви спаси. Ако не приемете, отхвърляте Бог и неговия 
пророк“. Авторитетът в сектата е мегаломан, който смята, че е компетентен по всички въпро-
си, че единствен знае кое е истина и кое - не. Държи се като морализатор, изпълнен със студе-
но чувство на превъзходство, самоизтъква се като поборник за най-висши морални ценности, 
успява да заблуди околните и да си създаде добър образ. Обича да порицава и да наставлява. 
Напълно е лишен от интерес и състрадание към другите, смята, че всички са му длъжни, кри-
тикува наред, а сам не приема никакви упреци и критики. Като посочва слабостите на другите, 
си затваря очите за своите и се предпазва от психотичната тревожност. Не се интересува от 
сложните емоции на другите. Те са слепи за личността на другия и за различието му, освен 
ако не решат, че това различие им пречи. Другите трябва да се съобразяват със собствената им 
представа за света. Силата им е в тяхната безчувственост, нахлуват в психичната територия 
на другите без чувства. Смазват всяко въодушевление около себе си, поглъщат положителната 
енергия на околните, психически парализират. И тъй като натискът продължава през дълги 
периоди от време, понякога години, съпротивата на психиката се изчерпва и той вече не може 
да избегне появата на хронична тревожност. Появява се разстроена неврохормонална дейност. 
След дълга поредица от неуспехи, жертвите се обезсърчават и сами предизвикват неуспеха 
си. Последствията са чувство на безполезност, безсилие, поражение, унижение и безизходица. 
Именно това чувство, а не толкова трудната или опасна ситуация, отключва депресията.    

психологическа помощ

•	Д-р Марлен Лайънъл е консултант по човешко развитие в Сан Франциско. Последните 
20 години тя се занимава с консултация на мъже и жени в процеса на възстановяване 
от различни форми на религиозен фундаментализъм или т.н. депрограмиране, чий-
то психологически симптоми не просто се задълбочават благодарение на религията, 
която изповядват, но също така са причинени от самата нея. Тя дава наименование 
на това, което тя нарича „синдром на религиозната травма“ (СРТ) и започва да пише 
и говори по въпроса пред професионална публика. (https://lifestyle.framar.bg) СРТ е 
група от симптоми и характеристики, които обикновено вървят заедно и са свързани 
с болезнени преживявания, причинени от религията. Те са резултат от две неща: за-
дълбочаването в контролираща религия и вторичен сблъсък с напускането на рели-
гиозната група. Определението на СРТ дава възможност за именуване и описание на 

ДЕСТРУКТИВНИ РЕЛИГИОЗНИ ОБЩЕСТВА И КУЛТОВЕ, УПРАЖНЯВАЩИ ПСИХОЛОГИЧЕСКО ...
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група от хора, които често могат да бъдат незабавно разпознати. Жигосването, чрез 
което агресорът оставя следата си върху жертвата.

Авторитарните религиозни групи са субкултури, към които, за да принадлежите, се из-
исква подчинение. По този начин, ако посмеете да напуснете религията, рискувате да загубите 
цялата си система за подкрепа. СРТ е специфична група от симптоми и характеристики, които 
се свързват с болезнени религиозни преживявания. Друга разлика е социалният контекст, кой-
то го различава от останалите травми и форми на злоупотреба. Хората, които изпитват тези 
страдания имат название за преживяванията си, което ще ги накара да се чувстват по-малко 
сами и виновни.

Моралният тормоз в сектите и агресивните религиозни общества е толкова коварен, че е 
трудно да се осъзнае и да му се даде отпор. Човек рядко успява да стори това сам. Грешката на 
жертвата е, че не е усетила навреме нахлуването в психологическото ѝ  пространство. Попила 
е нападението като сюнгер. Затова ще трябва да определи кое лечение е приемливо за нея и по 
този начин да определи себе си.

Първата активна стъпка на жертвата е излизане от сектата, после изборът на психотера-
певт. Ефективните интервенции се осъществяват от няколко терапевтични подхода и чрез това 
жертвата да идентифицира в ума си и да отстрани неработещи мисловни схеми. Терапевтът 
трябва да позволи на жертвата да възвърне вярата в себе си и във вътрешните си ресурси. 
Като укрепва психиката  ѝ и се опира на незасегнатите  ѝ части, той ѝ вдъхва необходимата 
увереност и куража да не приема онова, което съзнава, че е вредно за нея. Жертвата трябва да 
преосмисли събитията на миналото в светлината на това, което е научила за понесената агре-
сия. Да осъзнае, че я е разчитала погрешно, че е регистрирала множество данни, чийто смисъл 
не е схванала в момента на появяването им. Да се отърси от чувството за вина за жертвата е 
много важно. Терапията в никакъв случай не трябва да усилва чувството  ѝ за вина, което ще 
ѝ пречи да върви напред. Моралният тормоз е травма, която причинява страдание. Както при 
всяка травма, и тук съществува рискът за фиксиране върху определена точка от болката, която 
пречи на жертвата да се освободи. Конфликтът става единствен предмет на размисъл и доми-
нира мисленето ѝ. Най-напред трябва да се привържат раните на жертвата и едва после, когато 
е възстановила мисловния си процес, да се премине към задълбочена работа и да се довери на 
собствените си спонтанни ходове.

Оздравяването се състои във включването на травмата в живота като структуриращ епи-
зод, който позволява да се преоткрие изтласканото емоционално знание. (Стаматов, Сарий-
ска, 2004). Никоя терапия не предлага чудотворно решение, което да позволи на пациента да се 
промени без усилие. Възможно е да се премине от една терапия към друга или да се обединят 
няколко психотерапевтични практики. 

Няколко съвета към жертвата: Не забравяйте да се похвалите, когато сте постигнали 
нещо, дори и минимално, и се ободрете от това. Не се страхувайте да се окажете нескромен. 
Обърнете се към собствените си мечти или житейска цел, те ще осмислят живота ви, за да не 
се изживявате като „празно пространство“, запълвано от сектата и гуруто по негов вкус. Съсре-
доточете се върху осъзнатия смисъл на човешкото ви съществуване.

как да се предпазВаме от разрушителните религиозни култоВе?
Предлагаме няколко основни правила, които биха помогнали на всеки един, стига да има 

желанието и волята да противостои на атаките на разрушителните култове и общности:
1. Бъдете внимателни, ако някой, когото не познавате, без видима причина се държи из-

вънредно приятелски с вас - животът е доказал, че истински големи приятелства 
рядко започват от пръв поглед. Запитайте се - не искат ли нещо от вас!
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2. Отклонявайте предложенията за безплатни обеди или вечери (понякога на символична 

цена), придружени с някаква лекция. Животът е доказал, че „Няма безплатен обяд!“ 
и (почти) никой не дава нещо без предварителна цел, макар и понякога твърде далеч-
на. Опитайте се да разберете кой стои зад „познатите“ ви!

3.  Бъдете благоразумни - не приемайте подаръци (вещи или услуги). Колкото и да не го 
осъзнавате, полученото обвързва, дори и чисто емоционално. 

4.  Изповедта е велика сила в човешките отношения - понякога и единствен начин да 
възвърнем душевното си равновесие. Помнете обаче, че тези, които научават тайни-
те ви, добиват власт над вас! Внимавайте кому ще се доверите! Често явление сред 
някои секти е да се спекулира с откровението на техните членове с цел шантаж.

5.  Отказвайте попълването на тестове и анкетни карти, предложени ви от непознати (в 
т. ч. и от разни клубове за усъвършенстване). В тях често пъти има въпроси, недели-
катно надничащи в душевния ви свят. Запазете си правото сами да решите кога ще 
им се доверите и ще се доверявате ли изобщо! Не се заблуждавайте, че отговорът 
само на част от тях е достатъчен - един добър специалист може да се досети за много 
неща и от това, което сте премълчали или как сте отрекли. Вашият интимен свят е 
само Ваш - не пускайте в него случайни хора!

6.  Бъдете предпазливи с хора, които имат готов (и често еднообразен) отговор за всич-
ки въпроси - животът е доказал, че прости отговори на сложни въпроси няма. (Освен 
погрешните!)

7.  В похватите на много от тези култове има стремеж към „раздуване” на вашите греш-
ки, за да ви внушат усещане за нищожност. Не се предоверявайте! 

8.  Бъдете нащрек с хората, които се опитват да въздействат върху чувството ви за вина 
- обикновено това се прави с някаква цел! Попитайте се - с каква именно?

9.  Отклонявайте предложенията да прекарвате продължително време с тях в уе-
динени места - хижи, имения, къмпинги. 

10.  Не се колебайте да питате и искате обяснение - почтените хора няма какво да крият 
от вас! Ако ли не - помислете си! 

11.  Не приемайте обяснения от рода на „така трябва“ и „така правят всички“! Запитайте 
се колко от тези „всички“ са били склонени по същият начин!

12.  Търсете литература, правете справки! Малко знание повече никому не е навредило.
13.  Не се колебайте да се консултирате със специалисти - психолози, теолози, философи 

и юристи (особено ако вече сте поели някакво задължение)!
14.  Прекратите ли веднъж отношенията си, не допускайте възобновяването им под ни-

какъв предлог! Култовете са извънредно упорити в борбата си за запазването на свои 
членове и са способни да използват и най-малкия жест на възпитание или добро от-
ношение, за да ви „щурмуват“ отново с цялата упоритост и неделикатност, на които 
са способни. 

заключение

Великият немски философ Имануел Кант е казал: „Прекомерната и отличаваща се с 
невежество духовност може да бъде опасна и да доведе до натрапчиво, дори агресивно 
поведение, което води до вътрешна криза, дискомфорт и конфликт със себе си.“

Самотният религиозен човек има фаталистични прогнози и мислене. Той се изолира и 
в резултат страда в самота. Религиозните практики, облечени в лъжливи учения влизат в кон-
фликт с човешката същност и довеждат потребителите ѝ до тежки депресии. 

Смяната от една личност в друга в рамките на едно съзнание е много болезнено, с на-
пълно различен мисловен процес от предходния, с който е пораснала личността, т.е. сменена 

ДЕСТРУКТИВНИ РЕЛИГИОЗНИ ОБЩЕСТВА И КУЛТОВЕ, УПРАЖНЯВАЩИ ПСИХОЛОГИЧЕСКО ...
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идентичност. Поради първоначално обаятелната фасада на псевдорелигиозността, жертвите 
обикновено отговарят с по-голяма готовност на строги религиозни, догматични, законодател-
ни йерархични структури и с дълбоко чувство за вина. Причина за вината са нашите претенции 
към самите себе си. Вината обаче може и трябва да бъде изкупена с послушание и добропоря-
дъчност, а не да се превръща в тежка непреодолима верига, чрез която злонамерените сектан-
ски вождове ни употребяват за лични меркантилни цели.

Вярата е силен психологичен поток, който напътства човека в трудния път към 
Бога. Така няма да се оставим в ръцете на самозванци, които се опитват насила да ни 
направят бездуховни същества,  идолопоклонници или зависими личности.
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Pезюме: Широко поддържано твърдение е, че разпространението на окултните практики е един от 
най-тежките трудно решими или дори нерешими проблеми (в правно, социално – психологично, духовно 
и медицинско отношение) за много страни в света. Окултните практики разглеждани като феномен чрез 
който се извършва ментално обсебване и психическо насилие над личността е не само правен, медицин-
ски, духовен но и социално-психологичен проблем. Всъщност това е сложен многоаспектен проблем, което 
определя мащабността на борбата с него, която за съжаление не се увенчава с голям успех днес в секу-
ларния съвременен свят. В повечето (особено посткомунистически) държави превенция или забрана на 
окултните практики няма, а напротив те са условно легални като „търговски услуги”. Преодоляването на 
този проблем следва да ангажира не само пряко засегнатите и близките им, но държавата в лицето на трите 
власти и цялата общественост.

Abstract: A widely held claim is that the spread of occult practices is one of the most difficult, hard-to-solve, 
or even unsolvable problems (in legal, socio-psychological, spiritual and medical terms) 1 for many countries in 
the world. Occult practices regarded as a phenomenon through which mental obsession and psychological vio-
lence against the person is carried out is not only a legal, medical, spiritual but also a socio-psychological problem. 
In fact, this is a complex multi-dimensional problem which determines the scale of the struggle with it, which 
unfortunately does not succeed with great success today in the secular contemporary world. In most (especially 
post-communist) countries, there is no prevention or prohibition of occult practices, but on the contrary they are 
conditionally legal as “commercial services”. Overcoming this problem should engage not only those directly af-
fected and their relatives, but the state in the face of the three authorities and the entire public.

Негативното въздействие на окултните практики и опасните култове върху соматичното 
и психичното състояние на гражданите реално застрашава общественото здраве и генетичния 
фонд на нацията. Практикуването на окултизъм, което се осъществява като „търговска услу-
га“ у нас не гарантира права, задължения, законни интереси и опазване на обществения ред, а 
точно обратното - окултизмът в най-опасните му форми води до социална изключеност, суи-
цидни тенденции на личността и криминогенност. Много от окултните практики се явяват об-
щественоопасен генератор на криминални и асоциални личности с девиантно (делинквентно 
и асоциално) поведение. Голяма част от окултните практики у нас се извършват от физически 
лица (без или с легитимна регистрация) и представители на юридически лица регистрирани 
като търговци по Търговския закон (ТЗ), или НПО по Закона заюридическитебица с несто-
панска цел (ЗЮЛНЦ), вероизповедания по Закона за вероизповеданията (ЗВер.) и др. Това 
противоречи на Правото на Европейския съюз. Описаната фактическа обстановка накратко за 
дейността на деструктивните култове в РБългария по презумпция – de lege ferenda се нуждае 
от нормативна - регулация на легислатурата според препоръките, резолюциите и решенията на 
органите на Европейския съюз за предпазване на обществото от „сектанска агресия и въз-
действието на опасните езотерични култове” спрямо общественото здраве. Тази регулация 
обаче, трябва да стане при спазване на основните права на човека в Европейската конвенция 
за защита правата на човека и основните свободи (ЕКЗПЧОС) и разпоредбите на Закона за 
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нормативните актове.  

Съвременното научно познание има преди всичко интердисциплинарен характер. Със 
зараждането си във втората половина на XIX век общата психопатология е тясно свързана с 
теологията, философията, историята и психологията, а в последващото си развитие интегрира 
информация и от много други научни дисциплини.

В този смисъл настоящият доклад е интердисциплинарен, тъй като в него обекта и пред-
мета на изследване ще бъдат разгледани от гледна точка на нозологията (медицината), теологи-
ята, правото, психология на религията, клиничната и правната психология, историята, антро-
пологията, философията, социологията, културологията и други науки.

Времето в което живеем – време, характеризиращо се с качествени общественоико-номи-
чески, духовни и политически промени е белязано с взривоопасно увеличаване на безконтрол-
но в правен аспект, разпространение на окултните практики и опасните култове, което оказва 
негативно влияние върху всички сфери на обществените отношения, обществе-ния и духовния 
живот. 

Не само историята на религиите, парапсихологията, в т.ч. всички видове окултизъм, и 
библеистиката посочват, че човешкото естество е лишено от свръхестествените способности, 
за които мнозина  физически лица - окултисти претендират.    

Окултната философия е типично аморална, т.е. в крайна сметка тя не се занимава с мо-
рални ценности. Много окултни традиции, като например тантризмът, учат хората, търсещи 
духовно „просветление“, да участват в зли или престъпни съставомерни деяния, за да се уверят 
сами, че злото е само една „илюзия“ и да опишат това лично. За нещастие методите на окул-
тистите са общо взето прагматични – всичко е позволено, за да се осигури желаната цел. Това 
може да включва каквото и да било – от развитието на психическа сила до съзнателно облада-
ване от зъл дух, от временно култивирана лудост до действително физическо самонараняване. 
Според Божия промисъл обаче хората са призвани от Бога към святост и съвършенство.

Непосредственото влияние на окултните практики и деструктивни култове върху сома-
тичното и психичното състояние на гражданите сериозно застрашава общественото здраве 
и генетичния фонд на нацията. Последиците от феномена на окултните практики, които се 
осъществяват като търговска услуга у нас не гарантират обществения ред, а точно обратното 
окултизмът в най-крайните му форми се явява общественоопасен източник на криминални 
личности с криминално поведение. Това по същество е заплаха за социалната и национална-
та сигурност, особено в годините на продължителен преход. В тази връзка, ще споменем, че 
– емпиричната природа на криминологичното познание позволява да се поставят и решават 
основните методически проблеми в криминологията. Но последната е почти невъзможно да 
изследва многоаспектната парадигма на окултните практики и най-вече степента на обществе-
ната опасност от тях без взаимодействието си с проучване в областта на други науки. 

Изхождайки от това, възниква въпроса – нужно ли е да се осъществи законодателна за-
щита на обществените отношения и отделната личност от най-опасните форми на окултни 
практики чрез закон или запрет в Наказателния кодекс (НК) чрез криминализация на опреде-
лени деяния? Отговора на този сложен въпрос ще обосновем постепенно чрез интердисципли-
нарен подход на многоаспектната проблематика.

Преди всичко всяка правна норма е общозадължително правило за поведение, адресира-
но към определен кръг правни субекти. Във връзка с тази характеристика на правните норми 
следва да се отбележи главната особеност на нормите на наказателното право. Те или устано-
вяват пряко забрани за осъществяване на определено поведение, или са свързани с приложе-
нието на нормите, които установяват такива забрани. 

Според Резолюция за култовете в Европа на Европейския парламент: Дейностите на кул-
тови групи или организации с характер на култ са феномен, който бързо се раз-пространява и 
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възприема все по-разнообразни форми по целия свят. Много религиозни култове и други секти 
са напълно легитимни и затова имат право техните организации и дейности да са защитени 
по силата на гарантираните индивидуални и религиозни свободи, закрепени в Европейската 
конвенция за правата на човека. Доколкото все пак някои култове, действащи чрез трансгра-
нична мрежа в рамките на ЕС, участват в дейности с незаконен или криминален характер и в 
нарушения на правата на човека като малтретиране, сексуални злоупотреби, противозаконно 
задържане, робство, насърчаване на агресивно поведение или пропагандиране на расистки 
идеологии, данъчни и търговски измами, незаконно прехвърляне на капитали, трафик на оръ-
жия или наркотици, нарушаване на трудовите закони, незаконно практикуване на медицина и 
т.н. Съгласно ЕКЗПЧОС, Европейския парламент е потвърдил правото на свобода на мисълта, 
на съвестта и на вероизповеданието, и свободата на сдружаване, но е заложил и ограничения, 
продиктувани от нуждата да се зачита свободата, личната неприкосновеност на индивида (ли-
чността), и да се осигури защита от такива опасни окултно-мистични практики като психиче-
ски изтезания (насилия), нечовешко и унизително третиране, робство и т.н. 

Осигуряването на защита на обществото и отделната личност от причиняване на пато-
логия на психосоматиката на личността чрез ментално обсебване може да стане ефикасно по 
законодателен път като законодателят регулира конкретните обществени отношения, включва-
щи дейността на окултните групи и окултисти – индивидуалисти, осъществяващи дейността 
си днес у нас по ТЗ, ЗЮЛНЦ, ЗЛС, ЗВер. и други.

Законодателната превенция и защита на обществото може да се осъществи според някои 
европейски нормативни модели на държави в ЕС относно защита от опасни култове и проти-
водействие на менталното обсебване на личността. Ето защо казаното дотук, обуславя нуждата 
от внасяне на нов проектозакон и промени в някои законодателни актове (относно защита на 
населението и информационното пространство от негативно въздействие на опасни култове 
върху личността на гражданите). 

Тоест един проектозакон за превенция и противодействие на менталното обсебване на 
личността освен, че ще регулира определена категория обществени отношения, също така ще 
създаде рефлексия и промяна в наказателния кодекс, законите - за рекламата, за печатните 
средства за масова информация, медиите, пресата, за телевизията и радиото, за закрила на 
детето и други. Последното по правната си същност означава забрана за – практикуването, ре-
кламирането и разпространението на информацията за окултно-мистически услуги на знахари, 
магьосници, шамани, баячи, екстрасенси, врачки, спиритисти, астролози, прорицатели и др. 
под. В тази връзка въпреки конституционно закрепената норма за свободата за словото, според 
нас е наложително да се забрани транслацията на програми и видеосюжети, в които в пряк 
ефир се предлагат  окултно-мистични услуги на „лечители“ - окултисти и други физически 
лица, обявяващи себе си или считащи се за способни да предричат съдбата, да влияят дистан-
ционно върху психосоматиката, здравето и отношенията между хората, имуществото, околната 
среда чрез използване на свръхестествени екстрасен-зорни способности или сили. 

Отделно от това е важно да се отбележи в контекста на темата за „менталното обсебване 
на личността“, че християнската мисъл е развила сложна концепция за менталните болести, 
която посочва три възможни причини за техния произход: органическа (биологическа), демо-
нична и духовна, като тези три етиологии предполагат различни и специфични терапевтични 
подходи. Това позволява да се оспори с лекота напълно по-грешното твърдение, доста разпрос-
транено сред историците, че според християнския възглед единствена причина за лудостта и 
менталните разстройства е бесовската обсебеност. В тази връзка според Жан Клод Ларше: „.. 
Е важно да не пренебрегваме твърденията на някои ментално болни, че на моменти те усещат 
в себе си присъствието на външна сила, която им внушава думи, мисли или действия против 
волята им. Някои описват като демонична тази сила, която ги подтиква към явно отрицателни 

ОБЩЕСТВЕНАТА ОПАСНОСТ ОТ МЕНТАЛНОТО ОБСЕБВАНЕ НА ЛИЧНОСТТА
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постъпки спрямо себе си и околните, стигащи понякога дори до убийство или самоубийство. 
Американски психиатри, смутени от постоянството и приликите в тези признания на лица 
от различни социокултурни среди, понякога и нерелигиозни, са загърбили натуралистичната 
традиция, която отказва да съзре в тези състояния нещо повече от симптоми на делириум и 
да ги възприеме на сериозно, и са решили като работна хипотеза на тези връзки с демонични 
сили като на истина, на обективна действителност.“(Ларше, 2013). По-нататък ще разгледаме 
подробно тези въпроси.

Характерът на конкретните деяния, свързани с окултизма, зависи от посоката на про-ме-
ните в обществената действителност, които те предизвикват. Когато например пре-дизвикани-
те изменения са вредни (какъвто е случаят при дòсега с окултните практики) от гледна точка на 
обществения интерес, поведението, което ги е предизвикало, получава или трябва да получи и 
отрицателна обществена оценка и укор (напр. чрез запрет в НК).

Изхождайки от констатациите за вредите от окултните практики, ще отбележим, че съ-
гласно Конституцията на Република България нашата държава е правова и тя се управлява 
според законите на страната. Република България гарантира живота, достойнството и правата 
на отделната личност и създава условия за свободно развитие на човека и на гражданското 
общество. Всеки човек има право на живот. Посегателството върху човешкия живот се на-
казва като най-тежко престъпление. Това включва по презумпция посегателството и вредите, 
извършени чрез окултни практики, под въздействието на деструктивен култ. В подкрепа на 
последното ще споменем, че въз основа на основния закон никой не може да бъде подлаган на 
мъчение, на жестоко, безчовечно или унижаващо отношение. Никой не може да бъде подлаган 
на медицински, научни или други (например окултни) опити. Следователно основният закон 
на Република България има главно защитна функция. Но в националното законодателство не са 
регулирани обществените отношения между лицата (ФЛ, ЮЛ) осъществяващи и използващи 
окултни практики (особено във вреда на другиму) и в наказателния закон на държавата ни няма 
запрет (забрана) в защита на личността и обществото от: 

а)  опасността; 
б)  вредите (менталното обесебване и психическото насилие, които са реалност) и
в)  общественоопасните последици от окултните практики.
Защитната функция на правото е неговата имунна система. В него тя има две проявления 

– предпазно и възстановително, спрямо обществото. Чрез предпазното проявление правото 
въздържа своите адресати от правонарушение, чрез възстановителната дава на засегнатия от 
правонарушението дължимото и лишава правонарушителя от получената противозаконова об-
лага (ако има такава). Отделни клонове на правото обслужват тази защитна функция:  наказа-
телното, гражданското, търговското, административното и др.

На деструктивните култове може да се гледа като на негативни и разрушителни (гибел-
ни) за личността и здравето религиозни практики, обреди и ритуали. Според западната терми-
нология в сектознанието (наука за  сектите) думата култ е синоним на секта. Понятието култове 
се ползва и при (за) окултните практики.

Сред съвременниците ни, възпитани в атеистична среда и обърнали се към Бога в края 
на 90-те години на ХХ век, има голяма прослойка духовно болни хора, у които страхът от 
магическо (окултно) въздействие е следствие не на маловерие или на духовна грамотност, а 
на фобия от окултни, т.е. демонични влияния. Огромният опит с демоничния свят, който в 
продължение на много векове е придобила Православната църква, показва, че единствената 
защита от влиянието на тези зли сили е Божията благодат , която получаваме чрез Тай-нствата, 
живота и молитвите в Църквата. Въз основа на казаното, очебиен е изводът, че същността на 
деструктивните култове е многоаспектна...

Менталното обсебване на личността чрез деструктивни култове, окултни практики, 
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агресивни и неетични психологични техники изразяващи се в психическо насилие, водят до 
„ментални (гр. душевни) болести, които засягат три измерения на човешката същност – фи-
зическата, душевната и духовната – и то по много по-непосредствен начин от телесните боле-
сти”. 

Какво представлява менталното обсебване на личността чрез окултни практики и мето-
ди, какъв е неговия механизъм? 

С какво са опасни, характерни и вредни окултните методи? 
Екстрасензориката, магьосничеството, хипнозата, (пре)кодиране на съзанието и всякакъв 

род окултни практики изпозват методи на насилствено въздействие върху човешката психика-
та, като подтискат насилствено волята на отделни личности и изработват у хората поведение 
подчинено на чужда воля – волята на хипнотизатора, екстрасенса, магьосника или на поръчи-
теля, чиято воля осъществяват чрез окултни методи окултистите. 

Въздействайки на несъзнаваното у човека, те вкарват в него своя програма на мислене 
и поведение. След като премине в съзнанието, тази програма („матрица от внедрени мисли в 
съзнанието”) определя поведението, постъпките и дори начина на мислене на такъв човек. На 
него му се струва, че постъпва по своя воля и по свое желание. В действителност обаче той 
изпълнява волята на друг човек, на чужд (падна и зъл) дух. Такова насилствено въздействие 
ограничава личността на човека, парализира волята му, променя поведението и дори мислене-
то му. Такъв човек, меко казано, заприличва на „биоробот”. В личността - жертва на окултни 
въздействия се потъмнява Божият образ, заложен във всеки човек. Какво представлява Божият 
образ и подобие у човека, заложени при Сътворението?

Бог е сътворил човека по Свой образ и подобие, чрез слово (вж. Бит. гл. 1)...
Божият образ в хората се изразява в това, че човек има свойства, присъщи на Бога – 

раум, свободна воля, безсмъртна душа. Като отнемат волята на човека и му натрапват насил-
ствено (чрез ментално обсебване на личността) своята, променяйки начина му на мислене и 
модела на поведение, окултистите, подчиняват на себе си душата на човека, по Божие допу-
щение. Съгласно учението на св. Отци на Църквата, човек може да постъпва трояко – по своя 
воля, по волята Божия и по волята на бесовете, която в дадения случай с менталното обсеб-
ване на личността се натрапва на жертвата насилствено  чрез посредник – магьосник, екстра-
сенс, хипнотизатор и др. Екстрасензориката, биоенерготерапията и магьосничеството вървят 
по опитния път на езичеството, като въпреки забраната на Църквата от каноните и Свещеното 
Писание, нахлуват в духовния свят, домогвайки се до определени отрицателни резултати за 
личността на човека. Окултистите нахлуват в духовния свят, със своята грешна и неочистена 
от страсти душа и естествено те могат да общуват единствено с негативните му зли сили – бе-
совете. Навлизането в духовния свят без нравствено очистване и покаяние, а чрез физически 
и окултни упражнения, води, до развиване на голяма гордост, която нерядко става причина за 
развиване на тежки психически (англ. ментални) и соматични заболявания, пред които нозо-
логията е безсилна.

Съществуват различни форми на психическо насилие, феномен, който съществува във 
всяка държава, общество, етническа или религиозна група, независимо от социалния статус 
или семейството, при които не се използват! окултни методи, но се ползват деструктивни пси-
хологични практики и техники спрямо уязвими хора (в т.ч. и деца).

Психическо и емоционално насилие, тормоз/малтретиране спрямо психиката на ли-
чността на човека се квалифицира като системно критикуване, засрамване, унижаване, по-
рицаване, заплахи, подигравки, предизвикване на страх и безпокойство у човека, пос-тоян-
но недоволство от неговото поведение, както и неспособност за подсигуряването на грижа за 
детето, която да е адекватна за неговите нужди от гледна точка на възраст и ин-дивидуални 
характеристики. По смисъла на българското законодателство и на между-народните стандар-

ОБЩЕСТВЕНАТА ОПАСНОСТ ОТ МЕНТАЛНОТО ОБСЕБВАНЕ НА ЛИЧНОСТТА
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ти хората, които са свидетели на домашно насилие, са жертва на пси-хически и емоционален 
тормоз, които не са обект на това изследване. Затова и следва да се прави разлика между поня-
тията психическо насилие и ментално обсебване на личността. Последното съдържа в себе си 
психическото насилие, приложимо чрез окултни методи, при съдействието на съдействието на 
злите сили (бесовете). 

Деструктивните култове имат много характерни признаци и способи. Най-разпостра-
нения и най-използвания от тях се явява така наречения „контрол на съзнанието”, осъщест-
вяван от манипулатора (религиозен или др. ръководител, лидер, учител, гуру, ле-чител, корпо-
рация, формация и пр.) по отношение на други личности на хора. 

Контрол на съзнание („незаконно влияние”, „реформация на мисленето”, „програ-ми-
ране”, „прекодиране” и пр.) – се явява умишлено насилствено управление на психиката и по-
ведението на личността, психологическо (в мн. случаи дистанционно) въздействие за дости-
гане на желан резултат (финал) посредством скрито подбуждане за извършване на определени 
действия (в полза на манипулатора) с използване на уж свободно обръщане на към определена 
верова концепция (внедряване на убеждение) или техника на модификация на поведението без 
осмислено и информирано съгласие на контролираните личности на определени хора – адепти.

Защитиниците напр. на прилагането на хипнотични трансове говорят за отваряне на 
особени психоспоматични канали по време на използването на хипнозата, за влияние (насил-
ствено) върху психиката на човека, заобикаляйки контрола на съзнанието („без пречки”), за 
разкриване на резервни възможности на организма, т.е. за потресаващи терапевтични ефекти. 
Хипнозата, и особено в дълбоките й стадии, е насилие над личността. 

Самият Господ не началства над нас, защото сме Негов образ и подобие. Той търпеливо 
чака нашето обръщане, обилно изливайки върху нас Своята милост и щедрости. Така, че не е 
оправдано да се лишава човекът от контрол на съзнанието и разсъдъка. Възможността да се 
въздейства на подсъзнателно ниво и да се влияе върху поведението, върху начина на мислене 
и дори отчасти върху мирогледа на човека, в днешно време не предизвиква никакви съмнения. 
Това е реалност. Ето какво пишат в „Росийский Медицински Журнал” (№ 1 от 1995 г., с. 31) И. 
В. Смирнов и Е. В. Безносюк: „Изключително важен проблем в днешно време стана пренаси-
теността с информация на психоогическото пространство на индивида и на обществото като 
цяло. Тя достигна критично ниво, след което стават реални – управлението и манипулирането 
на самочувствието, настроението, поведението и цялата картина на микросвета на човека при 
разпространение на информация с използване на технически средства и методи позволяващи 
да се осъществи информационно въздействие на неосъзнавано ниво”. „Нивото на биологич-
ната еволюция и особеностите на органите за възприемане не позволяват на човека да контро-
лира неосъзнаваните техногенни въздействия. При това част от информацията може да остане 
неконтролирана от съзнанието, но възприета от мозъка и психиката, което променя състояние-
то и поведението на личността на човека, независимо от неговите – желание и воля”.

Ю. А. Фомин (1993) счита, че в последно време се появяват все повече хора, притежаващи 
екстрасензорни способности. Във връзка с това той приема, че възниква опасност от появяване 
на т. нар. „отворена личност”. Същността на явлението се състои в това, че значителна част 
от обществото се оказва незащитена от екстрасензорните въздействия на отделни личности и 
групи лица с развити екстрасензорни възможности и способности. Това създава обществена 
опасност от формиране на общество от личности, състоящо се от покорна, безволева тълпа, 
управлявана от свръхличности.

Следва да се отбележи, че духовната слепота и неграмотност, както и объркване на съвре-
менния човек по отношение на практикуващи окултизъм чрез деструктивни култове са стигна-
ли до там, че потребителите на окултни практики се обръщат чрез средствата за масова инфор-
мация (вестници, списания, сайтове, радио, телевизия и др.) към към „контактьори”, „лечите-
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ли”, „биоенерготерапевти”, „ясновидци” и др., с молба за установяване на „контакт” с дущите 
на умрели хора. В списание „Аномалия”, бр. 2 от 1994 г., с. 41, А. Петухов пише, че анализът 
на информацията, получавана от контактьорите, независимо от нейната „кос-мическа” окрас-
ка, като цяло свидетелства за това, че тук не става дума за никакви из-вънземни. Кандидатът 
на технически науки и експерт от асоциацията „Екология на непознатото” Виталий Шелепов 
нарича силите, с които общуват контактьорите, направо тъмни. При това той установяв поне 
четири критерия, свидетелстващи за това:

•	 Въздействието на тези тъмни сили е насочено към развиване у човека на психически 
– дискомфорт, жестокост, раздразнителност, агресивност – придружени от жестокост 
и алчност;

•	 Подмяна на творческата, безкористна самоизява с егоистични, користни мотиви;
•	 Стремеж да се наложи на околните собствената воля, да се унижи достойнството на 

събеседника, в т.ч. да се положат усилия същия да бъде командван;
•	 Развитие у човека на сериозно тщестлавие, безгранично самонадценяване, безкри-

тично отношение към себе си. 
Казаното по-горе прилича на „неизменния закон на окултизма”, за който пише са-мозван-

ката Ел. Блаватска. От християнска гледна точка това е неизменният резултат от въздействието 
на демоните върху хората и развиване на особена духовна болест, наречена прелест. Големият 
специалист и авторитет в областта на неврологията, завеждащ в миналото катедрата по нев-
рология при Московската медицинска академия „И. М. Сеченов”, проф. д. м. н. А. М. Вейн 
(1993) правейки обобщен портрет на окултните целители, отбелязва, че това обикновено са 
хора без медицинско образование. Като тези хора с екстрасензорни способности формулират 
своите идеи, не се ползват от ограничителните механизми на конкретното знание, при тях не е 
развита самокритичността, нито склонността към диалог и дискусии, но е налице тенденция-
та за развитие и издигане в култ на собствения авторитет. Те не се съмняват в своята правота, 
дори са фанатично убедени в нея до степен на обладаност. Не може и дума да става за оспор-
ване на каквито и да било техни положения, никакви аргументи не поделжат на обсъждане. 
Възраженията се приемат като прояви на консервативна ограниченост и предубеност, но за 
сметка на това се прави огромна реклама и се появява безкраен поток от болни, което ги осво-
бождава от необходимостта да доказват или обясняват каквото и да било.

Този „обобщен портрет” на целителя-окултист, на окултистите практикуващи и на тези  
ползващи окултни практики чрез деструктивни култове, обективно потвърждава мнението на 
св. отци за духовната болест, нар. прелест, от която страдат; и за тяхната самоизмама, предиз-
викана от безмерна гордост или непосредствена обладаност от бесовете. Ето защо, от христи-
янска гледна точка, окултизмът и всички деструктивни култове са бесовско явление, което в 
отрицателните си вредни форми има висока степен на обществена опасност. Това е така, защо-
то точно на потискане са основани и окултните въздействия върху на човека с цел – ментално 
обсебване на личността му.

Същественото при менталното обсебване на личността на човека е, че на душата (гр. пси-
хиката), подтисната е свободната воля, внесена е чужда информация (чрез заклинания, ман-
три, сугестия, прекодиране и осъществяване контрол на съзнанието, магически и хипнотични 
ритуали и др.), като по този начин човешката психика бива закодирана да изпълнява чужда 
воля. Тази воля е на внедрения насилствено – зъл дух в душата (гр. психиката) на личността на 
човека, която в крайна сметка е насочена към духовна гибел (отдалечение/отстъпление от Бога) 
извършване на грях – от богословска гледна точка; на социална изключеност и извършване 
на престъпни деяния – от правна гледна точка. 

Всички екстрасензорни способности, които мнозина наши съвременници внезапно от-
криват в себе си или „развиват” с помощта на окултни методи (в това число и способно-стта 
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за изцеляване на хора), съвсем не са техни способности, а са способности на демоните, които 
живеят в телата (и душите) им. Покрай всички тези разсъджения следва да се знае, че душата 
е с различна природа от тази на тялото, е тя е безтелесна доминира над него; душата е тази, 
която дава живота на тялото; на  нея се то дължи порядъка си: тя направлява неговите действия 
и поддържа неговата цялост. Eдинението на душата и тялото се дължи на душата, която про-
никва във всяка от частите му и го превръща в свой орган.

Главната цел на окултните практики днес през ХХI в. и в древността на магьосничест-во-
то, разбира се е да се задоволи страстното желание на човека да почувства властта си над 
другите. Въз основа на това може да направим извода, че – „магическото изкуство (под каква-
то и да е форма), е това - благодарение на което може с помощта на демони да се въздейства 
(негативно) върху природата и личността на човека, от дълбока древност неизвестно на всички 
народи”.

субектиВна и обектиВна Валидност на религиозния опит 
Моментът на преживяване на духовна общност между Бога и човека отстои само на една 

крачка, казано образно, от най-крайната форма на религиозното преживяване – ре-лигиозна-
та мистика. Съдържанието на религиозното преживяване като най-висша ценност заема цен-
трално място в съзнанието, става основно ядро за него, около което се групират останалите 
съдържания на съзнанието, а нехармониращите с него се изтласкват по пе-риферията му или в 
областта на несъзнателното.

Поставеният от модернизма и психологизма проблем за субективността на религиозното 
преживяване в края на краищата се покрива с най-важният богословски проблем за истин-
ността в определена религия. От положителното или отрицателното решение на този проблем 
зависи съдбата на всяка религия и най-вече на истинната религия.

Понятието „религиозно преживяване” от една страна е много общо и всеобхватно, а от 
друга страна като чисто психологически термин изразява само характера на преживяването, 
но остава напълно неутрално по отношение на истинността на съдържа нието на религиозното 
преживяване. Едно преживяване може да бъде:

1.  опитно тоест да му отговаря една обективна действителност, и следователно, негово-
то съдържание да бъде всеобщо валидно;

2.  само субективно и да има валидност само за отделната преживяваща го личност и
3.  илюзорно тоест да не отговаря на никаква обективна действителност, и следовател-

но, да не съдържа никаква валидност в себе си. Окултизмът е паранормален фено-
мен, имащ социален, психологичен, правен, вкл. и духовен характер, тъй като той 
е фактически деструктивен култ по отношение на здравето на хората. Това е така, 
защото чрез окултните практики може да се влияе и въздейства (чрез вероломно пси-
хическо насилие) абсолютно отрицателно върху съзнанието, поведението, психиката 
на хората и общественото здраве. Тази най-общо изразена дефиниция по своя харак-
тер обективира окултните практики като фактически, реален и обективен феномен с 
висока степен на обществена опасност за съвременния свят. 

Окултизмът се самопределя като наука или знание от лат. за тайните, скритите сили 
на природата. Безспорно в него са скрити фини знания за множество процеси и явления в 
природата, намиращи се на границата на духовното и най-ефирните сфери на материалното. 
Тоест самото понятие за материалното в окултизма, както официалната съвременна наука, е 
размито и дори се унищожава. В тази връзка съвременната наука и основаващите се на нея 
технически разработки, въоръжени с окултни знания (чрез болна мистика и сугестия), 
извършват в последно време нова научно-техническа, техногенно-окултна революция. 
Според нашето скромно мнение последната трябва да се анализира внимателно от държавата.  
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Но като правило всяка революция – социална, техническа, сексуална и др. – води до неиз-
числими беди и трагедии. 

Посочените обстоятелства днес, когато сме все още на прага на тази „ню ейдж“ рево-лю-
ция, трудно могат да бъдат „осъзнати от обществото и съвременния свят поради религиозно 
невежество, водещо до духовна слепота“. Следователно, опитвайки се да дефи-нираме, до-
колкото е възможно, окултизма, ще анализираме в заключение, през призмата на теологията и 
криминологията вредите и общественоопасните последствия от окултните практики, водещи 
до големи трагедии за хората и съвременния свят. 

Отрицателни и опасни последици от въздействието за душата (гр. психиката) и тялото 
(гр. соматика) деструктивни култове са: 

1)  Потискане на личността и управление на съзнанието на хората в криминогенен ас-
пект. 

2)  Превръщане на човека в биоробот, камикадзе и невменяема личност. 
3)  Отчуждаване от Бога и нарушение на екологията на човешкия дух. 
4)  Нравствено разложение, тъй като без Бога нравствеността е немислима. 
5)  Разрушаване на семейството, сугестиране на бездуховен и асоциален начин на жи-

вот, неограничено развитие на индустрията, обслужваща наслажденията. 
6)  Отчуждаване (лат. алиенация) на хората един от друг и виктимизация на личността. 
7)  Живот на границата между две реалности – мнима и действителна.
8)  Рязко увеличаване броя на душевните (психичните) болести, склоняване към самоу-

бийства и престъпленията под/и чрез въздействието на окултизма“.
Според йеромонах проф. д.м.н. Анатолий (Берестов) (2004) не е необходимо да разши-

фроваме гореизброените точки. Тоест те произтичат една от друга и от самата окултна наука. 
Защото окултизмът е наука на нивото на греховното състояние на човечеството, при което, по 
думите на св. ап. и ев. Йоан Богослов „цял свят лежи в зло” (срв. 1 Йоан. 5:19). Овладяването 
на окултните практики носи на човечеството неизмерими беди и катаклизми. Познаването на 
окултните практики дава реална възможност на хората да влизат в непосредствен контакт (об-
щуване) със света на падналите духове (демоните). Оттук произтича следствието за духовното 
развитие на човека, подвластен на окултните практики – като деградивна, общественоопасна 
и антисоциална личност. 

Въз основа на казаното, считаме, че, менталното обсебване на личността чрез окултни 
практики има изключително висока степен на обществена опасност, т.к. в обективната реал-
ност съществуват застрашени обществени отношения, нерегулирани от законодателя.
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СИНДРОМЪТ НА ЗАВИСИМОСТТА И СВОБОДАТА НА ЧОВЕШКАТА 
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THE SYNDROME OF DEPENDENCE AND FREEDOM OF THE HUMAN 
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OF LAW”
(perspectives for psycho-social rehabilitation of dependent on PAS
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Sofia University “St. Clement Ohridski”

Pезюме:  Синдромът на зависимостта е състояние на човека, в което неговата свободна воля е скло-
нена, т.е. зависимите хора не са свободни. Само истината прави свободни хората. Все повече зрели, подра-
стващи и млади хора попадат в зависимост от психоактивни вещества или друг род зависимост. Оказва се, 
че семейството, обществото, училището, или уни-верситета не ги подготвят адекватно да устоят на изку-
шението от лесното решаване на проблемите в живота, които често имат духовно естество. Недостатъчни 
са възможностите за помощ и подкрепа на държавно и неправителствено ниво в България на вече зависи-
ми от психоактивни вещества и още по-малко на такива жертви на други зависимост.

Abstract: Dependence syndrome is the condition of the person in whom his free will is inclined, ie. depen-
dent people are not free. Only the truth makes people free. More and more mature, adolescent and young people 
fall into dependence on psychoactive substances or other dependence. It turns out that the family, society, school, 
or university does not prepare them adequately to resist the temptation to easily solve the problems in life that of-
ten have a spiritual nature. The possibilities for assistance and support at the state and non-governmental level in 
Bulgaria are already insufficient for those who are already dependent on psychoactive substances and even fewer 
for such victims of other dependency.

За повече обективност темата за зависимостта и свободата на човешката личност ще раз-
гледам през призмата на християнската антропология, социология и психология.

Върховенството на закона е основен принцип в условията на демокрация, който 
бук-вално означава подчиняването на закона на всички, от гражданите (поданиците), посто-
янно пребиваващите жители  до управляващите в държавата (която по презумпция следва да е 
„правова”).  Понятието и терминът „правова държава“1 са продукт на немската правна школа. 
В англосаксонския свят се използва изразът (на английски: Rule of Law), означа-ващ върхо-
венство на закона, който има по-различно звучене и значение с оглед разликата между англо-
саксонската и пандектната правна система. Върховенството на закона, също така е полити-
чески и юридически идеал, според който конституционните разпоред-би в държавата трябва 
да са ефективни, да бъдат прилагани и да се спазват. 
1  Прокарването на принципа на правовата държава в България е продиктувано от настъпилите промени в  Цен-
трална и Източна Европа след падането на Желязната завеса и Берлинската стена. 
Този принцип отразява волята на народа, изразена посредством конституционния законодател в случая –
Седмото Великото народно събрание. Съгласно волята на конституционния законодател изразена в преамбюла 
на Конституцията на България и закрепена в чл. 4, ал. 1 от Основния закон (КРБ): „Република България е правова 
държава. Тя се управлява според Конституцията и законите на страната”.
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Синдромът на зависимостта е състояние на човека, в което неговата свободна воля е 
склонена, т.е. зависимите хора не са свободни. Само истината прави свободни хората. Веднага 
възниква въпроса, що е истина? Сам Господ Иисус Христос, казва „и ще познаете исти-
ната, и истината ще ви направи свободни” (срв. Йоан. 8: 32). Ние съвременните хора, като 
Пилат Понтийски, може би не знаем, какво е това Истина, дори когато Тя стои пред нас! И 
дори смятаме, че истината или „абсолютната истина” е относително понятие или тя въобще 
не съществува?! Според свети апостол Павел „църквата на живия Бог, е стълб и крепило на 
истината”  (срв. 1 Тим. 3: 15). Т.е. извън учението и живота на църквата, не може да намерим 
с лекота истината. Въпреки, че в повечето юридически професии - диренето, установяването 
или разкриването на истината е основен предмет на процесуалната или съдопроизводствената 
дейност.  В този смисъл и ред на мисли ще се постарая да дам отговори на някои актуални въ-
проси, свързани с поставената многоаспектна тема..

Все повече зрели, подрастващи и млади хора попадат в зависимост от психоактивни 
вещества или друг род зависимост. Оказва се, че семейството, обществото, училището, или 
университета не ги подготвят адекватно да устоят на изкушението от лесното решаване на 
проблемите в живота, които често имат духовно естество. Недостатъчни са възможностите за 
помощ и подкрепа на държавно и неправителствено ниво в България на вече зависими от пси-
хоактивни вещества и още по-малко такива жертва на др. зависимост.

Според МКБ – 10 („Международна класификация на болестите – 10-та ревизия”): „Син-
дромът на зависимост” се определя като „съчетание от физиологични, поведенчески и когни-
тивни явления, при които употребата на определено вещество или вещества придобива много 
по-висок приоритет за дадено лице, отколкото други видове поведение, които в миналото са 
имали, по-висока стойност”.

какВо предстаВляВа злоупотребата или заВисимостта към паВ?
Това е болестно състояние, което веднъж възникнало остава отпечатък в биохимията на 

мозъка и се превръща в хронично заболяване с повторяем характер (хронично рецидивиращо 
заболяване според МКБ -10 на СЗО). Зависимостта може  да засегне всяко човешко същество. 
Тя по същество е липса на воля или сила на характера, и често се съпровожда и от други боле-
сти на тялото и психиката. Зависимостта към наркотици или др. ПАВ се изгражда постепенно 
като преминава през етапи на експериментиране (от любопитство, за удоволствие, за отпус-
кане), активно търсене (за да се постигне същия ефект, но с по-голямо количество) и загуба 
на контрол  (употребата на наркотици става водеща и контролира повечето дейности, мисли и 
чувства на употребяващия). 

какъВ е % на лечимостта при заВисимост или злоупотреба с паВ?
Наркоманията (зависимостта към ПАВ) практически (според медицината) е нелечима по 

цял свят (излечимостта е не повече от 2-3 %). И това е така, защото тази болест е не телесна, 
а преди всичко психическа и духовна. Процесът на терапия е свързан не толкова с приемането 
на медикаменти, колкото с превъзпитание, самоопределяне, продължително и търпеливо въз-
становяване (лат. рехабилитация).  Важно е да се знае, че зависимостта към ПАВ, има био-пси-
хо-социална генеза, което предполага био-психо-социален модел на лечение, терапия, ре-
хабилитация, духовно обгрижване и ресоциализиация, за да може да се постигне устойчива 
ремисия на личността на човека, страдащ от зависимост (ad hoc)!

Когато става въпрос за зависмост към наркотични вещества, Световната здравна орга-
низация (СЗО) определя: „това като състояние на периодична или хронична интоксикация, 
вредна за човека и обществото, предизвикана от употребата на наркотик (естествен или от 
синтетичен произход)”. 
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Синдромът на зависимост може да е от всякакъв род (пристрастеност към алкохол, 

тютюнопушене, хазарт, компютри, наркотици и др.). Този синдром предизвиква наруше-ние 
на социалните и психичните функции на човешката личност. Затова при обгрижването на за-
висимите са нужни, медицински грижи, психо-социална рехабилитация и ресоциали-зация + 
духовно обгрижване. Този модел на обгрижване се нар. холистичен (гр. цялостен). От гледна 
точка учението на Християнската Църква - употребата на наркотици е  окултна мистична 
практика, част от окултната антихристиянска култура, облекчаваща контакта на човека с пад-
налите духове. Т.е. според църквата, наркоманията е частно проявление на окултизъм, чийто 
феномен е пагубен за душата и тялото на човека.

Споменавайки парадигмата на окултните практики, ще допълня, че е твърде вероятно 
в наши дни, човек да стане зависим към окултни практики от всякакъв род или вид по различни 
поводи, когато в живота ни се появят духовни проблеми, които неосъзнаваме, напр. в случаите, 
когато не различаваме кое добро и кое е зло деяние за нас..!?

В тази връзка, свети апостол и евангелист Йоан Богослов, е казал: „Знаем, че всеки, роден 
от Бога, не греши; но роденият от Бога пази себе си, и лукавият го не докосва. Знаем, че ние 
сме от Бога, и че цял свят лежи в злото. Знаем също, че Син Божий дойде и ни даде свет-
лина и разум, да познаем истиннаго Бога; и ние пребъдваме в истиннаго Бога - Неговия Син 
Иисуса Христа. Той е истински Бог и живот вечен. Чеда, пазете себе си от идолите. Амин. 
(срв. 1 Йоан. 5: 18-21).

Откъде е злото в света? Този въпрос бил поставян в човешката култура още от само-
то начало на нейното съществуване. Всички древни народи имали поне един мит, обясняващ 
произхода на злото. Всеки отделен народ разбирал първоначалното зло по различни начини. 
Понякога под зло разбирали смъртта, понякога тъмнината, понякога разрушителните природ-
ни стихии, болестите, глада или което и да било друго нещастие, което можело да сполети 
човека. Този въпрос никога не преставал да бъде актуален, независимо от епохата и културата. 
Съществуването на злото в света често водело хората или до отричане на Божието битие, или 
до презрение към света като нещо, което няма истинско битие.

Книга Битие представя Бог като Творец на света в абсолютния смисъл. Той не сътворява 
света нито въз основа на някакви предсъществуващи идеи, нито от някаква пред-съществува-
ща материя. Той сътворява света свободно – въз основа на Своята воля, воден от любов, а не от 
каквато и да било принуда. Следователно, освен Бог не съществува нищо, което да предшества 
сътворението и на което би могло да се припише произходът на злото. В същата книга е засви-
детелствано още, че след сътворението Бог се е убедил, че всичко, което е сътворил, е „твърде 
добро”. Впрочем и самият Христос е засвидетелствал, че „този свят лежи в злото”, както 
показва и всекидневният човешки опит. Ако този свят няма друга причина, освен Бога, това 
значи ли, че Бог е причина и за злото, макар и косвено? Ако Той е причина за злото, възможно 
ли е да е добър?

Отговорът на въпроса за произхода на злото е даден още в самата книга Битие. Бог, 
сътворявайки човека по Свой образ, му дарява целия свят. Дава му и свобода, която се състои 
в това човек или да избере общността с Бога, чрез което целият свят би получил нетление и 
вечен живот, или да я отхвърли, присвоявайки си света. Подучени от змията, първите хора из-
брали второто, с което отсекли и себе си, и света от единствения Източник на живот и битие. 
Така светът попаднал под властта на смъртта и тленността. С това отделяне на света от Бога 
този свят станал враждебен на човека, тъй като започнал да се руши и да погива, влачейки 
човека след себе си като своя част. Така започва борбата на човека срещу природата и борбата 
на хората помежду си за природните блага, необходими за оцеляване – за отлагане на смъртта. 
Така „злото в света се умножило”.

Защо Бог допуснал светът да има такова несъвършено битие и защо не му попречил да 
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направи такъв погрешен избор? Ако Бог беше направил това, Той би анулирал човешката сво-
бода. Сам Бог е причина за Своето съществуване. На Него не е дадено битие от друго съще-
ство. Той изразява Своята свобода и със самия факт, че съществува. От друга страна, човек не 
е сам причина за своето съществуване. Неговото битие му е дадено от Бога. Затова човек може 
да изрази своята свобода единствено с допълнителното приемане или отхвърляне на своето 
съществуване. Чрез свободата на човека, като същество, сътворено по Божи образ, се изразява 
и свободата на целия сътворен свят, от който човек е част и на който е завършек. Така битието 
на творението е реалност на диалога между две свободни същества, а не нещо, наложено от 
страна на Бога. Следователно, Бог иска свят, който осъществява свободата чрез боголико би-
тие, а не свят, който би бил насилствена проекция на Неговата воля. Което и да било добро в 
света, ако не бъде потвърдено от свободното съгласие на човека, за Бога не би било никакво 
добро.

Така светът е реалност, която е сътворена от Бога, но и зависеща от човека. Тази ре-
ал-ност може съществува единствено във взаимното съгласие между Бога и човека. Допус-
кайки погрешен избор, Бог всъщност допуснал човекът да прояви своята свобода. Чрез та-
къв избор връзката, върху която се основава светът, се е разпаднала поради грешка на човека. 
Следователно, смъртта не е наказание, което Бог впоследствие е измислил, за да накаже прес-
тъпниците против Своята воля – тя е последното разпадане на връзката, чрез която светът 
получава живот. С греха на човека в света не е било въведено нещо ново, някакъв нов начин 
на съществуване, а започнало разрушаването на онова, което е сътворено. И така, злото не е 
някакво ново битие, имащо своята причина в Бога, нито пък в човека, но то е отхвърляне на 
битието от страна на самото битие.

Впрочем това отхвърляне на битието не е решение, което било взето с ясното намерение 
да се унищожи светът и определено да се каже „не” на Бога. То е последица от волята на чове-
ка светът да се утвърди като съществуващ, но не така, както той в действителност съществува 
(като диалогична реалност между Бога и човека), а като нещо, съществуващо независимо от 
Бога. Желанието на човека да има още животи, така че да стане „като бог”, по думите на зми-
ята, го довело до това да се отдели от единствения Източник на обожение и битие. Така злото 
бива разбирано като небитие, въведено в света от човешкото желание за самообожение – осъ-
ществяване на божествените свойства извън общността с Бога.

Същата воля за участие в пълнотата на живота и получаване на божествени свойства, 
която била дадена на човека от Бога, за да го доведе до най-висшето добро – а то е осъществя-
ване на обожението в общение с Бога – довела до появата на злото чрез опита за самообожение. 
Човекът, благодарение на дара на свободата, злоупотребил с онова, което трябвало да го доведе 
до най-висшето добро, и така въвел злото в света. С това той се отклонил в посока, противо-
положна на целта, която Бог му е определил още преди сътворението на света. А тази цел е 
обожението на цялото творение чрез човека в Сина Божи. Въпреки всичко, Бог не се отказал 
от тази цел. Той в цялата история на спасението – от старозаветните праведници и пророци 
до Богородица – действа, изпълнявайки тази цел. Той прави това по единствения достоен за 
Него начин – обновявайки общението с хората и уважавайки тяхната свобода. С раждането на 
Христос и Неговото спасително дело тази цел била осъществена. Бог, ставайки човек, понася 
последиците от злото и по такъв начин го побеждава. Така Бог не е ням наблюдател на мъките, 
които са се случили, нито някой, който решава проблема със злото, без да изпитва неговите 
последици. Той понася най-позорната смърт и така унищожава смъртта като окончателна съд-
ба на творението. Неговото възкресение е начало на възкресението на всички. Въпреки това 
тази победа съществува паралелно с реалността на света, който все още е подчинен на злото, 
до самия край на историята. Въплътеният Бог е взел участие в човешката богооставеност и 
страдание. Ставайки състрадалец, Той е станал Спасител. А не едното без другото. Христовото 
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страдание и смърт е най-красноречивият отговор на човешкото страдание. Вечният живот в 
общност с Бога, започнал с Христовото Възкресение, е единствената окончателна победа над 
злото в света. 

Днес през двадесет и първи (ХХI) век, много млади и зрели хора, си задават въпроса 
защо, не са щастливи, нямат радост и любов в живота и каква е причината за това. 

Отговора на този въпрос, се съдържа във факта, че съвременните хора не са възпитани 
религиозно, което е пречка да видят греха в живота си, който се е превърнал в мода. 

Днес у нас и в други държави, много хора (кръстени и некръстени), имат езически миро-
глед и модел на поведение в духовно отношение без да различават болната и здравата мис-
тика или добро от лошо..! Това е причина, много от хората, кръщавайки се в името на Отца, 
Сина и Светия Дух, отричайки се от сатаната (три пъти) и давайки обет (три пъти), че се 
съчетаватт с Христа, да не заживяват по християнски, т.к. не осъзнават пълноценно, каква е 
същността на вярата в и живота в Бога.

По този повод, свети апостол Иаков, казва: „Тъй и вярата, ако няма дела, сама по себе 
си е мъртва” (срв. Иак. 2:14-17).  Затова, че съвременните хора не осъзнават ценно-стта на 
благата и даровете на Св. Дух, които получават чрез кръщелната благодат,  сме свидетели на 
активното, безконтролно и безпрепятствено разпространение и ползване в съвременния свят 
на окултните практики, методи, учения и всякакви подобни пагубни идеи сред хората, които 
в голям % са непросветени в духовно-религиозно отношение.    

какВо предстаВляВа същността на окултните практики В едно изречение? 
Окултните практики са грях и отстъпление от Бога.  
Окултизмът е грях на човека и на цялото общество, което е глухо и сляпо и не чува своята 

съвест (Божия глас в човека). Окултизмът в съвременния свят е свидетелство за потъването 
на обществото в злото и греха и нежеланието на хората да изправят пътя си в съответствие 
с Божиите заповеди. Извода от казаното, дотук е, че съвременния човек без духовно зрение, 
възпитан от материалистична идеология, е доста трудно да се ориентира в заливащия го поток  
явления от духовния свят, които до неотдавна са били смятани за несъществуващи или за из-
мислици на човешкото невежество. 

какВо е значението на думата окултизъм?
Окултизъм (от латинската дума occultus – таен, скрит, съкровен) е общо название на уче-

нията, признаващи съществуването в човека и в космоса на скрити сили, недостъпни за обик-
новения човешки опит, но достъпни за посветените, преминали през особена ини-циация и 
специална психическа тренировка. При това целта на ритуала на посвещението в окултизъм 
е достигане на висша степен на съзнанието, откриващо достъп до т.нар. тайни знания. Тези 
тайни знания, базирани върху окултизма и езотеризма, постулират съществу-ването на нема-
териална реалност, която има собствени принципи, неподвластни на фи-зичните закони и оп-
ределящи ги. В много случаи окултизмът и езотеризмът (езотери-ката) се определят като 
синоними на магьосничеството и чародейството.

Какво представлява магията (разл. окултни практики)?  „Магията2 е съвкупност от 
начини за свързване и взаимодействие с нисшата, демоничната област на духовния свят, с цел 
да се влияе и въздейства вероломно и насилствено върху хора,  отношения, събития, животни 
2 Омагьосването (т.е. правенето на магия) представлява заклинания с призоваване на бесове за извършване 
на някакво деяние във вреда на други хора, например: разхлабване членове (наблюдава се при парализа), 
продължително боледуване, приковаване за цял живот, или животът да му омръзне и опротивее и други подобни. 
(...) Чародеите и вълшебниците са идолослужителите“. Винаги е било известно, че с помощта на бесове човек 
може да предизвика различни атмосферни явления, да изцелява телесни болести!, като съще времнно при това 
нанася непоправима вреда на душата, както и да предизвиква различни болести.  
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и явления в природата и др.“3

Но човекът като венец на Божието творение е сътворен със свободна воля, за безсмър-тие, 
а не да бъде смъртен. Грехът е този, който внася смъртта в природата на човека. Това поясня-
ваме, предвид греха на окултните практики и учения, водещи до духовна смърт и психосома-
тична деградация на човека. Ще срещнете днес много хора които смесват много вярвания, 
учения, философии и религии, които ще ви кажат, че се занимават с окултни практики, четат 
окултна литература, симпатизират на будузма, хиндуизма, египетските, тракийските религии, 
гръцката митология, култа към феномена «Ванга», «преподобна Стойна», харесват ученията 
на: Петър Дънов, Елена Блаватска, вярват в прераждането, занимават се с различни варианти 
на йога, рейки, източни бойни изкуства, и едновременно с това са кръстени християни, четат 
Библията, ходят на църква, имат икони, посещават манастири ..?! Подобно поведение, психо-
логията на религията - определя като състояние на «религиозен синкретизъм».

Голяма част от съвременните хора, не осъзнават, че всяка форма на окултизъм и окултни 
практики е грях и отстъпление от Бога и търсят, чрез тях решение на семейни, на-следствени, 
здравословни, правни, психологични, духовни или др. житейски проблеми, без да осъзнават, 
какви са отрицателните последици в обективната социална и духовна реалност от това и какво 
точно ги очаква. Това е така, защото повечето хора не знаят, какво е грях, не разбират и не 
осъзнават, какви са последиците от грехопадението!

Тук с оглед на темата за Върховенството на закона, свободата и феномена на окултните 
практики, ще направя доколкото е възможно  паралел между престъпването на Божият закон и 
спазването на правовия ред в националното законодателство.

Времето в което живеем – време, характеризиращо се с качествени обществено-ико-но-
мически, духовни и политически промени е белязано с взривоопасно увеличаване на безкон-
тролно в правен аспект, разпространение на окултните практики и опасните култове, което 
оказва негативно влияние върху всички сфери на обществените отношения, об-ществения и 
духовния живот4.

Окултната философия е типично аморална5, т. к. в крайна сметка тя не се занимава с мо-
рални ценности. Много окултни традиции, учат хората, търсещи духовно „просветление“, да 
участват в престъпни съставомерни деяния, за да се уверят сами, че злото е само една „илю-
зия“ и да опишат това лично или да постигнат собствена изгода. За нещастие методите на 
окултистите са общо взето прагматични – „всичко е позволено”, за да се осигури желаната цел. 
Това може да включва каквото и да било – от: ментално обсебване на отделната личност, ве-
роломно внедряване на зли духове в психосоматиката на човека, развитието на парапсихическа 
сила, съзнателно обладаване от демони, насилствено индуциране на налудост до действително 
склоняване към физ. самонараняване или суицид.

Тук е мястото да спомена, че по отношение на окултнопострадалите хора, медицината 
и светската психология е безсилна да помогне дори след снемане на внимателна анамнеза. 
Непосредственото влияние на окултните практики и деструктивни култове върху сома-тич-
ното и психичното състояние на гражданите сериозно застрашава общественото здраве и ге-
нетичния фонд на нацията. Последиците от феномена на окултните практики, които се осъ-
ществяват като търговска услуга у нас не гарантират обществения ред или спомага за оп-
тимизация на здравеопазването, а точно обратното окултизмът в най-крайните му фо-рми се 
явява: причина (от гледна точка на нозологията) за патология на човешката психо-соматика; 
3 В: Игумен Ефрем (Виноградов). Магията в светлината на Православната вяра. Атон., 2013, с. 28.
4 Никъде в Свещеното Писание – Библията човекът не е представен като притежаващ собствени свръхес-тествени 
сили. И затова всяко свръхестествено деяние или събитие, извършено от хора (мъже или жени), произхожда от 
Божествен или демонски източник, т.е. чудесата най-общо казано са от Бога, божествените ангели, или от лукавия 
и падналите ангели (демоните).
5 Индуистките и будистките гурута често подчертават, че реалността е аморална.
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и рисков съобуславящ криминогенен фактор (според правната психология) за деликвентно и 
всякакъв род девиантно поведение. В този см. по същество6 окултните практики са заплаха за 
социалната и националната сигурност, обществения ред и опазването на общественото здраве, 
особено в годините на продължителен преход7, когато свързаните с тях обществени отношения 
не са регулирани от националния законодател. Характерът на конкретните деяния, свързани с 
окултизма, зависи от посоката на промените в обществената действителност, които те предиз-
викват, когато например предизвиканите изменения са вред-ни (какъвто е случаят при дòсега с 
окултните практики) от гледна точка на обществения интерес, поведението, което ги е предиз-
викало, получава или трябва да получи и отрицателна обществена оценка и укор.

Изхождайки от казаното, възниква въпросът – нужно ли е да се осъществи законодателна 
защита на обществените отношения и отделната личност от най-опасните форми на окултни 
практики чрез закон или запрет в Наказателния кодекс (НК) чрез криминализация на опре-де-
лени деяния? Отговорът на този сложен въпрос е многоаспектен.

Ще продължа с някои пояснения и размишления по темата от гледна точка на хрис-тиян-
ската антропология и психология на религията.  Според Божия промисъл хората са надарени 
със свободна воля, тъй като като разумни личности те са призвани от Бога към святост и съвър-
шенство, с оглед на което ще поясня - що е грехът, като деяние?

Грях на гръцки език, буквално означава „да пропуснеш целта“. Грехът е това, което е 
разделило и продължава да разделя човека от Бога, неговия Създател. Сътворил човека прекра-
сен и съвършен, Бог му дарувал пълна свобода, включително свободата да приеме доброволно 
Божията любов чрез съзнателно послушание и пълно доверие.

Грехът преминал от дявола в Адам и така „чрез един човек грехът влезе в света, а чрез 
греха - смъртта“ (срв. Рим. 5:12), и «всички съгрешиха и са лишени от славата Божия» (срв. 
Рим. 3:23), според св. апостол Павел (срв. Рим. 5:12). И човек продължава да греши, престъ-
пвайки Божия закон («Грехът е беззаконие»,  според св. ап. и ев. Иоан Богослов (срв.1Иоан. 
3:4). Грехът ни отделя от Бога, убива ни духовно («Беззаконията ви произведоха раздяла меж-
ду вас и вашия Бог, и греховете ви отвръщат лицето Му от вас, за да не слуша» , според св. 
пророк Исая (срв. Ис. 59:2). Поради това грях се нарича и всяко отделно неспазване на 
Божиите заповеди. Днес обаче князът на тоя свят предлага на хората мисълта, че щастието 
се заключава в удоволствието и колкото повече са удоволствията, толкова по-щастлив е живо-
тът. Използвайки естествения богоугоден стремеж на човека към Благото, лукавият го извра-
щава, насочва го към лъжливи цели – към земните удоволствия. Греховните удоволствия оба-
че никога не могат да се сравнят с блаженството в Бога. По същността си те са противополож-
ни на истинското блаженство, тъй като всички хора са създадени от Бога за блаженство, всеки 
човек вътрешно усеща в себе си стремеж към щастие, но често не знае какво представлява то и 
къде да го търси. Истинското щастие в човешкия живот е вечното блаженство в единение с 
Бога, което може да бъде дадено на човека само от Господ, тъй като единствено Той е Благ.   Да 
се намери щастие извън Бога, е невъзможно.

Щастие, любов, радост или здраве, чрез окултни практики (или употреба на дрога) не 
могат да се постигнат, защото източника на окултизма е войнството на падналите духове.

Като същество, надарено с разум и принадлежащ с духа си към духовния свят, човекът е 
създаден за живот в Бога, т.е. смисълът на живота му е пребиваването в състояние на общение 
със Светия Дух, т.е. „в придобиването на благодатта на Светия Дух”.
6 Обстоятелства с висока степен на обществена опасност.
7 Закони със забрана на рекламата на окултни услуги бяха приети през последните години в Беларус, Сърбия, Русия 
и др., както и в други посткомунистически държави, където окултизмът процъфтява след краха на атеистичната 
идеология. В Румъния врачките също са обявени за професия, за която се дължат данъци, а нов закон предвижда 
глоби и дори затвор, ако предсказанията не се сбъднат. В България в класификатора на професиите, напр. 
присъства група 515 „Астролози, гадатели и сродни на тях“.

СИНДРОМЪТ НА ЗАВИСИМОСТТА И СВОБОДАТА НА ЧОВЕШКАТА ЛИЧНОСТ В КОНТЕКСТА НА ...
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За съвременните хора, настроени езически е много характерно отсъствието на религи-
озно възпитание, на религиозни и културни корени, затова  при много хора, екстрасензорните 
способности се появяват в резултат на четене на окултна литература, сеанси с врачки, гледач-
ки, баячи, шамани; занимания с йога, рейки, и друг вид окултни практики или други източни 
религии.  Това е така, защото невидимият свят се състои от светлия Божи рай и от тъмното 
адско царство на демоните, то и мистиката, според достойнството на предмета си и според 
качеството и характера на мистичното преживяване може да бъде божествена и демонична. 
Общуването с Бога, с ангелите и с прославените от Бога апостоли, светци – богоугодници и 
мъченици, минали след краткия си земен живот в райския живот, е здрава мистика. Тя винаги 
има благодатно въздействие върху вярващата душа. Общуването пък с демоните, под каквато 
форма и да става то, е бесовска, демонична, болна мистика. Нейните последици за душата са 
крайно гибелни.

Човекът е тяло и душа, т.е. човек като венец на творението е двусъставно разумно съще-
ство. Ако човешките тела са така премъдро сътворени, че с всеки свой орган и с всяка своя 
насочена функция постигат някаква разумна цел, то нима може да допуснем за душата, че тя 
– най-ценното, безсмъртното в човека, е лишена от всякакъв смисъл, от всякаква цел? Не! Това 
е немислимо. Душата е създадена от Бога и за Бога.

Човек е свободен и има свободна воля, с която да избира, понеже човек представлява и е 
създаден по образ на божествената свобода. „Бог е почел човека с това, че му е дал свобода, та 
доброто да принадлежи на онзи, който го избира, не по-малко, на Този, Който е вложил чо-
вешката му природа“. Относно съществуването и нравственото развитие на човек, е нормално 
да се достигне до това, че „от упражняване на акта за свободата; ако той не се осъществява, 
нашето същество се свежда към състояние на вещ“. Човешкият разум има способността да 
разпознава и избира измежду всякакви възможности, с цел да осъществи стойностната и ис-
тинска цел в живота си, а именно назначението на човешката личност, това е заложено от Бога 
в хората. „Свободата почти винаги се определя чрез избора“, тук ще отбележа, че свободата 
в своята висша форма е „активност, която твори собствените си аргументи, вместо да ги 
следва“. 

Нравствените ценности се появяват в нашия живот, когато човек лично ги открие, което 
от своя страна предполага активност и те станат част от живота му. По този начин ценностите 
се въплъщават и стават практическа реалност от човешкото битие. За личността, това си остава 
винаги творческо откритие, което е създало спойката, връзката на човек с ценностите, които 
преди това никога не са съществували у човека. „И именно в този смисъл може да се каже, че 
човек е това, което е направил от себе си“. Всичко това е добре да се разбира по отношение 
на Божията премъдрост, която е предтеча на чо-вешкото съществуване и „всеки човек носи в 
себе си Божия образ, т.е. своята премъдрост, живия Божий замисъл“. Този скрит замисъл 
човек трябва сам да го разгадае, да овладее самоволно и свободно и по този начин да осъщест-
ви съдбата си.  

„Реалната нравствена свобода е свободата на самоопределението в ситуацията на мо-
рален избор. Реалната свобода се характеризира с напрежение на духовните сили на човека, 
който осъществява нравствения избор“. Реалната свобода се намира в състояние, в което 
човешкият ум се озовава в борба с наклонностите на природата, чувствата и по-мислите. Като 
иска да осъществи господство на разума над емоциите и влеченията, човекът се стреми да ком-
пенсира противоречията, възникващи между ума, чувството и волята, и да подчини чувствата 
и волята на нравствения идеал и дълг.  

Свободата не се подчинява на причините, тя сама ги твори. Ето защо е възможно да бъде 
извършено дадено свободно действие, което има две различни страни в своята същност. „Да 
бъде волята Ти”, както и „Да не бъде волята Ти”. Когато човек казва, да бъде, то той тогава се 
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отъждествява с любимото си същество, тогава „Божествената воля се проявява чрез моята 
собствена воля“, и така Неговата воля става моя воля „и сега вече не аз живея, но Христос 
живее в мене“ (според Гал. 2: 20). Този е смисълът и на следващите думи: „бъдете съвършени 
и вие, както е съвършен вашия небесен Отец“  (срв. Мат. 5:48)

От споменатото следва извода, че свободата е част от личността и тази свобода може да 
се употреби чрез волята, която от своя страна е част от човешката природа. Така също, самата 
природа е подчинена на различни многобройни нужди и цели, които са непосредствени, наред 
с това върви и тяхното снабдяване, а това със сигурност изисква свобода в човешкото битие. 
Добрият и лошият навик имат дълбоки корени в човешкото естество. „Но щом навиците про-
изтичат от нас, то от нас произтичат и деянията, които биват извършвани според навици-
те. Значи, който има достоен навик, то и пос-тъпва достойно; а който има недостоен навик, 
постъпва недостойно“. И оттук следва, че от нас самите зависи дали да бъдем достойни или 
недостойни нравствени личности8 в нашето битие.  В тази връзка е важно да се отбележи, че:

По своята същност човешката логика не е тъждествена с Божият промисъл, в т.ч. Божият 
закон или върховенството на закона в светски аспект не могат да бъдат тъждествени. Защото 
при съвременния псевдолиберализъм в крайна сметка се наблюдава стремеж с той да бъде 
представен в качеството му на единствена възможност и универсална бездуховна култура, ос-
нована върху разбирането на свободата на нравствено падналия човек, който не ограничава 
себе си в нищо, като абсолютна ценност и мерило за истината. Такова развитие на глобали-
зацията на цивилизацията се сравнява от мнозина в християнския свят с построя-ването на 
„Вавилонската кула”.  В този смисъл е нужно да се знае и, че:

Никакви наши собствени сили и усилия не могат да ни спасят без помощта на Бога, но 
нито може Божията помощ да бъде от полза за нас без нашето собствено желание за това. 
Нищо друго не е изобличавано от Господа спрямо Неговите ученици така често, както липсата 
на вяра. Той предупреждавал всеки относно липсата на вяра не само чрез Неговите думи, но 
също така и с многото събития, които удивително доказаха силата на вярата и безсилието на 
неверието или съмнението в Божията закрила и спасение от опасност. Липсата на вяра (или 
неверието) се проявява в различни форми.

Източникът на нашето неверие е нашата прекомерна самонадеяност, т.е. когато ми-
слим повече за себе си, отколкото за Бога, разчитаме повече на нашите собствени сили, откол-
кото на Божията помощ. Каква е причината Бог да допуска унищожаването на толкова голям 
брой хора, които са увредени или убити чрез магьосничество? Това не е изненадващо: неве-
рието е станало толкова широко разпространено сред хората, така че то заслужава наказание. 
Много хора не търсят други лекари, освен чародейци (екстрасенси и други подобни), нито пък 
други лекарства, освен магии и други дяволски работи. Бог справедливо ни наказва със същите 
средства, с които ние съгрешаваме против Него.

Божият Промисъл се проявява с най-голяма мъдрост: не всяко прегрешение се наказва 
като по правило незабавно; обаче и не е оставено напълно ненаказано. Ако Бог никога не на-
казваше безчестието, много хора щяха да си помислят, че не съществува Промисъл. От друга 
8 „Вие, жените, покорявайте се на мъжете си, като на Господа, защото мъжът е глава на жената, както и Христос 
е глава на църквата, и Той е спасител на тялото. Но както църквата се покорява на Христа, така и жените да се 
покоряват на мъжете си във всичко. Вие, мъжете, обичайте жените си, както и Христос обикна църквата и 
предаде Себе Си за нея, за да я освети, като я очисти с водната баня чрез словото; за да я представи на Себе Си 
славна църква, която няма петно, или порок, или нещо подобно, но да бъде света и непорочна. Тъй са длъжни 
мъжете да обичат жените си, както обичат телата си: който обича жена си, себе си обича. Защото никой никога не 
е намразил плътта си, а я храни и съгрява, както и Господ - църквата, понеже ние сме членове на тялото Му - от 
плътта Му и от костите Му. “Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи към жена си, и ще бъдат 
двамата една плът”. Тази тайна е велика; но аз говоря за Христа и за църквата. Тъй и всеки един от вас така 
да обича жена си, както обича себе си, а жената да се бои от мъжа си” (срв. Еф. 5: 17-33).

СИНДРОМЪТ НА ЗАВИСИМОСТТА И СВОБОДАТА НА ЧОВЕШКАТА ЛИЧНОСТ В КОНТЕКСТА НА ...
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страна, ако всяко прегрешение веднага се наказваше, то тогава щяхме да си мислим, че няма 
награда или наказание след смъртта. Затова и Бог, чрез наказване само на някои хора, разкрива 
Своя промисъл; чрез ненаказване на други непосредствено след прегрешението им, Той ги 
заплашва с наказание непосредствено след смъртта, в следващия живот, ако те не се покаят в 
този живот. Всичко е направено от Бог с голяма мъдрост и предвидливост. По подобен начин 
всичките противоречиви проявления, с които ние се срещаме в живота ни, всички са мъдро 
насочени от Божия промисъл; всички земни нещастия се трансформират от Бога в полза и 
предимство за нас; дори греховни постъпки се търпят, за да ни доведе това до вразумяване и да 
постигнем нашето спасение чрез покаяние. Защото да се вършат добри дела и да се снизхожда 
към греховни дела е характерно изключително за Божият Промисъл, тъй като Бог никога не би 
допуснал съществуването на злото ако Той не беше толкова мощен и добър, така че да произ-
веде добри последици от всички зли дела.

Божият Промисъл е скрит от нас, необясним за нас, но той съдържа един всеобхватен 
ред за разумно и справедливо управление на света. Ние обикновено сме доста наблюдателни 
на външния ред на всеобщи и лични събития; обаче чудният и мъдър Божий Промисъл, който 
активира вселенския механизъм и запазва и управлява дейността си, е скрит от нас, а ние не 
можем да го видим. Именно поради тази причина много хора, виждайки противоречие от чо-
вешка гледна точка в благосъстоянието на лоши хора и изпитанията и мъките на добри хора, 
твърдят, че Божият Промисъл не съществува, но че всичко се случва чрез волята и разума 
на човека, или чрез сляп късмет или нещастие. Въпреки това, всички тези неща се виждат 
и разбират по съвсем различен начин от тези, които вярват във великата Божия премъдрост 
и в Неговият Промисъл, който насочва всичко към добро. Само при второто пришествие на 
Христос ние ще научим и узнаем Божият справедлив съд  и за истинското Върховенство на 
Закона, което ще е над всички и на всичко.
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егото, спортна стрелба.

Перфекционизмът е важна психологическа променлива, която влияе върху начина, по който функ-
ционират когнитивните, афективните и поведенчески характеристики на състезателя. Перфекционизмът 
се свързвас ориентациякъмвисоки цели и по-успешноизпълнение (Bradham, 2000). Споредтеорията за це-
левата ориентация в спорта (Duda, 1989) при висока ориентация към задачата (task orientation) успехът се 
определя като резултат от подобряване на уменията, самоусъвършенстване, позитивно и адаптивно поведе-
ние, насочено към постижения. Ориентацията към егото (ego-orientation) се свързва с поведение, насочено 
към доминиране, превъзходство или подчинение, сравнение на собствените способности с тези на другите.

Целтана настоящото изследване е да се разкрият особеностите на перфекционизма и целевата ориен-
тация при състезатели по спортна стрелба, в зависимост от квалификацията, вида оръжие и пола,  както и 
взаимовръзките между изследваните показатели.

Метод: За реализиране на целта на изследването използвахме: 1) MultidimensionalPerfectionismS-
cales (Frost-MPS), на Frost, Marten, Lahart,&Rosenblate (1990), адаптирана за български условия от Т. Ян-
чева, 2009; 2) TaskandEgoOrientationinSportQuestionnaire – TEOSQ, Duda&Nicholls, 1992, адаптиран за бъл-
гарски условия от Г. Домусчиева-Рослева, 2007. 

Изследвани са 99 състезатели по спортна стрелба от различни клубове в България на възраст от 18 
до 50 години. Изследваните лица са разделени в две групи -  медалисти от международни и държавни пър-
венства - 62 и трениращи - 37.

Резултатите разкриват значими различия в целевата ориентация към егото в зависимост от квали-
фикацията. Установени са значими различия в зависимост от вида оръжие (притеснения от грешки, орга-
низираност, родителски очаквания) и възрастта (притеснения от грешки, родителски очаквания). Разкри-
ти са специфичните взаимовръзки между изследваните показатели при медалисти и трениращи. Изведена 
е значимата роля на родителите по отношение на изграждане на изследваните параметри. 

Keywords: Perfectionism, Goal orientation, task orientation, ego-orientation, sports shooting.
Perfectionism is an important psychological variable. It influences the way the cognitive, affective, and be-

havioristic characteristics of the athlete function. Perfectionism is connected with orientation towards higher goals 
and more successful performance (Bradham, 2000). According to the Achievement Goal Theory (Duda, 1989) 
when we have high task orientation,success is a result of the improvement of skills, self-development, and hard 
work and leads to positive and adaptive behavior directed to achievements. Ego-orientation is connected with a 
type of behavior directed to domination, superiority, obedience and comparison of one’s personal abilities with 
those of the others. 

Aim: To reveal the peculiarities of perfectionism and task orientation with sports shooting athletes depend-
ing on their qualification, kind of weapon and gender, as well as the interrelations between the researched indexes. 

Method
In order to fulfill the aim of the study we used: 1) Multidimensional Perfectionism Scales (Frost-MPS), 

byFrost, Marten, Lahart&Rosenblate (1990); 2) TaskandEgoOrientationinSportQuestionnaire– TEOSQ, 
Duda&Nicholls, 1992.

Theresearch was done among 99 sports shooting athletes from different clubs in Bulgaria aged between 18 
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and 50. The researched individuals were divided into two groups –medalists from international and national com-
petitions – 62, and average athletes – 37. 

The results reveal significant differences in the goal orientation towards the ego depending on the qualifi-
cation. There are significant differences depending on the kind of weapon (worries about making mistakes, about 
parents’ expectations and organization) and age (worries about making mistakes, about parents’ expectations). 
The specific interrelations between the researched indexes have been revealed with the medalists and the average 
athletes. The important role of the parents on building the researched parameters have been pointed out. 

ВъВедение

Спортната стрелба е спорт, който се характеризира с изключителна точност и прецизност 
в изпълнението.Учебно-тренировъчният процес е свързан с еднообразие и многобройни пов-
торения, с цел автоматизиране на действията, необходими за изпълнението на точния изстрел. 
Очакваната прецизност в изпълнението често се свързва с „перфекционизма“ като личностна 
характеристика.

Перфекционизмът се свързва с ориентация къмвисоки цели и по-успешноизпълнение 
(Bradham, 2000), с „поставяне на нереалистично високистандарти и очаквания и критична 
оценка на изпълнението (Hewitt, Newton, Flett&Callander, 1977, Flett& Hewitt, 2002; Frost, Mar-
ten, Lahart, &Rosenb;ate, 1990). В този смисъл перфекционизмът се определя като обща харак-
теристика на състезателите (Dunn, Gotwals, & Causgrove Dunn, 2005), особено при елитните 
спортисти (Gould, Dieffenbach, &Moffet, 2002).

През последните 30 години перфекционизмът често е обект на изследвания и анализи. 
Според данни от литературата, той влияе на начина, по който функционират когнитивните, 
афективните и поведенческите характеристики на състезателя (Davis, 1997; Frost, Heimberg, 
Holt, Mattia, &Neubauer, 1993, Hamashek, 1998; Terry-Short, Owens, Slade, &Dewey, 1995). 

Редицаизследователи (Terry-Short, Owens, SladeIDewey) разглеждатперфекционизмака-
тодвудименсиаленмодел - позитивен и негативен. Frost, Heimberg, Holt, MattaiиNeubauer(1993) 
извеждатразличията между адаптивния и неадаптивенперфекционизъм. Адаптивният се раз-
глеждакато позитивно преследване на постижението, докатонеадаптивният е отнесен къмо-
ценката и се свързвасъс страха от загуба (Enns, Cox, Sareen, &Freeman, 2001,Т. Янчева, М. 
Кънчева, 2010).

В спорта популярен е подходъткъмперфекционизмакатомултидименсиаленконструк с 6 
компонента: личнистандарти, притеснения от грешки,родителскиочаквания,родителска кри-
тика,съмнения в действията, организираност.

Емпиричнитеизследванияразкриват, че притеснениятаот грешки, родителска критика, 
родителскитеочаквания и съмненията в действиятасасубскали, коитосасвързани с неадаптив-
нофункциониране (Enns&Cox, 2002). Обратно, изследванията подкрепят функционалната 
природа на субскалителичнистандарти и организираност. Frostetal. (1990) разкриват, че лич-
нитестандарти за перфекционизъмкорелиратположително с Аз-ефективността, както и с те-
неденцията при състезателите да се фокусират и върхудвете – върхупостигането на успех и 
върхувъзможността от загуба (Frost and Henderson (1991).

Високителичнистандартисаадаптивни, когатоса в съчетание с ниски нива на притесне-
ния от грешки, родителскиочаквания и критика (Parker, 1997). Обратно, високителичнистан-
дартимогат да бъдатнеадаптивни, когатосасвързани с високи нива на притеснения от грешки, 
родителскиочаквания и критика (Halletal., 1998).

Споредтеорията за целевата ориентация в спорта (Duda, 1989) при висока ориентация 
към задачата (task orientation) успехът се определя като резултат от подобряване на умени-
ята, самоусъвършенстване, позитивно и адаптивно поведение, насочено към постижения. 
Ориентацията към егото (ego-orientation) се свързва с поведение, насочено към доминиране, 
превъзходство или подчинение, сравнение на собствените способности с тези на другите.
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Прилаганетонатазитеория в областтанаспортасеоказванай-подходящподходзаразбираненапов
едението и действията на състезателите. ЦелевататеориязапостижениенаNicholls (1984, 1989)
предполага, чепостиганетонацелтаи демонстриранетонаспособностисаосновенмотивационен
стимулвконтекстанапостиженията. Представителитенатазитеориятвърдят, чесазапазенидвеко
нцепциизакомпетентност, коитосепроявяватчрездвесъстояния – насоченосткъмзадачатаиликъ
мегото. Когатоучастието е зарадизадачата, възприетатаспособност е съотнесенакъмсебеси и 
акцентътсепоставявърхумайсторството, влаганетонаусилия и развитиетонанечииуменияилипо
знания в дейността.Когатодоминираегото, личноститесезанимават с демонстрираненависокас
пособност, съобразно с норматива. В тозислучайспособносттаседемонстрира, когатонечиеизп
ълнениенадвишаватованадругитеилисеизвършваеднакводобре, но с по-малкоусилия (Nicholls, 
1984, 1989).

методология

Целтана настоящото проучване еда се разкрият особеностите на перфекционизма и це-
левата ориентация при състезатели по спортна стрелба и се изведе спецификата им на прояв-
ление в зависимост от квалификацията, вида оръжие, възрастта и пола.

метод

За реализиране на целта на изследването използвахме: 1) Мултидименсионална скала 
за изследване на перфекционизма в спорта (MultidimensionalPerfectionismScales (Frost-MPS),-
Frost, Marten, Lahart,&Rosenblate, 1990), адаптирана за български условия от Янчева, 2008; 
2)Въпросникзаизмерваненацелеватаориентациякъмзадачата и къмегото в спорта(TaskandE-
goOrientationinSportQuestionnaire – TEOSQ, Duda&Nicholls, 1992), адаптиран за български ус-
ловияот Домусчиева-Роглева, 2003.

Изследвани са 99 състезатели по спортна стрелба от различни клубове в България на 
възраст от 18 до 50 години. Изследваните лица са разделени в две групи -  медалисти от меж-
дународни и държавни първенства - 62 и класирани след 3 място - 37.

Резултати
Резултатите от нашето изследване (фиг. 1) разкриват, че водещи при изследваните стре-

лци са субскалите, свързани с т. нар. „адаптивен перфекционизъм“. С най-висока средна стой-
ност (М=3,8) е субскалата организираност. Тя отразява индивидуалните предпочитания за ред 
и организираност.  Този резултат е очакван, предвид спецификата на спортната стрелба като 
спорт.Организираносттасевъзпитаваотнай-раннадетскавъзраст и кактоотбелязваЯнчева (2009) 
е характернаособеностналичносттанаспортиста.

Изненадващазанас е по-нискатастойностзаличнитестандарти(М=3,4; SD=0,73).Тя отра-
зява степента, до която личността си поставя извънредно високи стандарти за лично изпълне-
ние. Спортнатастрелба е спорт с дългогодишнитрадиции и постижения у нас. Логичнотовабит
рябвалодарефлектира в по-високисоциални и личнистандарти. 

ПЕРФЕКЦИОНИЗЪМ И ЦЕЛЕВА ОРИЕНТАЦИЯ ПРИ СЪСТЕЗАТЕЛИ ПО СПОРТНА СТРЕЛБА
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Фиг. 1. Средни стойности по отделните скали на перфекционизма  
при състезатели по спортна стрелба

Правят впечатление и високите стойности на субскалите съмнения в действията 
(М=2,7; SD=0,67) и родителскиочаквания (М=2,7; SD=0,85), които се свързват с 
неадаптивния перфекционизъм. Полученитерезултатинидаватоснованиедапредположим, чеи
зследванитеотнассъстезателипоспортнастрелбаизпитватизвестнанесигурност в действиятаси, 
съмняватсе в нивотосинаподготвеност и в способносттадасесправятсъсзадачите. Страхуватсе, 
ченямадауспеятдапокажат, товакоетосаизработилиповременатренировки.

Полученитерезултатиразкриват проблем, който през последните години добива особена 
значимост – поведението на родителите и високите очаквания от тяхна страна.Родителитеназа
нимаващитесесъстезателисъсспортнастрелбасасклоннидапредявяватпо-големиочаквания. Зае
динстрелецродителскотоочакванетойдабъдешампион е нормално, задругтова e затормозяващо 
и създава значително допълнително напрежение.

Резултатите от сравнителния анализ на данните разкриват статистически значими разли-
чия по факторите възраст и оръжие. Установени састатистически значими различия в зави-
симост от възрастта (табл. 1, фиг. 2) по две от субскалите, свързани с неадаптивния перфек-
ционизъм - притеснения от грешки(Uemp=2,254; a=,024)и родителски очаквания (Uemp=3,655; 
a=,000).

Таблица1. Сравнителенанализнаперфекционизмаспоредвъзрастта

Показатели (м / ж) (ю / д) Uemp. an1 M1 Sd1 n2 M2 Sd2
Притесненияотгрешки 31 2,1 ,642 68 2,5 ,839 -2,254 ,024
Родителскиочаквания 31 2,2 ,535 68 2,9 ,890 -3,655 ,000

При юношите и девойкитеса налице значимо по-високи стойности и по двете субскали. 
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Фиг. 2. Резултати от сравнителния анализ по фактора възраст

Сравнителният анализ по фактора оръжие установи статистически значими разлики по 
три от субскалите (табл. 2, фиг. 3) - притеснения от грешки - Uemp.=2,269; a=,023; организира-
ност -Uemp.=2,395; a=,017 и родителски очаквания - Uemp.=1,902; a=,050.

Таблица 2. Резултати от сравнителния анализ в зависимост от вида оръжие

Показатели
Пушка Пистолет Uemp. a

n1 M1 Sd1 n2 M2 Sd2
Притеснения от грешки 49 2,2 ,766 50 2,6 ,807 -2,269 ,023
Организираност 49 3,6 ,832 50 4,1 ,658 -2,395 ,017

Родителски очаквания 49 2,5 ,826 50 2,8 ,868 -1,902 ,057

И по тритесубскали при стрелците, състезаващи се с пистолетса налице по-високи стой-
ности. Това би могло да се дължи на по-трудното техническо изпълнение на пистолет. 

Фиг. 2. Резултати от сравнителния анализ по фактора оръжие
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Не установихме статистически значими различия по факторите пол и класиране. 
Резултатите от изследване на целевата ориентация показват, че при изследваните състе-

затели по спортна стрелба доминира целевата ориентация към задачата, като средната стой-
ност за цялата извадка е М=4,2 (табл. 3). Ориентацията към егото е със сравнително по-ниска 
стойност (М=2,5).

Таблица3. Резултати от вариационнияанализна Целеватаориентацияприсъстезателипосп
ортнастрелба

Показатели N Xmin Xmax M S V% As Ex

Целева ориентация към задачата 99 1,7 5,0 4,2 0,56 13,4 -,878 2,624

Целева ориентация към егото 99 1,2 5,0 2,5 0,8 31,4 ,485 ,238

Тези резултати(фиг. 3) ни дават основание да предположим, че стрелците не търсят успе-
ха на всяка цена и не са водени само от резултата, а и от удоволствието при извършването на 
дейността.

Фиг. 3. Средни стойности на целевата ориентация

Резултатите от сравнителния анализ по фактора класиране(табл. 4; фиг. 4) разкриват 
статистически значими различияпри целева ориентация към егото (Uemp.=2,766;a=,006).Стре-
лците с призови класирания са със значимо по-високи стойности за този показател от тези, с 
класиране след 3 място.

Таблица 4. Резултати от сравнителния анализ на целевата ориентация по фактора класи-
ране

Показатели
1-3 място След

3-то място
Uemp.n1 M1 Sd1 n2 M2 Sd2 a

Целева ориентация към егото 62 2,7 0,83 37 2,2 0,66 -2,766 ,006

Не са установени статистически значими разлики в зависимост от факторите пол, въз-
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раст и вид оръжие. 

Фиг.4. Средни стойности на его-ориентацията 

Данните от корелационният анализ разкриват че целевата ориентация към задачатае в 
умерена корелациясъссубскалите на адаптивния перфекционизъм „лични стандарти“ r=0,235*  
и „организираност“ r=0,236* (фиг. 5). Тези резултати са очаквани, доколкото целевата ориен-
тация към задачата се свързва с подобряване на уменията, самоусъвършенстване, сериозната 
работа и сътрудничеството в отбора, което води до постижения.

Фиг. 5. Резултати от корелационния анализ на перфекционизма и целевата ориентация

Целевата ориентация към егото корелира само  с „лични стандарти“. При този тип 
целева ориентация акцентът се поставя върху сравняването на способностите с тези на ос-
таналите и се търси победа на всяка цена, а личните стандарти се свързват с поставянето на 
извънредно високи стандарти за лично изпълнение.
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Фиг. 6. Резултати от корелационния анализ при медалисти

Фиг. 7. Резултати от корелационния анализ при стрелци с класирания след 3 място

Резултатите сочат, че са налице различия в корелационната структура при медалисти и 
състезатели без призови класирания (фиг. 6 и фиг. 7). При стрелците с призови класирания са 
установени корелации между целевата ориентация към задачата и организираността и между 
его ориентацията и личните стандарти.

При състезателите с класирания след 3-то място двата вида целева ориентация корелират 
с личните стандарти.

обсъждане

Резултатите разкриват, че при изследваните от нас стрелци водещ е адаптивният перфек-
ционизъм - организираността и личните стандарти. Нашите резултати потвърждават данни от 
литературата, че организираността е водеща характеристика при спортистите, особено при 
елитните (Т. Янчева, 2009, Т. Янчева, М. Кънчева, 2012). Изненадващи са по-ниските стой-
ности на лични стандарти при изследваните от нас стрелци. Спортната стрелба е спорт с дъл-
гогодишни традиции в България и има редица медалисти от олимпийски игри, световни и ев-
ропейски първенства. Логично това би трябвало да рефлектира в по-високи социални и лични 
стандарти.Установени са и високи стойности на подскалите родителска критика и съмнения в 
действията.

Налице са статистически значими разлики в зависимост от възрастта. Юношите и де-
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войките изпитват по-големи притеснения от допускането на грешки, към тях има по-високи 
родителски очаквания, в сравнение с мъжете и жените.

Установените значими  различия,в зависимост от вида оръжие по отношение на родител-
ските очаквания, организираността и притеснението от грешки очертават специфичен профил 
при стрелците с пушка и пистолет.

Установените значими различия, в зависимост от класирането по отношение на целевата 
ориентация към егото потвърждават данни от литературата.Редица изследвания със спортисти 
сочат, че когато его-ориентацията се съчетава с висока ориентация към задачите, тя не влияе 
отрицателно и не предизвиква неадаптивно поведение (Fox, Goudas, Biddle, Duda&Armstrong, 
1994; Roberts, Treasure&Kavussanu, 1996). Установено е, че елитните спортисти по принцип се 
характеризират с комбинация от силна ориентация както към задачите, така и към егото (До-
мусчиева-Роглева, 2007; Hardy, Jones & Gould, 1996).

Проучвания върху профилите на целевата ориентация показват, че комбинацията от сил-
на его-ориентация и силна ориентация към задачите представлява най-добрата предпоставка 
за положително въздействие на мотивацията за постижение както върху поведението, така и 
върху резултатите от изпълнението на дейността (Elliott&Harackiewiez, 1996; Герон, Мутафо-
ва-Заберска, 2013).

Разкритите корелационни връзки между целевата ориентация и подскалите, свързани с 
адаптивния перфекционизъм разкриват възможности за оптимизиране на психическата подго-
товка. 
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ВРЪЗКА МЕЖДУ СПОРТНА И ПРОФЕСИОНАЛНА  ИДЕНТИЧНОСТ 

ПРИ СТУДЕНТИ ОТ НСА

Доц. Живка Тодорова Желязкова-Койнова, д-р, 
Кат. Психология, педагогика и социология, НСА

RELATIONSHIP BETWEEN SPORT IDENTITY AND VOCATIONAL  
IDENTITY IN STUDENTS-ATHLETES IN NATIONAL SPORTS ACADEMY 

Associate Professor Zshivka Todorova Zsheliaskova-Koynova, PhD,
Dpt. Psychology, pedagogy and sociology, National Sports Academy

Целта на изследването е да се установи взаимозависимостта между спортната идентичност и профе-
сионалната идентичност, и по-специално, да се провери  дали високото равнище на спортна идентичност 
не нарушава формирането на професионалната идентичност при бъдещи спортни педагози – треньори. 
Изследвани са 97 студенти от НСА, обучаващи се в Треньорски факултет, от които 51 мъже и 46 жени. 
Изследваните лица са разделени в три групи, в зависимост от постигнатите от тях спортни успехи – 1. Със-
тезаващи се на клубно равнище 2. Състезаващи се на национално равнище 3. Състезаващи се на междуна-
родно равнище. Използвани са  българските адаптации от Желязкова-Койнова (2015, 2015а) на Скалата за 
професионалната идентичност от Holland, Daiger, &Power (1980) – модификация на  Stringer (2008) и Ска-
лата за измерване на спортната идентичност  от Brewer, VanRaalte, &Linder (1993). Студентите с най-ниско 
равнище на постижения в спорта формират значително по-силна професионална идентичност в сравнение 
с колегите си, а студентите-състезатели на международно равнище демонстрират по-висока спортна иден-
тичност в сравнение с останалите.  При последната група студенти съществува междуролев конфликт,  
който забавя процеса на формиране на професионалната идентичност. 

The aim of the study was to determine the relationship between sport identity and vocational identity and, 
more specifically, to examine if a high level of sport identity interferes with the development of vocational identity 
of the sport coaches-to-be. The subjects were 97 students (51 males and 46 females) of Coach Faculty in NSA. They 
were divided into 3 groups according to their level of sport performance: 1. Competitors at club level; 2. Competi-
tors at the national level; and 3. Competitors at the international level. The questionnaires used were the Bulgarian 
adaptation (Zsheliaskova-Koynova, 2015) of the The Athletic Identity Measurement Scale – AIMS (Brewer, Van 
Raalte, & Linder (1993) and the Bulgarian adaptation (Zsheliaskova-Koynova, 2015a) of the Vocationa Identity 
Scale - VIS (Holland, Daiger, & Power (1980) – modified by Stringer (2008). The students with the lowest level of 
sport achievements develop significantly stronger vocational identity compared to their colleagues, while the stu-
dents-competitors of international level show significantly higher sport identity compared to their colleagues. The 
results are interpreted as a sign of role conflict that slows up the development of the vocational identity.  

ВъВедение

Идентичността се определя като „субективно чувство за укрепваща тъждественост и не-
прекъснатост“ (Ериксън, 1996, стр. 38). Професионалната идентичност (vocational identity)
означава наличието на ясна и стабилна картина на своите цели, интереси и способности 
(Holland, Daiger, &Power, 1980). Тези особености  водят до относително по-лесно вземане на 
решение и до увереност в способността на личността за вземане на добри кариерни решения, 
дори при наличие на неяснота и неопределеност на средата. 

Индивидите с висока професионална идентичност по-успешно идентифицират  подхо-
дящи за тях възможности за трудова заетост (Holland, 1996), демонстрират по-висока актив-
ност при търсенето на работа (Gushue, Clarke, Pantzer, &Scanlan, 2006; Gushue, Scanlan, Pantzer, 
&Clarke, 2006), по-висока Аз-ефективност при вземането на решения за професията (Gushue, 
Scanlanetal., 2006).

Изследванията на професионалната идентичност при ученици и студенти най-често се 
извършват със Скалата за професионална идентичност (Vocational Identity Scale)   с автори 
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Holland, Daiger, &Power, (1980). Скалата се състои от 18 айтема, на които се отговаря с „да“ 
и „не“. По-високият бал означава по-висока стабилност, яснота на професионалното разви-
тие, организираност, увереност в себе си и компетентност за справяне с жизнените ситуации 
(Savickas, 1985).

Студентите с висок бал по Скалата за професионална идентичност са по-зрели, с по-висо-
ка самооценка и професионална Аз-ефективност, по-високо благополучие и жизнена удовлет-
вореност, имат конструктивен  подход към професионалното самоопределение, демонстрират 
междуличностна компетентност, съзнателност, отговорност, ниска тревожност,  не страдат от 
психологически проблеми и се отличават с ясно чувство за идентичност. Същевременно, сту-
дентите с нисък бал по скалата имат ниска самооценка, отличават се с невротизъм и зави-
симост, със затруднения при вземането на решения, страдат от психологически проблеми и 
изпитват безнадеждност  (Holland, Johnston, andAsama, 1993; Holland, 1997; Nauta, 2010). 

Под термина „спортна идентичност“ се разбира “степента, до която хората се иденти-
фицират с ролята на спортист” (Brewer, VanRaalte, &Linder, 1993, стр. 237). Тази личностна 
идентичност в областта на спорта представлява част от многоизмерната Аз-концепция (Brewer, 
VanRaalte, &Petitpas, 2000). Спортната идентичност дава възможност на индивидите да интер-
претират информацията и да регулират поведението си в съответствие с изискванията на ро-
лята на спортист. 

Спортната идентичност, като вид ролева идентичност, се формира под влияние на групо-
вата принадлежност и социалните взаимодействия (Brewer, VanRaalte, Petitpas, Sklar, Pohlman, 
Krushell, &Ditmar, 2000; Сallero, 1985; Tasiemski, Kennedy, Gardner, &Rachel, 2004). Спор-
тисти със силна спортна идентичност формират повече и по-силни социални връзки с дру-
ги спортисти, в сравнение със спортистите с по-слаба спортна идентичност (Horton&Mack, 
2000). Силната спортна идентичност е позитивно свързана с равнищата на физическа актив-
ност (Manalo, 2012), на спортни постижения (Danish, 1983 и  Werthner&Orlick, 1986 – цит. по 
Brewer, VanRaalte&Linder, 1993), със спазването на спортния режим, качествената тренировка, 
дисциплина  (Callero, 1985), с по-високата обща самооценка (Marsh, Perry, Horsely, &Roche, 
1995), компетентност (Ryska,2002) и по-висока увереност в себе си (Horton&Mack, 2000). 

Същевременно обаче, силната спортна идентичност благоприятства появата при спорти-
стите на претренираност (Brewer, VanRaalte&Linder, 1993) и тенденция да се състезават с трав-
ми (Weinburg, Vernau, &Horn, 2013); на силни негативни емоции, когато е невъзможно спорту-
ването (Martin,  Mushett, &Smith, 1995); на гняв и агресивност (Visek,  Watson, Hurst, Maxwell, 
&Harris (2010), на депресия след травма (Brewer, 1993); на тревожност  (Masten, Tusak, &Faganel, 
2006); на бърнаут (Coakley 1992; Martin, 2011; Raedeke, 1997); на хранителни разстройства 
(Gapin&Petruzzello, 2011), на полово-ролев конфликт (Steinfeldt, Steinfeldt, England, &Speight, 
2009), на социална изолация, намалена социална активност и намалено време за семейството 
и приятели извън спорта (Horton&Mack, 2000); и по-продължителна адаптация след излизане 
от състезателния спорт (Alferman, Stambulova, &Zemaityte, 2004; Samuel&Tenenbaum, 2011). 

В изследването си Hale & Waalkes (1994; цит. по Martin, Eklund, & Mushett, 1997) устано-
вяват, че спортистите със силна спортна идентичност имат относително по-слаб интерес към 
учебната дейност. Murphy, Petitpas, & Brewer (1996) стигат до извода, че  че високата спортна 
идентичност се свързва със забавено кариерно развитие. За разлика от тях, Brownand Hartley 
(1998) и Martensand Cox (2000) не намират значима връзка между спортната идентичност и 
кариерното развитие. Kennedyand Dimick (1987), Murphy, Petitpas, and Brewer (1996) и Sowaand 
Gressard (1983) установяват, че студентите-спортисти имат по-ниско равнище на кариерно раз-
витие в сравнение със студентите, които не се състезават, докато резултатите от изследванията 
на Hook (2012) и McPherson (2013) показват, че студентите-спортисти имат по-висока профе-
сионална идентичност в сравнение с колегите си, които не са състезатели.
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В изследването на National Collegiate Athletic Association (2008) се посочва, че студенти-

те-спортисти се занимават повече време със спорт, отколкото с учебна дейност, и ако разпола-
гаха с допълнително свободно време, те биха го използвали за спортуване, но не и за учене или 
пък за други извънаудиторни дейности. Въпреки силната си отдаденост на спорта, много малко 
от студентите-спортисти от Асоциациятастигат до професионалния спорт – 9.1 % в бейзбола, 
1,1% в мъжкия баскетбол и 0.9 % в женския баскетбол; 1.4% във футбола и 1.5% в американ-
ския футбол. Значително по-голяма е вероятността те да завършат с бакалавърска степен–от 
71% до 87% в различните дивизии(National Collegiate Athletic Association, 2017).  Поради това, 
изтъква Hook (2012), е важно студентите-спортисти да завършат колежа и да излязат на пазара 
на труда със степен на кариерно развитие, сравнима с тази на състудентите си, които не се със-
тезават в колежанските отбори.

У нас липсват подобни изследвания на спортната и професионалната идентичност и на 
кариерното развитие при български студенти-спортисти, което именно послужи като отправна 
точка за реализацията на настоящото изследване.

методология

Целта на изследването е да се установи зависимостта между спортната и професионал-
ната идентичност и по-специално, да се провери дали високото равнище на спортна идентич-
ност нарушава формирането на професионалната идентичност при бъдещи спортни педаго-
зи-треньори. 

Изследвани са 97 студенти от НСАотТреньорски факултет, редовно обучение, от които 51 
мъже и 46 жени на възраст от 18 до 24 г. (М=21 г.), представители на различни видове спорт. 
Изследваните лица са разпределени в 3 групи в съответствие с тяхната спортна квалификация 
(постигнатото от тях равнище на спортни успехи): 

1. Състезатели на клубно равнище – класирали се извън медалистите на Държавни 
шампионати (n=14). 

2. Състезаващи се на национално равнище – т.е., класирали се поне веднъж между І и 
ІІІ място на Държавните първенства при младежи/девойки или мъже/жени (n=70). 

3. Състезаващи се на международно равнище – състезатели, участвали в Европейски 
и Световни шампионати при младежи/девойки или мъже/жени и класирали се до 8 
място (n=13).

Използвани са два психологически въпросника: 
1. Скала за измерване на спортната идентичност  (The Athletic Identity Measurement 

Scale – AIMS) от Brewer, Van Raalte, & Linder (1993), адаптирана за български усло-
вия от Желязкова-Койнова (2015).  

2. Скалата се състои от 10 айтемаи 7-степенна скала за оценка. В скалата се включ-
ват айтеми, отразяващи социалната идентичност (напр., „Повечето от приятелите 
ми са спортисти.“), ексклузивността (напр. „Спортът е единственото важно нещо в 
моя живот.“) и афективността (напр. „Имам нужда да спортувам, за да се чувствам 
добре.“).

3. Скала за професионална идентичност (Vocational Identity Scale - VIS) от Holland, 
Daiger, & Power (1980) – модификация на  Stringer (2008), адаптирана за български 
условия от Желязкова-Койнова (2015а). 

4. Скалата в оригинал се състои от 18 айтема и дихотомна скала. Съществува адапта-
ция на въпросника да български условия, извършена от Карабельова и Дорева, като 
някои от психометричните й показатели са представени в тяхна статия от 2010 г. 
относно  кариерния избор (Карабельова и Дорева, 2010), но тази адаптация не е била 
обект на специална публикация.  

ВРЪЗКА МЕЖДУ СПОРТНА И ПРОФЕСИОНАЛНА  ИДЕНТИЧНОСТ ПРИ СТУДЕНТИ ...
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При българската адаптация, приложена в настоящото изследване, е използвана модифи-
кацията на Stringer (2008) с 5-степенна скала за оценка вместо дихотомната скала на оригинала. 

Примерни айтеми: „Не съм сигурен, че настоящият ми професионален избор е правилни-
ят за мен“, „Бих искал да увелича броя на професиите, сред които мога да избирам.“

Прианализанаданните е използван софтуерният пакетот програми за статистическа 
обработка SPSS 21.0. – подпрограмите за дескриптивна статистика, непараметричен тест на 
Kruskal-Wallis, непараметричен тест на Mann-Whitney, корелационен анализ.

анализ и обсъждане 
Дескриптивната статистика на резултатите от тестовете за изследване на спортната иден-

тичност и на професионалната идентичност са представени в Таблица 1. 
Сравнението на регистрираните стойности с резултатите, получени в нормативните из-

вадки (Желязкова-Койнова, 2005; 2015а), показва, че средните стойности и на професионал-
ната идентичност, и на спортната идентичност в изследваната извадка се намират в зоната на 
средните величини. 

Таблица 1. Дескриптивната статистика на резултатите от тестовете за изследване на 
спортната идентичност и на професионалната идентичност.

N Mean SD Min Max Range
Спортна идентичност 97 5.63 1.04 2.24 7 4.76
Професионална идентичност 97 3.87 0.63 2.17 4.94 2.77

Липсва влияние на фактора „пол“ върху разпределението на стойностите на променли-
вата „професионална идентичност“ (U=1185.5, α=0.978), както и върху разпределението на 
променливата „спортна идентичност” (U=1085.5, α=0.503). Това дава основание извадките на 
мъжете и жените да се обединят при следващите анализи.

Коефициентът на линейна корелация между професионалната и спортната идентичност 
е r=0.226 (α=0.026) – т.е., между двете променливи съществува значима положителна взаимо-
връзка. Това означава, че с увеличаване на спортната идентичност се повишава и професио-
налната идентичности обратно. Този резултат демонстрира връзката между отделните стра-
ни на личностната идентичност при студентите (Skorikov, Vondracek, 1998) т.е. психически 
по-зрелите студенти, с изградена идентичност (в противовес на ролевата дифузия) показват 
по-силна идентичност и при избора на професия, и като спортисти. 

По-диференцираният анализ, който взема предвид и равнището на спортни изяви при 
студентите, разкрива значими различия по показателите „спортна идентичност“ и „професио-
нална идентичност“ (Табл. 2, Фиг. 1 и Фиг. 2). 

Таблица 2. Средни стойности на професионалната и на спортната идентичност според 
равнището на спортната квалификация. 

Ниска спортна 
квалификация

Средна спортна 
квалификация

Висока спортна 
квалификация

N Mean SD N Mean SD N Mean SD
Професионална 
идентичност 

14 4.31 0.33 70 3.78 0.63 13 3.87 0.73

Спортна 
идентичност

14 5.31 1.26 70 5.57 1.03 13 6.27 0.57
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Фиг. 1. Влияние на равнището на спортни постижения на студентите-спортисти  
върху  професионалната им идентичност

Прилагането на непараметричния тест на Kruskal-Wallis разкрива, че факторът „равни-
ще на спортните постижения“ значимо повлиява професионалната идентичност:  χ2

(2)=9.193, 
α=0.01, със среден ранг по професионална идентичност от 69.54 при групата студенти с 
най-ниски спортни успехи, 44.66 в групата студенти-спортисти, състезаващи се на национално 
равнище и 50.27 в групата студенти-спортисти, състезаващи се на международно равнище. 
Различията между групите с ниска и средна спортна квалификация достигат статистическа 
значимост– Mann-Whitney  U=232.5 при α=0.002, като средният ранг в групата с ниска спортна 
квалификация е 60.89, а в групата със средна спортна квалификация – 38.82.Между групите 
със средна и висока спортна квалификация липсват статистически значими различия. 

Тоест,  студентите с най-ниски спортни успехи по-бързо от останалите си колеги 
(U=293.5, α=0.003) формират професионална идентичност. В тази група се регистрира средно 
аритметично по скалата „професионална идентичност“ от М=4.31, което е в зоната на високи-
те стойности според българските норми на теста (Желязкова-Койнова, 2015а), докато средните 
аритметични в останалите две подгрупи по спортна квалификация са в зоната на средните 
величини според българските норми на теста. 

ВРЪЗКА МЕЖДУ СПОРТНА И ПРОФЕСИОНАЛНА  ИДЕНТИЧНОСТ ПРИ СТУДЕНТИ ...
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Фиг. 2. Влияние на равнището на спортни постижения на студентите-спортисти върху спорт-
ната им идентичност. 

Прилагането на непараметричния тест на Kruskal-Wallis демонстрира, че факторът „рав-
нище на спортните постижения“ значимо повлиява и спортната идентичност:χ2

(2) = 7.618, 
α=0.022, със среден ранг на спортната идентичност от 42.86 при групата студенти с най-ниски 
спортни успехи, 46.56 в групата студенти-спортисти, състезаващи се на национално равнище 
и 68.73 в групата студенти-спортисти, състезаващи се на международно равнище. Различието 
между групите с ниска и висока спортна квалификация е  статистически значимо– Mann-Whit-
ney  U=36.5 при α=0.008, като средният ранг в групата с ниска спортна квалификация е 10.11, а 
в групата с висока спортна квалификация – 18.19. Различието между групите със средна и ви-
сока спортна квалификация също е статистически значимо: Mann-Whitney  U=253при α=0.011, 
като средният ранг в групата със средно равнище на  спортна квалификация е 39.11, а в групата 
с най-висока квалификация – 57.54.

Това означава, че равнището на спортна идентичност при състезателите с международни 
успехи е значително по-високо в сравнение с останалите им колеги.  В тази група се регис-
трира средно аритметично по скалата „спортна идентичност“ от М=6.27, което е в зоната на 
високите стойности според българските норми на теста (Желязкова-Койнова, 2015), докато 
средните аритметични в останалите две подгрупи по спортна квалификация са в зоната на 
средните величини според българските норми на теста.

В обобщение, изграждането на професионалната идентичност е напреднало в  относи-
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телно най-голяма степен при студентите, състезаващи се на клубно равнище, тъй като не интер-
ферира със спортната идентичност (която в тази група е на относително най-ниско равнище). 

Относително затруднено е изграждането на професионална идентичност при студенти-
те-спортисти, постигнали призово класиране на Европейски и Световни първенства, тъй като 
то е в конфликт с високата им спортна идентичност. Тези студенти все още виждат себе си 
предимно като висококласни спортисти, а не като бъдещи треньори и спортни специалисти. 

По-различно стоят нещата при групата студенти-спортисти със средна спортна квалифи-
кация, т.е. медалисти от национални състезания, коитооще не са постигнали сериозни успехи 
на международно равнище. Според резултатите от изследването, те имат относително нискас-
портна идентичност, но и относително ниска професионална идентичност. Т.е., не така посве-
тени на спорта като най-добрите спортисти и може би вече губещи надежда за успешна изява 
на международната спортна арена, същевременно все още не развили виждане за себе си като 
бъдещи педагози като студентите с най-скромни спортни успехи, тези студенти са в процес на  
преизграждане на своята идентичност.

Аретов(2006)въвежда израза „мрежа от идентичности“, в която индивидът функциони-
ра и която обхваща различните аспекти на неговата множествена идентичност(Burke, Stets, 
2009). Съвместяването на различните идентичности от тази мрежа често довежда до конфликт, 
при който субектът е изправен пред избора коя от тях да предпочете. Много съществена роля 
при разгръщането на този конфликт играе социалната среда. Както отбелязват Adler & Adler 
(1987), спортната среда влиза в конфликт с ролята на студент като 1. Намалява влагането на 
усилия в учебната работа; 2. Осигурява странични дразнители, които затрудняват ученето;  
3. Осигурява ролеви модели, които изглежда да се справят с изискванията на университета с 
минимални усилия и отделяйки минимално внимание на ролята на студент; 4. Осигурява изви-
нения и оправдания, които да обясняват академичните неуспехи. 

Конфликтът между спортната и професионалната роля е бил напълно решен в миналото 
единствено в ГДР и СССР, където на висококласните спортисти се е запазвало място в уни-
верситета, но те са започвали обучението си едва след завършване на спортната кариера. Във 
всички останали случаи, когато държавата и университетите предлагат стипендии, тютори, 
допълнителни консултации и дати за изпити, редуциран режим на присъствия и на покриване 
на учебните изисквания, както и други възможности, включени в концепцията за „двойната 
кариера на спортиста“, конфликтът е облекчаван, но не и решаван (Stambulova, Ryba, 2013). 
Както отбелязва проф. Дашева, „Въпреки съществуващите програми на европейско ниво, по-
литиката за развитие и насърчаване на двойната кариера не дава задоволителни резултат“ (Да-
шева, 2016). 

Настоящото изследване е само първа крачка в проблемната област на идентичността и 
конфликта на идентичностите при спортисти, така че на този етап могат само да се посочат 
проблемите, но не и начините за тяхното решаване. Все пак можем да препоръчаме насоки за 
по-нататъшни изследвания: лонгитудинално изследване на развитието на професионалната и 
на спортната идентичности, и по-специално на статусите на тези идентичности;изследване на 
развитието на ролевия конфликт при спортисти-студенти; изследване на отделни случаи на 
студенти-спортисти, при които успешно или респективно неуспешно се решава ролевият кон-
фликт; изследване на процеса на постепенно или, обратно, рязко излизане от висококласния и 
въобще от състезателния спорт;  създаване на модел на българска система за институционално 
мониториране и психологическо съпровождане на спортистите-студенти,особено в периода на 
излизане от състезателния спорт.

Заб. В статията се използва терминът „студенти-спортисти“ като наложил се в литерату-
рата, въпреки, че във всички тези случаи става дума не просто за спортисти, а за състезатели. 
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ВЗАИМОВРЪЗКА НА ЛИЧНОСТНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

С ПСИХИЧНИТЕ УМЕНИЯ ЗА УСПЕШНО ПРЕДСТАВЯНЕ В СПОРТА

гл. ас. д-р Евелина Савчева
НСА „Васил Левски“, гр. София

INFLUENCE AND IMPACT OF PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS 
WITH PERFORMANCE STRATEGYES USED IN SPORT 

Evelina Savcheva 
Chief Assistant, PhD, NSA „VassilLevski“, Sofia

Резюме: В изследването са представени резултати от емпирично изследване с 18 състезатели от на-
ционалните отбори по фехтовка на възраст между 13 и 19 г., проведено през 2016 г. по време на подгот-
вителен лагер. Целта на изследването е да се установи влиянието и взаимовръзките на личностните ха-
рактеристики  екстраверсия-интроверсия, невротизъм, психотизъм,личностна тревожност и личностна 
спортна увереноствърху психичните умения (стратегии за постижение),свързани с успешното представяне 
в спорта. Използвани са следните психологически въпросници:  тест за изследване на стратегиите за пости-
жение (TOPS) на Thomas, Murphy & Hardy (1999), скала за изследване на личностната спортна увереност 
на Vealеy (1986), личностен въпросник на Х. Айзенк (ЕРQ),тест за oценка на тревожността на Спилбъргър 
(STAI - форма Y).

Abstract: The survey presents the results of an empirical study of 18 athletes from the national fencing 
teams (13 -19 years old), conducted in 2016 during a preparatory camp. The aim of the study is to establish 
the influence and interrelations of the personality characteristics of extraversion, neuroticism, psychoticism, trait 
anxiety and trait sport-confidence in mental skills (achievement strategies) related to successful performance in 
sport. The following psychological questionnaires were used:Test of Performance Strategies (TOPS) - Thomas, 
Murphy & Hardy (1999), Vealey’sTrait Sport-Confidence Inventory (TSCI), H. Eisenk (EPQ), Spielberger’s State-
Trait Anxiety Inventory (STAI) 

Въведение
Влиянието на типологичните особености на личността и техните взаимовръзки с изявата 

на спортистите са проучвани от редица български и чуждестранни автори в областта на спор-
та и психологията (Домусчиева-Роглева, 2002, 2009; Янчева, 2004; Желязкова-Койнова, 1997; 
Желязкова-Койнова, Савчева, 2005; Verduyn&Brans, 2012;Allen, Greenlees & Jones,2013и др.). 
Стремежът да се стигне до по-точно прогнозиране на високите резултати в спорта или да се 
обясни ефективното поведение на успешните и висококласните състезатели на база на специ-
фични личностни характеристики и особености на личността, все още не е удовлетворено и 
продължава да търси сигурни и достоверни емпирични данни за подобни взаимовръзки. Из-
следвания посочват, че някои личностни характеристики могат да прогнозират нивото на стрес, 
което изследваните лица биха изпитали при различни стресови ситуации (Gould, Petlichkoff, 
Simons & Vevera, 1987; Hardy, Jones & Gould, 1996; Lazarus & Folkman, 1984). Голям е броят на 
авторите, които установяват, че спортистите-екстраверти притежават високи нива на емоцио-
нална стабилност (Egan & Stelmack, 2003; Kirkcaldy, 1982a; McKelvie, Lemieux& Stout, 2003; 
Newcombe & Boyle, 1995), по-отворени са за нови преживявания и опит и показват по-добри 
умения за самоконтрол (М. Янчева, 2016). И докато високото ниво на екстраверсия се определя 
като личностна характеристика, която в голяма степен намалява нивото на ежедневния стрес 
(Martens, Vealy& Burton, 1990), то невротизмът се свързва с податливост на стресови ситуации 
и голяма вероятност за изпитване на негативни емоции и чувство на неудовлетвореност (Gould, 
Petlichkoff, Simons & Vevera, 1987).
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В спорта и подготовката на спортистите все повече навлиза прилагането на достъпни 
психологически техники – умения, които редица изследователи доказват, че са основополага-
щи и значими за успешната изява на спортистите. Прилагат се т. нар. програми за трениране 
на психичните умения (Psychological skills trainingprograms; Calmels, et., al., 2003; Hamstra, et., 
al.,2004; Kakkos & Stavrou, 2007; Tisma, 2007;Thelwell & Greenlees,2001;Unestahl, 2007).Porter 
(2005) дефинира психичните умения като „всички психични стратегии, състояния и умения, за 
които се счита, че имат връзка с постиженията на спортистите и спортните отбори”. Развиване-
то на психичните  умения като: позитивни представи, стратегии за мобилизиране, фокусиране, 
релаксация и други форми на когнитивна или емоционална подготовка, са насочени към това 
да се постигне по-добро изпълнение на определена дейност (Driskell, Cooper & Moran, 1994).

Целта на нашето изследване е да се установи влиянието и взаимовръзките на личностни-
те характеристики: екстраверсия-интроверсия, невротизъм, психотизъм, личностна тревож-
ност и личностна спортна увереност с психичните умения, свързани с успешното представяне 
при състезатели от националните отбори по фехтовка (рапира).

Обект на изследването са 18 състезатели по фехтовка (от националните отбори на оръ-
жието рапира) на възраст между 13 и 19 г. Изследването е проведено през месец юли 2016 г. по 
време на подготвителен лагер в с. Върбица (Област Шумен). От тях 11момичета и 7 момчета.

методически инструментариум

За постигането на целите и задачите в настоящото изследване използвахме следните пси-
хологически въпросници:

ü	Личностен въпросник на Х. Айзенк (ЕРQ), българска адаптация на Паспаланов, 
Щетински, Айзенк (1984),  за изследване на личностните особености екстраверт-
ност-интровертност, невротизъм, психотизъм.

ü	Въпросник за oценка на тревожността на Спилбъргър (STAI - форма Y), бъл-
гарска адаптация на Щетински и Паспаланов (1989), за изследване на личностната 
тревожност.

ü	Скала за изследване на личностната спортна увереност на Vealеy (1986), българ-
ска адаптация от Желязкова-Койнова и Савчева (2008).

ü	Въпросник за изследване на стратегиите за постижение (TOPS) на Thomas, 
Murphy &Hardy (1999), българска адаптация от Желязкова-Койнова, Савчева, Йор-
данов (2010). Въпросникът изследва психичните умения като дава информация за 
16 стратегии (8 за тренировката и 8 за състезанието), които успешните спортисти 
прилагат в спортно-състезателната си дейност: целеполагане, релаксация, актива-
ция, увереност, автоматизация, визуализация, вътрешен диалог, негативно мисле-
не/позитивно мислене, фокусиране (управление на вниманието) и др.

Резултатите бяха обработени със статистическата програма SPSS 16. Бяха приложени: 
стъпков, регресионен анализ с варимакс ротация и корелационен анализ (критерий на Spear-
man). 

анализ на резултатите

За разкриване влиянието на личностните характеристики (независими променливи) вър-
ху психичните умения (зависими променливи), свързани с успешното представяне, приложи-
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хме регресионен анализ и установихме следните зависимости: невротизмът оказва влияние 
върху уменията за контрол на емоциите по време на състезание (β=-0.627) и по време на тре-
нировка (β=-0.476), както и на вниманието по време на тренировка (β=-0.476). Това означава, 
че състезателите с по-висока емоционална лабилност по-трудно задържат и управляват внима-
нието си по време на тренировка и изпитват затруднения при контрола на емоциите в трени-
ровъчния и състезателния процес. Фехтовачите с по-висок психотизъм в изследваната група 
по-често визуализират по време на състезание (β=0.482). Прилагането на визуализация от тези 
състезатели може да е свързано и с ефективността на тактическото мислене с цел създаване на 
разнообразни и креативни варианти на предстоящи бъдещи ситуации в хода на състезателната 
дейност. 

Независимата променлива екстраверсия оказва влияние върху уменията за релакса-
ция по време на състезание (β=0.535) и вътрешен диалог по време на тренировка (β=-0.471). 
Фехтовачите-екстраверти умеят да релаксират по-добре по време на състезание, т.е. използ-
ват по-ефективно времето за релаксация и по-често прилагат вътрешния диалог като техника 
за самовъздействие върху представянето си по време на тренировките. Редица изследвания 
установяват, че прилагането на техники за релаксация води до намаляване на тревожността, 
по-голяма ефективност на действията и енергичност, повишена самоувереност, подобряване 
на концентрацията и паметта и др. (Борн, 2008). Подобно благотворно влияние върху спорт-
ната изява оказва и прилагането на ефективен вътрешен диалог както по време на състезание, 
така в тренировките. 

Таблица 1. Влияние на личностните характеристики върху психичните умения
Показател Екстраверсия Невротизъм Психотизъм

β t Sig. β t Sig. β t Sig. Δ R²

Контрол на емоциите – тренировка -.476 -2.17 .046 .227

Вътрешен диалог – тренировка .471 2.13 .049

Внимание – тренировка .222

Контрол на емоциите – състезание -.627 -3.23 .005 .393

Визуализация – състезание .485 2.23 .041 .235

Релаксация – състезание .535 2.53 .022 .286

Установихме влияние на личностната тревожност върху пет от психичните умения 
- активация по време на състезание (β=-0.814); прилагане на ефективен вътрешен диалог по 
време на състезание (β=-0.650); поставянето на цели в тренировката (β=-0.485); визуализация 
по време на тренировка (β=-0.598); активация по време на тренировка (β=-0.685). Фехтовачите, 
които са с по-ниска личностна тревожност по-успешно владеят посочените психични умения, 
докато тези, които са с по-висока изпитват затруднения или в по-малка степен умеят да се ак-
тивират по време на тренировка и състезание, прилагат по-неефективен вътрешен диалог по 
време на състезание, не си поставят цели за тренировките и не използват често визуализация 
по време на тренировка. Домусчиева-Роглева (2006) установява, че личностната тревожност 
определя в по-голяма степен проявите на когнитивна тревожност и в по-малка степен – со-
матичната тревожност при спортисти, занимаващи се с индивидуални спортове, какъвто е и 
фехтовката. В тази връзка може да се очакват и по-чести прояви на когнитивна тревожност при 
изследваните фехтовачи, които имат по-висока такава. 
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Таблица 2. Влияние на личностната тревожност върху психичните умения
Показател Личностна тревожност

β t Sig. Δ R²

Активация – състезание -.814 -5.60 .000 .662

Вътрешен диалог – състезание -.650 -3.43 .003 .423

Цели – тренировка -.485 -2.22 .041 .235

Визуализация – тренировка -.598 -2.99 .009 .358

Активация – тренировка -.685 -3.77 .002 .470

Резултатите от корелационния анализ установиха, че високите нива на психотизъм се 
свързват с високо ниво на уменията за поставяне на цели по време на състезание (r=0.535; 
p˂0.022). Състезателите, при които се наблюдава висок психотизъм са по-склонни да си поста-
вят повече и по-често цели за състезанието. Личностната спортна увереност има връзка с 
контрола на емоциите по време на състезание(r=0.527; p˂0.025). С по-добър контрол на емоци-
ите се отличават състезателите, които имат и по-висока личностна спортна увереност, вярват 
в своите възможности като спортисти и вероятно подчиняват цялостното си поведение, за да 
постигнат целите си, за което е необходимо високо равнище на емоционален контрол и умения 
за саморегулация.  Ниските нива на личностна спортна увереност пък се свързват с високо 
равнище на негативно мислене по време на състезание (r=; p˂0.010) и обратното. 

Високите нива на личностна тревожност в тази извадка се свързват с ниски нива на 
психотизма (r=-0.745; p˂0.000), личностна спортна увереност (r=-0.500; p˂0.035), активация 
по време на състезание (r=-0.692; p˂0.001), вътрешен диалог по време на състезание (r=-0.621; 
p˂0.006), цели по време на тренировка (r=-0.483; p˂0.042), визуализация по време на трени-
ровка (r=-0.572; p˂0.013) и с активация по време на тренировка (r=-572; p˂0.013) и обратното 
(фиг.1).

Фиг. 1. Корелационни зависимости между психотизма (П), личностната тревожност (ЛТ), 
личностната спортна увереност (ЛСУ) и психичните умения
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Установи се взаимозависимост между нивото на екстраверсия и внимание по време на 

тренировка (r=-0.536; p˂0.022). Като спортистите с по-високи показатели по скалата, вероятно 
по-трудно задържат вниманието си по време на тренировка, докато тези, които са по интро-
вертни ще насочват и задържат по-ефективно вниманието си в спортно-тренировъчната дей-
ност.Наблюдава се и корелационна зависимост в негативна посока на невротизмас: контрола 
на емоциите по време на състезание (r=-0.624; p˂0.006) и по време на тренировка (r=-0.497; 
p˂0.036), а също и с вниманието по време на тренировка (r=-0.470;p˂0.049). Това означава, 
че спортистите с по-голяма емоционална лабилност ще изпитват затруднение да контроли-
рат емоциите си както по време на състезание, така и по време на тренировка, а също и да 
насочват ефективно и достатъчно дълго вниманието си върху задачите в тренировъчната си 
дейност(фиг. 2).

Фиг. 2. Корелационни зависимости между невротизма и психичните умения 

изВоди и препоръки

В обобщение, получените резултати от регресионния анализ, очертаха значими влияния 
на изследваните личностни характеристики върху психичните умения на фехтовачите от на-
ционалните отбори. Тъй като фехтовката е спорт, който изисква високо равнище на самокон-
трол на мисли, емоции и действия, свързани с прецизността при нанасянето на туша (докос-
ването на противника с върха на оръжието) в точна цел, наличието на висок невротизъм би 
затруднило контрола на емоциите като цяло и управлението на вниманието в тренировъчния 
процес. По-високите равнища на показателя екстраверсия водят до по-често използване на 
когнитивни стратегии за постижение и прилагане на релаксация, а тези с по-висок психоти-
зъм – до по-често прилагане на визуализицията по време на състезание, което може да е свър-
зано с планирането на тактическите им действия и наличие на креативно мислене. Разбира 
се, наличието на по-висок психотизъм може и да е предпоставка за проява на крайност при 
изразяването на емоциите или проява на асоциално и неспортсменско поведение по време на 
състезание, което се наказва строго от правилника за провеждане на състезания по фехтовка. 
По отношение на параметрите на личностната тревожност, състезателите с по-високи нива 
не биха били ефективни и работоспособни в тренировъчната си дейност, тъй като от така по-
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лучените резултати се оказва, че те не си поставят цели в тренировките, трудно се активират 
както на тренировки, така и на състезание, а по време на състезание не прилагат ефективно 
вътрешния диалог, което е предпоставка за затрудняване на самоконтрола (кинестетичен, ког-
нитивен и афективен). 

Резултатите от корелационния анализ потвърдиха в голяма степен и тези, получени от 
регресионния анализ. Спортистите с по-висока личностна тревожност проявяват по-слаби уме-
ния за контрол на вниманието и емоциите, по-ниска личностна спортна увереност, активация 
по време на състезание и тренировка, не си поставят цели и не прилагат визуализация по време 
на тренировка. В тази връзка те биха били по-склонни да мислят негативно и да не вярват в 
положителния изход от състезателната изява, както и да преживяват неуспех и неудовлетворе-
ност от представянето си. За тези състезатели е подходящо при подготовката им да се наблегне 
от една страна върху развиване на умението за визуализация, което да е насочено към форми-
ране на: увереност в собствените възможности (визуализации за формиране на увереност), 
визуализации, свързани с успеха (постигането на целите) и мотивационни визуализации и от 
друга страна, да се практикуват и усъвършенстват позитивен вътрешен диалог и техники за от-
пускане и релаксация, които да понижат когнитивните и соматичните реакции, характерни за 
хората с по-високи нива на личностна тревожност. Не е изненадващ и фактът, че фехтовачите, 
които имат по-високо ниво по дименсията екстравертност-интровертност, изпитват по-голямо 
затруднение да управляват и задържат вниманието си в тренировките и обратното, тези които 
са по-наблюдателни и детайлни при изпълнението на различни видове дейност биха насочвали 
вниманието си в тренировката с по-голяма лекота. Тези темпераментови особености очертават 
необходимостта да се работи в по-голяма степен за развиване на това психическо умение при 
фехтовачите с по-висока екстраверсия. 

На базата на получените резултати и направените изводи препоръчваме при провеж-
дането на тренировъчния и спортно-състезателен процес да се взимат предвид личностните 
характеристики на фехтовачите с цел:

ü	по-ефективно управление на вниманието по време на тренировка, особено при със-
тезателите с по-вискока екстраверсия;

ü	по-добро управление и контрол на емоциите по време на състезание и тренировка, 
при спортистите с по-висока личностна тревожност и по-ниска личностна спортна 
увереност.

Резултатите от нашето изследване могат да се използват за целенасочено прилагане на 
психическата подготовка на изследваните спортисти от националните отбори по фехтовка,как-
то и за провеждане на първоначален подбор (на начинаещи) и при текущ подбор (на състезате-
ли за елитния спорт), набаза психологическите показатели - ниска личностната тревожност и 
емоционална стабилност, които положително корелират с ефективното прилагане на стратеги-
ите и уменията, свързавани с успешното представяне в спорта. 
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В настоящето изследване се представят резултатите от конструирането на теоретичен модел и тест 
за оценка на предпочитанията на студентите, относно външния вид на преподавателите във ВУ. Начални-
ят вариант на теста съдържа 13 айтема и 3 степенна скала ликертов тип. Проведено е изследване със 197 
студенти от четири софийски висши учебни заведения: НСА „Васил Левски“; УНСС ; УНИБИТ; СУ „Кл. 
Охридски“. Чрез експлораторен факторен анализ са изведени четири основни фактора, които обособяват 
и четирите субскали на теста. Резултатите от оценката на тяхната вътрешна съгласуваност показват, че 
2 айтема са с ниска корелация, поради което са изключени от теста. Получените субскали са с висока въ-
трешна консистенция. За анализ на психометричните характеристики на теста е приложен и конфирма-
торен факторен анализ. Резултатите дават основание да се приеме, че анализираният структурен модел е 
с много добри параметри. 

Ключови думи: бизнес етикет, външен вид, невербална комуникация, експлораторен и конфирмато-
рен факторен анализ.

The current study presents the results from the construction of a theoretical model and a test that assesses 
students’ preferences regarding lecturers’ appearance at Universities. The initial test includes 13 items and a 
3-point Likert type scale.

The research was done among 197 students from four universities: NSA “Vassil Levski”, University of 
National and World Economy, UNIBIT, SU ‘St. Kliment Ohridski”.

Four main factors were established through exploratory factor analysis, which differentiate the four 
subscales of the tests. The results from the assessment of their “internal agreement” show that 2 items have low 
correlation and that is why they were excluded from the test. The received subscales are characterized with high 
internal consistency. A confirmatory factor analysis was made in order to analyze the psychometric characteristics 
of the test. The results confirm that the analyzed structural model has very good parameters.

Key words: business etiquette, appearance, non-verbal communication, exploratory and confirmatory 
analysis

ВъВедение

Професионалната дейност на преподавателите се разглежда като междуличностно об-
щуване, чието качество се определя както от съдържателните, така и от формалните характе-
ристики. То включва богата гама от вербални и невербални средства, които преподавателят 
използва в този процес. Ако съдържателната страна и вербалните средства са предмет на ин-
тензивни изследвания, сравнително по-малко внимание в научните изследвания се отделя на 
невербалните средства, които включват и цялостния външен вид на преподавателите като фак-
тор, който оказва въздействие в процеса на комуникация и обучение.

Липсата на достатъчно информация, както и предишни емпирични изследвания за влия-
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нието на външния вид на преподавателите върху формирането на интерес и мотивация у сту-
дентите, които същевременно да отразяват спецификата на учебното заведение, провокираха 
интереса ни за изследване на този проблем.

Външният вид на преподавателите според Захарова (2016) е тяхната „визитна картич-
ка“. Той е част от професионалният имидж, от който зависи и ефективността на педагогиче-
ската дейност. 

Имиджът от своя страна е образът, който е създаден в обществото за отделният човек 
(Съвременен тълковен речник, 2008). Той е своеобразното послание, което дадена личност 
изпраща на околните. Изразните му средства са „начина, по който изглеждаме (облекло, при-
ческа, аксесоари)“, както и „начина, по който се държим (походка, поглед, усмивка, говор)“. 
Видът на професионалните занимания влияе и върху избора и придържането към определен 
професионален/делови имидж. Критериите, от които се определят професионалните изисква-
ния конкретно към начина, по който изглеждаме са: работно място; отрасъл; вид на дейност-
та; длъжност; представителни задължения и конкретни специфични изисквания на работното 
място (Сокол, 2006).

В системата на висшето образование и в България и в света, както и на ниво училище, 
няма разработени единни стандарти и изисквания по отношение на външния вид на педаго-
гическите кадри. Но тъй като външният вид е част от невербалната комуникация, би било 
интересно да се проучат предпочитанията на студентите, относно този проблем. Въпреки, че 
учебно-възпитателната дейност е същността в работата на педагозите, грижата за техния ими-
дж или имиджовата им компетентност също е важна. Григорьевская (2008) разглежда имиджа 
на педагога като фактор от който зависи качеството на образованието. Позитивният индиви-
дуален имидж подпомага комуникацията и обучението, а негативният имидж се свързва с не-
авторитетен педагог. Това от своя страна води до загуба на интерес и към него самия, и към 
преподаваната учебна дисциплина.

Позитивно оценявани от студентите са акуратността в облеклото и грима, чистотата, 
строгият и делови стил в облеклото, дискретните бижута, поддържаните коси и ръце. Според 
Астраханцева (2012), имиджът на преподавателят (чиито компоненти са външен вид, жестове, 
маниери, пози, походка и особености на речта) във ВУ е важен субективен фактор, който оказва 
влияние върху ефективността на учебно-възпитателната работа и повлиява отношението на 
студентите към преподавания предмет. Тя разработва теоретичен модел за имиджа на препода-
вателя във ВУ, който съдържа 5 основни характеристики: външен вид; стил на обличане; осо-
бености на мимиката и пантомимиката; маниери на поведение и стил на общуване; особености 
на речта. В контекста на външния вид са включени: елегантно, чисто и добре поддържано 
облекло, което трябва да е подбрано с вкус; съчетаване на отделните елементи на облеклото по 
стил, цвят, както и съответствие му с възрастта и фигурата; оригиналност по отношение на би-
жута и аксесоари. На базата на този теоретичен модел е проведено емпирично проучване сред 
студенти за изследване на интереса им към дадена учебна дисциплина. Освен демонстриране-
то на професионални знания и отношение към преподавания предмет, както и стилът на общу-
ване на преподавателя, външният им вид също оказва влияние върху формирането на интерес.

Според Затин (2012), външният вид като цяло, стилът на излагане на учебния материал, 
както и особеностите на речта определят отношението на студентите към изучаваната учебна 
дисциплина, към образованието като цяло, както и към избраната професия.

Важно е да направим уточнението, че външният вид, включващ начина и стила на обли-
чане не е основен в професионалната дейност на преподавателите, но пък той играе същест-
вена роля в това как околните и в частност студентите ги възприемат. Начинът на обличане е и 
един от основните елементи и проявления на културата, както на обществото като цяло, така и 
на отделната личност, защото конкретните ѝ измерения са отразени именно във външния вид, 
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а чрез облеклото се осигурява основа за формиране на нагласите и непосредственото възпри-
емане към хората. Дрехите (облеклото) и съответните послания, които предават се счита, че са 
основен показател за културата на обществото. Индивидът може да развие положително или 
отрицателно отношение към определена група от обществото и чрез начина си на обличане 
(Manwa & Ndamba, 2011).

Облеклото се използва не само за защита и предпазване на тялото (от физически и хими-
чески дразнители), но то е представител на културата на дадено общество, то е и комуникатив-
но средство за трансфер на  различни послания – социални и междуличностни (Özlü, 2008). 
Като цяло начинът на обличане и придържане към определен външен вид има и социална 
функция.

Допускаме, че външният вид и цялостното му въздействие е не само феномен, който 
може да се оценява по отношение на естетическите възприятия на студентите, но преди всичко 
като фактор, който оказва значително влияние върху мотивацията на студентите за активното 
им включване в учебния процес. Разработването на методика за оценка на предпочитанията на 
студентите относно външния вид на преподавателите, като мотиватор за тяхната учебна актив-
ност ще даде възможност за целенасочени изследвания и въвеждане на академични стандарти.

методология

Началният вариант на теста съдържа 13 айтема и 3 степенен формат на скала ликертов 
тип, където 1 и 3 са съответно „Не“ и „Да“, а 2 е „Няма значение“ (по отношение предпочита-
нията на студентите, относно външния вид на преподавателите). Съдържанието на айтемите 
обхваща следните критериални области: облекло и обувки – стил и чистота; бижута; външен 
вид – чист и спретнат (включително поддържане на коси и ръце). В изследването са включе-
ни 197 студенти от четири софийски висши учебни заведения: НСА „Васил Левски“; УНСС; 
УНИБИТ; СУ „Кл. Охридски“. По-голяма част от изследваните лица са жени (n=118, 59,9%), а 
40,1% са мъже (n=79) от всички курсове на обучение в ОКС Бакалавър и ОКС Магистър. Сред-
ната им възраст е М=21,8 г. (Min=19, Max=45, SD=3,73).

Статистическият анализ е реализиран чрез IBM SPSS Statistics 23 и AMOS Graphics 22.

резултати и анализ на модела

Преди да се осъществи статистическия анализ е необходима проверка на емпиричните 
данни. Основните изисквания при моделираните структурни уравнения, респективно конфир-
маторния факторен анализ, са нормално разпределение на променливите и положително дефи-
нирани ковариационни матрици. За анализ на ковариационните матрици е използван критерия 
Mahalanobis distance. При степени на свобода df=13 (броят на включените в модела променли-
ви) и ниво на значимост α=0,01 CR=χ2=27.69. При седем от изследваните лица стойностите са 
по-високи поради което техните данни са изключени от по-нататъшния анализ.

За анализ на вътрешната структура на теста е осъществен експлораторен факторен ана-
лиз, по метода на главните компоненти и варимакс ротация. Обособяват се четири фактора, 
които определят и четирите субскали на теста (табл. 1). 

Предварителните ни очаквания бяха за 5 компонентна структура на методиката, но тя не 
се потвърди от експлораторния факторен анализ. Айтемите се обединяват в четири основни 
фактора.

ТЕОРЕТИЧЕН МОДЕЛ И МЕТОДИКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОСОБЕНОСТИТЕ НА ВЪНШНИЯ ...
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Таблица 1. Факторна структура на теста

Айтеми
Фактор

1 2 3 4
Pr_13 .716
Pr_2 .699
Pr_5 .696
Pr_1 .573
Pr_10 .469
Pr_4 .777
Pr_6 .776
Pr_3 .586
Pr_9 .860
Pr_11 .576
Pr_12 .521
Pr_7 .799
Pr_8 .768

Първата обособена субскала (фактор) съдържа 5 айтема. Те са свързани с предпочита-
нията на студентите за стилен външен вид на преподавателите им (бижута, обувки, облекло).

Втората субскала съдържа три айтема. В резултат от оценката на тяхната вътрешна съгла-
суваност се оказва, че един от тях е с ниска корелация, поради което е изключен от теста (айтем 
3 – облеклото на преподавателите да бъде съобразено с възрастта и фигурата им). Останалите 
два айтема се отнасят до чистия и спретнат външен вид – облекло и чисти и добре поддържани 
обувки.

Третата субскала, подобно на втората първоначално е с три айтема, но пак поради ниска 
вътрешна корелация, си позволихме да изключим от теста айтем 9 (облеклото на преподавате-
лите да бъде в тъмни цветове). Останалите два айтема се отнасят за добре поддържани коси и 
ръце.

Четвъртата субскала е от два айтема – височина на обувките и дължина на поли, рокли и 
панталони.

Получените субскали се характеризират с добра вътрешна съгласуваност и дават основа-
ние тестът да се приеме с тази структура:

-  първа субскала – α=0.72;
-  втора субскала – α=0.71;
-  трета субскала – α=0.75;
-  четвърта субскала – α=0.54;

Резултатите от конфирматорния факторен анализ, осъществен по метода  specification 
search също насочват към приемането на модела с 39 параметъра (фиг. 1; 2). Моделът съдържа 
4 латентни и 11 измерени променливи.
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Фиг. 1.  Определяне на оптималния структурен модел

Фиг. 2. Структурен модел на теста за изследване на особеностите 
на външния вид на преподавателите

Показателите за оценка на модела (χ2) дават основание да се приеме за адекватен, макси-
мално правдоподобен и съответстващ на теоретичната концепция. 

Резултатите от анализа показват, че предполагаемата ковариация съответства на наблю-
даваната ковариация (Byrne, 2010). 

Chi-square = 53.334
Degrees of freedom = 38
Probability level = .050
Критерият хи-квадрат се влияе твърде силно от обема на изследваната извадка. Той може 

да установи несъответствия между наблюдаваните и предполагаемите ковариации и да се до-
пусне, че моделът не съответства на емпиричните данни, че съществуват статистически зна-
чими различия между наблюдаваните и очакваните значения. За да се избегне отхвърлянето на 
анализирания модел, за да се намали вероятността за грешка от втори род, се използват редица 
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алтернативни индекси. Те са обособени в три основни групи: Absolute Fit Measures; Relative Fit 
Measures; Parsimonious Fit Measures (табл. 2).

Таблица 2. Показатели за оценка на модела
Absolute Relative Parsimonious

Test Threshold Value Test Threshold Value Test Threshold Value
 χ² p > .05 .05 CFI > .95 .969 PNFI > .5 .624
GFI > .90 .954 NFI > .90 .903 PCFI > .5 .669
RMSR < .05 .011 IFI > .90 .970
RMSEA < .10 .046 RFI > .90 .860

Таблица 3. Стандартизирани коефициенти на регресия и коефициенти на корелация

Стандартизирани коефициентина регресия Коефициенти на корелация

Pr_1 <--- F1 .533 F3 <--> F4 .539
Pr_2 <--- F1 .567 F2 <--> F3 .594
Pr_5 <--- F1 .610 F1 <--> F2 .556
Pr_10 <--- F1 .659 F2 <--> F4 .572
Pr_13 <--- F1 .542 F1 <--> F4 .483
Pr_4 <--- F2 .676 F1 <--> F3 .742
Pr_6 <--- F2 .838
Pr_11 <--- F3 .830
Pr_12 <--- F3 .715
Pr_7 <--- F4 .566
Pr_8 <--- F4 .648

По-задълбоченият анализ на модела (Construct validity) (Coromina, 2014; Sharif, 2013) 
потвърждава адекватността на неговата структура. Първите три фактора са с много добри по-
казатели. По-незадоволителни са показателите за четвъртия фактор. Това може да се обясни 
с малкия брой изследвани лица или с това, че факторът се определя само от две променливи. 
Тази субскала е и с най-ниски стойности по отношение на вътрешната съгласуваност, опреде-
лена чрез α на Кронбах (табл. 4).

Таблица 4. Показатели за оценка на конструктната валидност на факторите
Фактор CR AVE MSV ASV
Първи 0.72 0.34 0.31 0.36
Втори 0.73 0.58 0.35 0.33
Трети 0.75 0.60 0.29 0.40

Четвърти 0.54 0.37 0.29 0.28

Легенда:
Composite Reliability (CR) Average Variance Extracted (AVE)
Maximum Shared Squared Variance (MSV) Average Shared Square Variance (ASV)

Reliability and Construct Validity Thresholds:
Reliability: CR > .7 Convergent Validity: CR > AVE, AVE > .5 Discriminant Validity: MSV < 

AVE, ASV < AVE
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заключение 
Резултатите от конфирматорния факторен анализ дават основание за приемането на теста 

с четирифакторна структура и единадесет айтема. Тестът се характеризира с добри психо-
метрични характеристики. Надяваме се, че той ще допълни възможностите за оценка на мне-
нието на студентите относно техните преподаватели и информацията, получена чрез него ще 
способства за реализиране на промени, насочени към създаването на академична атмосфера, 
отговаряща на очакванията на студентите.
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STRUCTURAL MODEL OF BURNOUT AMONG TEACHERS

Ivanka Toscheva, Assoc. Prof., PhD
Mihail Georgiev, Prof., dPhD

Резюме: В настоящото изследване се представят резултати от експериментална верификация на тео-
ретичен модел за взаимодействията на бърнаут с антседентните му променливи – мотивационен профил 
на личността и професионално-демографски характеристики; медиаторните променливи – стратегии за 
справяне със стреса и изходните променливи – удовлетвореност от труда и намерение за напускане на 
професията.

В рекурсивен структурен модел се анализират взаимовръзките между изследваните променливи. 
Разкрива се тяхното директно и индиректно въздействие върху компонентите на удовлетвореността от 
професионалния труд и готовността за напускане на работа.

Получените резултати показват, че компонентите на бърнаут не оказват директно влияние върху на-
гласата за напускане на работа. Тяхното влияние се опосредства от удовлетвореността, която се представя 
като основен медиатор в анализирания структурен модел.

Abstract: The study presents the results from the experimental verification of a theoretical model of 
the interactions of burnout with its antecedent variables – motivation profile of personality and professional-
demographic characteristics; mediator variables – stress coping strategies, and exit variables – job satisfaction and 
intention to retire. 

The interdependences between the researched variables are analyzed in a recursive structural model. Their 
direct and indirect impact on the components of job satisfaction and intention to retire are revealed. 

The obtained results show that burnout components do not influence directly the intention to retire. Their 
impact is mediated by satisfaction as a main mediator in the analyzed structural model. 

Теоретичният модел, предмет на настоящето изследване, е създаден въз основа на идеята 
за комплексно изследване на професионалното изпепеляване (бърнаут) при учителите, което 
включва детерминиращи фактори и последствия. Концептуалната рамка за разбиране, обяс-
нение и изследване на основния компонент в модела – бърнаутът, се определя от следните 
параметри:

1.  Бърнаутът е проява на стрес, чиято специфика се отнася до генезиса и развитието му 
в трудова среда. Независимо от специфичността му той запазва основните характе-
ристики на стресовия процес. Това означава, че наличието на бърнаут при учителите 
е показател за нарушаване на взаимодействието им с трудовата среда. Изискванията 
на средата са възприемани от учителите, като надвишаващи техните възможности за 
справяне или за постигане на ефективен контрол. Причината за поява на бърнаут е 
хроничното стресогенно въздействие от трудовата среда (Kyriacu & Sutcliffe, 1978; 
Blase, 1982; Maslach, 1978; Pines & Aronson, 1981; Farber, 1984; Friedmаn, 1992).

2.  Съществуват индивидуални различия в начина, по който учителите възприемат и 
преживяват въздействието на стрес-факторите от средата. Те се определят от лич-
ностните им особености, които се проявяват като модератори на бърнаут-процеса 
(Leonard, Beuvais & Scholl, 1995;1997;1999).

3.  Освен личностните характеристики, върху протичането на бърнаута при учителите, 
оказват влияние и характеристиките на социалния контекст в измерението човек – 
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професия – общество. Това контекстуално влияние, се разкрива чрез професионал-
но-демографските особености на учителите.

4.  Развитието на бърнаута като процес е съпроводено с прилагането от учителите на 
разнообразни стратегии за справяне с изпитвания стрес. Влиянието на всяка от тези 
стратегии се определя от нейната функционална насоченост (Lazarus & Folkman, 
1984; Billings & Moos, 1981; Perlin & Schooler, 1978; Carver, Weintraub & Scheier, 
1989).

5.  Съдържателната страна на бърнаута се разкрива в трикомпонентната му структура, а 
именно – емоционално изтощение, деперсонализация и лични постижения (Maslach, 
1982). Трите компонента отразяват различни аспекти на взаимоотношението на учи-
телите с трудовата среда и притежават известни различия в психичната си природа. 
Емоционалното изтощение и деперсонализацията са свързани преди всичко с афек-
тивната страна на отношението, а личните постижения – с когнитивната. Взаимо-
действието на бърнаута с антседентните, медиаторните и изходните променливи, се 
проявява с различна интензивност по отношение на всеки от неговите компонентите 
(Leiter & Maslach, 1988).

6.  Бърнаутът е състояние с негативен потенциал, което има неблагоприятни последици, 
както непосредствено, така и с отсрочен ефект. Те се отнасят до влошаване на физи-
ческото и психическо здраве на учителите, на резултатите от дейността, на цялост-
ното професионално благополучие. Едни от най-значимите последици на учител-
ския бърнаут са намаляване на удовлетвореността от труда и формиране на нагласа 
за напускане на професията.

Теоретичният модел отразява ориентацията на настоящото изследване към експеримен-
тална верификация на взаимодействията на бърнаута с антседентните му променливи – мо-
тивационен профил на личността и професионално-демографски характеристики; медиатор-
ните променливи – стратегии за справяне със стреса и изходните променливи – удовлетворе-
ност от труда и намерение за напускане на професията.

Мотивационният профил разкрива личностната индивидуалност чрез Аз-концепцията на 
личността като устойчиво, обобщено себепознание, което включва три основни измерения – 
черти, компетентности и ценности. Личностната активност по отношение на избор на цели 
и задачи, на влагани усилия се изявява така, че обратната социална връзка да е съвместима с 
Аз-концепцията, със самовъзприятието.

Всяко изследвано лице се характеризира чрез определен мотивационен профил, разпо-
ложен в следните сфери: свойствена – присъща на дейността мотивация; инструментална – 
външна мотивация; външна Аз-концепция; вътрешна Аз-концепция; интернализация на це-
лите. Типът на мотивационния профил се определя от доминиращия компонент, като не се 
пренебрегва изявата и на петте основни източника.

Мотивацията е психологическият механизъм, който в най-голяма степен повлиява тру-
довото поведение, поради което допускаме, че различията в мотивационните профили ще се 
проявят в качеството им на модератори на стресовия процес в бърнаута при учителите.

Усилията на учителите за управление на взаимоотношенията им с трудовата среда с цел 
намаляване и преодоляване на неблагоприятните въздействия или на отношението си към тях, 
намират отражение в прилаганите от тях стратегии за справяне със стреса. Насочеността и 
честотата на използваните стратегии се отразява върху развитието на бърнаута като процес. 
Компонентната структура на бърнаута, предполага различен ефект на стратегиите по отноше-
ние на всеки от компонентите.

Бърнаутът от своя страна води до намаляване на удовлетвореността от труда като цяло. 

СТРУКТУРЕН МОДЕЛ НА БЪРНАУТ ПРИ УЧИТЕЛИ
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Отделните му компоненти отново се изявяват  с различна интензивност, както по отношение 
на цялостната удовлетвореност, така и на нейните направления. Емоционалното изтощение, 
като водещ компонент на професионалното изпепеляване, характеризиращо се с чувство за 
пренатовареност, напрежение и изчерпани емоционални ресурси, най-силно ще повлияе върху 
намаляването на удовлетвореността от същинския трудов процес, който предизвиква това из-
черпване, както и от заплащането, като материален еквивалент на вложените усилия.

Високият бърнаут и намалената удовлетвореност от труда по отделно и съвместно сти-
мулират развитието на намерение за напускане на професията. Като последица на бърнаута, 
намерението за напускане е своеобразна стратегия за защита и самосъхранение чрез бягство 
от стресиращата среда. Като следствие на удовлетвореността, напускането е начин за преодо-
ляване на неосъществени очаквания по отношение на възможностите за изява и постижения в 
професията.

методика на изследВането

1. Тест за изследване общото ниво на бърнаут (Freudenberger, 1980).

2. Въпросник за изследване на бърнаут - MBI (Maslach & Jackson, 1981, 1986) – съ-
кратена версия.

Тестът съдържа 18 айтеми, обособени в три субскали:
-  емоционално изтощение;
-  деперсонализация;
-  спад в изпълнението, в личните постижения.
Отговорите на изследваните лица се отразяват в 5-степенна скала ликертов тип. Тестът е 

адаптиран за български условия от М. Георгиев и И. Тошева (2009).

3. Тест за източниците на мотивация – MSI (Barbuto & Scholl, 1998)
Теоретичната основа на теста е метатеорията за източниците на мотивация на Н. Лео-

нард, Л. Бовайс и Р. Шол (Leonard, Beauvais & Scholl, 1995, 1997, 1999). Тестът е адаптиран за 
български условия от М. Георгиев и И. Тошева (2003).

Тестът съдържа 5 субскали за всяка от основните мотивационни тенденции:
-  свойствена – присъща на дейността мотивация;
-  инструментална – външна мотивация;
-  външна Аз – концепция;
-  вътрешна Аз- концепция;
-  интернализация на целите.
Всяка от субскалите се определя от осем айтема и има седем-степенна скала за отговори, 

тип Ликерт

4. Въпросник за предпочитаните стратегии за справяне със стреса – COPE-1, (Carver, 
Weintraub & Sheier, 1999)

Въпросникът съдържа 53 айтеми, обособени в 14 субскали, определящи съответно всяка 
от стратегиите. Тестът е адаптиран за български условия от А. Русинова-Христова и Г. Карас-
тоянов (2000).

Тестът е оптимизиран допълнително чрез обединяване на стратегиите в три вторични 
фактори, което дава възможност за интерпретация на резултатите на различни нива на обоб-
щеност (Георгиев, Домусчиева-Роглева, Тошева, 2003, 2009). 

В настоящото изследване резултатите са интерпретирани по отношение на три латентни 
фактори, изведени чрез конфирматорен факторен анализ. Всеки от тях обхваща определен тип 
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стратегии, притежаващи сходна функционална насоченост.

Първият фактор „Когнитивно и поведенческо ангажиране” включва стратегиите: активно 
справяне, планиране, потискане на конкуриращи се активности, въздържане и позитивно пре-
осмисляне и развитие. 

В състава на втория фактор „Емоционално ангажиране” са стратегиите: търсене на емо-
ционална подкрепа, търсене на инструментална подкрепа, фокусиране върху емоциите и изра-
зяването им. 

Третият фактор „Когнитивно и емоционално дезангажиране” се отнася до стратегии 
свързани с отказ от съзнателни усилия за справяне със стресиращото събитие и ангажира-
не с други занимания, с цел редуциране остротата на негативния ефект. Това са стратегиите: 
примиряване или приемане на станалото, отричане или неприемане, поведенческа дезангажи-
раност, психическа дезангажираност, употреба на алкохол и наркотици. Извън тези фактори 
остава стратегията обръщане към религията. 

5. Въпросник за оценка на удовлетвореността от педагогическия труд
Въпросникът е създаден за настоящото изследване. Основните аспекти на трудовата дей-

ност, по отношение на които се определя нивото на удовлетвореност от педагогическия труд 
са: съдържанието на труда и възможностите за реализация, и развитие в професията, взаимо-
отношенията в процеса на трудова дейност и наградите – заплащане, престиж и др.

Върху основата на съдържателен и факторен анализ, в окончателния вариант на методи-
ката са включени 15 фактора, обособени в 4 направления и удовлетвореност от работата, като 
цяло:

-  „Реализация и развитие” (Razvitie);
-  „Взаимоотношения” (работа – личност) (Otnochenie);
-  „Времева ангажираност” (Vreme);
-  „Награди” (Nagradi);
-  Удовлетвореност от работата като цяло (Udovlet).

6. Анкетна карта
Анкетната карта включва два въпроса от закрит, поливариантен тип.
Първият въпрос има за цел установяване на измеренията на удовлетвореността от труда 

при учителите в максимално обобщен вид – в контекста на ценностното осмисляне на профе-
сионалния им избор и на чувството за личностен успех, формирано в резултат на педагогиче-
ската им дейност. 

Вторият въпрос е насочен към разкриване на намерението за напускане на професията 
(Nova_Rabota). Две от алтернативите обхващат времеви параметри и отразяват категоричност-
та за напускане, респективно за оставане в професията. Резултатите, получени чрез тези ал-
тернативи дават възможност за анализиране на намерението за напускане, като следствие на 
професионалното изгаряне. Другите две – обхващат условията, при които това намерение би се 
осъществило. Чрез тях се цели получаване на информация относно връзката между удовлетво-
реност/неудовлетвореност от труда и желанието за смяна на професията. 

В изследването са включени 159 лица – учители, с различна възраст и педагогически 
стаж.

За проверка адекватността на теоретичния модел е приложен методът structural equation 
modeling (SEM), реализиран чрез IBM AMOS Graphics 22.

За анализ на ковариационните матрици е използван критерият на Mahalanobis. При df=17 
(броят на наблюдаваните независимите променливи, включени в модела) критичното ниво χ2 
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= 27.59

Десет от изследваните лица са с по-високи стойности, поради което са изключени от 
по-нататъшното изследване.

Структурният модел включва 17 измерени променливи, две екзогенни и 1 ендогенна про-
менлива (фиг. 1).

Фиг. 1. Структурен модел на бърнаут при учители

Легенда:
- Burnaut – общо ниво на бърнаут
- msi_a - свойствена – присъща на дейността мотивация;
- msi_b - инструментална – външна мотивация;
- msi_c - външна Аз – концепция;
- msi_d - вътрешна Аз- концепция;
- msi_e - интернализация на целите;
- Cope_1 - когнитивно и поведенческо ангажиране;
- Cope_2 - емоционално ангажиране;
- Cope_3 - Когнитивно и емоционално дезангажиране”;
- BJ_EI - емоционално изтощение;
- BJ_D - деперсонализация;
- BJ_SI - спад в изпълнението, в личните постижения.

Първичният анализ показва, че инструменталната – външна мотивация (msi_b) е с твърде 
ниско тегло във фактора мотивация – λ = - 0,02, поради което е изключена от модела. Директ-
ното въздействие на компонентите на бърнаут върху нагласите за търсене на нова работа са с 
ниска степен на детерминация β < 0.14. Това налага изключването на регресионните връзки 
(BJ_D; BJ_E; BJ_EI >> Nova_Rabota).
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За подобряване на модела са използвани данните от Modification Indices. След последова-

телен анализ са внесени три корелационни и една регресионна връзка (фиг. 2).

Фиг. 2. Модифициран структурен модел на бърнаут при учители

анализ и оценка на модела

Моделът е рекурсивен. Размер на извадката = 149
Минимална оценка
χ2 = 132.867
Степени на свобода = 89
Ниво на вероятност = .002

Таблица 1. Стандартизирани коефициенти на регресия

burnout <--- Cope .806 Cope_2 <--- Cope .559
BJ_D <--- Cope .277 Cope_1 <--- Cope .121
BJ_SI <--- Cope .125 Cope_3 <--- Cope .274
BJ_EI <--- Cope .688 msi_c <--- Motiv .311
BJ_D <--- Motiv -.178 Vreme <--- Udovlet .462
BJ_SI <--- Motiv -.664 Nagradi <--- Udovlet .449
BJ_EI <--- Motiv -.471 Razvitie <--- Udovlet .724
burnout <--- Motiv -.290 Otnochenie <--- Udovlet .663
Udovlet <--- Cope 1.753 msi_a <--- Motiv .380
Udovlet <--- Motiv -.472 msi_d <--- Motiv .782
Udovlet <--- burnout -1.094 msi_e <--- Motiv .618
Udovlet <--- BJ_D -.285 Nova_Rabota <--- Udovlet -.475
Udovlet <--- BJ_SI -.063 Nova_Rabota <--- burnout .172
Udovlet <--- BJ_EI -.726 Cope_1 <--- Motiv .484
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Таблица 2. Коефициенти на корелация

Cope <--> Motiv .268
e6 <--> e9 .334
e5 <--> e4 .235
e18 <--> e2 .216

Обобщеният критерии за оценка на модела хи-квадрат се влияе твърде силно от обема на 
изследваната извадка. Той може да установи несъответствия между наблюдаваните и предпо-
лагаемите ковариации и да се допусне, че моделът не съответства на емпиричните данни, че 
съществуват статистически значими различия между наблюдаваните и очакваните значения. 
За да се избегне отхвърлянето на анализирания модел, за да се намали вероятността за грешка 
от втори род, се използват редица алтернативни индекси. Те са обособени в три основни групи: 
Absolute Fit Measures; Relative Fit Measures; Parsimonious Fit Measures. 

Таблица 3. Показатели за оценка на модела

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF
Default model 47 132.867 89 .002 1.493
Saturated model 136 .000 0
Independence model 16 598.656 120 .000 4.989

Model NFI 
Delta1

RFI 
rho1

IFI 
Delta2

TLI 
rho2 CFI

Default model .778 .701 .914 .876 .908
Saturated model 1.000 1.000 1.000
Independence model .000 .000 .000 .000 .000

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE
Default model .058 .036 .077 .258
Independence model .164 .151 .177 .000

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI
Default model 1.533 1.350 1.769 1.615
Saturated model 1.838 1.838 1.838 2.076
Independence model 4.261 3.770 4.803 4.289

Показателите за оценка на модела дават основание да се приеме като напълно адекватен 
на реално съществуващите взаимовръзки и зависимости между изследваните явления.

В анализирания структурен модел са представени голям брой директни и индиректни 
посоки на въздействия. За оценка на силата на индиректните въздействия, на това доколко една 
променлива играе ролята на медиатор на въздействието на един фактор върху друг, е изведен 
критерият z (Standard Deviation) с критично ниво на значимост 1.96. Ако SD > 1.96 - факторът 
е медиатор между другите два фактора (Zero, 2015).

- Мотивация >>> Удовлетвореност >>> Нова работа – z=1.55 – не е медиатор
- Копинг стратегии >>> Удовлетвореност >>> Нова работа – z=3.47 - медиатор
- Мотивация >>> Бърнаут >>> Удовлетвореност – z=2.01 - медиатор
- Бърнаут >>> Удовлетвореност >>> Нова работа – z=3.09 - медиатор
- Деперсонализация >>> Удовлетвореност >>> Нова работа – z=2.32 - медиатор
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- Лични постижения >>> Удовлетвореност >>> Нова работа – z=1.94 – не е медиатор
- Емоционално изтощение >>> Удовлетвореност >>> Нова работа – z=2.8 – медиатор

анализ на изследВания структурен модел

Върху фактора мотивация най-силно влияние оказват основните източници на мотивация 
msi_d (вътрешна Аз - концепция) - λ=0.78 и msi_e (интернализация на целите) - λ=0.62.

Факторът Cope (стратегии за справяне) се детерминира преди всичко от обобщената 
стратегия емоционално ангажиране - λ=0.56.

Удовлетвореността се определя преди всичко от възможността за личностно и професио-
нално развитие (λ=0.72) и отношенията между ръководството и колегите (λ=0.66). Факторите 
награди и свободно време са със значително по-ниска значимост.

Сред компонентите на бърнаут само емоционалното изтощение оказва съществено влия-
ние върху удовлетвореността (β= - 0.73).

Нагласата и готовността за напускане на учителската професия и търсенето на нова ра-
бота не се детерминират пряко от компонентите на бърнаут. Тяхното влияние е опосредствано 
от удовлетвореността. Именно удовлетвореността има основна медиаторна роля в изследва-
ния структурен модел. През нея се пречупва влиянието на мотивацията, копинг стратегиите, 
общото ниво на бърнаут, деперсонализацията, спадът в личните постижения и емоционалното 
изтощение. Независимо от характерните за учителската професия стрес и бърнаут, определя-
ща за тяхната нагласа за търсене на нова работа е ниската удовлетвореност, която се определя 
преди всичко от липсата на възможности за развитие и негативните отношения между колеги 
и ръководство.
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