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Настоящия доклад описва как служителите преработват информация за поведението на
прекия ръководител, за да преценят дали е надежден човек. Този въпрос не е бил проучван
системно в организационната психология. В изследването участваха 220 служители от
няколко отдела на една организация с функционална структура на труда. Възприятията
им бяха диагностицирани с въпросник, разработен от автора. Въпросникът включва две
насоки на управленско поведение: действия за подпомагане дейността на сътрудниците и
тактики за психично усилване на сътрудниците. Всички скали имат приемлива вътрешна
консистентност. Изследването проверява следните три хипотези: (1) възприятията на
базисните действия на ръководителя са по-значими предпоставки за доверието на служителите в него в сравнение с тактиките за психично усилване на служителите; (2) ролята
на двете категории поведение на ръководителя за доверието в него е различна, когато служителите ги обмислят отделно и едновременно; (3) при оценката на ръководителя служителите с по-дълъг стаж се опират повече на възприятията си. Резултатите подкрепят
първите две хипотези и отчасти третата хипотеза. Те илюстрират, че доверието на служителите се дължи в значителна степен от тяхната когнитивна преработка.
Present paper describes how employees process information about the behavior of their supervisor in
order to assess his reliability. To date this process has not been studied in a systematic way in organizational psychology. Two hundred and twenty employees from several divisions of one organization with
a functional structure participated in the study. Their perceptions were diagnosed through a questionnaire developed by the author. The questionnaire includes two directions of managerial behavior: support of employee activity and psychological empowerment of the employee. All scales have acceptable
internal consistency. The study tests the following three hypotheses: (1) employee perceptions of the basic leader actions are more important prerequisites for employee’ trust in supervisor than perceptions
of the leader tactics for psychological empowerment; (2) the two perceived categories of leader behavior
have different role for employees’ trust when they consider them individually or simultaneously; (3) employees who have more length of service take into account more perceptions in their judgment. Results
supported the first and the second hypotheses and partially the third hypothesis. They illustrate that the
employees’ trust depends on their cognitive processing to a great extent.

Въведение
Доверието е съществен аспект на взаимоотношенията между служителите, защото гарантира успеха на съвместната дейност. То се определя като вяра на служителя, че
колегата е добронамерен, благосклонен и ще върши доброволно нужните действия в об-
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щата работа [5]. Според когнитивната теория за взаимната зависимост, човек с течение
на времето формира две свързани очаквания: за конкретно взаимодействие и за целите
и ценностите, мотивите и нагласите на другия човек. Чрез тях той тълкува параметрите
на всеки обмен. Генерализираното доверие зависи от автоматично възникващите очаквания у човека, че другите хора обикновено са позитивно мотивирани и отзивчиви и от
идеята, че той заслужава добро отношение от тях. Тъй като очакванията са интегрирани
в мрежа, активирането на едно от тях прави по-достъпни останалите очаквания; затова
взаимните връзки не са прости, а причинни асоциации [4].
Данните показват, че служителите оформят и допълват представата за него, ако той
открито и конструктивно обсъжда с тях проблемите в дейността, дава обратна връзка за
поведението им, изказва надежда да спазват работните стандарти, да се уважават и да ценят едни и същи неща [7]. Ако той изглежда компетентен, добронамерен и честен, сътрудниците вярват в него, доволни са от труда, действат новаторски и имат по-силно доверие в
службата [3, 9]. По-важни основания за доверието в ръководителя е удовлетвореността от
усилията му да балансира разнопосочни интереси и да дава равен шанс за служебно повишение, отколкото позитивното им отношение към условията на труд, ресурсите за работа
и социалните облаги. Като цяло удовлетвореността от труда усилва доверието [2]. Когато
сътрудниците вярват ръководителя, се съгласяват по-лесно да приемат нежелани начини
за изход в конфликти, чувстват се комфортно, проявяват алтруизъм и се кооперират адекватно, а лидерът изглежда добронамерен, честен, дискретен, компетентен, справедлив,
лоялен, способен да взема решения, отзивчив, действа съгласувано, спазва обещанията си
и др. [6]. Ако той прилага трансформиращ стил, процедурите им изглеждат справедливи;
затова те вярват в него и са граждански активни в организацията [8]. Има данни, че взаимното доверие и лоялност в диадата мотивират силно изпълнителя за труд, но преценките на
двете страни за доверието не съвпадат. Лидерът делегира пълномощия на изпълнителя, ако
го оценява като компетентен, колективно мотивиран и действащ стабилно и предсказуемо.
Сътрудникът тълкува даваните пълномощия като израз на доверие на ръководителя и затова се чувства отговорен, ангажиран, доволен и предприема гражданско поведение [1].
Тези емпирични факти илюстрират ясно, че служителите изграждат доверие в лидера чрез когнитивна преработка на общите наблюдения върху елементи от поведението
му в разнообразни ситуации. Те правят изводи какви са неговите качества, какви цели
преследва, как регулира събитията в труда, как влияе върху другите и т.н.
Вероятно служителите извличат информация от възприятията на две категории
действия на ръководителя: (а) Действия в рамките на длъжностните функции (базисни
действия), чрез които той осигурява гладко протичане на общата дейност и постигане
на желаните резултати; (б) Тактики за получаване на одобрение от изпълнителите или за
подкрепа на тяхното самочувствие, т.е. за психично усилване. Чрез тях ръководителят
демонстрира, че е добронамерен.
Оттук произтичат следните хипотези:
1. Базисните действия са по-важни основания за доверието на сътрудниците в ръководителя в сравнение с тактиките за психично усилване, защото чрез взаимодействията се постигат важни за организацията резултати;
2. Ролята на двете категории управленски действия е специфична, когато сътрудниците те ги обмислят отделно или едновременно, защото субективната преработка
варира по комплексност.
3. Изпълнителите с по-дълъг стаж имат по-широк кръг от основания при преценката
дали ръководителят е надежден човек, защото имат повече впечатления за неговото
поведение.
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Методология
Участници
В изследването взеха участие 220 служители от шест отдела на една организация в
сферата на обслужването. Обособени бяха 4 групи според техния стаж: до 5 г. (28 %), от 5
до 7 г. (26.3 %), от 8 до 10 г. (21.3 %) и повече от 10 г. (24.4 %).
За проверка на хипотезите бе разработен въпросник, който съдържа следните базисни действия на ръководителя:














Лидерство – той се справя с неочаквани и големи натоварвания, влага съобразителност за преодоляване на възникващите пречки и сериозни въпроси, успешно увлича
околните, за да реализира ценни идеи (6 твърдения, α = 0.71).
Избягване на лична отговорност – ръководителят не изпълнява редовно даваните
обещания, изтъква външни причини, когато предизвиква конфузни ситуации или
действа неправилно, върши неща, без да обмисля възможните неблагоприятни последици за колегите или ги информира общо или неточно за събития в службата (11
твърдения, α = 0.72).
Ресурсна подкрепа на сътрудниците – ръководителят им предлага вещи и нужни
сведения за работа, услужва им чрез свои ресурси или с помощта на други хора, отделя време и им съдейства за емоционално разтоварване и решаване на лични проблеми (11 твърдения, α = 0.63).
Създаване на сигурност за общата дейност – ръководителят изяснява на изпълнителите елементи и проблеми във функционирането на службата, изтъква важните
неща и типичните начини да се тълкуват събитията в нея (6 твърдения, α = 0.55).
Поддържане на хармония – той прощава грешки на сътрудниците, избягва да се намесва в техни разногласия, балансира личните интереси в труда, посочва повече общото, отколкото различията между тях, създава взаимност в общата дейност, отбелязва личните заслуги за общия успех, любезен е, когато са претоварени със задачи
(11 твърдения, α = 0.54).
Защита на организационните интереси – ръководителят опазва ресурсите на
службата, влага усилия да се реализират нейните цели чрез работата на всеки член,
регулира информационния обмен с него и между сътрудниците от гледна точка на
служебните интереси (4 твърдения, α = 0.56).
Защита на груповите интереси – той се старае да защитава сътрудниците пред повисокото ръководство, позволява им да вършат неща, които не пречат на общата работа в службата и се грижи да не се нарушават техните права (3 твърдения, α = 0.50).

Тактиките за получаване на одобрение от сътрудниците са следните:






Самоизтъкване пред изпълнителите – ръководителят припомня на сътрудниците направени услуги и изразходени лични ресурси и усилия за тях, поети рискове
за благополучието им, изтъква своите умения за справяне с проблеми и ценени от
околните позитивни качества, близки контакти с уважавани професионалисти (10
твърдения, α = 0.78).
Изграждане на позитивен образ на службата – ръководителят разказва за успехи
на службата в различни ситуации, набляга повече на нейните предимства в сравнение с недостатъците, говори с вдъхновение колко добре протича общата дейност (4
твърдения, α = 0.50).
Консултиране със сътрудниците – ръководителят обсъжда с тях важни въпроси за
дейността и приема техните мнения, показва одобрение на смисъла и важността на
техните идеи и готовност да им съдейства да ги осъществят (7 твърдения, α = 0.69).
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Подкрепа на компетентността на подчинените – ръководителят отбелязва публично и насаме уникалните умения на всеки служител спрямо колегите от групата,
създава условия да потвърдят самочувствието си, развива комплексни гледни точки, посочва техни грешки в работата и защитава всеки от необосновани нападки,
признава личния принос на всеки сътрудник за успеха на групата (14 твърдения, α =
0.73).

Служителите посочиха на дихотомна скала дали забелязват ръководителят да
действа по описаните начини. Усреднени баловете варират между 0 и 1. Освен това оценяват чрез единична 4-степенна скала доколко ръководителят е надежден човек и може
да му се вярва.
Факторният анализ потвърди теоретично разграничените две насоки на управленска активност. Първият фактор включва базисните действия (38.5%), а вторият – тактиките за одобрение (22.6%) от общата дисперсия на скалите. Тъй като средната корелация
между скалите е слаба (r = 0.23), ефектите на двата поведенчески комплекса ще се анализират отделно.
Представа за възприетата активност на действията на ръководителя дава табл. 1.
Таблица 1.
Описателни статистики на поведението на ръководителя
Действия
Базисни действия:
Защита на интересите на групата
Създаване на сигурна служебна среда
Лидерство
Ресурсна подкрепа
Поддържане на социална хармония
Защита на организационните интереси
Избягване на отговорност
Тактики за получаване на одобрение
Консултиране
Подкрепа на компетентността
Изграждане на позитивен образ на службата
Самоизтъкване

Х

sd

0.66
0.64
0.62
0.54
0.54
0.46
0.31

0.32
0.26
0.30
0.22
0.19
0.27
0.20

0.52
0.45
0.39
0.28

0.28
0.22
0.25
0.25

Двете насоки на поведение варират по сила. От базисните действия силно се открояват умелата защита на интересите на сътрудниците пред по-високото ръководство,
лидерството и създаването на сигурна служебна среда, умерено – даването на ресурси за
общата дейност, изясняването на служебния контекст на труд, съгласуването на отношенията между членовете на работната група и опазването на организационните интереси,
а рядко е избягването на отговорност за постъпките му. Тактиките за постигане на одобрение също варират. Ръководителят се консултира с тях и подкрепя тяхната професионална вещина умерено и рядко управлява впечатленията им и представя привлекателно
службата. Следователно по-видими са онези действия на ръководителя, които спомагат
за успешната работа и професионалното самочувствие на служителите.
Базисното поведение на ръководния състав в основните отдели на организацията варира, като в някои от тях е положително отклонено. Ръководителите на втория,
четвъртия и шестия отдели са много по-умели лидери (F = 3.31, p <.01), а в ежедневните
контакти са много отговорни и спазват уговорките (F = 2.49, p <.03). Според членовете
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на втория отдел ръководителите дават и повече ресурси (F = 3.53, p <.005). Членовете на
останалите отдели виждат по-реално ръководителите.1
Подобна е и възприетата активност на използваните тактики. Ръководителите във
втория отдел се консултират повече с изпълнителите от останалите (F = 3.18, p <.04) и
подкрепят уменията им (F = 2.50, p <.04), а според колегите им от петия отдел те говорят
за себе си така, че да изглеждат по-добре в техните очи (F = 3.41, p <.01). Самоизтъкването би било по-успешно, ако се свързва с конкретни събития (например критични ситуации в труда, които са много важни за дейността на работната група).
Ръководителите във втория, четвъртия и шестия отдели са по-надеждни в сравнение с останалите (F = 5.26, p <.000). Доколко изпълнителите свързват тяхната активност
с извода, че са надеждни, се вижда от значимите корелации за отделите в табл. 2.
Таблица 2.
Връзки между действията на ръководителя и оценката на надеждност
Възприятия
Лидерство
Избягва лична отговорност
Дава ресурси
Създава сигурна среда
Защитава служебните интереси
Защитава интересите на работната
група
Самоизтъква се
Подкрепя компетентността
Консултира се с изпълнителите
Хвали службата

1
0.75***
–0.70***
0.61***
0.59**
–0.50**

2
0.32*

3
0.38*
–0.51**

0.32*
0.36*
–0.35*

5
0.34*
–0.59**
0.47**

0.60***
–0.34*
0.56**
0.66***

4

–0.3805

0.37*

6
0.48**
0.38*

0.37*

–0.59** –0.52**
0.39*
–0.41*

Забележка: * – p <.05, ** – p <.01, *** – p <.001
Коефициентите илюстрират, че впечатленията за аспектите на управленското поведение определят много специфично извода дали ръководителят е надежден. Членовете
на първия и петия отдел се опират в някаква степен на почти всички възприятия, колегите им от четвъртия отдел – само на едно възприятие, а членовете на останалите отдели
на три възприятия.
Освен това отделните възприятия имат разнопосочна роля. Базисните действия
имат по-голям обхват и са субективно по-важни от тактиките. Ръководителите са понадеждни, ако демонстрират лидерство, поемат лична отговорност, осигуряват ресурси за работа, създават сигурност за служебната среда и защитават груповите интереси.
Ако те хвалят системата пред сътрудниците и се грижат ресурсите да се ползват добре,
изглеждат по-надеждни, а ако хвалят себе си – като по-малко надеждни. Балансирането
на интересите им и ограничаването на условията за поява на конфликти, нямат ясни последствия: само за някои изпълнители те са източник на доверие в него.
По-конкретна представа за приноса на възприетите компоненти на двете насоки на
поведение за вярата в ръководителя дават теглата от множествена стъпковата регресия,
изложени в табл. 3. Възприетите действия са въведени в уравненията като независими
променливи, а оценката на доверие в ръководителя – като зависима променлива.
1

Значимите различия на възприятията по отдели са отчетени допълнително.
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Таблица 3.
Тегла на базисните действия и на тактиките на ръководителя върху сътрудниците
Възприятия на ръководителя
Лидерство
Избягва лична отговорност
Подкрепя с ресурси
Поддържа хармония в групата
Създава сигурна среда
Самоизтъква се
Консултира се с подчинените
Подкрепя компетентността им
Обща обяснена дисперсия

Базисни
действия
0.274 (27%)
–0.251 (9%)
0.250 (3%)
–0.187 (2%)
0.172 (1%)

42 %

Тактики

Общи ефекти
0.258 (27%)
–0.317 (11%)
0.296 (6%)

–0.507 (17%)
0.277 (16%)
0.204 (2%)
35%

–0.146 (1%)

45%

Забележка: В скобите са посочени частите обяснена дисперсия
Размерите на обяснена дисперсия разкриват, че базисните действия са по-важни за
извода на изпълнителите доколко могат да вярват на прекия ръководител в сравнение с
тактиките. Този факт потвърждава хипотеза 1.
Приносът на личните впечатления за всяка насока от действия варира. Водеща
предпоставка от първия поведенчески комплекс е лидерството. Тя се допълва от осигуряването на ресурси на сътрудниците и формирането на ясна представа за цялата организация. Доверието се препятства от това, че ръководителят отхвърля лична отговорност
за свои постъпки и съгласува отношенията между членовете на групата. От тактиките
най-силна е негативната роля на самоизтъкването на собствените силни страни, която
се неутрализира отчасти от консултирането и подкрепата на компетентността на изпълнителите.
За да се открие съвместния принос на двете насоки на поведение, се анализира целия репертоар на ръководителя. Надеждността му варира малко повече, но зависи главно
от базисните действия. Централни са умелото решаване на въпросите от ръководителя,
което се допълва от ресурсната подкрепа на дейността. Ролята на тези възприятия обаче
спада видимо, ако ръководителят избягва лична отговорност и се самоизтъква. Тактиките за спечелване одобрението на сътрудниците имат противоречив ефект: консултирането и подкрепата на уменията им усилват вярата в него, а самоизтъкването – значително
я влошават.
Когато те разглеждат повече аспекти на поведението на ръководителя, ги ползват
по-ограничено при заключението дали е надежден, като базисните действия остават поважни от тактиките. От друга страна сумарният процент обяснена вариация от тях се
увеличава слабо. Тези резултати са посока на хипотеза 2.
Дисперсионния анализ установи, че според сътрудниците с най-дълъг стаж ръководителят е по-активен. Той показва лидерство (F = 2.92, p <.03), спомага работата с повече ресурси (F = 5.88, p <.001), разяснява служебната среда (F = 5.87, p <.001) и защитава
повече служебните интереси (F = 3.36, p <.02), грижи се повече служителите да разбират
взаимно (F = 3.33, p <.02), по-отговорен е за действията си (F = 2.48, p <.06), по-често се
самоизтъква (F = 4.86, p <.003), подкрепя тяхната компетентност (F = 5.57, p <.001) и почесто се консултира с тях (F = 5.00, p <.002).
Резултатите от множествената стъпкова регресия илюстрират обаче, че сътрудниците с различен стаж вземат пред вид специфични поведенчески комплекси, като източ-
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ник на доверието им в ръководителя. За тези с най-кратък стаж най-важна се оказва негативната роля на самоизтъкването (β = –0.415), която се компенсира повече от ресурсната
подкрепа (β = 0.364) в сравнение с лидерството (β = 0.261). Колегите им със стаж от 5 до
7 г. се опират видимо повече на усилията на ръководителя да поддържа хармония (β =
0.507), чиято роля отслабва повече от това, че хвали себе си(β = –0.487), отколкото службата (β = –0.329). За сътрудниците със стаж от 8 до 10 г. съществена е негативната роля
на опита на ръководителя да избягва отговорност (β = –0.550), която се неутрализира от
добро справяне с проблемите (β = 0.349). Последният елемент е изключително важен за
колегите им със стаж повече от 10 г. (β = 0.746), но е възможно те да го омаловажат, ако
ръководителят се грижи за организационните интереси (β = –0.261). Фактът, че като цяло
възприятията на служителите от първите две групи обясняват по-малко индивидуалната
вариация на оценката на надеждност на ръководителя (съответно 51 % и 50%) в сравнение
с колегите им другите две групи (съответно 62 % и 60 %) е по посока на хипотеза 3.

Обсъждане
Установените индивидуални различия на служителите във възприетите
елементи на управленското поведение показват, че предложеният тук метод
може да се прилага за решаване на изследователски и практически цели.
Емпиричната подкрепа на първата хипотеза означава, че основни за доверието на
служителите в ръководителя са факти, свързани с неговите длъжностни функции по посока на успеха на съвместната работа, а усилията да получи тяхното одобрение са спомагателни. Два аспекта от неговото поведение – утвърждаване на интересите на организацията и създаване на благоприятна представа за нейното функциониране, не допринасят
ясно за доверието на сътрудниците. Очевидно за някои от тях целите на системата са
далечни и не са важни за ежедневните взаимодействия.
Подкрепата на втората хипотеза разкри два аспекта на когнитивната преработка.
Обмисляйки целия кръг от аспекти на управленското поведение, служителите ги претеглят, докато търсят основания за доверието в ръководителя. Този процес надвишава техния когнитивен капацитет. Доказателство за това е малко по-голямата част от обяснена
вариация в оценката на надеждност на ръководителя от всички аспекти на поведение в
сравнение с всеки от двата комплекса отделно.
Резултатите подкрепят отчасти третата хипотеза. Служителите с повече стаж виждат по-ясно действията на ръководителя. Изводът им, че той е надежден човек, се опира
на сходен с колегите им брой възприятия, но имат по-силна субективна тежест. Освен
това преработката на информация протича в противоположни посоки в зависимост от
стажа в организацията. Някои служители се позовават на действия, които препятстват
формирането на доверие в ръководителя, а други – на действия, които го благоприятстват.
Установените факти във връзка с доверието на сътрудниците в ръководителя могат
да се уточнят и допълнят в бъдещи изследвания.
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Изискванията за бърз растеж и ефективност на трудовата дейност налагат по-голямо внимание към ролята на работната среда и нейното влияние върху психичното състояние на
човека и по-точно върху психичното и физическото здраве. Изследванията по тези проблеми
са приоритет в Европейските страни, където са внедрени методи и стандарти. С влизането
на България в ЕС се налага съобразяване с тях. Периодичната оценка на работната среда и
отношението към нея дава възможност да се установят слабостите и да се вземат мерки за
тяхното преодоляване. Целта на изследването е да се анализира работната среда от гледна
точка на нейното въздействие върху човека. Предполага се, че оценката на работната среда
ще има отношение към себеоценките за психичното и физическото здраве на работещите.
Използват се следните методи: Адаптирана методика на Инсел и Муус за изследване на параметрите на работната среда и Тест за изследване на психичното и физическото здраве на
работещите. Изследвани са 66 работещи в различни предприятия, които са диференцирани
по групи. Резултатите от настоящото изследване могат да послужат за създаване на полезни практики, за оптимизиране на работната среда по отношение на човешкия фактор.
Demands for rapid growth and efficiency of work activity require more attention to the influence of
work environment on psychological state and more concretely on psychological and physical health.
These studies are a priority for the European countries, where methods and standards are introduced.
Bulgaria has to follow them after entering in EU. Periodical assessment of the work environment and
the attitudes to it gives possibility to reveal the weak points and to undertake measures to manage
with them. The aim of the study is to analyze work environment from the perspective of its influence
on people. It is supposed that the assessment of work environment is related to the self-evaluation
of psychological and physical health of the employees. The following methods are used: Adapted
version of Insel and Moos’ Work Environment Scale (WES) and Questionnaire for psychological and
physical health in working people. The sample consists of 66 employees working in different firms,
differentiated in groups. The results of the study may be useful for introducing good practices for
optimization of work environment concerning the human factor.

Проблемът за влиянието на социалната среда върху човека се разглежда още от
древногръцките философи, но той е изключително актуален и днес. За да бъде въздействието ефективно, обществото е призвано да осигурява такива условия, при които всеки
човек да живее и да се развива нормално. В много случаи обаче, социалните условия не
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съдействат за това. Негативни въздействия се наблюдават особено в кризисни ситуации,
когато правилата за социална ефективност на обществото се нарушават. Примерите в
нашето ежедневие в това отношение са много.
Изискванията на Европейския съюз, на който вече сме членове, са за по-бърз растеж и ефективност във всички области на социално-икономическия живот. В тази връзка
би трябвало да се обърне по-голямо внимание на правилата и нормите във всяка конкретна област, които осигуряват развитието на всеки член на обществото.
Трудовата дейност е основна в живота на всеки човек. Условията, в които човек работи, оказват съществено влияние върху цялостната личност на работещия. Периодичната оценка на работната среда и отношението към нея дава възможност да се установят
негативните влияния и да се вземат мерки за тяхното преодоляване.
Целта на представеното изследване е да се анализират параметрите на работната
среда, с оглед на тяхното въздействие върху човека и по-специално върху оценката за
психичното и физическото му здраве.

Задачи
1. Да се модифицира за български условия методиката на П.Инсел и Р.Муус (Moos, R.,
1994) за изследване на параметри на работната среда.
2. Да се анализира влиянието общо на работната среда и на изследваните параметри
върху психичното и физическото здраве на работещите.

Предполага се, че оценката на работната среда, а в частност различните Ј параметри ще оказват влияние върху себеоценката на психичното и физическото здраве.

Метод
Изследвани лица. В проучването участват 66 души, работещи в държавни организации и частни фирми, от които 21 мъже и 45 жени. 90% от изследваните са с висше образование и 10% със средно специално образование.
Методика. Приложени са следните методики:

І. Методика за изследване на работната среда на П.Инсел и Р.Муус. Тя се състои от 10
субскали, които обособяват три части: Взаимоотношения, Ориентация към постигане
на целите и Организация на работната среда. Субскалите са разпредели в трите части,
както следва:
1. Взаимоотношения: включеност, групова сплотеност, съгласуваност с ръководството;
2. Ориентация към постигане на целите: автономия, ориентация към задачите, натиск
в работата;
3. Организация на работната среда: яснота на работните задължения, управленски контрол, иновация, физически комфорт.

Отговорите по всяка субскала се нанасят на 4-степенна скала – тип Ликерт. Всяка
от тях съдържа по 9 айтема.
ІІ. Субективната оценка за психично и физическо здраве се оценява чрез 6-степенни скали
тип Ликерт. Скалите са част от модификацията на Индикатора за професионален стрес
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на К.Купър (Russinova, V., Vassileva, L., Randev, P., Jiliova, S. and C. Cooper, 1997). Те съдържат по 12 айтема.

Резултати и обсъждане
На таблица № 1 са представени коефициентите на вътрешна валидност (АлфаКронбах) на субскалите на използваните методики.
Таблица № 1.
Коефициенти на вътрешна валидност на субскалите по Методиката за изследване на
работна среда и на скалите за себеоценка на психичното и физическото здраве
N
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
N
1.
2.

Субскали на методиките
Субскали на работната среда
Включеност
Групова сплотеност
Съгласуваност с ръководството
Автономия
Ориентация към задачите
Натиск в работата
Яснота на работните задължения
Управленски контрол
Иновация
Физически комфорт
Здравословно състояние
Психично здраве
Физическо здраве

Алфа-Кронбах
.97
.85
.81
.85
.80
.69
.78
.77
.78
.90
.91
.79
.72
.73

Както се вижда на таблицата, вътрешната валидност и на двете методики е много
висока. Най-високи са коефициентите по субскали „физически комфорт“ и „иновация“,
а най-нисък е коефициентът на субскала „ориентация към задачите“, но въпреки това е
много значим. Общата валидност на методиката е.97, което показва изключително висока консистентност между субскалите.
Представено е накратко съдържанието на субскалите на Методиката за изследване
на работната среда.
Субскалата „Включеност“ измерва степента, в която всеки отделен работник или
служител е загрижен за своята работа и е отдаден на нея.
Субскалата „Групова сплотеност“ отразява степента, в която работещите са приятелски настроени един към друг и си помагат взаимно.
Субскалата „Съгласуваност с ръководството“ оценява степента, която ръководството подпомага подчинените и ги поощрява да се подкрепят взаимно.
Субскалата „Автономия“ измерва степента, в която работещите са поощрявани да
бъдат самостоятелни и да взимат самостоятелни решения.
Субскалата „Ориентация към задачите“ отразява степента на проява на добро
планиране, продуктивност и завършване на работата.
Субскалата „Натиск в работата“ оценява степента, в която работещите се чувстват притиснати от липсата на време при изпълнение на задачите, от голямата отговорност и от изискванията на ръководството.
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Субскалата „Яснота на работните задължения“ отразява степента, в която всеки
работещ е информиран за задълженията си през работния ден, за правилата и политиките на организацията.
Субскалата „Управленски контрол“ оценява степента, в която управлението налага
правила за контрол над подчинените.
Субскалата „Иновация“ измерва степента на значението, което се отдава на разнообразието, промените и на новите подходи за работа.
Субскалата „Физически комфорт“ измерва степента, в която физическата среда
създава уют и добри условия за работа.
На таблица № 2 са представени средните стойности и стандартните отклонения по
субскалите на методиките.
Таблица № 2.
Средни стойности и стандартни отклонения на субскалите на Методиката за изследване на работната среда и Методиката за себеоценка на психичното и физическото здраве
Субскали на Методиката за изследване на работната
среда
І. Работната среда – общ бал
1. Включеност
2. Групова сплотеност
3. Съгласуваност с ръководството
4. Автономия
5. Ориентация към задачите
6. Натиск в работата
7. Яснота на работните задължения
8. Управленски контрол
9. Иновация
10. Физически комфорт
Подскали на Методиката за себеоценка на здравословното състояние
ІІ. Здравословно състояние – общ бал
1. Психично здраве
2. Физическо здраве

Средни стойности
(М) (х)
244,76
25,80 (2,87)
25,14 (2,79)
23,45 (2,61)
23,27 (2,59)
25,38 (2,82)
22,47 (2,50)
24,67 (2,74)
26,35 (2,93)
22,27 (2,47)
25,95 (2,88)
Средни стойности
(М) (х)
75,12
40,00 (3,34)
35,12 (2,96)

Стандартни отклонения (SD)
33,15
5,24
5,70
4,86
5,21
4,72
5,41
5,09
3,85
5,53
5,82
Стандартни отклонения (SD)
16,31
8,30
10,77

Общо взето оценките са малко над средната степен по скалите, като най-високо
оценени са: управленски контрол, физически комфорт и включеност, а по-ниско са оценени иновацията и натискът в работата. Най-голяма вариативност имат отговорите по
субскалите физически комфорт и групова сплотеност. Този факт се обяснява с предположението, че изследваните лица работят на различни работни места и в различни екипи.
По отношение на оценките за психично и физическо здраве трябва да се отбележи, че
по-високите стойности по скалата показват по-влошено психично и физическо здраве. На
таблица № 2 се вижда, че себеоценката за психичното здраве е по-висока, т.е. то е по-влошено
в сравнение с физическото. Оценките за физическото здраве са с по-голяма вариативност.
За проверка на основната хипотеза е проследено влиянието на всички субскали
в цялост и по отделно върху субективната оценка на психичното и физическото здраве.
Резултатите са представени в таблица № 3.
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Таблица № 3.
Статистическа значимост на разликите по себеоценка на здравословното състояние
между групите лица с ниска и висока оценка на работната среда
№
І.
ІІ.
1.
2.

Субскали на работната среда
Работна среда–общ бал
Здравословно състояние – общ
бал
Психично здраве
Физическо здраве

Лица с ниска
Лица с висока
оценка на работ- оценка работната
ната среда
среда
F
M
SD
M
SD
211,20
12,77
283,24
18,35
244,84

P
.000

78,68

15,74

68,10

18,49

38,51

.000

41,88
36,80

8,74
8,53

35,09
33,00

8,74
11,86

19,69
12,29

.000
.000

Както се вижда на таблицата, разликите в оценките на психичното и физическото
здраве между двете групи лица са статистически много значими (р <.000). И психичното
и физическото здраве са оценени като много по-влошени в групата с ниска оценка на
работната среда. Психичното здраве се оценява като значително по-влошено от физическото. Степента на негативно въздействие е много по-голяма в групата, която оценява
работната си среда като лоша. Разликата в оценките на психично и физическо здраве е
по-малка в групата на лицата, които оценяват работната си среда високо.
В таблици № 4, 5 и 6 са представени резултати на оценките по психично и физическо здраве по трите части на Методиката за работна среда, като всяка от тях обединява
съответните субскали.
Таблица № 4.
Статистическа значимост на разликите по здравословно състояние между групите лица
с ниски и високи оценки на взаимоотношенията
№

1.
2.

Здравословно състояние
Здравословно състояние –
общ бал
Психично здраве
Физическо здраве

Лица с ниски
оценки на взаимоотношенията
M
SD

Лица с високи
оценки на взаимоотношенията
M
SD

76,29

15,91

69,25

39,50
36,79

9,09
8,89

35,33
33,92

F

P

18,23

16,41

.000

8,11
12,93

9,48
6,80

.000
.000

Както се вижда на таблица № 4, разликите както в оценките на психичното, така и
на физическото здраве между двете групи лица са много значими. Психичното здраве е
по-силно влошено в групата с ниски оценки на субскалите, влизащи във „взаимоотношения“, докато физическото здраве е също влошено, но в по-малка степен, т.е. взаимоотношенията оказват силно въздействие върху психичното и физическото здраве. Оценените
по-лоши взаимоотношения се свързват с по-лошо психично и физическо здраве.
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Таблица № 5.
Статистическа значимост на разликите по здравословно състояние между групите лица
с ниски и високи оценки на ориентация към постигане на целите
№

Здравословно състояние

1.
2.

Здравословно състояние –
общ бал
Психично здраве
Физическо здраве

Лица с ниски оценЛица с високи
ки за постигане на оценки за постигацелите
не на целите
M
SD
M
SD

F

P

77,57

15,11

74,22

18,11

10,31

.000

40,96
36,71

9,53
7,66

37,84
34,28

9,14
11,58

6,61
5,97

.000
.001

На таблица № 5 се вижда, че оценките за психично и физическо здраве са в тясна
връзка с оценките по субскалите на „ориентация към постигане на целите“, в която влизат субскалите: автономия, ориентация към задачите и натиск при работа. Разликите
по оценките на психично и физическо здраве между групите с ниска ориентация за постигане на целите и тази с висока ориентация са статистически много значими. Лицата
с ниски оценки за постигане на целите, споделят за много по-силно влошено психично и
физическо здраве, за разлика от другата група. Резултатите представляват интерес за понататъшни изследвания, тъй като обединените в тази група субскали (групирани в тази
част от автора на оригиналния вариант на методиката), си противоречат. Известно е в
литературата, че автономността при решаване на задачите се оценява добре от изпълнителите и те са по-доволни, когато имат повече степени на свобода в работата си. Обратно
на това, когато се работи в дефицит от време и при натиск, оценката за удовлетвореност
е по-ниска. Това налага допълнителен статистически анализ на влиянието на отделните
субскали в тази група върху здравословното състояние.
Таблица № 6.
Статистическа значимост на разликите по здравословно състояние между групите лица
с ниски и високи оценки на организация на работната среда

№

Здравословно състояние

1.
2.

Здравословно състояние –
общ бал
Психично здраве
Физическо здраве

Лица с високи
Лица с ниски оценоценки на органики на организация
зация на работната
на работната среда
среда
M
SD
M
SD

F

P

80,11

15,77

73,11

17,75

16,52

.000

41,33
38,78

7,55
9,72

38,84
34,26

8,62
13,97

6,14
10,09

.000
.000

В последната трета част на методиката, отнасяща се до организацията на работната
среда, се включват субскалите: яснота на работните задължения, управленски контрол,
иновации и физически комфорт на работната среда. Резултатите на таблица № 6 показват
висока статистическа значимост на разликите в оценките на психично и физическо здраве между групите с ниска и висока оценка на организацията на работната среда. Колкото
по-ниски са оценките по субскалите за организация, толкова по-влошено е здравословното състояние. Оценката за физическо здраве е по-силно влошена от тази за психичното
здраве, под въздействие на параметрите на организацията, включени в тази група.
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В заключение може да се констатира, че оценките за психично и физическо здраве
са в тясна зависимост от оценките на работната среда. По-лошите взаимоотношения и
по-слабата организация влияят директно за влошаване на здравословното състояние.
Оценката на взаимоотношенията се свързва с по-силно въздействие върху психичното
здраве, докато слабата организация особено в това число „комфорта на работно място“,
въздейства по-силно върху оценката на физическото здраве. Направеното изследване е
част от по-широко проучване на въздействията на работната среда върху редица параметри, между които оценка на психично и физическо здраве, удовлетвореност и преживяване на стрес. Етапът, който е включен в настоящия анализ, представлява пилотно
проучване, с цел по-пълна валидизация на методиката за изследване на работната среда.
По-нататъшната работа изисква прегрупиране на частите и субскалите, които влизат в
тях. Това особено се отнася за частта „ориентация към постигане на целите“, в която са
включени противоречащи си субскали. Налага се оценка на влиянието на всяка субскала
върху психичното и физическото здраве на работещите.
Представените резултати дават основание за положителна оценка на методиката за
изследване на работната среда и с допълнителни изследвания – за нейната приложимост
в трудово-организационна практика.

Литература
1.

Вълчев, М., Иванов, И. (1984). Охрана на труда и околната среда. С.

2.

Ригио, Р.Е. (2006). Въведение в индустриалната/организационната психология. ДИЛОК,
С.

3.

Русинова, В. (2006). Психични променливи и условия на труд. В: сб. Психологични аспекти на условията на труд в организациите. Ред. В. Русинова, стр. 13–18, Изд. Темпора, С.

4.

Русинова, В. Петров, Пл., Жильова, С. (2004). Психологичен анализ на работата, нейната
организация и удовлетвореността от тях. –Психологични изследвания, кн. 3, 5–16.

5.

Erickon, P.A. (1996). Practical Guide to Occupational Health and Safety. San Diego CA:
Academic Press.

6.

Insel, P., Moos, R. (1974). Health and the social environment. Lexington, MA: D.C.Heath.

7.

Moos, R. (1994). Work Environment Scale manual. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists
Press.

8.

Russinova, V., Vassileva, L., Randev, P., Jiliova, S. and C. Cooper (1997). Psychometric Analysis
of the First Bulgarian Version of the Occupational Stress Indicator. -International Journal of
Stress Management, Vol. 4, No 2, 111–120.

535

...

RELATIONSHIP AMONG EMPLOYEE
HEALTH-STATE AND WORK STRAIN
Elisaveta Sardžoska
University „Ss. Cyril and Methodius“,
Faculty of Philosophy-Institute for Psychology, Skopje, Macedonia
The effectivity and efficiency of the organization are close related to employee productivity and
performance. The relation between organizational characteristics and employee characteristics is
especially expressed in the relationship among the „health“ of the organization and the individual
well-being. The „health“ organization consists of subjects that feel full well-being, therefore they
may completely dedicate to the work, to engage in an execution of the assigned tasks and in a
realization of the organizational goals whereby they make the organization to be productive. The
organization of work and managerial relationship towards subordinates make a large contribution
to the establishment and maintenance of the individual well-being. The managers need to treat
organizational technical and human resources with equal attention. Their work philosophy ought to
be established on the principles of the socio-technical approach whose founders are Emery and Trist.
Among variants of this approach are Japanese production system (lean production system and quick
response production) and American way of production (high performance system) (McKenna, 2000).
Regarding to the socio-technical approach, the organization is an open system which is in a continual
interaction with its external environment wherefrom supplies inputs (for ex. money, information,
resources) that transforms into adequate outputs (products/services). In addition, the characteristics
of the external environment are determined on the base of the degree of uncertainty, differentiation,
complexity and dynamics of its component parts (for ex. customers, labor regulations, government
agencies, suppliers, stake-holders, investors, competitors etc.) The socio-technical approach is known
as a system theory for the organization (Ellis and Dick, 2000) that is initiated by von Bertalanfi’s
idea for closed physical and open biological systems. Regarding to this theory, the organization is
composed from two major systems: social and technical one that are interactively connected. In
addition, the social system consists of human resources, interpersonal relations, communications
and interactions, group dynamics, group processes, group appertaince, managerial style, rewards
system, work motivation, job satisfaction etc. The technical system is related to technology (mental
and physical job demands) and organization of work, resources, machines, equipment, raw materials,
tools, data etc.

Work strain and connected with it work stress, based on the division of two major organizational systems, may be located into the technical system, namely, between mental and
physical organizational work demands allocated to subordinates. The health-state and wellbeing joined by job satisfaction and motivation of employees may be set into the social system
of organization. Similarly, the model of organizational health (Hart & Cooper, 2001) connects
organizational demands and job conditions with employee needs. The more the organizational
demands and job conditions are in compliance with employee needs the more organization is
efficient and effective. Regarding this model, the managerial duty is to take permanent care of
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employee needs and well-being as a prerequisite for „health“ and productive organization (according to Ilieva, 2005). Regarding to the definition of World Health Organization (2001), the
health is defined as complete physical, psychic (mental) and social well-being of the individual.
This means that the health doesn’t present just an absence of illness but the state of complete
welfare. The health-status of the individual, her/his own health-care as well as organizational
job conditions contribute towards individual well-being.
The work strain presents the degree of mental and/or physical engagement that is realized
by an individual energetic capacity expense during some term. The optimum strain denotes a
rational proportion among disposed and consumed potential so that the organism is recovered
relatively fast and easy after finishing the job owing to its spare energy. In contrary, too much
personal resources consumption as in the case of type A person, brings to a chronic fatigue,
burn-out, depression, work stress, degree of exhausting wherefrom recovering is not possible.
Regarding to Cenova, 2005 job strain is due to lack of capabilities, skills, competencies or because of non-leaning towards certain type of job or owing to job demands for an inadequate
expression of worker emotions.
The issue of too much work strain may be work stress that sets the individual in the internal state wherefrom perceives threatening of her/his physical and psychic well-being. The
consequences of the excessive job stress and work strain are multiple: physiological (higher
blood pressure, fast pulse), psychological (decreased motivation, indisposition, irritability),
behavioral (excessive cigarette and alcohol consuming), organizational (accidents at work, fluctuation), etc.
The research hypothesis presupposes a relationship among employee work strain and
health-state (physical and psychic health) on the base of presented theoretical considerations
on the association between organizational and individual characteristics as well as among the
technical and social system of the organization. In addition, the work strain is included in the
organizational characteristics or in the technical system which encompasses the work conditions and demands whereas health-state presents individual characteristics that belong to organizational social system.

Method
The sample encompasses 50 employees in food-processing industry in Macedonia, namely 30 women and 20 men, from 20 to 60years old (an average of 42 years), 39 have completed
high-school and 11 college and university degree, 39 are workers and 11 managers.
Questionnaires
The health-state is estimated by the questionnaire of Russinova et al., consisting of 24
items (12 items on physical health and 12 items on psychical health). The questionnaire is joined
with six-degree Lickert type scale of answers on agreement and frequency of ill-health. Higher
score means worse health-state whereas lower score denotes better health-state.
The work strain is evaluated with the questionnaire of Cooper modified by Russinova et.
al., consisting of 40 items (6 items on work load, 5 items on mutual relations at work, 5 items
on work-private life balance, 6 items on managerial style, 5 items on personal responsibility,
4 items on recognition, 5 items on organization of work and 4 items on professional development opportunity). The questionnaire is joined by Lickert six-degree scale of answers on the
impact of potential strain sources on the individual. The higher score denotes more work strain
whereas lower score means less work strain.
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The data are obtained on the employee workplaces during a few days last summer
(2007y.).
Data analysis
The research hypothesis is verified with a correlative analysis in SPSS 11 program.

RESULTS
In table 1 are presented descriptive results on work strain and health-state so that empirical values are lower or at the level of respective theoretical values. These results point at
decreased work strain as well as good overall health-state of employees.
Table 1.
Descriptive results on work strain and health-state (N=50)
Theoretical
average score
21.00
17.50
17.50
21.00
17.50
14.00

Research variables

M

Work load – x1
Mutual relations at work – x2
Work-private life balance – x3
Managerial style – x4
Personal responsibility – x5
Recognition for work – x6

20.74
16.52
15.32
21.12
17.92
13.58
17.38

17.50

4.558

Professional development opportunity – x8
Overall work strain – X
Psychic health – y1
Physical health – y2

12.90
134.48
42.02
36.34

14.00
140.00
42.00
42.00

4.142
24.674
9.818
10.767

Overall health-state – Y

78.36

84.00

18.153

Organization of work – x7

σ
4.801
4.067
4.182
4.813
5.244
3.143

In table 2 are presented results from correlative analysis on research variables. It is clearly
that overall work strain and its three indicators: mutual relations at work, work-private life balance and personal responsibility are in significant correlation with psychic health whereas just
one its indicator: managerial style is in a significant connection with the physical health.
Table 2.
Correlation among research variables
Research variables
x1
x2
x3
x4
y1
x5
x6
x7
x8

r
0.178
0.332*
0.327*
0.191
0.323*
0.083
0.118
–0.001
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y2

Y

Y
y1
y2

x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
X
X

–0.171
0.118
0.008
0.279*
0.009
0.089
0.080
–0.071
–0.005
0.250
0.182
0.269
0.180
0.098
0.111
–0.042
0.247
0.319*
0.126

* p<0.05

Discussion
The obtained results (table 1 and 2) point at decreased overall work strain that is significantly related with better psychic health-state (r=0.319 p<0.05). Also, better psychic health is in
significant correlation with three indicators of decreased work strain: improved interpersonal
relations (r=0.332 p<0.05), improved balance work-private life (r=0.327 p<0.05) and moderate personal responsibility (r=0.323 p<0.05). Better physical health is significantly associated
with one indicator of decreased job strain: improved managerial style (r=0.279 p<0.05). The
obtained findings are in compliance with the results from correlative analysis (Rasheva, 2005)
for the relationship between one indicator of psychic health: the degree of depression and the
perception of work strain on 279 cashiers in Bulgarian posts (r=0.347 p<0.007). This means
persons with better psychic health that haven’t got depression feel less work strain in relation
to those with worse psychic health who manifest expressive depressive symptoms. In addition,
results of correlation on relatively small Macedonian sample (N=50) succeed to reach statistically significant values at the level 0.05 whereas results on a big Bulgarian sample reach the
higher significant level 0.007. These findings confirm the relationship on work strain indicators
(quantitative and qualitative ones) with psychic health-state. Also, the current research results
are congruent with the organizational health model (Hart & Cooper, 2001) that presupposes
a correlation on work strain as work conditions’ indicator with employee needs for their wellbeing preservation-physical, psychic and social health. Hence the social health emerges to be
significantly connected with two work strain indicators: the quality of interpersonal relations
that is simultaneously an indicator of good psychic health and the managerial style which is at
the same time indicator of good physical health. This finding is in compliance with the definition of World Health Organization about the health that presents complete physical, psychic
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(mental) and social welfare of individual. The well known fact that the physical, psychic (mental) and social health are three close interrelated health-state aspects is confirmed by current
research results.
In order the employee health-state to be improved, based on table 1, may be recommended participative consultative managerial style that includes workers in the decision-making process and an enlargement of employee personal responsibility at work. Managerial style presents
a hygienic factor whereas personal responsibility is a factor of work motivation according to
Hertzberg’s two factor theory that respectively may be included in work conditions (organizational factors) and employee needs (individual factors) regarding to Hart & Cooper’s model.
A good physical, psychic and social health of employees that is a prerequisite for high
productivity and improvement of „health“ organizations is enabled with an optimization of
work strain sources.
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УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ ТРУДА
И ОЦЕНКА НА РАБОТНАТА СРЕДА
МИЛЕНА СТЕФАНОВА
Агенция за подбор на персонал „Джеронимо Трейдинг 2000“ ООД
0887 26 06 58, milena_stefanova@mail.bg
В днешно време работодателите имат необходимост както да привличат нови хора, така
и да задържат своите ценни кадри. За да постигне това, организацията трябва да осигури
работна среда и условия, които пораждат и поддържат удовлетвореността от труда. В
настоящото изследване работната среда се оценява чрез удовлетвореността от заплащането и удовлетвореността от прекия ръководител. Изхождайки от идеята, че удовлетвореността от труда се влияе от силата и интензивността на удовлетвореността от
заплащането и удовлетвореността от прекия ръководител, са изведени 2 хипотези. Първата хипотеза предполага, че удовлетвореността от прекия ръководител оказва различно
влияние върху общата удовлетвореност в зависимост от образованието, пола, възрастта
и типа организация, в който работят лицата. Изведени са четири подхипотези. Според
тях удовлетвореността от прекия ръководител ще оказва по-силно влияние върху общата
удовлетвореност от труда при лица, работещи в държавни учреждения, при лица с по-висок образователен ценз, при жените и при по-възрастните служители. Втората хипотеза
предполага, че удовлетвореността от заплащането оказва по-силно влияние върху общата
удовлетвореност в зависимост от образованието, пола, възрастта и типа организация,
в който работят лицата. Изведените четири подхипотези предполагат, че удовлетвореността от заплащането оказва по-силно влияние върху общата удовлетвореност при
лица, работещи в частни организации, при мъжете, при лицата с по-нисък образователен
ценз и при по-младите служители.
Nowadays the employers need to attract new people and also to hold back their valuable staff. To
achieve this, the organization must provide work environment which causes and supports job satisfaction. At the present study the work environment will be assess through payment satisfaction
and satisfaction from the manager. Coming from the idea that the job satisfaction is influenced by
the strength and the intensity of the payment satisfaction and the satisfaction from the manager,
2 hypotheses are brought out. The first hypothesis suggests that the satisfaction from the manager
will influence the job satisfaction differently according to the education, sex, age and the kind of the
organization the people work in. Four subhipotheses are brought out. According to them the satisfaction from the manager will more influenced the job satisfaction to people who work in state departments, to people with higher educational degree, to women more and to older employees. The second
hypothesis suggests that the payment satisfaction will influence to the job satisfaction in a different
way according to the education, sex, age and the kind of the organization the people work in. The
four subhipotheses suggest that the payment satisfaction will influenced more the job satisfaction
to people who work in private organizations, who are with lower educational degree, to men and to
younger employees.

...
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Удовлетвореността от труда е понятие, за което всеки човек има собствена субективна представа. Затова не би могло да се изведе една детайлна дефиниция. Все пак удовлетвореността от труда може да се определи като обща позитивна реакция на индивида към
труда като цяло. Важна особеност на удовлетвореността от труда е, че макар да могат да
се изведат определен брой причини, водещи и поддържащи тази удовлетвореност, няма
и не може да има една прецизна формула за това. Различните фактори влияят с различна
сила върху индивидите и съответно предизвикват различни реакции. Друга съществена
характеристика на удовлетвореността от труда е, че макар тя пряко да зависи от удовлетвореността от заплащането, от удовлетвореността от прекия ръководител, от удовлетвореността от колегите, от удовлетвореността от трудовата среда и т.н. удовлетвореността
от труда не е равна на простия аритметичен сбор от другите видове удовлетвореност.
Установено е, че е възможно индивидът да е удовлетворен от всички компоненти на трудовия си живот и в същото време да не е удовлетворен от труда като цяло и обратното.
Работната среда също е много широко понятие. То включва множество елементи
като колеги, ръководител, заплащане, начин на работа, работно място и т.н. Цялостната
оценка на работната среда би трябвало да започне с дефиниране на всички съществуващи
елементи на работната среда. В настоящото изследване ще се засегнат само два от елементите на работната среда, а именно заплащането и прекия ръководител.
Заплащането се дефинира като пари, които наетото лице получава срещу предоставяне на правото неговият труд да се използва от работодателя за определен период от
време. При формирането на заплатата множество фактори оказват влияние. Тези фактори са от различно естество и произтичат както от финансовите способности на самия
работодател, така и от икономическите условия в страната и от ситуацията на пазара на
труда и т.н. Всичко това трябва да се има предвид както и различните законови изисквания, регулиращи трудовите правоотношения между работник и работодател.
Вторият компонент на работната среда, който ще се проучва е удовлетвореността
от прекия ръководител. Векове наред лидерите са били обект на интерес както за учените и философите, така и за обикновения човек. Защо хората се подчиняват на един
ръководител, а на друг не искат. Дали това зависи от нещо вродено или от нещо, което
индивидът научава в процеса си на социализация. Все още обаче не е достигнато до единодушно решение в тази насока. В същото време няма една серия от действия, която да се
нарече лидерство и която ако лицето следва, ще стане лидер. Влияние оказват личността
на лидера, средата, ситуацията и дори хората около ръководителя. Именно затова удовлетвореността от прекия ръководител е резултат от субективна оценка на индивида.
Удовлетвореността от прекия ръководител ще се изследва в контекста на фактор, влияещ
по някакъв начин върху общата удовлетвореност от труда.
Целите на настоящото изследване са следните:
Основната цел на изследването е да се установи дали има и до колко значимо е влиянието на удовлетвореността от заплащането и удовлетвореността от прекия ръководител върху общата удовлетвореност от труда.

v Ще се изследва дали има значими различия в силата на влияние на удовлетвореността от заплащането и удовлетвореността от прекия ръководител върху общата
удовлетвореност при лица, работещи в частни и държавни учреждения, както при
лица със средно и висше образование.
v Ще се изследва дали различните демографски характеристики на лицата влияят
върху тази зависимост.
v Ще се изследват всички други значими различия.
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Изведени са две хипотези:
1. Първа основна хипотеза.
Допуска се, че съществува корелация между удовлетвореността от прекия ръководител и общата удовлетвореност от труда, при която удовлетвореността от прекия ръководител ще оказва различно влияние върху общата удовлетвореност от труда в зависимост от пола, възрастта, образованието и типа организация, в която работи индивидът.
Въз основа на тази хипотеза са изведени следните четири подхипотези:

1.1. Допуска се, че съществува корелация между удовлетвореността от прекия ръководител и общата удовлетвореност, при която удовлетвореността от прекия ръководител ще
оказва по-голямо влияние върху общата удовлетвореност при служители, работещи в
държавни учреждения, отколкото при служители, работещи в частни учреждения.
1.2. Допуска се, че съществува корелация между удовлетвореността от заплащането и общата удовлетвореност, при която удовлетвореността от заплащането ще оказва по-голямо влияние върху общата удовлетвореност при служители, работещи в частни учреждения, отколкото при служители, работещи в държавни учреждения.
1.3. Допуска се, че съществува корелация между равнището на образование и удовлетвореността от заплащането, при която удовлетвореността от заплащането ще оказва по-голямо
влияние върху общата удовлетвореност при служители с по-нисък образователен ценз.
1.4. Допуска се, че съществува корелация между равнището на образование и удовлетвореността от прекия ръководител, при която удовлетвореността от прекия ръководител
ще оказва по-голямо влияние върху общата удовлетвореност при служители с по-висок
образователен ценз.

2. Втора основна хипотеза.
Допуска се, че съществува корелация между удовлетвореността от заплащането и
общата удовлетвореност от труда, при която удовлетвореността от прекия ръководител
ще оказва различно влияние върху общата удовлетвореност от труда в зависимост от
пола, възрастта, образованието и типа организация, в която работи индивидът.
Въз основа на тази хипотеза са изведени следните четири подхипотези:
2.1. Допуска се, че съществува корелация между пола и удовлетвореността от заплащането,
при която удовлетвореността от заплащането ще оказва по-голямо влияние върху общата удовлетвореност при мъжете.
2.2. Допуска се, че съществува корелация между пола и удовлетвореността от прекия ръководител, при която удовлетвореността от прекия ръководител ще оказва по-голямо
влияние върху общата удовлетвореност при жените.
2.3. Допуска се, че съществува корелация между общата удовлетвореност от труда и удовлетвореността от заплащането, при която удовлетвореността от заплащането ще оказва по-голямо влияние върху общата удовлетвореност при по-младите служители.
2.4. Допуска се, че съществува корелация между общата удовлетвореност от труда и удовлетвореността от прекия ръководител, при която удовлетвореността от прекия ръководител ще оказва по-голямо влияние върху общата удовлетвореност при по-възрастните служители.

За всички хипотези се фиксира б-нивото на 0.05. Т.е. максимално допустимата възможност за грешка от първи тип е 5%.
Обект на изследването са 142 изследвани лица–71 от държавни учреждения като
училища, библиотеки, държавна администрация и полиция и 71 от частни организации
като телекомуникационни компании, строителни и търговски фирми. Попълнени са
общо 144 анкетни карти като 2 от тях са невалидни тъй като имат липсващи отговори.
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За настоящото проучване се използват три отделни въпросника като накрая има
пространство, в което се събират демографски данни на попълващия въпросника. Първият въпросник изследва нивото на обща удовлетвореност от труда. Той е разработен от
доц. д-р Снежана Илиева и съдържа 18 айтема (б на Кронбах = 0.874). Вторият и третият
въпросници измерват удовлетвореността от прекия ръководител и от заплащането. Те са
съставени от Мария Радославова и са публикувани през 2005 година в книгата Ј „Методи
за психодиагностика“. Въпросникът за измерване на удовлетвореността от прекия ръководител съдържа 18 айтема (б на Кронбах = 0.946). Въпросникът за измерване на удовлетвореността от заплащането съдържа оценка на конкретни аспекти от получаването
на заплащане за труд (б на Кронбах = 0.945). Той съдържа 10 айтема. И трите въпросника
използват петстепенна рангова скала.

Резултати
Изследваните лица са 142 на брой (2 невалидни анкетни карти). Те работят в различни сфери и организации. 71 (50%) от изследваните лица работят в държавни учреждения и 71 (50%) – в частни фирми. Изследваните лица са във възраст между 18 и 62
години и са групирани в три възрастови групи – от 18 до 25 години (45 човека), от 26 до
38 години (48 човека) и на 39 и над 39 години (49 човека). От 142 изследвани лица 71 са
със средно образование и 71 са с висше образование, 71 са жени и 71 са мъже.
За да се провери допускането, че типът организация, образованието, полът и възрастта могат да имат връзка с общата удовлетвореност са направени корелационен и
регресионен анализ.
Има умерена положителна корелация (r = 0.645) и регресия (β = 0.645) между удовлетвореността от прекия ръководител и общата удовлетвореност от труда. Между
удовлетвореността от заплащането и общата удовлетвореност има ниска положителна
корелация (r = 0.466) и регресия (β = 0.466). Повишаването на удовлетвореността от прекия ръководител или на удовлетвореността от заплащането ще доведе до повишаване на
общата удовлетвореност.
Изследванията на влиянието на възрастта върху общата удовлетвореност от труда,
удовлетвореността от заплащането и удовлетвореността от прекия ръководител нямат
статистическа значимост.
Анализът на връзката между общата удовлетвореност от труда и пола няма статистическа значимост. Установена ниска положителна корелация (r = 0.313) между пола
на изследваните лица и удовлетвореността от заплащането. Доказана е и много ниска
отрицателна зависимост (r =–0.190) между удовлетвореността от прекия ръководител и
пола на лицата.
Резултатите показват, че между образованието на изследваните лица и общата удовлетвореност от труда съществува много ниска положителна корелация (r = 0.218) и регресия (β = 0.218). С промяна на образованието на изследваните лица ще се промени и
общата удовлетвореност от труда. Анализите за търсене на връзка между образованието
и удовлетвореността от заплащането и удовлетвореността от прекия ръководител нямат
статистическа значимост.
Изследването на връзката между типа организация и общата удовлетвореност от
труда няма статистическа значимост. Но между удовлетвореността от заплащането и
типа организация е установена много ниска положителна корелация (r = 0.180) и регресия (β = 0.180). С промяната на типа организация, в която работи лицето, ще се промени и
удовлетвореността от заплащането. Има много ниска отрицателна корелация (r =–0.197)
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и регресия (β =–0.197) между удовлетвореността от прекия ръководител и типа организация. Налице е ниска обратнопропорционална зависимост между двете променливи.
Промяната на типа организация ще доведе до промяна в удовлетвореността от прекия
ръководител.
Съществува много ниска положителна корелация и регресия между удовлетвореността от прекия ръководител и пола на изследваните лица и удовлетвореността от
прекия ръководител и типа организация. Промяната на типа организация ще доведе до
промяна на удовлетвореността от прекия ръководител. Установена е ниска положителна
корелация между удовлетвореността от заплащането и пола на изследваните лица. Има
и много ниска положителна корелация и регресия между удовлетвореността от заплащането и типа организация. С промяната на типа организация, ще се промени и удовлетвореността от заплащането.
За да се установи дали има значими различия между групите, разделени по пол,
възраст, образование и тип организация по отношение на общата удовлетвореност от
труда, удовлетвореността от заплащането и удовлетвореността от прекия ръководител са направени множество еднофакторни дисперсионни анализи Т-тест и one – way
ANOVA.
Анализът, изследващ дали има полови различия при общата удовлетвореност от
труда няма статистическа значимост, което означава, че не би могло да се отхвърли нулевата хипотеза. Следващият анализ обаче има статистическа значимост. Той изследва
наличието на полови различия при удовлетвореността от прекия ръководител. Резултатите показват, че има значими различия между мъжете и жените по отношение на удовлетвореността от прекия ръководител. Нещо повече анализът показва, че жените от
извадката са по-удовлетворени от прекия си ръководител от мъжете в същата извадка.
Последният анализ за наличие на полови различия е по отношение на удовлетвореността
от прекия ръководител. Данните имат статистическа значимост и показват, че наистина
съществуват различия между мъжете и жените. Установено е, че мъжете от извадката
са по-удовлетворени от заплащането в сравнение с жените. Не може да се каже, че има
полови различия при общата удовлетвореност от труда, но е доказано, че има такива по
отношение на удовлетвореността от прекия ръководител и по отношение на удовлетвореността от заплащането.
Изследването на това дали има различия в нивата на общата удовлетвореност от
труда при лица със средно и с висше образование има статистическа значимост и показва, че има значими различия между двете групи хора. Средните стойности на общата
удовлетвореност от труда за хора със средно и за хора с висше образование показват същото, а именно че има значими различия. Другите два анализа, изследващи дали между
лицата с различно образование има значими различия по отношение на удовлетвореността от прекия ръководител и удовлетвореността от заплащането нямат статистическа
значимост. Затова не може да се отхвърли нулевата хипотеза, гласяща, че няма различия
между двете групи (тези със средно и тези с висше образование) при удовлетвореността
от прекия ръководител и удовлетвореността от заплащането.
Типът организация е другата променлива, която се изследва за това дали има различия при общата удовлетвореност от труда. Резултатите нямат статистическа значимост и
говорят в полза на това, че няма значими различия между лицата, работещи в държавни и
тези, работещи в частни организации. Следващият анализ има статистическа значимост.
Той изследва дали има значими различия между хората в държавни и частни организации при удовлетвореността от заплащането. Установено е наличието на значими такива различия, които показват, че лицата в частните организации са по-удовлетворени от
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заплащането от тези в държавни организации. По отношение на удовлетвореността от
прекия ръководител анализът отново има статистическа значимост и показва наличията
на значими различия между двете групи лица. Доказано е, че хората, работещи в държавни организации са по-удовлетворени от прекия ръководител от тези, работещи в частни
организации. Като извод не може да се каже дали има значими различия между лицата,
работещи в държавни и частни организации по отношение на общата удовлетвореност
от труда. По отношение на удовлетвореността от прекия ръководител и на удовлетвореността от заплащането такива различия са доказани.
Възрастта е последната променлива, която се изследва за наличие на значими различия при общата удовлетвореност от труда. Направеният анализ, сравняващ едновременно трите групи за наличия на значими различия, също няма статистическа значимост.
Не биха могли да се направят изводи, че трите възрастови групи притежават значими
различия. По отношение на удовлетвореността от заплащането изследванията за наличие на значими няма статистическа значимост. Не може се каже въз основа на изведените
данни, че има значими различия между трите възрастови групи при удовлетвореността
от заплащането. При удовлетвореността от прекия ръководител изследванията на възрастовите различия нямат статистическа значимост Не може да се каже, че няма възрастови различия по отношение на удовлетвореността от прекия ръководител.
За да се установи посоката на различията между групите по отношение на общата
удовлетвореност от труда, удовлетвореността от заплащането и удовлетвореността от
прекия ръководител се прави регресионен анализ на работните хипотези.
Анализите показват, че в много по-голяма степен удовлетвореността от прекия
ръководител ще доведе до обща удовлетвореност от труда при мъжете отколкото при
жените. Разликата между стойностите на коефициента на регресия при двата анализа е
0.159. Установява се също така, че в много по-голяма степен удовлетвореността от заплащането ще окаже влияние върху общата удовлетвореност при мъжете. Разликата между
коефициентите на регресия е 0.3.
Доказва се също така, че съществува корелация между равнището на образование и
удовлетвореността от прекия ръководител, при която удовлетвореността от прекия ръководител ще оказва по-голямо влияние върху общата удовлетвореност при служители
с по-висок образователен ценз, се доказва. Разликата между стойностите на регресия на
двата анализа е 0.091. Следващият анализ показва, че при лицата със средно образование
удовлетвореността от заплащането в много по-голяма степен ще повлияе върху общата
удовлетвореност. Разликата между двата коефициента на регресия е 0.272.
Резултатите показват още, че съществува корелация между удовлетвореността от
прекия ръководител и общата удовлетвореност, при която удовлетвореността от прекия
ръководител оказва по-голямо влияние върху общата удовлетвореност при служители,
работещи в държавни учреждения, отколкото при служители, работещи в частни учреждения, не се доказва. Разликата между стойностите на регресия на двата анализа е 0.192.
Следващите изводи от регресионните анализи доказват, че е налице по-силна корелация
между удовлетвореността от заплащането и общата удовлетвореност от труда при служители, работещи в частни учреждения. Разликата между коефициентите на регресия е
0.294.
Резултатите показват също така, че повишаването на удовлетвореността от прекия
ръководител няма да окаже по-силно или по-слабо влияние върху общата удовлетвореност независимо от възрастта на лицата. Последните анализи показват, че с нарастване
на възрастта удовлетвореността от заплащането започва да оказва все по-слабо влияние
върху общата удовлетвореност от труда. Разликата на коефициента на регресия на ре-
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зултатите на лица от 18 до 25 години и от 26 до 38 години е 0.238, а между тези от 26 до
38 години и на 39 и над 39 години е 0.1. Най-голяма е разликата между първата и третата
възрастова група–0.338.

Изводи
Първата от изследваните работни подхипотези, което допуска, че съществува корелация между пола и удовлетвореността от прекия ръководител, при която удовлетвореността от прекия ръководител ще оказва по-голямо влияние върху общата удовлетвореност при жените, не се доказва. Установява се точно обратното, а именно, че
удовлетвореността от прекия ръководител ще оказва по-голямо влияние върху общата
удовлетвореност при мъжете.
Следващата изследвана работна подхипотеза, която допуска, че съществува корелация между равнището на образование и удовлетвореността от прекия ръководител,
при която удовлетвореността от прекия ръководител ще оказва по-голямо влияние върху общата удовлетвореност при служители с по-висок образователен ценз, се доказва.
Следващите две изследвани работна подхипотези, които допускат, че съществува
корелация между удовлетвореността от прекия ръководител и общата удовлетвореност,
при която удовлетвореността от прекия ръководител ще оказва по-голямо влияние върху общата удовлетвореност при служители, работещи в държавни учреждения, отколкото при служители, работещи в частни учреждения, както и по-възрасти в сравнение с
по-млади служители, не се доказват. Доказва се, че удовлетвореността от прекия ръководител ще оказва по-голямо влияние върху общата удовлетвореност при служители, работещи в частни учреждения и еднакво влияние върху общата удовлетвореност от труда,
независимо от възрастта на лицата.
По отношение на удовлетвореността от заплащането всички поставени работни
подхипотези се доказват. Установява се, че удовлетвореността от заплащането оказва
по-голямо влияние върху общата удовлетвореност при мъжете, а не при жените, при
служители с по-нисък образователен ценз, а не тези с по-висок образователен ценз, при
служители, работещи в частни учреждения, а не при служители, работещи в държавни
учреждения и при при по-младите служители, а не при по-старите.
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Удовлетвореност от труда и живота
при български учители – индивидуални
и социо-демографски различия
Ергюл Таир
н.с., д-р, Институт по психология – БАН,
979 3029, ergyul_tair@yajoo.com
Удовлетвореността от труда е ключова изследователска област през последните десетилетия поради значимото Ј влияние върху организационни фактори като работоспособност, производителност; взаимоотношения между служителите, отсъствия и текучество. Настоящата работа изследва удовлетвореността от труда и живота при 236 учители от различни нива на средното образование. От една страна, резултатите представят
липса на значими различия по пол и възраст, а от друга – влияние на фактори, свързани с
броя на учиниците в клас и училището като цяло; етнически произход на учениците и др.
върху удовлетвореността от труда и живота.
During last decades job satisfaction became key research area due to its important influence on
organizational efficiency, productivity; employee relations, absenteeism, and turnover. Study
examines different aspects of job and life satisfaction of primary and secondary school teachers.
Volunteers (N=236) were randomly selected from different schools and towns in Bulgaria. The results
indicate that there are no gender and age differences in job and life satisfaction. On the other hand
it was accounted significant effect of the number of students in the class and in the school as whole,
origin of students etc.

Професионалната активност и кариера имат водеща роля в живота на съвременния
човек и заемат все повече и повече време сред другите дейности и предоставят икономическата основа за жизнения му стандарт. Поради това удовлетвореността от труда е
ключова изследователска област за множество специалисти и продължава да провокира
проучвания през последните десетилетия [пр. 10, 14, 19]. Насоките на анализ най-често
се отнасят до установяване на субективните и обективни фактори за удовлетвореност от
труда и живота като цяло. Удовлетвореността се въвежда като показател за качеството на
живот, за адаптацията към труда и за ефективността на индивида, групатa и на организацията [2].
Широкият изследователски интерес предполага и наличието на множество дефиниции. Например, едно от класическите определения разглежда удовлетвореността от
работата като позитивно емоционално състояние, което е резултат от индивидуалната
оценка за преживяното в труда [14]. Пол Спектър преформулира понятието като добавя
някои допълнителни променливи, които измерват как личността се чувства от своята
работа и които покриват различни аспекти, свързани с работата [19]. Удовлетвореността
се изразява в положително емоционално преживяване и е основа за формиране на устойчиво ценностно отношение към труда, именно поради което детерминира трудовата
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дейност [2]. Можем да обобщим, че удовлетвореността от работата е цялостното преживяване на индивида на отделните аспекти от неговата професионална активност или
кариера (компететност, автономия, колеги и др.).
Една от съществените причини за този продължителен интерес към удовлетвореността е, че положителните или отрицателни нагласи към работата могат да имат силно
влияние върху другите форми на организационно поведение [21]. Изследванията представят важността на удовлетвореността от труда по отношение на фактори като ефективност, продуктивност, взаимоотношения между служителите, отсъствията и напускане и
др. [5, 15]. Установява се, че сред ключовите фактори, свързани с решението на учителите
да напуснат работа или заменят институцията е удовлетвореността от труда [14].
Подчертава се взаимната зависимост (положителна или отрицателна) между удовлетвореността от труда и удовлетвореността от живота. Дейностите и преживяванията
от едната сфера се пренасят и генерализират в другата. Отношението между тях може да
е реципрочно (модел на дифузията) или хората компенсират негативния си опит, разочорованията си в едната сфера с повишаване на активността си в другата (модел на конпенсация) [2].
Удовлетвореността от живота е един от факторите, включени в по-обширното понятие субективно усещане за благополучие, и регистрира начина, по който човек оценява
своя живот на равнището на когнитивни оценки [8]. Също така, отразява възприетата
дистанция от индивидуално поставените аспирации и включва съзнателни оценъчни
съждения относно удовлетвореността от живота като цяло или от специфични негови
аспекти (брак, работа и т.н.) [7].
Изхождайки от казаното досега и имайки в предвид, че през последните години в
българското средно образование протичат значими промени (напр. въвеждане на делегирани бюджети; нови форми на диференцирано заплащане и др.) насочваме изледователския си интерес именно към удовлетвореността на учителите от труда, както и цялостната им удовлетвореност от живота.
Налице са редица изследвания в световен план върху детерминантите на удовлетвореността от труда в средното и висшето образование [6, 12, 20]. Значителна част от
тях обаче са проведени в САЩ и Великобритания и докладват данни от 80-те години
на миналия век като се фокусират предимно върху университетски преподаватели [16].
В България са налице изследвания върху удовлетвореността от труда на учителите [пр.
2]. В действителност обаче, задълбочени изследвания, посветени на удовлетвореността
от труда и живота, специално при учители и то през тези последни години, когато се
осъществяват промени, протести от страна на учителите, текущи реформи и т.н. липсват. Това засилва изследователския интерес към темата и преодпределя актуалността на
настоящата работа
Същевременно, редица фактори, свързани с индивидуалните особености и отделни
аспекти на работата като цяло се установява, че имат влияние върху удовлетвореността
от труда. Характеристики като възраст, пол, образование, продължителност на работния
ден и трудовият стаж са ключови фактори, определящи удовлетвореността на преподавателите [9, 17]. Данните по отношение на влиянието на пола не са много консистентни
в отделните изследвания, но има тенденция в някои от тях, жените в по-голяма степен
да са удовлетворени от своята работа, поради по-малките си очаквания към нея [17].
Констатира се тенденция с възрастта да се повишава удовлетвореността от труда и живота [8, 13]. Обясненията за тези различия се търсят както в ценностните ориентации на
отделните възрастови групи, дължаши се на принадлежността им към различни генера-
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ции, така и по посока на промяната на потребностите и отговорностите през различните
цикли на живота.

Цел, задачи и хипотези на изследването
Целта на настоящото изследване предполага изучаване на индивидуалните и социо-демографските различия в удовлетвореността от труда и живота на учителите от
различните нива на българското средно образование.
В съответствие с целта на изследването се определят следните задачи:

1. Установяване общите нива на удовлетвореност от труда и живота при учителите.
2. Проследяване влиянието на характеристики като възраст, пол, трудов стаж и др.
върху нивата на удовлетвореност от труда и живота.
3. Отчитане на връзката между удовлетвореността от труда и удовлетвореността от
живота като цяло.

Хипотеза
Oчакваме половите и възрастовите особености да оказват значимо влияние върху
нивата на удовлетвореност от труда и живота при учителите. Същевременно, преполагаме влиянието на фактори, свързани с трудовия стаж на преподавателите, броя на учениците в клас и училище, както и в зависимост от населено място. Очакваме и наличието
на връзка между удовлетвореността от труда и живота.

Методика на изследването
Удовлетвореността от труда се измерва с помощта на въпросник, разработен от Пол
Спектър и използван в други български изследвания. Психометричните характеристики
като цяло на въпросника са добри [1]. Състои от 36 твърдения, които измерват както
цялостната удовлетвореност от труда, така и отделни аспекти като удовлетвореност от
заплащане, управление, възможност за повишение и т.н. Коефицентът на надеждност,
измерен чрез алфа на Кронбах е 0,86 за настоящото изследване.
Скалатата за жизнена удовлетвореност е разработена от Павот и Динер и е използвана версия, адаптирана за български условия [3]. В оригиналния вариант въпросникът
съдържа пет айтема, които при адаптацията са сведени до четери. Лицата отговарят на
твърденията с помощта на 4-степенна скала, варираща от „силно несъгласен“ до „силно
съгласен“. В настоящото изследване се устонови, че четирите айтема от скалата формират общ фактор, който обяснява 76,8% от вариацията в отговорите. Коефицентът на надежност на скалата, измерен чрез алфа на Кронбах е много висок (α=.89).

Изследвани лица
Настоящото изследване обхваща 236 учители на възраст от 25 до 63 г. Разпределението по пол е неравномерно като преобладават жените (85,2% от извадката), което е
очаквано поради феминизацията в българското образование. По отношение на възрастта – преобладават учителите във възрастовата група 45–55 г. (39%). Прави впечатление,
че младите учители (до 35 г.) са едва 11,4% от всички участвали в изследването. Конста-
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тираното възрастово разпределение преполага и присъствието в най-голяма степен на
лица с педагогически стаж 20 и повече години (61%). Лицата са подбирани, така че да
има представители както на големите градове, така и на по-малките селища (за подр.
виж табл.1). В изследването участваха учители от Варна, Русе, Димитровград, Тетевен,
Костинброд както и села от община Тервел, област Добрич. Вкючени са преподаватели
от всички форми на образование – от детски градини, начално и основно училище, до
професионални гимназии и СОУ. Преобладаващи в настоящата извадка са учителите от
големите градове (51,2%) и професионалните гимназии (59,7%). Без да генерализираме
изложените демографски данни, ако се опитаме да обобщим се оказва, че по-голямата
част от преподавателите в българското училище са на средна възраст и с трудов опит над
20 години.
Табл. 1.
Честотно разпределение на лицата в зависимост от някои демографски характеристики
Разпределение на изследваните лица по
Педагог. Стаж
Вид на училището

Възраст
до 35 г.

11,4%

35–45 г.

34,7%

45–55 г.

39%

над 55 г.

14,8%

до 5 г.

3,6%

5–10 г.

8,9%

10–15 г.

7,3%

15–20 г.

14,6%

20–25 г.

20,6%

25–30 г.

20,6%

над 30г.

19,8%

Населено място

Детска градина

12,7%

Голям
град

51,2%

Основно

18,6%

Малък
град

22,5%

Проф. гимназия

59,7%

Село

26,3%

СОУ

8,5%

Резултати и обсъждане
Първоначално накратко ще разгледаме резултатите по отношение на общата удовлетвореност от живота и труда (табл.2). Като цяло може да се каже, че средните стойности на удовлетвореност от труда и живота са сравнително ниски. Хипотезата за връзка
между удовлетвореността от труда и живота се потвърди. Корелационният анализ представя наличието на слабо, но значимо взаимодействие между удовлетвореността от труда и удовлетвореността от живота (r=0,17; р=.011).
Табл.2.
Средни стойности и стандартни отклонения на удовлетвореността от живота и труда
Удовлетвореност
от живота
от труда

Средни ст.
9,53
88,14

Станд. откл.
3,22
12,47

Мин.
4,00
56,00

Макс.
16,00
121,00

Въпреки теоретичните очаквания и наличието на изследвания по посока на възрастови различия в удовлетвореността от труда, в настоящото изследване не се констатират
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такива (табл. 3). Може да се говори за известна тенденция за спадане на удовлетвореността от живота при учителите с нарастване на възрастта, но все пак резултатът не е
статистически значим.
Табл. 3.
Влияние на възрастта върху удовлетвореността от труда и живота
Удовлетвореност
от труда

от живота

Възраст
до 35 г.
35–45 г.
45–55 г.
над 55 г.
до 35 г.
35–45 г.
45–55 г.
над 55 г.

Средни ст.
89,26
88,09
86,96
90,54
10,59
9,53
9,54
8,62

Станд.откл.
9,78
12,88
13,51
10,37
2,17
3,19
3,37
3,36

Значимост
F=,780
р=.506

F=1,922
р=.127

Хипотезата за полови различия в нивата на удовлетвореност от труда и живота
също не се потвърди (табл.4). Интерсен факт е, че за разлика от европейските и американски изследвания, не само настоящото, но и други български изледвания не успяват да
открият полови различия в удовлетвореността от живота [4].
Табл. 4.
Влияние на пола върху нивата на удовлетвореност от труда и живота
Удовлетвореност
от труда
от живота

Пол
Мъже
Жени
Мъже
Жени

Средни ст.
84,80
88,72
9,80
9,48

Станд.откл.
10,64
12,70
1,95
3,39

Значимост
t=1,73
р=.86
t=,546
р=.585

Обясненията за липсата на значими различия в удовлетвореността от труда в зависимост от пола на лицата могат да се търсят в няколко насоки. От една страна, може да се
мисли по посока на факта, че в българското общество нагласите към труда не се толкова
различни при мъже и жени, каквито се установяват в чуждите изследвания. От друга –
световните изследвания също не са толкова консистетни по отношение влиянието на
пола върху удовлетвореността от труда. Същевременно, не бива да забравяме, че феминизацията в българското образование също е фактор, който вероятно оказва влияние
върху констатираните резултати.
Липсата на съществени полови и възрастови различия в нивата на удовлетвореност
от труда и живота при българските учители могат да се разглеждат и като резултат от
влиянието на средата. Силният натиск, който се осъществи върху преподавателите през
последната година за реформи, както и значителните негативни обществените нагласи
към тях по време на протеста, също могат да оказват влияние. Тези насоки могат да са
фактор за по-силно уеднаквяване на позициите на учителите и да снижат влиянието на
индивидуалните различия.
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Табл. 5.
Влияние на социо – демографските характеристики върху удовлетвореността от труда
и живота
Характеристики

Удовлетвореност от
живота

Удовлетвореност от
труда
Удовлетвореност от
живота
Удовлетвореност от
труда
Удовлетвореност от
живота
Удовлетвореност от
труда
Удовлетвореност от
живота
Удовлетвореност от
труда
Удовлетвореност от
живота
Удовлетвореност от
труда

Детска градина
Основно училище
Проф. гимназия
СОУ
Детска градина
Основно училище
Проф. гимназия
СОУ
клас от 18–20 ученика
клас от 26–28 ученика
клас от 18–20 ученика
клас от 26–28 ученика
изц. бълг. Ученици
преобл.бълг. ученици
преобл. етн. Ученици
изц. бълг. Ученици
преобл.бълг. ученици
преобл. етн. Ученици
до 250 ученици
до 500 ученици
над 500 ученици
до 250 ученици
до 500 ученици
над 500 ученици
голям град
малък град
село

Средни
стойности
8,06
9,36
9,76
10,38
99,63
90,14
86,10
81,23
9,13
9,73
93,07
85,52
11,40
9,65
9,28
90,20
84,86
93,74
8,89
9,86
9,52
94,30
83,14
85,09
9,87
9,31
8,98

Стандартно
отклонение
3,94
2,82
2,98
3,93
10,27
11,03
12,17
9,54
3,37
3,12
12,53
11,66
1,82
3,13
3,39
18,17
11,54
11,78
3,43
2,64
3,17
12,08
10,00
11,69
2,93
3,62
3,30

голям град

85,21

11,44

малък град

86,05

12,87

село

96,90

10,18

Значимост

F=2,90
р=.035

F=14,35
р=.000
F=1,87
р=.173
F=21,32
р=.000
F=1,38
р=.253
F=15,33
р=.000
F=2,63
р=.074
F=19,48
р=.000
F=1,63
р=.198
F=20,79
р=.000

В потърждение на очакванията ни, дисперсионният анализ, представя значими
различия в нивата на удовлетвореност в зависимост от редица социо-демографски характеристики (табл.5). Оказа се, че най-удовлетворени като цяло от своя труд са учителите от детските градини, работещите с по-малки по размер класове и по-малък брой
ученици, както и учителите, работещи на село и с ученици от етнически произход. По
отношение на удовлетвореността от живота – различията не са толкова съществени и
значими, макар да се констатират определени тенденции.
Естествено е да се очаква, че по-малкият брой ученици води до по-голямо удовлетворение, защото предоставя възможност по-добре да се следи развитието на всеки отделен ученик, да се влияе върху неговото развитие, както и по-лесно да се управлява
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целия клас. По-този начин може би има връзка между вложеното усилие от страна на
учителите и резултата от извършената работа, което да влияе върху удовлетвореността в
последствие. Подобна насока на обяснение може да се ползва и във връзка с по-голямата
удовлетвореност от труда на детските учители. Също така, може да се очаква, че в детската градина учителите все още могат да оказват влияние върху социализацията на децата
и да са удовлетворени в последствие от постигнатите резултати. За разлика от тях, учителите в средното образование в много по-голяма степен се сблъскват с проблеми, чието
разрешаване не винаги е в техните възможности, което като резултат води вероятно и до
констатираните по-ниски нива на удовлетвореност от труда.
Интересен е резултатът по отношение етническия произход на учениците. Може
да се очаква, че по-трудно се работи с ученици, чийто майчин език е различен от българския, но вероятно и резултатът от работата е по-удовлетворяващ, както показва и
настоящото изследване.

Обобщение и изводи
Получените в настоящото изследване резултати си имат и своите ограничения, но
ако се опитаме да ги обобщим, трябва да отбележим следните аспекти:
1. Липса на значими полови и възрастови различия в удовлетвореността от труда и
живота на българските учители.
2. Значимо влияние на определени фактори от училищната среда (пр. размер на класа;
вид на училището и др.) върху нивата на удовлетвореност от труда.

Представените резултати по отношение на удовлетвореността от труда и живота, най-вече наличието на известни различия от констатираните досега, предполагат
продължаване на насоката за търсене на други обяснителни модели с включването на
допълнителни характеристики. Една такава възможност ни предоставят личностните
особености, а друга – са различните организационни фактори. Тяхното влияние върху
удовлетвореността от труда са част от бъдещите ни изследователски търсения.
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ПРОФЕСИОНАЛЕН СТРЕС
ПРИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ
БИСТРА МЕТОДИЕВА ЦЕНОВА*, ДЕСИМИРА ПЕТРОВА ВЕЛКОВА**
*н.с. І ст, д-р – Национален център по опазване на общественото здраве,
80 56 203, b.tzenova@ncphp.government.bg
**н.с. І ст, д-р – Национален център по опазване на общественото здраве,
80 56 224, d.velkova@ncphp.government.bg
Цел на изследването е оценка на стреса при художествено-технически персонал (в национална медия) и разкриване на връзката между източниците на стрес и напрежение на работното място и психосоциалните фактори на труда. Изследвани са 168 лица – художествено-технически персонал от пет отдела/направления в национална медия. Използваната
анкета е съставена на базата на собствен опит от предишни изследвания, включваща
основните характеристики на работата (психосоциални характеристики и общи черти на работатата, изисквания, източници на стрес и напрежение). Статистическата
обработка включва честотен, вариационен, корелационен и дисперсионен анализ по видове отговори на отделните въпроси в зависимост от работно място/отдел, пол, възраст,
длъжност и общо за изследвания контингент. Изследваните свидетелстват за наличие на
голям брой източници на стрес и напрежение в работата си. 19 от общо 22-та стресора са
достоверно свързани с преживяваната интензивност на натоварването, като 9 от корелационните коефициенти са високо значими. Тясната връзка между посочения брой стресори и различни характеристики и условия на работата (натоварване, сменен режим),
и тяхното влияние върху семейството, отразява влиянието на фактори на работната
среда и организационната култура върху субективното натоварване и преживяваното
напрежение.
The aim of the investigation was to estimate stress in artistic technical staff (national broadcasting
company) and reveal the relation between work strain sources and psychosocial factors at work of
artistic technical staff. Study object were one hundred and sixty eight workers (sound technicians
and operators) from five departments of the broadcasting company. The inquiry used was composed
on the base of own experience from previous studies and include the main characteriscs of work
(psychosocial factors and common features of work, demands, sources of strain and stress). Statistical
processing included descriptive statistics and bivariate correlation of question ratings in subgroups
formed according to work place/department, sex, age, job position and for the total sample.The studied
workers reported various strain and stress sources in their work. 19 from total listed 22 stressors
correlated significantly with experienced workload intensity. Nine of the corellation coeficients were
highly significant. The close connection between reported number of stressors and different work
conditions and characteristics (workload, shift work regimen) and their influence on the family life
represent the influence of workplace factors and organisational culture on the perceived workload
and strain.
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Въведение
В рамките на проучвания на НЦООЗ върху трудовото натоварване и влиянието
на стресиращи събития на работа върху общото благосъстояние и здраве при недостатъчно изследвани професионални групи, включително и работещи с видеодисплеи, в
края на ‘90-те години бяха изследвани и 54 звукорежисъори и звукотехници от българска
масмедия /радио [2]. При оценката на 30 свързани с работата събития, посочени като
стресиращи от работещи в различни професии, се оценява количеството стрес, свързано с всяко едно от тях от лична гледна точка. Оценките на служителите за средното
количество стрес (не на максималното), свързано с всяко събитие, показват, че освен
„несъответстваща заплата“, 8 от тях са с интензивност по-голяма от зададен стандарт,
главно организационни проблеми, а именно: решаване на кризисни ситуации, възлагане
на голяма отговорност, липса на признание за добра работа, недостатъчно добро отношение на прекия ръководител, трудности и проблеми в разбирането с началника, лични
оскърбления (от клиенти, потребители, колеги), неучастие при вземане на важни за организацията и собствената работа решения и несъответстващото по качество оборудване.
Честотата, с която се сблъсква изследвания художествено-технически персонал (ХТП)
с тези стресори в професионалното си ежедневие обаче не е толкова висока в сравнение
с шума на работното място и спазването на крайни срокове – не толкова интензивни, но
за сметка на това ежедневни стресори.
Установените в предишното ни изследване значими стресори при ХТП от масмедия, са отправна точка за настоящето изследване върху натоварването и изискванията
на трудовата дейност и влиянието им върху различни аспекти на благосъстоянието и
здравето при работа.

Методи
В анкетното проучване участваха 168 служители от 5 направления /отдели, от двата
пола, като преобладават жените -съотношението мъже: жени е 45.8: 54.2 %.
Средната възраст на изследваните е 48 години, продължителността на трудовия
стаж на конкретното работно място е 19.3 години. Най-голяма е групата на най-възрастните над 50 години (44%), следвана от тези на възраст между 41 и 50 години–38.7 %, а
17.3% са под 40 години.
Поради непрекъснатия 24-часов работен процес, режимът на работата на художествено-техническия персонал е сменен. Изследваните служители от 5-те програмни
направления/ отдели в национална медия се различават значително по организация на
режима на труд, например: две дневни смени, четири сменен график и др.
Използваната анкета е съставена на базата на собствен опит от предишни изследвания, включваща основните характеристики на работата–21 психосоциални характеристики и 18 общи черти на работатата и изисквания, 23 източника на стрес и напрежение. В
зависимост от работно място/отдел (сменен режим), пол, възраст, длъжност (фигура 1),
са формирани няколко подгрупи.
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Фигура 1.
Разпределение на ХТП по длъжности

Изисквания на работата по отношение на интензивност на натоварването и степени на свобода (самоопределяне) в работата се оценяват с помощта на немския въпросник
FIT [4,5] с добри психометрични показатели, проверен и в наши предшестващи изследвания. Интензивността на натоварване при работа се оценява със 7 въпроса от гледна
точка на темп, количество, трудност, напрежение и крайни срокове по 4-степенна скала
на отговорите. Степените на свобода в работата се оценяват въз основа на отговорите
на 6 въпроса с 4-степенна скала отговорите, които обхващат степен на самостоятелност
и личен контрол върху собствената работа, планирането, организирането и вземането
на решения, както и участие в съвместно планиране и вземане на решение с началника,
прилагане на умения и възможности за придобиване и развиване на нови умения, както
и възможности за учене.
Статистическата обработка включва честотен, вариационен, корелационен и дисперсионен анализ по видове отговори на отделните въпроси по групи и общо за изследвания контингент.

Резултати
При среден брой 8.5 посочени стресори, повече от половината работещи (58%) посочват от 6 до 12 източника на напрежение в работата си, а 18% – повече от 13 (фигура 2).
Само 4.1% от анкетираните не са посочили нито един стресор, 3% са посочили един или
два, а 17% – между три и пет.

559

...

Фигура 2.
Честотно разпределение на посочените
от ХТП източници на стрес и напрежение в работата им

Единадесетте най-често срещани източници на напрежение, посочени от 30 до 85
процента от анкетираните са:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Неадекватно възнаграждение за свършената работа (84.8%)
Състояние на въздуха (70.9%)
Работа с много хора (66.7%)
Шум на работното място (65.5%)
Сменен режим на работа (63.6%)
Работна поза (57.7%) – повече седнал (52.7%) и повече прав (5%)
Липса на признание за добре свършена работа (56.4%)
Недостатъчно време за задоволително изпълнение на работата (46.1%)
Много отговорности, малко правомощия за вземане на решения (38.8%)
Полагане на извънреден труд (33.3%)
Неизправни и опасни съоръжения (29%).

Санитарно-хигиенни фактори като състояние на въздуха и шум в работното помещение, и трудовофизиологични фактори като сменен режим на работа и работна поза заемат са водещи сред посочените стресори в работата, след неадекватното възнаграждение, сочено масово като основен източник на напрежение при различни професионални
групи в различни изследвания през последните 15 години в страната [1,4].
В зависимост от възрастта се установява известно различие в количеството на посочваните стресори: средно 1.5 броя повече във възрастовата група над 40 г. в сравнение
с групата до 40 години (таблица 1).
Средното количество на посочените източници на стрес в работата се различава
достоверно в зависимост от пола: жените посочват средно близо 1.5 стресора повече
от мъжете, което вероятно е свързано с двойното натоварване на жените от трудовата
дейност и грижите за домакинството (таблица 1).
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Таблица 1.
Брой стресори в зависимост от възрастта и пола
на инженерно-техническия персонал (вариационен анализ)
Показатели
(р – достоверност на различията)
Възраст
(р =.091)
Пол
(р =.052)

до 40 год.
> 40 год.
мъж
жена

Стресори
Брой лица
29
139
77
91

x ± SD
7.24 ± 4.45
8.78 ± 4.45

7.79 ± 4.66
9.13 ± 4.24

В зависимост от изпълняваната длъжност (фигура 1) и естеството на работата се
отбелязват слаби различия във водещите източници на напрежение и стрес в работата:








За ръководителите на направления, отдели и сектори на второ и трето място са “работа с много хора” и “липса на признание за добре свършена работа”, следвани от
шума и липсата на ясно описание и инструкции за изпълнението на работата, а състоянието на въздуха е на шесто място по честота на посочване;
За звукотехниците – на трето място е шумът на работното място, следван от сменния режим на работа, работата с много хора и недостатъчното време за задоволително изпълнение на работата;
За звукооператорите след неадекватното възнаграждение и състоянието на въздуха
с еднаква честота като източник на напрежение в работата се посочват шума и работната поза (повече седнал), следвани от липсата на признание;
Координаторите единодушно посочват работата с много хора като водещ източник
на стрес в работата си, следван от наличието на сменен режим на работа.

Натоварването и напрежението на работа се оценяват от служителите като прекалено високи, с повишен в сравнение с преди 5 години темп на работа (фигура 3).

Фигура 3.
Оценки на ХТП за темпа им на работа в сравнение с преди 5 г.

Почти всички изследвани лица (92.3%) считат, че работата им изисква интензивна
концентрация. Според 38.7 % от изследваните работата е много интензивна, а почивките
по време на работа – недостатъчни.

...
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Изследваните служители оценяват интензивността на натоварването си на работа от гледна точка на темп, количество, трудност, напрежение и крайни срокове като
умерено силно изразена, със средна бална оценка 2.45 по 4-степенна скала на отговорите.
Междугруповите различия в оценките за интензивност на натоварването от работата в
зависимост от направление, възраст и пол, не са достоверни.
Степените на свобода в работата, т.е. самостоятелност и личен контрол върху
собствената работа, планиране, организиране и вземане на решения, прилагане на умения и възможности за придобиване и развиване на нови, за учене, са сравнително високи и се оценяват по-високо от интензивността Ј (среден бал 3 по 4-степенна скала).
По-високите степени на свобода са свързани с повече отговорност и недостиг на време,
с повече източниците на напрежение и интензивност на натоварването, с по-изразена
неудовлетвореност. До една пета от работещите нямат почти никакво влияние върху организацията на работата си, или почти не участват във вземането на решения във връзка
с работата си.
Повечето стресори (19 от общо 22) са тясно свързани с преживяваната от художествено-техническия персонал (ХТП) интензивност на натоварването, като 9 от корелационните коефициенти са високо значими със стойности 0.30 и повече.
41.1 % от анкетираните са недоволни от сега действащия сменен режим на работа, една четвърт считат, че сменната работа влияе неблагоприятно върху здравето им, а
около една шеста от анкетираните считат, че сменната работа води до проблеми в семейството, т.е. няма достатъчно време за съпруга, децата.
Формираният интегрален показател за проблеми свързани със сменната работа,
обхваща различни аспекти на влиянието на сменния режим на работа върху благосъстоянието, социалните контакти и семейството. Той е съставен въз основа на групирането
на 5 въпроса с отговор “да/ не” е със стойности в диапазона от 0 до 5. Средните оценки по
изследвани отдели варират в широк диапазон от 0.86 до 2.6 и са свързани с естеството на
работа, действащия сменен режим и организацията на графиците в обхванатите сектори
и отдели. Следва да се отбележи голямото разнообразие на отговорите вътре във всеки
отдел.
Обобщеният анализ на връзката между изразеността на свързаните с работата на
смени проблеми (възприемането им като тежест, неудовлетвореност от смените, неблагоприятно влияние върху социалните контакти, собственото здраве и свързани с тях
проблеми в семейството) и характеристики на работата и благосъстоянието, очертава
тенденция за еднопосочно увеличаване на неблагоприятните ефекти на сменната работа
с интензивността на натоварването и възприеманите стресори в работата.
Възникването на проблеми в семейството вследствие на натоварването на работата и сменния режим е със средна оценка 0.49 при скала от 0 до 2 (фигура 4). Не се
сблъскват с такива проблеми 63% от анкетираните, 12% имат семейни проблеми поради
двете причини, а 25% имат семейни проблеми поради натоварването си или, по-често,
поради сменния режим.
Нарастването на свързаните с работата семейни проблеми кореспондира с общо
по-голяма интензивност на натоварването и повече действащи източници на напрежение в работата.
Над 70% от анкетираните служители са недоволни от работното си време, като различия между изследваните направления са статистически значими.
23.8% от анкетираните работят в неудобна работна поза и недостатъчно работно
пространство. Продължително време в една и съща работна поза, предимно в седяща,
работят 83,9% от изследваните лица. Възприемането на работната поза като източник на
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стрес в работата е свързано устойчиво с интензивността на натоварването, здравните и
мускулно-скелетните оплаквания, както е показано в другия доклад.

Фигура 4.
Натоварване на семейството
от работата – пренебрегнато семейство: бал 0–1 – никога, рядко, 6–7 – често, винаги

Според 56% ситуацията на работа се характеризира с наличието на протежета, на
които се дават привилегии не според свършената работа и заслуги, т.е. считат, че поощренията и задачите не се разпределят справедливо, а според 1/5 тя е такава „отчасти“.
Таблица 2.
Значими корелации между количеството възприемани
от ХТП стресори и психосоциалните характеристики на трудовата дейност
Психосоциални фактори/ характеристики на работата
Труд недооценен от началниците
Недоволни от колеги
Недоволни от пряк ръководител
Несигурност
Невнимание към мнението на персонала
Неинформираност за събитията в организацията
Несправедливи поощрения
Недобра атмосфера на работното място

Стресори
.442**
.188*
.365**
–.163*
.390**
.326**
–.309**
.504**

**p < 0.01, *p < 0.05
Общият брой на докладваните стресори е свързан с: липса на признание за свършената работа от страна на началниците, липса на сътрудничество и добри взаимоотношения с колеги и пряк ръководител, проблеми породени от сменния режим на работа,
несигурността на работата, недобрата атмосфера на работното място, липса на внимание
към мнението на персонала, неинформираността на служителите за събитията в организацията и съществуващите несправедливи поощрения (таблица 2).
Тясната връзка между количеството възприемани стресори и различни характеристики и условия на работа – натоварване и сменен режим на работа и тяхното влияние
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върху семейството (r от 0.25 до 0.33, р = 0.003), както и неудовлетвореност от условията
на работа, атмосферата на работното място, кариерното развитие, сигурността, признанието и липсата на автономност (r от 0.33 до 0.52, р = 0.000) отразява влиянието на фактори, свързани с условията на работа и организационната култура.
Възприеманите източници на стрес и дефицити в работната среда и атмосфера се
отразяват в отправените общо към двете равнища на ръководство (Работодател и ръководител) предложения, най-често срещани от които са: Организация на работното
време, продължителност, график и почивки (67), Технология и ергономия, апаратура,
обзавеждане (54), Мотивация, увеличаване и диференциране на заплащането (40), Ръководство и взаимодействия между ръководител и подчинени (36), Санитарно-хигиенни
условия, прозорци, осветление, вентилация (30).
Конкретните искания на служителите към ръководител отдел във връзка с организация на труда, графика и почивките, технологични и ергономични подобрения, взаимоотношения на работното място са обобщени и представени индивидуално по направления за предприемане на целенасочени оздравителни мерки.

Заключение
Структурата и честотата на водещите стресори в работата на художествено-технически персонал от масмедия показва, че в сравнение с предишното ни изследване при
по-малка извадка, през последните 10 години тя не се е променила:
Водещи източници на напрежение – честота на
23 стресора (2006г., 168 служители):

․
․
․
․
․
․
․
․
․
․

Състояние на въздуха (70.9%)
Работа с много хора (66.7%)
Шум на работното място (65.5%)
Сменен режим на работа (63.6%)
Работна поза, повече седнал (57.7%)
Липса на признание за добре свършена работа (56.4%)
Недостатъчно време за задоволително изпълнение на работата (46.1%)
Много отговорности, малко правомощия за вземане на решения (38.8%)
Полагане на извънреден труд (33.3%)
Неизправни и опасни съоръжения
(29%).

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

Интензивни стресори от общо 30
(1996 г., 54 служители)

решаване на кризисни ситуации,
възлагане на голяма отговорност,
липса на признание за добра работа,
недостатъчно добро отношение на прекия ръководител, трудности и проблеми в разбирането с началника,
лични оскърбления (от клиенти, потребители, колеги),
неучастие при вземане на важни за организацията решения и
несъответстващо по качество оборудване
Честотата на тези стресори в професионалното ежедневие обаче не е
толкова висока, колкото на шума на работното място и спазването на крайни
срокове

Резултатите от анкетното проучване на психосоциалните фактори на труда показват наличие на условия на работа, които могат неблагоприятно да повлияят благополучието на художествено-техническия персонал. По отношение на брой стресори, психосоциалните условия на труд, различните аспекти на изискванията на трудовата задача,
на субективното натоварване от работата с възможните им последствия за благосъстоянието, изследваният художествено-технически персонал не се различава съществено от
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други професионални групи изследвани от нас през последните години (учители, медицински персонал, работещи в комуникациите, машиностроенето и др. [3]. Продължителното нарушаване на чувството за справедливост е една от 6-те области организационни
фактори, предшестващи отчуждението от своята работа, срив в професионалната мотивацията, самочувствието и себеоценката, затова е необходима по-голяма прозрачност
и информираност на служителите за системите на разпределение на работата и възнагражденията, на заложените при това критерии за оценка и тяхното спазване.
Съществуващата тясна връзка между източниците на напрежение в работата и различни характеристики и условия на работа – натоварване и сменен режим на работа и
тяхното влияние върху семейството, отразява влиянието на фактори на работната среда
и организационната култура върху субективното натоварване и преживяваното напрежение.
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СУБЕКТИВНО ЗДРАВЕ,
БЪРНАУТ И ИЗТОЧНИЦИ НА СТРЕС В РАБОТАТА
НА ХУДОЖЕСТВЕНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ
БИСТРА МЕТОДИЕВА ЦЕНОВА*, ДЕСИМИРА ПЕТРОВА ВЕЛКОВА**
*н.с. І ст, д-р – Национален център по опазване на общественото здраве,
80 56 203, b.tzenova@ncphp.government.bg
**н.с. І ст, д-р – Национален център по опазване на общественото здраве,
80 56 224, d.velkova@ncphp.government.bg
Цел на изследването е разкриване на субективното благосъстояние (well-being) при неизследван художествено-технически персонал от масмедия и обуславящи го основни източници на
стрес и напрежение на работното място. Използвана е анкета, разкриваща 17 здравни симптома, посещение при лекар и лечение по тази причина за последните 6 месеца, 4 въпроса-индикатори за бърнаут-синдром, индикатори на стресовото състояние и 23 източника на стрес и
напрежение на работното място. Обработката на данните се състои в честотен, вариационен и многомерен статистически анализ. Установено е широко разпространение на различни
здравни оплаквания сред изследваните лица. При среден брой 8.1 симптома, 71.9% от изследваните докладват шест и повече здравни оплаквания, 6.5% са с висока степен на изразен бърнаут. Субективното здраве (здравни симптоми и бърнаут) е тясно свързано с възприемания
брой стресори на работното място: с повишаването им се увеличават изразените здравни
оплаквания. Възрастта допълнително модерира този ефект. Доказано е влиянието на свързания с работата стрес (до 2/3 от извадката) върху общото здравно състояние и благополучие
на художествено-техническия персонал. Различията в благосъстоянието и обуславящите ги
условия на работа намират израз в конкретните предложения на служителите от отделните направления към ръководителите им за необходими и възможни подобрения в работата
– отправна точка за планиране и въвеждане на адекватни оздравителни мероприятия.
Study aim was to reveal the subjective well being of artistic technical staff and the underlied main
sources of stress and strain at the workplace. The used survey included 17 health symptoms, also
physician visite and received/passed treatment for the foregoing last 6 months, 4 items indicative for
burnout syndrome development, stress state indicators as well 23 sources of daily work strain. The data
analysis included descriptive statistics and multivariate statistical analyses. Various health complaints
are wide spread among the studied subjects. With mean number of 8.1 health symptoms for the total
sample, 71.9% of respondents reported 6 and more health complaints, 6.5% are with clearly expressed
burnout-syndrome. The reported workplace stressor number is closely related with the subjective health
status (health symptoms and burnout): increased stressor amount correspond with health complaints
increase. Age modified additionally this effect. The established dependences demonstrate the influence
of work related stress (clearly expressed by 2/3 of the staff) on the common health status and well being
of artistic technical broadcasting personal. Staff ’s suggestions to their managers concerning possibilities
of needed workplace improvements reflect the differences in work conditions – determinants of their
well being. This is a staring point for planning and introduction of adequate covalenscent actions.
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Въведение
Независимо от увеличилия се през последните години брой на масмедиите/ радио
(над 215), представени регионално и в националния ефир [6], работещия в тях художествен и технически персонал (ХТП) остава извън вниманието на трудово-психологичните
изследвания. Докато за трудовото натоварване на журналистите от масмедиите и ефекта
му върху тяхното благосъстояние могат да се намерят единични, макар и редки изследвания, инженерно-техническият персонал остава пренебрегнат. Анализът на изискванията на длъжността към професионалистите звукорежисьори, звукооператори, звукотехници и координатори, обезпечаващи цялостната дейност на едно радио показва, че за
ефективната им работа са необходими качества като:
•
•
•

•
•
•

Внимание към детайла
Надеждност, отговорност, изпълнение на поетите задължения
Самоконтрол и устойчивост към стрес – запазване на самообладание и хладнокръвие,
контрол над емоциите и в много трудни непредвидени ситуации, приемане на критика
Сътрудничество и инициативност, готовност за поемане на отговорности и предизвикателства
Независимост, самостоятелност, инвативен подход и творчество
Устойчивост и упоритост, усилия за изпълнение на задачите и при сблъсък с различни пречки и затруднения

Анализът на дейността в течение на работния ден/смяна показва, че за този вид
ХТП е характерно често неравномерно неритмично натоварване с пикове на напрежението на работното място, дефинирано като комбинация от високи психологически изисквания на професията и недостатъчен контрол върху извършваната дейност – недостиг
на време, технически проблеми, недостатъчна възможност за вземане на решение, което
е свързано с повишен здравен риск.
Има многобройни доказателства, че високи професионални изисквания се свързват с повишен риск от здравословни проблеми, влошено психично здраве и временна
нетрудоспособност.
Проучването има за цел разкрие някои аспекти на субективното здраве на художествено-технически персонал и тяхната връзка с източници на стрес в работата им и
така отчасти да намали дефицита от данни и знание за риска на работното място при този
вид трудова дейност.

Методи
В анкетното проучване участваха 168 служители от 5 отдела от масмедия, което
представлява 89.4% възвращаемост от общо 188 раздадени анкетни карти. Процентът на
отзовалите се определя както от предварителното запознаване с методиката на ключови
лица от организацията, така и от неутралния и лишен от натиск начин на предоставяне и
събиране на попълнените анкети
При средна възраст 48 (±8.8) години, стажът в организацията възлиза средно на
19.3 (±10.5) години. Преобладаващата част от анкетираните са на възраст над 45 години,
като най-често се срещат служители между 48 и 53 години. Едва една шеста са на възраст
под 40 г. Представени са и двата пола, като жените са с 10% повече от мъжете.
Поради непрекъснатия 24-часов работен процес, режимът на работата на художествено-техническия персонал е сменен. Изследваните служители от 5-те програмни
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направления/ отдели в масмедия се различават значително по организация на режима на
труд, например: две дневни смени, четири сменен график, редуващи се смени от 6 часа с
дневни и нощни дежурства и др.
Използваната анкета, съставена на базата на собствен опит от предишни изследвания, включва освен основни изисквания, източници на стрес и напрежение на работа,
характеристики на благосъстоянието – зависими променливи като:
•
•

•

Здравни оплаквания, посещение на лекар и лечение по тази причина за последните
6 месеца (20 въпроса);
Бърнаут-синдром – с 5 въпроса с 5-степенна скала на отговорите (0–4) се оценява
вътрешната емоционална връзка със своята работа и отношението към собствения
труд, която се нарушава в резултат на хроничен непреодолян стрес. За статистическия анализ се използвани индивидуалните бални оценки, получени след сумиране
на отговорите по отделните въпроси.
Събрани са и обективни данни за регистрирана временна нетрудоспособност и продължителни отсъствия от работа по други причини.

В анкетната карта е дадена възможност служителите да дадат своите предложения
за подобрения на здравословните и безопасни условия на труд, които могат да бъдат направени от непосредствения ръководител и работодателя.
Статистическата обработката на данните се състои в честотен, вариационен и многомерен корелационен и дисперсионен анализ с програмния пакет SPSS10.0., както за
цялата извадка, така и по подгрупи в зависимост от възраст, пол, отдел.

Резултати
Здравните оплаквания са широко разпространени сред анкетираните – средният
брой е 8.1 симптома, от общо 17. Шест и повече здравни оплаквания са докладвани от
71.9% от изследваните, 36% от групата са с 13 и повече симптома, и само 4.3% нямат
здравни оплаквания (фигура). 29% от изследваните са потърсили лекарска помощ във
връзка с тези оплаквания, като 20.2% са се лекували. 10-те най-често срещани здравни
оплаквания сред анкетираните са (таблица 1):
•
•
•
•
•
•
•
•

Болки в кости, стави и мускули (№ 4)–70.1%
Болки в гърба (№ 8)–65.2%
Нарушения на съня (трудно заспиване, често събуждане) (№ 7)–62.8%
Постоянна тревожност (№ 17) за много неща–62.2%
Честа умора (№ 5)–57.3%
Виене на свят (№ 15)–55.5%
Парене и сълзене на очите, виждане на черна петна № 9–54.9%,
следвани от • болка в гърдите или сърдечната област (№ 3)–48.8%, • по-честа умора от очакваното (№ 14)–47.6% и • изтръпване или „боцкане“ в крайниците (№13)–
46.9%.

За ХТП като цяло е характерно наличието на мускулно-скелетни оплаквания, които, както показват последните изследвания на Европейската агенция по здраве и безопасност при работа са водещи при различни професии в целия Европейски съюз [3, 5].
Броят на изразените здравни оплаквания е значимо свързан с пола на изследваните. При жените той е по-голям – средният брой е 8.8 срещу 7.3 при мъжете (р = 0.029).
Тази тенденция за повече психосоматични оплаквания при жените в сравнение с мъжете
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сме установили в мащабни изследвания и при други професионални групи [1]. Според
изследването на Pepiton-Rockwell et al. (1981, цитирано по [4]) субективният индекс на
професионален стрес при работещи жени се асоциира с индекса на симптомите за лошо
здраве (главоболие, проблеми със съня, алергии и др.). Проверката на връзката на възрастта с изразените здравни оплаквания показва, че те са повече във възрастовата група
над 40 год. – среден брой 8.4 срещу 6.9 при по-младите, под 40 г.
Броят на здравните оплаквания е тясно свързан с количеството възприемани източници на стрес и напрежение – характеристики и условия на работата (r = 0.54, р =
0.00). В таблица 1 са маркирани здравните симптоми с най-голям брой значими корелационни връзки с действащите на работното място стресори. Водещи са: тежест в стомаха, болка в гърдите и сърдечната област, болки в кости, стави и мускули (№№ 1, 3, и 4),
следвани от равнодушие и безразличие, тревожност, виене на свят, нарушения на съня и
липса на настроение (№№16, 17, 15, 7, 11), и чувство на умора, парене и сълзене на очите
(№ 5, 9) с по 8 значими корелационни връзки (таблица 1)
Таблица 1.
Изразеност на здравните оплаквания и значими корелации (брой) при ХТП
Здравни оплаквания
1.Тежест или подуване на стомаха
2. Бързо задъхване
3. Болка в гърдите или в сърдечната област
4. Болки в кости, стави и мускули
5. Често уморен
6. Главоболие
7. Нарушения на съня (трудно заспиване; събуждане)
8. Болки в гърба
9. Парене и сълзене на очите, виждане на черни петна
10. Лесно забравяне
11. Често нямам настроение
12. Нервен стомах и разстройство
13. Изтръпване или “боцкане” в крайниците
14. По-често се изморявам, отколкото очаквам
15. Виене на свят
16. Равнодушен и безразличен към всичко
17. Постоянно се тревожа за много неща

Общ брой за извад- Брой значими кореката (n 168)
лации със стресори
67
15
57
3
80
14
115
13
94
8
58
7
103
9
107
3
90
8
44
1
67
9
55
7
77
3
78
3
91
9
66
10
102
9

Във всяко от 5-те направления ежегодно се регистрират по 1–2 случая с продължителна временна нетрудоспособност (до няколко месеца), което допълнително натоварва
останалите работещи колеги на заболелия, променя графика на смените и почивките.
Повече от половината от работещите посочват от 6 до 12 източника на стрес и напрежение в работата си, а 18% – повече от 13.
Най-често срещаните стресори, посочени от 50 до 85% процента от анкетираните
са: • неадекватно възнаграждение за свършената работа (84.8%), • състояние на въздуха
(70.9%), • работа с много хора (66.7%), • шум на работното място (65.5%), • сменен режим
на работа (63.6%), • работна поза (57.7%) – повече седнал (52.7%) и повече прав, • липса на
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признание за добре свършена работа (56.4%), следвани от • недостатъчно време за задоволително изпълнение на работата (46.1%).
Налице е достоверна, макар и слабо изразена връзка между отделните стресори
и здравните оплаквания (корелационни коефициенти до 0.299). С най-много здравни
оплаквания са свързани стресорите:
•
•

•

недостатъчно почивка след работа, следван от
липса на признание за добре свършена работа, състояние на въздуха, много отговорности, малко правомощия за вземане на решение, и липса на подкрепа от
ръководители,
неадекватно възнаграждение за свършената работа, неизправни и опасни съоръжения, работна поза (повече седнал), недостатъчно време за задоволително изпълнение на работата.

С лекуването на изразените здравни оплаквания най-често е свързано наличието
на стресор „неизправни, често повреждащи се машини и съоръжения“, а с изразяването
на допълнителни, невключени в списъка оплаквания се свързват работната поза, липсата
на признание и наличието на други допълнителни стресори.
При докладвалите повече здравни и мускулно-скелетни симптоми нивото на общото стресово състояние съответно е по-високо. Свързаните с високо напрежение и
интензивност на работата стрес-индикатори – общ стрес, трудно заспиване, психично
и физическо изтощение след работа са широко разпространени във всички отдели – до
2/3 от изследваните. Половината изследвани се чувстват в такова стресово състояние
вследствие на работата си по няколко пъти на месец, че им се иска да си излязат по средата на работния ден, като:
64.3 % от анкетираните имат трудности при заспиване
•
•
•
•

32.1% са нервни по-често от 2 пъти в месеца
61.3% се чувстват психически изтощени след работа, а
почти половината (47.6 %) са физически изтощени след работа.
На фона на изразената тревожност и умората, изпитвани постоянно от повече от
половината изследвани, приведените данни са характерни за силно изразено чувство на емоционално и физическо изтощение, защитна реакция на преживяваното
натоварване на работа, с която започва развитието на бърнаут-синдрома.

Използваната специална скала е насочена към разкриване на случаите, развили
по-тежки форми на синдрома вследствие на хронично пренатоварване и непреодолян
стрес.

Бърнаут-синдром
Осреднената за извадката бална оценка по кратката скала за бърнаут е 4.5 (±3.3).
Отделните направления се различават достоверно (р 0.017) по този показател, като варират в диапазона 2.1–5.2. Като цяло бърнаут-синдромът е слабо проявен при изследвания
ХТП, като само 6.5% са с високи оценки. Надеждността на използваната скала е задоволителна със стандартизиран коефициент алфа по Кронбах 0.776.

Анализът на разпределението на индивидуалните бални оценки, получени
след обработка на данните от въпросника с 5-степенна скала на отговорите, показва,
че (фигура 1):
•

43.5% са с оценка по-висока от 4 бала (медиана на разпределението),

570

Българското списание по психология, бр. 3/2007
•
•
•

35.7% са с ранни и по-изразени симптоми на бърнаут,
26.8% са с бална оценка 7 и по-висока,
6.5% от изследваните са с оценки 11 и повече (при максимално възможни 20), т.е.
отговори „често“ и „винаги“ се чувствам по посочения начин. Служителите с такива
оценки често се чувстват угнетени от работата си, като хванати в капан, съвършено
без сили в края на работния ден, работата им е омръзнала и им се струва, че работят
нахалост – индикатор за изразено нарушение на вътрешната връзка и обвързаност
със собствената работа.

Фигура 1.
Честотно разпределение на сумарните оценки за бърнаут

За продължителното изпълнение на високо специализиран по своята същност труд
от художествено-техническия персонал от значение са различни мотивационни аспекти,
свързани с отношението към собствения труд и вътрешната емоционална връзка с извършваната работа. Нейното нарушаване при различни професии води до синдрома на
професионалното изчерпване бърнаут, възникващ като резултат на хроничен непреодолян стрес [2]. Влошаването на вътрешната емоционална връзка със собствената работа
е тясно свързано с преживяване на неудовлетвореност от различни нейни аспекти, поизявени семейни проблеми вследствие натоварването на работа, вкл. сменния график, и
разнообразни здравни оплаквания, т.е. проявява се като една форма на „лошо“ здраве във
всичките му аспекти – физическо, психично и социално.

Многомерни зависимости
Пренасянето на отрицателни последствия от натоварването на работа в къщи е
свързано със здравните оплаквания и развитието на бърнаут-синдрома (корелации 0.43
и 0.46, високо значими, р 0.000), но не и с възрастта или пола на изследваните.
Разпространението на здравните симптоми сред изследваните корелира с оценката
и отношението им към сменния режим на работа (работата на смени тежи, сменната работа води до проблеми в семейството) (r от 0.32 до 0.34, р = 0.000), както и с проблемите
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в семейството, възникващи поради натоварването на работа (r = 0.43, р = 0.000). Според
20.2% от изследваните натоварването на работа води до проблеми в семейството, което е свързано с намаляване на концентрацията, с по-голям брой здравни оплаквания и
мускулно-скелетни симптоми.
Корелационният анализ показва тясна връзка на здравните и мускулно-скелетните
оплаквания (r 0.54 и 0.38, р 0.000) с броя докладвани стресори и субективно усещаната
умора (r = 0.35, р 0.000), индикатор за влиянието на напрежението и свързания с работата
стрес върху общото здравно състояние и благосъстояние на анкетираните. Това е изходната база за планиране и въвеждане на адекватни мероприятия на работното място с цел
подобряване на здравето, удовлетвореността и мотивацията на ХТП.
Конкретните съдържателни характеристики и условия на извършваната работа
(технологични, ергономични, сменен режим) и общи и специфични по направления характеристики на организационната култура влияят съответно върху субективното натоварване, напрежение и общото благосъстояние. Различията между отделите са достоверни по отношение на: брой източници на напрежение и стрес (9.8 срещу 5.1), здравни
оплаквания (9.2 срещу 5.2), бърнаут и отрицателни емоции, проблеми възникващи от
сменната работа, както и съотношение между работещите жени и мъже, свързано с изразеност на някои показатели на благосъстоянието (повече субективни оплаквания и
по-изразен бърнаут при жените).
Препоръки и желания на ХТП за подобряване на условията на труд към ръководството
Анализът на направените предложения по отдели показва, че често правомощията на непосредствения ръководител и Работодателя не се разграничават. Общият брой
на предложилите подобрения от страна на Работодателя е по-висок–101, в сравнение с
обърналите се към непосредствения ръководител–90. Отправените общо към двете равнища на ръководство 260 препоръки „отвътре“ се отнасят до най-наболелите проблеми:









Организация на работното време, продължителност, график и почивки–67
Технология и ергономия (апаратура, обзавеждане)–54,
Мотивация (увеличаване и диференциране на заплащането)–40,
Ръководство (грижа за персонала, справедлива оценка–19) и взаимодействия между ръководител и подчинени (17)–36,
Санитарно-хигиенни условия, прозорци, осветление, вентилация–30,
Здраве (профилактика и лечение) и лични предпазни средства–20,
Битови (осигуряване на храна, напитки), ремонт на помещения, почивна база–10,
Организация на труда, разпределение на задачите–3.

Исканията на служителите по отношение на
•
•
•
•
•
•

мотивация/ заплащане,
здраве и охрана на труда,
битови фактори – осигуряване бюфет, напитки, почивна база, ремонти,
отношение на Работодателя,
някои аспекти на работното време, са общи за изследваните направления и отдели и
са представени на Ръководството на медията.
Исканията на служителите във връзка с

организация на труда, графика и почивките,
•
•

технологични и ергономични подобрения,
санитарно-хигиенни условия и
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•
•

лични предпазни средства,
взаимоотношения на работното място и с началника, са по-диференцирани поради
тясната връзка с различното съдържание и организация на труда и съоръженията,
които работещите познават и оценяват най-добре, тъй като се сблъскват ежедневно
с тях на работното си място. Те са обобщени и предоставени поотделно на съответните ръководители на направления.

Заключение
Общите психосоматични оплаквания и свързаните с високото напрежение на работата стрес-индикатори – общ стрес, трудно заспиване, психично и физическо изтощение
след работа са широко разпространени при 2/3 от изследвания художествено-техническия персонал.
Доказано е влиянието на свързаните с работата напрежение и стрес върху влошаването на общото здравно състояние и благополучие на ХТП и за възникването на изразен
бърнаут-синдром при част от персонала.
За повишаване на работоспособността и подобряване на здравето на ХТП в изследваната масмедия от първостепенно значение е планирането и въвеждането на многопланови мерки, кореспондиращи и с предложенията „отвътре“: организация на работното
време и график (според 28% от персонала), апаратура и работно обзавеждане (21%), диференциране на заплащането и мотивация (15.5%), взаимодействие между ръководител
и подчинени (14%), адекватна социална подкрепа. Редица наши [2,3] и чужди изследвания
показват еднозначно, че подобрената социална подкрепа на работното място намалява
значително негативното влияние на професионалния стрес върху здравето на работещите.
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НАУЧНА СЕКЦИЯ 7
КЛИНИЧНА ПСИХОЛОГИЯ
ВЛИЯНИЕ НА МЕДИЙНИЯ ИДЕАЛ ЗА ТЯЛО ВЪРХУ
СУБЕКТИВНИЯ ИДЕАЛ И НАГЛАСИТЕ КЪМ СОБСТВЕНОТО
ТЯЛО В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ
АННА АЛЕКСАНДРОВА-КАРАМАНОВА
докторант, Институт по психология – БАН,
annaalexandrova@yahoo.com
Чрез глобалната си доминация в съвременното общество медиите налагат определен полово-специфичен идеал за тяло, произтичащ от запаедноевропейската култура, характеризиращ се с нереалистични и трудно достижими пропорции. Медийният идеал за тяло оказва
съществено влияние върху формирането на субективния идеал за тяло и на нагласи за промяна на тялото в посока на идеала, свързани с ангажирането в рискови за физическото и
психичното здраве поведения. Особено силно е въздействието на медийния идеал за тяло през
юношеството поради възрастовите особености на периода. Докладът представя изследвания с 607 юноши от двата пола на възраст 12, 15 и 18 години, като разглежда отношенията
между медийния идеал за тяло и субективния идеал за тяло и проследява някои основни пътища на влияние на медиите върху формирането на нагласите към собственото тяло.
Through its global domination in contemporary society the media imposes gender-specific body
ideal which stems from the Western culture. It is characterized by hardly attainable and unrealistic
proportions. The media body ideal influences significantly the development of the subjective body ideal
and the attitudes towards body change which are associated with the engagement in risk behaviors
jeopardizing physical and psychological health. The impact of the media body ideal is stronger in
adolescence because of the developmental characteristics of the period. The report presents findings
from research with 607 boys and girls aged 12, 15 and 18. The relationships between media body ideal
and subjective body ideal are being analyzed, as well as ways of media influence on the formation of
attitudes towards the body.

Въведение
Съществена насока в психологическите изследвания върху медиите, която се развива интензивно в последните десетилетия, е свързана с тяхното негативно влияние върху нагласите към тялото и външния вид и поведението на личността във връзка с доближаването на лансираните в медиите идеали за женско и мъжко тяло. Счита се, че медиите
са най-могъщият и най-широко разпространен комуникатор на съществуващите социокултурни стандарти или очаквания за външния вид. Съвременните стандарти за тяло,
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които съществуват в западната култура, включват идеала за изключително слабо женско
тяло, с акцент върху слаби бедра и ханш, и не много пълно мъжко тяло с добре развита
мускулатура, с акцент върху големи бицепси, широк гръден кош и рамене [1, 2, 5, 14, 16,
24]. Изследвания върху развитието на идеалите за тяло в исторически план показват, че
с годините женските тела, представяни в медиите, стават все по-слаби, а мъжките тела –
все по-едри и мускулести [8, 13, 14, 16, 18, 25].
Някои изследвания, сравняващи ролята на различни социокултурни източници на
влияние върху формирането на субективен идеал за тяло, показват, че най-голямо значение за изследваните лица имат медиите [1, 4] или че медиите са на второ място след приятелите [3]. Според проучванията на Гроган [1] медийни личности като актьори, модели
и спортисти са ролеви модели по отношение на образа за тялото за значителна част от
хората под 40 г. – около 25% от мъжете и 20% от жените. Младите мъже избират най-вече
мускулести актьори като Арнолд Шварценегер и Жан Клод Ван Дам, тийнейджърките и
младите жени избират модели, а жените в 30-те си години – актриси. Тези проучвания
потвърждават, че медиите са основен източник на влияние върху образа за тялото при
по-младите възрастови групи, а при по-възрастните по-значими са други социокултурни
източници на влияние като семейството. Голяма част от медийните личности, които са
ролеви модели, също са млади хора, и това допринася за идентификацията на младежите
с тях [1]. Други причини за особено силното въздействие на социокултурните послания
относно тялото в юношеска възраст са най-голяма тежест на образа за собственото тяло
сред останалите измерения на Аз-образа за формирането на цялостната самооценка [21],
както и големите физически, психологически и социални промени, влияещи значително
върху образа за собственото тяло (физически и физиологични промени в тялото, развитие на сексуалността, формиране на идентичността, увеличено значение на половите
роли) [9].
В основата на влиянието на медиите върху образа за тялото стоят процесите социално сравнение, интернализация на доминиращия идеал, превръщане на външния вид в
основа на самооценката, субективно възприет натиск от страна на медиите за възприемане на идеала и промяна на тялото [1, 23, 24]. Постоянното излагане на медийните
образи може да доведе до интернализирането на доминиращия идеал и превръщането му
в отправна точка за оценяване на себе си. Представянето в медиите на модели, актриси
и други известни личности с твърде слаби тела се интерпретира като изкривяване на
реалността, тъй като тези медийни образи са нерепрезентативни за нормалните телесни
форми [1, 15, 24]. Стандартите за тяло, към които жените понастоящем се стремят, се
определят като анорексични, тъй като за идеално тегло се счита тегло 13–19% под нормата, а 15% под нормата е един от диагностичните критерии за анорексия нервоза [1, 22,
25]. Твърде слабото идеално тяло рядко може да се постигне с помощта на здравословни
нива на диета и спорт, затова много жени се ангажират с екстремни и патологични поведения като твърде често и продължително спазване на диета, разстройства на храненето,
негативна мотивация за физически упражнения [1, 7, 10, 11, 15, 25]. Мъжкият прекалено
мускулест идеал, понякога определян като „стероиден“, тъй като се характеризира със
степен на развитост на мускулатурата, непостижима без анаболни стероиди [16], е също
така нереалистичен и нездравословен. В годините след 1980 традиционно по-малкото
внимание върху привлекателността на мъжете и по-ниската степен на тяхното ангажиране с тялото се променя и медиите се изпълват с привлекателни голи мъжки тела [1, 12,
13, 14, 16]. Тогава възниква и тенденцията за атлетизъм, която става популярна и сред
жените [23]. Опитите за постигането на мъжкия идеал за тяло са свързани с физически
упражнения, козметична хирургия, употребата на стероиди и развиването на разстрой-
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ства като дисморфофобия и до възникването и обособяването на нови разстройства като
мускулна дисморфия (обсесивно разстройство при мъжете, свързано с натрупването на
мускулатура) [1, 14, 16, 17].

Методология
Целта на настоящото изследване е да се проучи влиянието на налагания от медиите
идеал за тяло върху формирането на субективния идеал за тяло и нагласите към собственото тяло в периода на юношеството. Предполагаме, че медийният идеал за тяло оказва
съществено влияние върху формирането на субективния идеал за тяло и че пътищата на
влияние на медиите интернализация на идеала, оказване на натиск и предоставяне на
информация влияят върху нагласите към собственото тяло.
В изследването участваха 607 ученика от 4 столични училища, от тях 299 момчета
и 308 момичета. Учениците са разпределени в три възрастови групи: 12-годишни (N =
207), 15-годишни (N=197) и 18 годишни (N=203). За изследване на възприетия медиен
идеал за тяло и субективния идеал за тяло използваме Скала за ранжиране на силуети на
Томпсън и Грей при момичетата [22], и Изображения от компютризирания тест за образа
за тялото („соматоморфна матрица“), създаден от Поуп, Филипс, Оливардиа и Грубер [16]
при момчетата. Женските фигури са 9 и са ранжирани от „анорексична“ до „затлъстяла“,
а мъжките фигури са 12 и варират по 3 нива на пълнота и 4 нива на изразеност на мускулатурата (тестът разграничава дали по-едрата фигура се дължи на по-високо ниво на
телесните мазнини или на по-развита мускулатура). За изследване на медийните влияния върху идеала за тяло е използван въпросникът Социокултурни нагласи към външния
вид – ревизия 3 [23]. В адаптирания от нас за български условия вариант въпросникът се
състои от общо 18 айтема, организирани в четири субскали: интернализация на идеала
за слабо тяло (5 айтема), интернализация на атлетичния идеал (3 айтема), субективно
възприет натиск от страна на медиите да се следва доминиращия идеал за тяло (6 айтема)
и информация от медиите за това как да бъдеш привлекателен (4 айтема). За изследване
на нагласата към собственото тяло е използвана Скала загриженост за теглото и формата
на тялото на Дейвис [19]. В адаптирания от нас за български условия вариант скалата се
състои от общо 15 айтема, организирани в две субскали: нагласа (6 айтема) и афект (9
айтема).

Резултати
Възприет медиен идеал за тяло

Анализирахме начина, по който се възприемат женският и мъжкият медиен идеал
общо от цялата извадка и поотделно от момичетата и от момчетата. Резултатите по отношение на възприетия женски медиен идеал за тяло показват, че най-често присъстваща в медиите е доста слабата фигура 3 (избрана от 32,6% от изследваните лица). Това
показва и средната стойност 3,5 (стандартно отклонение 1,5). Първите две изключително
слаби („анорексични“) фигури са посочени от 24,6%, а доста голям процент от изследваните лица избират фигурите с нормално тегло (4,5 и 6)–39,9%. Момичетата възприемат
женският медиен идеал като доста по-слаб – средната стойност е 3,1 (стандартно отклонение 1,3), а фигура 3 е избрана от 34,5% от изследваните лица. „Анорексичните“ фигури
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се възприемат като по-често присъстващи в медиите (32,6%), а фигурите с нормално тегло
– като по-рядко присъстващи (32,2%). Момчетата пък възприемат женския медиен идеал
като доста по-пълен – средната стойност е 3,9 (стандартно отклонение 1,6). „Анорексичните“ фигури се възприемат като значително по-рядко присъстващи в медиите (16,0%),
като по-рядко присъстваща се възприема и фигура 3 (30,4). Затова пък според момчетата
фигурите с нормално тегло присъстват доста по-често в медиите (48,6%). Посочените различия във възприемането на женския медиен идеал от момичетата и от момчетата са статистически значими (χ2=37,973; p<0,001). Момчетата възприемат и фигурите с наднормено тегло като по-често представени в медиите отколкото момичетата (5,1% срещу 3,6%).
Анализът на възприетия мъжки медиен идеал за тяло показва, че най-често
присъстваща в медиите е фигурата с най-ниската степен на телесни мазнини и с найсилно изразена мускулатура (избрана от 28,8% от изследваните лица). Също така често
присъстват и следващите две степени на по-слабо изразена мускулатура при най-ниската
степен на телесни мазнини (22,2% за по-силно и 13,5% за по-слабо изразената мускулатура). Немалък процент посочват и фигурата с най-силно изразена мускулатура при средна
степен на телесните мазнини (12,0%). Момичетата и момчетата възприемат мъжкия медиен идеал по различен начин (χ2=27,079; p=0,004). При момчетата най-голямо значение
се отдава на мускулатурата – най-силно е присъствието на фигурата с най-ниската степен
на телесни мазнини и с най-силно изразена мускулатура (31,5%), следвана от фигурата с
най-ниската степен на телесни мазнини и с една степен по-слабо изразена мускулатура
(18,3%) и фигурата със средна степен на телесни мазнини и с най-силно изразена мускулатура (13,1%). При момичетата не се диференцира в такава степен между нивото на
изразеност на мускулатурата, а по-скоро в нивото на телесните мазнини – първите две
места заемат фигурите с най-ниска степен на телесни мазнини и с двете нива на силно
изразена мускулатура (по 26,0%), следвани от фигурата с най-ниска степен на телесни
мазнини и със сравнително слабо изразена мускулатура (18,4%).
Анализът на възприетия мъжки медиен идеал поотделно по двете измерения „телесни мазнини“ и „мускулатура“ разкрива отбелязаните тенденции с по-голяма прецизност. Резултатите по отношение на измерението „телесни мазнини“ показват, че тела с
най-ниската степен на телесни мазнини най-често присъстват в медиите според 67,8%
от изследваните лица, за телата със средна и висока степен на телесни мазнини процентите са съответно 28,2% и 4,0%. Средната стойност по това измерение е 1,4 (стандартно
отклонение–0,56). Начинът на възприемане на нивото на телесни мазнини в мъжкия медиен идеал е различен при момичетата и момчетата (χ2=10,422; p=0,005): момичетата възприемат медийния идеал като по-слаб (средна стойност 1,3, стандартно отклонение 0,5;
73,3% посочват най-ниската степен на телесни мазнини) отколкото момчетата (средна
стойност 1,4, стандартно отклонение 0,6; 62,3% посочват най-ниската степен на телесни
мазнини). Резултатите по отношение на измерението „мускулатура“ показват, че тела с
най-високата степен на изразеност на мускулатурата най-често присъстват в медиите
според 41,6% от изследваните лица, а за телата със следващите степени на последователно намаляване на мускулатурата процентите са съответно 31,2%, 19,9% и 6,2%. Средната
стойност по това измерение е 3,1 (стандартно отклонение–0,9). Начинът на възприемане
на нивото на изразеност на мускулатурата в мъжкия медиен идеал е различен при момичетата и момчетата (χ2=10,100; p=0,018): момчетата възприемат идеала като по-мускулест
(средна стойност 3,2, стандартно отклонение 0,95; 48,1% посочват най-високата степен
на мускулатура) отколкото момичетата (средна стойност 3,0, стандартно отклонение 0,9;
37,2% посочват най-високата степен на мускулатура).
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Субективен идеал за тяло

Резултатите по отношение на субективния идеал за тяло при момичетата показват, че най-често посочвана като идеал за собственото тяло е доста слабата фигура 3
(избрана от 37,6%). Това показва и средната стойност 3,4 (стандартно отклонение 1,2).
Първите две изключително слаби („анорексични“) фигури са посочени от 22,9% от момичетата, а доста голям процент избират фигурите с нормално тегло (4,5 и 6)–39,2%. Според
резултатите по отношение на субективния идеал за тяло при момчетата най-често посочвана като идеал за собственото тяло е фигурата с най-ниската степен на телесни мазнини и с най-силно изразена мускулатура (избрана от 38,1%). Също така често се
посочват и следващите две степени на по-слабо изразена мускулатура при най-ниската
степен на телесни мазнини (20,8% за по-силно и 11,1% за по-слабо изразената мускулатура). Немалък процент посочват и фигурата с най-силно изразена мускулатура при средна
степен на телесните мазнини (10,0%). Анализът на субективния идеал за тяло при момчетата поотделно по двете измерения „телесни мазнини“ и „мускулатура“ разкрива, че
идеалното тяло най-често е с най-ниската степен на телесни мазнини (72,7%). Средната
стойност по това измерение е 1,3 (стандартно отклонение–0,55). По отношение на мускулатурата идеалното тяло най-често е с най-високата степен на изразеност на мускулатурата (49,5%) или със следващата степен на изразеност на мускулатурата (28,7%). Средната
стойност по това измерение е 3,2 (стандартно отклонение–0,92).
Влияние на възприетия медиен идеал
за тяло върху субективния идеал за тяло

Сравнението между възприетия медиен идеал за тяло и субективния идеал за тяло
при момичетата показва, че съвпадение между двата идеала се наблюдава в 45,1% от случаите. При 16,9% от момичетата субективният идеал за тяло е по-слаб от медийния идеал, (при 10,2% – само с една степен), а при 38,0% субективният идеал за тяло е по-пълен
от медийния идеал (при 26,8% – само с 1 степен). Като цяло субективният идеал е по-пълен от медийния с 0,26 (средна стойност на разминаването, стандартното отклонение е
1,18).
Сравнението между възприетия медиен идеал за тяло върху субективния идеал за
тяло при момчетата показва, че по отношение на телесните мазнини съвпадение между
двата идеала се наблюдава в 68,0% от случаите. При 21,3% от момчетата субективният
идеал за тяло е по-слаб от медийния идеал, а при 10,7% субективният идеал за тяло е попълен. Като цяло субективният идеал е по-слаб от медийния с 0,13 (средна стойност на
разминаването, стандартното отклонение е 0,68). По отношение на мускулатурата съвпадение между двата идеала се открива в 49,1% от случаите. При 26,0% от момчетата
субективният идеал за тяло е по-мускулест от медийния идеал (при 14,6% – само с 1
степен), а при 24,9% субективният идеал за тяло е по-малко мускулест (при 17,1% – само
с една степен). Като цяло субективният идеал е по-мускулест от медийния с 0,06 (средна
стойност на разминаването, стандартното отклонение е 1,15).
Корелационният анализ разкрива положителна връзка между медийния и субективния идеал за тяло. При момичетата корелацията е значителна (r= 0,546; p<0,001), а
при момчетата от слаба до умерена (за мъжкия идеал като цяло r= 0,319; p<0,001; за измерението „телесни мазнини“ r= 0,300; p< 0,001 и за измерението „мускулатура“ r= 0,233;
p<0,001).
За изследване влиянието на възприетия медиен идеал за тяло върху субективния
идеал за тяло при момичетата прилагаме еднофакторен дисперсионен анализ. Разпреде-
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лението на отговорите по субективния идеал за тяло се приближава до нормалното, тъй
като изследваните лица са избирали само първите 6 фигури. Дисперсионният анализ
потвърждава влиянието на медийния идеал върху субективния – когато медийният идеал за тяло се възприема като по-слаб, по-слаб е и субективният идеал за тяло (F=23,619;
p<0,001). Тъй като разпределението на отговорите по субективния идеал за тяло при момчетата е неравномерно и при двете измерения на идеала, използваме непараметричния
тест на Крускал-Уолис (аналогичен на еднофакторен дисперсионен анализ). Резултатите
показват, че при възприемане на медийния идеал за тяло като по-слаб и субективният
идеал за тяло е по-слаб (χ2=30,669; p<0,001); при възприемане на медийния идеал за тяло
като по-мускулест и субективният идеал за тяло е по-мускулест (χ2=16,144; p=0,001).
Пътища на влияние на медиите
интернализация на медийния идеал,
оказване на натиск и предоставяне на информация

Изследваните пътища на влияние на медиите върху образа за тялото са интернализация на идеала за слабо тяло, интернализация на атлетичния идеал, натиск от страна на
медиите за постигане на идеала и медиите като източник на информация относно привлекателния външен вид. Анализът на резултатите по двете скали за интернализация на
медийния идеал показва, че повечето ученици са интернализирали двата идеала в средна
и в ниска степен (натрупване на отговорите в долния край и в средата на скалата). По скала интернализация на идеала за слабо тяло нисък бал имат 37,1% от изследваните лица,
среден бал–53,9%, а висок–9%. По скала интернализация на атлетичния идеал нисък бал
имат 40,5%, среден бал–46,0%, а висок–13,5%. По отношение на натиска от страна на медиите за постигане на идеала повечето от изследваните лица чувстват натиск в малка
(55,7%) или в средна степен (39,1%). Медиите се възприемат като значим източник на
информация относно външния вид от повечето от изследваните лица в средна степен
(среден бал имат 55,4%), а почти в равно съотношение са изследваните лица, които възприемат медиите като много значим (23,5%) или малко значим източник на информация
(21,1%). Различия по пол се откриват по отношение на всички форми на влияние на медиите: момичетата в по-голяма степен са интернализирали идеала за слабо тяло (χ2=51,505;
p<0,001), чувстват по-силен натиск от страна на медиите (χ2=35,383; p<0,05) и ги възприемат като по-значим източник на информация относно външния вид (χ2=35,383; p<0,05)
в сравнение с момчетата, а момчетата са интернализирали атлетичния идеал в по-висока
степен от момичетата (χ2=43,347; p<0,001).
Нагласи към собственото тяло

Изследваните променливи включват нагласа към собственото тяло, която отразява
идеализирането и придаването на ценност на тялото във връзка с цялостната самооценка, и чувства по отношение на тялото. Между тези две променливи съществува положителна връзка от значителна величина (r=0,556, p<0,001). Анализът на резултатите по
двете скали показва, че повечето юноши не придават голяма ценност на тялото във връзка с цялостната самооценка и изпитват положителни чувства към него (натрупване на
отговорите в долния край и в средата на скалата). По скала нагласа нисък бал имат 44,7%,
среден бал–53,9%, а висок–1,4%. По скала афект нисък бал имат 35,6%, среден бал–58,2%,
а висок–6,2%. Статистически значими различия по пол не се откриват по отношение и на
двете скали.
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Влияние на интернализацията на медийния идеал,
оказването на натиск и предоставянето
на информация върху нагласите към собственото тяло

Тъй като разпределението на отговорите по скали нагласа и афект е неравномерно, за
изследване на влиянието на медиите върху тях използваме непараметричния тест на Крускал-Уолис (аналогичен на еднофакторен дисперсионен анализ). Резултатите показват, че при
по-висока степен на интернализиране на слабия и на атлетичния идеал за тяло и при по-висок
възприет натиск от страна на медиите се придава по-голяма ценност на тялото във връзка с
цялостната самооценка (χ2=80,131; χ2=58,658; χ2=63,933; p<0,001) и се изпитват по-негативни
чувства към собственото тяло (χ2=71,355; χ2=56,341; χ2=90,472; p<0,01). Ефектът на медиите
като източник на информация върху нагласите към тялото не е статистически значим.

Заключение
Резултатите от проведеното изследване потвърждават същественото влияние на
медийния идеал за тяло върху субективния идеал за тяло, както и влиянието на медиите
върху нагласите към собственото тяло посредством интернализацията на идеала за слабо тяло и на атлетичния идеал и чрез оказвания натиск за постигане на идеала. Медийният и субективният идеал за тяло съвпадат напълно или в голяма степен при повечето
юноши. Възприемането на представените в медиите тела на известни личности зависи
от половата принадлежност на индивида: момичетата възприемат женския медиен идеал
като по-слаб от момчетата, а момчетата възприемат мъжкия медиен идеал като по-едър
и по-мускулест от момичетата. В практически план получените резултати са сериозно
основание за предприемане на мерки за ограничаване представянето на нереалистични
и нездравословни идеали за тяло в медиите, особено във връзка с негативните последствия, до които довеждат поведенческите опити за постигане на тези идеали.
Според получените резултати само при малка част от юношите се откриват много
високи степени на интернализация на полово-специфичните идеали за тяло, много силен възприет натиск от страна на медиите и силно дисфункционални нагласи към тялото. Предполагаме, че включването на личностни променливи в анализа ще спомогне за
изясняване на психологическите механизми, които стоят в основата на повлияване от
медийните идеали на някои лица във висока, а на други – в ниска степен. Този въпрос ще
бъде анализиран в бъдещи изследвания и публикации.
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Психологическа оценка на развитието,
състоянието, поведението и интересите
при дете с разстройство в развитието от
аутистичения спектър
Ана Андреева Сапунджиева
психолог, Център за социална рехабилитация и интеграция
на лица с проблеми от аутистичния спектър – гр.София,
920 2493, andreeva.ana@gmail.com
За български условия не съществуват стандартизирани и адаптирани методики, въз основа на които да се прави оценка, да се скруктурира наблюдение и да се опише състояние
на дете с разстройство в развитието от аутистичен тип. Диагностицирането става
въз основа на неструктурирано интервю с близките и клинично наблюдение, което има
различна продължителност. Този процес у нас се провежда в рамките на психиатричната
клиника от екип – детски психиатър, психолог, логопед. Целта е поставяне на диагноза, а
не описание на състоянието и проявите на детето. Именно съставянето на подобна оценка обаче, често остава трудна за професионалистите, които след момента на диагностициране започват да работят с него. Докладът цели да опише онези области и сфери в развитието на детето, които дават добро разбиране за състоянието му и в същото време са
ориентирани към идеи и приоритетни области при терапевтична работа.
For the Bulgarian conditions there are no standardized and adapted methods which can be a basis
for making an evaluation, structuring a monitoring and describing the condition of a child with
autistic development disorder. Diagnosis is based on unstructured interview with the relatives of the
child as well as clinical monitorig with different duration. In Bulgaria this process is conducted in a
psychiatric clinic by a team consulting of a psychiatrist, a psychologist and a speech-therapist. The
purpose is to make diagnosis, but not to describe the condition and the behavior of a child. However,
making such a description is what remains difficult for the professionals who start to work with the
child after his\her diagnosis is made. The purpose of the report is to describe the areas and spheres of
the shild`s development, which provide good understanding of the child`s condition as well as ideas
and priority areas for therapeutic work.

Психологическата оценка на състоянието и особеностите на аутистичното дете
може да има три главни цели: да бъде част от диагностичен процес; да бъде важна част
от оценката на състоянието, въз основа на която се изработва терапевтичен план за работа с всяко дете; да бъде проведена с цел проследяване на състоянието след определен
период от време под формата на ре-оценка.
В настоящия доклад се описват сферите и областите, които трябва да присъстват,
за да бъде информацията пълна и детайлна, като се акцентира върху онези области, които са специфични при изследване на аутистично дете. Психологическата оценка може да
представлява описание на особеностите в развитието, състоянието, поведението и инте-
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ресите на детето, като се засягат: оценка на ниво на преработка на сензорна информация,
когнитивна сфера, социо-комуникативна сфера, поведение, игра и ниво на автономност.

1. Оценка на Сензорни предпочитания
и Сензорно –интегративно нарушение
Оценката на сензорните предпочитания на детето означава, да се събере максимално точна информация за това, кои са сензорните канали, през които детето приоритетно
допуска и възприема информация и кои са онези сензорни стимули, които избягва. Това
би спомогнало за по-доброто планиране на изследването и следователно, постигането
на обективни резултати. Успоредно с това започва и оценка, която цели да потвърди или
отхвърли съмнение за наличие на сензорно –интегративно нарушение. Много често сензорно-интегративното нарушение е една от отличителните черти в цялостната картина
на състоянието аутизъм и макар, че не се изчерпва с него, то остава много значимо. Важно е да се включат в психологическото изследване и резултати върху тази област – това
става чрез структурирано наблюдение, но и чрез детайлно събиране на информация от
близките. [8]
Децата учат за света през всичките си сетива. Според много учени, сред които и
А.Айрис, три са базовите сензорните системи, които са много важни за съзряването и развитието на Централната нервна система: усещания за допир (тактилна перцепция); усещания за разположението на тялото в пространството (вестибуларна перцепция);усещания,
получавани от мускулите и ставите (проприоцептивност).
На следващо ниво на сензорната интеграция, се включват зрителните и слуховите
възприятия при процесите на преработка на сетивната информация. Зрителната и слуховата система се развиват пълноценно, едва когато правилно се развиват и функционират
трите основни системи – вестибуларна, тактилна и проприоцептивна. Те създават основите за хармоничната дейност на мозъка. Те са свързани с изграждането на схемата на
тялото и производните на нея функции. Това е от съществено значение за способността
на човек да говори и да разбира езика. Зрителните възприятия са свързани с трите основни сетивни въздействия, за да се поставят основите на координацията ръка – око. Когато
това трето ниво бъде постигнато, детето е в състояние да се храни с лъжица или вилица,
да рисува, да конструира. Това е важна предпоставка за развитие на когнитивен апарат.
На практика, при дете, при което се наблюдава сериозно сензорно – интегративно нарушение, се оценяват главно проявите на това нарушение, начина, по който това
нарушение се изразява във всички дейности и области на развитие при него. Дете, ангажирано в своите усещания и оценяващо средата изключително само като приятно или
неприятно място, не би могло да развие знанията си и уменията си не само в академичен,
но и в социален план.
Преработката на сензорната информация е свързана със способността да се приема
информация чрез сетивата, с нейната организация и интерпретация и предизвикването
на адекватен, адаптивен отговор.[2]
Съществуват няколко вида нарушения в преработката на сензорната информация,
всеки от които води до различен вид поведенчески и сензорни модели, които се наблюдават при деца с нарушение от аутистичния спектър.[3] Това нарушение се изразява чрез
прояви на:
Хипосензитивност – получаване на недостатъчно количество сензорна информация, което води до стремеж към интензивна сензорна стимулация;
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Хиперсензитивност към постъпващите сензорни стимули от различни модалности
– получаване на прекалено много сензорна информация, което води до „претоварване“
на мозъка. Индивидът е прекалено чувствителен и реагира неадекватно на обичайни звуци от всекидневието.
Много автори смятат, че аутистичното отдръпване е в резултат на подобна сензорна
нестабилност, затова и правилната интерпретация към някои от следните прояви в поведението на изследваното дете, са от изключителна важност.
Прояви на сензорно-интегративно нарушение

Интереси: Внимание към светлина, вода, вентилатор, предмети, които се въртят и
други сензорни стимули; необичаен интерес към отделни елементи на предмети; игра с
предмети по нефункционален начин.
Поведение и прояви: Интензивна, много остра реакция при шум; стремеж към
прекомерен или постоянен шум; движение на ръцете и дланите по специфичен начин;
ходене на пръсти; слаба реакция при болка и висока температура; свръхсензитивност
към допир, движения, образи или звуци или слаба реакция към същите тези стимули;
консервативност по отношение на храни, миризми; засилен интерес към вкусване, мирисане на храни и предмети; специфична реакция към определени материи (отказ или
силен интерес).
Обща моторика: Проблеми с координацията; необичайно високо или ниско ниво
на активност; трудност в заучаването на нови движения; тромавост или видима непохватност; бедна представа за собственото тяло или ако има такава, тя е частична.
Социо-емоционална сфера: Социални и емоционални проблеми; импулсивност и
слаб себеконтрол; неспособност за успокояване, отпускане, релаксация.
Комуникация: Задръжка в езиковото, говорното развитие; трудност при поддържане на очен контакт; даване на отложен отговор.
Познавателна сфера: Специфични нарушения в способността за учене; трудност в
това да се прави пренос на знания и умения от една ситуация в друга; тенденция бързо да
настъпва разсейване, с ограничен контрол върху вниманието.
При наличие на нарушение в преработката на информацията, постъпваща през която и да е от сензорните модалности (слухова, зрителна, обонятелна и вкусова, тактилна,
на вестибуларна система и проприоцептивна система), се наблюдава поведенческа реакция, която може да се опише така: Уплаха (страх)– бързо Движение и – готовност за
Борба. Всичко това може да доведе до сериозни поведенчески проблеми, дезадаптивност и да задълбочи социалната изолираност на индивида.

2. Оценка на когнитивна сфера
Важна част от психологическата оценка включва разбиране за това, какъв е начина,
по който личността с аутизъм селектира информацията (внимание), обработва я на концептуално ниво, подрежда я и я съхранява (памет) и също така, как използва получената
информация (мислене).
Процесът на преминаване от сензорен към когнитивен тип функциониране при
хората с аутизъм не минава гладко и не следва обичайните етапи на съзряване и диференциране. Така, хората с аутизъм имат сериозна трудност да преминат от буквално
възприемане на стимулите отвън към ниво на способност да се изграждат понятия и
представи.
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Внимание

Заобиколени от хиляди стимули, хората с аутизъм се затрудняват спонтанно да
обработят и филтрират постъпващата информация, да разграничат релевантната от
ирелевантната информация. Много изследователи предполагат, че нарушенията в способността активно да се насочва вниманието може да бъде причина за много социални, комуникативни и когнитивни особености при аутистите, тъй като тази когнитивна
способност е в основата на много аспекти на човешкото развитие.[4] Липсата на способност да се разграничава релевантната от ирелевантната информация сериозно затруднява възможността да се изгражда знание, разбиране за средата и обкръжението.
Най-често обаче, липсва и синхрон относно това, какво за лицата с аутизъм и за тези
без аутизъм е важното, същественото в дадена ситуация. Нарушенията по отношение
на вниманието може да се открият във всяка от характеристиките на тази когнитивна
способност:
Трудност да се селектират от постъпващата информация важни на ситуацията стимули;
Трудност да се фокусира вниманието върху един стимул, като останалите се игнорират;
Трудност в това, да се обхване и задържи вниманието достатъчно дълго, за да се
довърши дейността;
Трудност в това, гъвкаво да се преминава от един стимул към друг, без да се губи
поглед над ситуацията;
Трудност вниманието да се насочи и задържи устойчиво;
За да намалят количеството информация, която неконтролируемо постъпва отвън, аутистите съзнателно или несъзнателно изграждат стратегии за компенсиране или
справяне с усещането за сензорно пренатоварване. Това състояние е наречено монопроцесиране или способност за „тунелно внимание“ тогава, когато насочат вниманието си
през един водещ сензорен канал. Блакбърн и Онил [6] описват тази способност –да се
концентрира вниманието само върху един единствен елемент на средата, а всичко друго
се пренебрегва независимо от това, колко интензивно присъства, като акцентират върху
факта, че тази способност е една от многото, които разграничават децата с аутизъм и
тези с хиперактивност и дефицит на внимание(ADHD).
Много от особеностите на аутисичното дете и начина, по който се научава да разбира речта на околните може да се обясни и с факта, че се затрудняват да съчетаят информация, постъпваща от зрителен и слухов анализатор. Това създава трудност при създаването на трайна връзка между дума и обект и отново в основата стои проблем, свързан със
специфичния начин, по който се възприема и интерпретира постъпващата информация.
При изследване на дете с аутизъм, трябва например да се наблюдава как то насочва вниманието си към дейност, елементи на средата, обстановката като цяло, кога настъпва
умора, но и коя информация приоритетно се възприема.
Когато се провежда психологично изследване, е важно да се оценят всички тези
когнитивни особености и нарушения по отношение на вниманието. Важно е да се открие, кой е онзи сензорен канал, през който информацията приоритетно се възприема
и обработва, кои са механизмите, които личността си е изработила, за да селектира постъпващата информация и също така – кое в средата е с приоритетно значение. Важно е
изследващият да се опита да „види“ ситуацията през очите на аутистичното дете – през
неговото перцептивно и когнитивно ниво на развитите.
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Памет

Способността да се съхранява и подрежда информация се нарича памет, тя може
да приема различни форми. Някои хора помнят идеи, абстрактна информация. Това е
способност на паметта от концептуален тип. Перцептивната тип памет съдържа изключително само сензорен опит. Повечето хора с аутизъм притежават феноменална перцептивна памет. Само някои от тях могат да оперират с комбинация от двете.
Айтемите в концептуалната памет не са строго фиксирани. Те са податливи на непрестанна промяна, когато се преработи новопостъпила информация или когато се мисли за нея, тя търпи промяна. Това става посредством изграждане или допълване на категории и чрез генерализиране. Този тип памет е характерна с това, че е много гъвкава за
разлика от перцептивната тип памет, където промяна, допълване или преформулиране
настъпват трудно, където се борави с конкретен материал, постъпил от всички сензорни
канали.
Друга особеност на паметта при хората с аутизъм, е склонността им да запаметяват
цели епизоди или ситуации, като информацията в тях не подлежи на обработка (филтриране, категоризиране например). Тази Гещалт тип памет им дава възможност да запаметят цели откъси от събития или ситуации в най-големи детайли. Там всеки детайл е
равностоен по важност и значимост.
Перцептивният свят на хората с аутизъм се съхранява в паметта им като познание
без да бъде информацията преработвана или интерпретирана по критичен начин. Те подреждат тяхната зрителна, слухова, мирисна, вкусова и тактилна памет по изключителен
автентичен (буквален) начин.
За някои автори, особеностите в паметовите процеси при хората с аутизъм се изразяват в неуспеха им да изградят, запазят свои, интимни епизоди, което означава те да
включват познание за собственото присъствие, изводи и съответно – научаване през
опита [4].
Разнообразието и непредвидимостта като характеристика на нашето ежедневие,
поставят хората с аутизъм пред непрекъснат процес на възприемане на нова за тях информация. Този факт поставя много условия пред психологическото изследване, което
претендира за точност и достоверност. Повечето тестове и проби, които имат за цел да
оценят параметрите на паметта не са приложими при хората с аутизъм. Често самото
изследване трябва да започне с това, кой е водещият сензорен канал, през който приоритетно постъпва информация, която остава трайно в паметта. Въпреки, че феноменалната
зрителната памет е едно от най-срещаните особености на хората с аутизъм, тя не е единствена. В зависимост от вида сензорна модалност, която е с водещо значение за всеки
индивид, тази памет може да бъде за слух, движение или тактилност.
Мислене

В голяма част от литературата, описваща особеностите на когнитивната сфера при
хора с аутизъм, особен акцент се поставя върху мисленето като съдържание, процес,
начин на формиране и изява.
Мисленето при хората с аутизъм се описва като конкретно, буквално. Трудно успяват да достигнат етап на разбиране и боравене с мета-реалността, разбиране на символното значение на езика. На психическата възраст 18–24 месеца, децата с аутизъм все
още откриват и изучават реалността по много елементарен начин. Те търсят, например,
визуални или слухови въздействия като подреждат предмети или потропват с тях върху
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различни повърхности. Децата с типично развитие търсят подобни ефекти чрез игра на
много по– ранна възраст.
През последните години една нова генерация британски изследователи посочват,
че аутизмът е до голяма степен проблем на разбирането на „метаизображенията“.[5] Високо функциониращите аутисти разбират например, че реалността се представя чрез
езика, но им е изключително трудно да разберат, че езика не винаги трябва да се приема
буквално. За тях трудно маже да съществува значение отвъд буквалността.
Тази трудност други автори обясняват с липсата на въображение. В най –рудиментарното значение на света, въображението значи преминаване отвъд буквалното, добавяне на значения към това, което може да се наблюдава. Хората с аутизъм имат големи
проблеми преди всичко в тези области, изискващи в най– висока степен прибавяне на
значение, именно в развитието на общуването, социалното поведение и игрите/ дейностите в свободното време поради трудности в разбирането на значението отвъд физически
осезаемата реалност. Човекът с аутизъм е хиперреалист в един свят на сюрреалисти.[7]
Интелект

Тогава, когато се налага при психологическото изследване да се оцени и интелектуалното функциониране и ниво на развитие на детето, се използват стандартизирани
тестове. Трудността това да се извърши идва от факта, че често експресивната и импресивна реч на детето са нарушени. [3] Дори и да се използват невербални тестове,
те не биха могли да отчетат особеностите в сензорната преработка на информацията и
особеностите в когнитивната сфера при хората с аутизъм. Все повече се налага практиката, нивото на развитие на детето да се изобразява под формата на профил, чрез който
може да се оценят постиженията на детето спрямо показатели очаквани за възрастта,
но отново акцентът е върху качествената интерпретация на тези постижения, а не представянето им чрез коефициент за интелигентност. За български условия съществува
адаптирана от Х. Манолова и екип Стълбица за изследване на когнитивно развитие на
Uzgiris & Hunt. [1]

3. Оценка на социо – комуникативна сфера
Целта на тази част от психологическото изследване, е да се опишат и оценят индивидуалните комуникативни умения на детето с аутизъм: как комуникира, какво е нивото
на разбиране на комуникацията и как си взаимодейства в социален контекст. Целта не е
да се оцени нивото на овладяване на езикови умения, а начина, по който тези умения се
прилагат в различни ситуации. [9]
1.1. Експресивна комуникация

Трябва да си отговорим на въпроса: Как детето използва езика и жестовете като
експресия, средство за комуникация? Наблюдението и оценката трябва да бъдат насочени към следните прояви: то може да използва отделни думи; да издава звуци, които не
могат да бъдат свързани в контекст от околните; това е дете, което е склонно или не е
склонно да имитира; повтаря ехолалично; може да „употребява“ думи, смисъла на които
да не разбира; може да разбира смисъла на думи само в ограничен контекст; може да се
окаже, че то използва жестове или звуци/ думи, но смисъла им да бъде разбран само ат
най-близките, които са присъствали при тяхната поява.
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2.1. Функционална употреба на комуникацията

Тук въпросът пред изследващия е следният: Какви са средствата, начините, които
детето използва, за да изрази желание/ нежелание, протест, да ангажира вниманието на
другите?
Проявите, към които трябва да сме сензитивни, са например тези: използва „не“,
„дай“ коректно; посочва; предпочита да достигне предмет само; хваща възрастния за
ръка и го води до желаното място; показва с ръката на възрастния; напряга се, започва да
плаче, да крещи, да се наранява или да чупи предмети; стереотипите се увеличават и задълбочават като интензивност; задава стереотипно въпроси, които не целят получаване
на информация; при общуване липсва редуване.
3.1. Степен на разбиране на комуникацията

Каква е степента на разбиране или как може да варира способността на детето да
разбира комуникацията, общуването с околните? Характерно е за детето с аутизъм, че
трудно насочва вниманието си към обща задача, дори тя да е свързана с атрактивен предмет; слуша, възприема изолирано; затруднява се да посочи предмети, назовани по име;
затруднява се да отговори на въпроси (дори при нагледна опора); нуждае се от значително повече време, за да преработи информация, отговори на въпрос; фиксира вниманието
си върху детайли, отделни думи, които не интерпретира според контекст.
4.1. Социална интеракция

Тук оценяваме какви са проявите на социално взаимодействие, както спрямо изследващия, така и спрямо близки, познати хора. Интересуваме се от прояви като: трудност да сподели внимание; насочва се към другите, само когато има нужда от нещо; подчертано избягва другите; в група, сред връстници не спазва ред, правила; не се редува;
трудностите при редуване са значително повече при неструктурирани, отколкото при
структурирани моменти; склонен е да спазва само правилата, които само е въвело; след
напомняне използва жест за довиждане; особености на очния контакт; изгражда си ритуали, социални сценарии, които ако се нарушат се напряга, затруднява се да разбере
промяната и да предвиди поведението на околните.
Примерите, които давам, за възможни области на наблюдение, са адресирани към
деца, които имат сериозен комуникативен дефицит. При такива, които функционират
на по-високо ниво, деца които са вербални, примерите могат да бъдат други. Степента,
до която децата от тази група разбират и използват комуникацията е ограничена до изразяване на нужда, реакция при промяна, умения да разбират посланията на околните в
конкретен контекст и др.
Същите твърдения, могат да насочат вниманието ни към проявите и особеностите
на т. нар. „високо функциониращи“ индивиди, при които степента на засегнатост е различна.
1.2. Експресивна комуникация

На въпроса как детето използва езика и жестовете като експресия, средство за комуникация, насочваме вниманието си към следните прояви: използва неправилен словоред; има ограничен речников запас; допуска грешки в коректното използване на време-
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ната; говори за себе си в 3л ед.ч.; речта е накъсана, с особена интонация; не се ориентира
по жестовете, изражението за емоционалното състояние на събеседника.
2.2. Функционална употреба на комуникацията

Прави се оценка на средствата, начините, които детето използва, за да изрази желание/ нежелание, протест, да ангажира вниманието на другите: интересува се и говори
за ограничен кръг теми; в разговор често вмъква теми, които са без връзка с темата на
разговор, но са важни за него; използва реч, но не задава въпроси, не търси информация;
не формулира проблем, за да го реши; не търси допълнително информация, когато не
разбира; не използва речта, за да разкаже, сподели преживяване; не се извинява спонтанно; може да говори, коментира очевидни неща; в разговор рязко прекъсва събеседника;
смешките и хуморът му трудно се разбират от околните; затруднява се да представи найсъществената част от информацията. Всички тези прояви е важно да се оценят в различни ситуации – сред близки, с непознати, при индивидуален разговор и в група.
3.2. Разбиране на комуникацията

Фокуса на внимание тук е върху това, каква е степента на разбиране или как може да
варира способността на детето да разбира комуникацията, общуването с околните? Тази
способност се проявява като: нуждае се от повече време, за да преработи информацията;
затруднява се да насочи вниманието си към главната, съществената информация; не се
ориентира за ситуации извън „тук и сега“; феноменална слухова памет за неща, които не
разбира; не разбира въпросите Защо? Как? Кога? още повече, когато отговорът изисква
по-високо ниво на абстрактност (например касае информация за чувства, мотиви, очаквания); не се досеща за загатнато значение във фраза/ разговор; трудно си прави заключения; не е способен да разбере игра на думи, многозначност; трудно отива отвъд буквалното значение; често информацията се възприема парциално, без да се прави смислова
връзка между частите.
4.2. Социална интеракция

Проявите на социално взаимодействие могат да се оценяват в това: има разлика в
активността му сред различни хора; не разпознава/ не назовава собствените си чувства
на гняв, тъга, страх, радост; в разговор не спазва дистанция, граници; ако друг започне
разговор се затруднява да отговори; не изчаква ред, за да отговори/ зададе въпрос; често
се оказва, че не очаква отговор от събеседника си; трудно допуска при разговор, че може
да не е разбран или че другите не разбират мотивите му; не си дава сметка за неща, които
събеседника му не знае или пък вече знае; при общуване се фиксира върху това да дава
факти; не е критичен към това, което не бива да споделя с околните; не разбира какво е
това да се пази тайна и др.
Психологическото изследване завършва с препоръки за това, какви са подходящите терапевтични програми и грижи за изследваното дете. Всичко това става въз основа на
знание за потенциала, особеностите и основните потребности на детето с аутизъм.
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Езиково и речево развитие на деца с аутизъм
Анета Петрова Атанасова
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Разстройствата от аутистичния спектър продължават да бъдат предизвикателство
пред специалисти от различни области по отношение на уточняване на тяхната природа,
основни дефицити, причини за възникване и терапевтични интервенции. Въпреки съществуването на тази нозологична единица още от 40-те години на ХХ в. някои теоретични
постановки и практически интервенции продължават да бъдат дискусионни. Въпросът за
езиковото развитие на децата с аутизъм е една от тези все още дискусионни области. Изследователските данни в тази област са съсредоточени в няколко направления: сравняване
на типичното езиково развитие с езиковото развитие на деца с аутизъм; характеристика
на езиковото развитие на децата с аутизъм (поява на първи думи, образуване на понятия,
овладяване на граматика, фонология, семантика, прагматика на речта, комуникативни
функции на речта); установяване на специфичните за аутизма дефицити (за разлика от
дефицитите, характерни за други разстройства на развитието) и др. Представеният
случай проследява развитието на езика в продължение на две годишен период на 4-годишно
момче с диагноза Генерализирано разстройство на развитието. (Етапите на езиковото
развитие при това дете са представени в контекста на тяхната съпоставка с маркерите
на типичното развитие.) Представени са специфичните за това дете характеристики и
етапи на овладяване на речта и езика. Изследване на овладяването на българския език от
аутистични деца у нас досега не е правено.
Autistic Spectrum Disorders are still a challenge for professionals from different fields. Professionals
should clarify the nature of autistic disorders, main deficits, etiology and appropriate therapeutic
interventions. The term autism was introduced by Kanner in 1944, but some theoretical issues and
practical interventions are still controversial today. Language development of autistic children is
such a controversial issue. Investigations in this field have different goals: to compare typical and
autistic language development; to describe autistic language development (first words; grammar,
phonetics, semantic, pragmatic aspects of language; communicative functions etc.); to clarify specific
autistic deficits (which are different from other developmental disorder deficits) etc. The paper presents a 2-year follow-up of an autistic 4-year old boy’s language development. (A comparison is made
between his language development and typical language development). Specific characteristics and
stages of language acquirement are presented. There has been no research on language development
of Bulgarian autistic children till now.
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Въведение
Разстройствата от аутистичния спектър продължават да бъдат предизвикателство
пред специалисти от различни области по отношение на уточняване на тяхната природа, основни дефицити, причини за възникване и терапевтични интервенции. Въпреки
съществуването на тази нозологична единица още от 40-те години на ХХ в., някои теоретични постановки и практически интервенции продължават да бъдат дискусионни.
Въпросът за езиковото развитие на децата с аутизъм е една от тези все още дискусионни
области.
За да се разбере ролята на езика при аутизма, трябва да се отчете природата на езика
сам по себе си, както и връзката му със социалното и когнитивонто функциониране на
човека [8].
За всички индивиди с аутизъм са характерни речеви и езикови нарушения [2]. Дори
когато са вербални, хората с аутизъм имат определени дефицити в тази област [8]. Основен дискусионен въпрос е дали природата на езиковите и комуникативните дефицити
при аутизъм са част от спецификата на синдрома или са просто продукт на други основни
дефицити. Във връзка с този проблем се очертават няколко изследователски области
[8]:
– дали езиковото развитие при децата с аутизъм изостава от нормата или наистина то
е девиантно и различно от типичното развитие и от развитието на езика при други
нарушения на развитието;
– процесите на овладяване на речта и езика при децата с аутизъм подобни ли са или
различни от процесите на типичното развитие;
– дали езиковите дефицити са първични или са вторични спрямо социално-емоцианалните аспекти на развитието.

За да се отговори на повдигнатите въпроси, е необходимо да се натрупат данни по
отношение на характерното езиково развитие за децата с аутизъм, за възможните вариации на индивидуалното езиково развитие, както и сравнение между типичното и аутистичното езиково развитие по отношение на различни аспекти и функции на езика.
Друг специфичен проблем е наличието на определени специфики при овладяването на различни езици. Наличните изследвания и данни за сравняване на типичното и аутистичното езиково развитие са предимно за английски език. Съществуват редица психолингвистични изследвания, насочени към нормативното овладяване на българския
език, но липсват систематични данни, които да регистрират овладяването на българския
език от аутистичните деца.

Изследвания върху езиковото развитие
Езикът е сложна и многостранна система и представлява интерес за различни изследователи – лингвисти, психолози, педагози. Езикът може да бъде анализиран на различни равнища [8]:

– фонологични, семантични и синтактични компоненти на езика;
– комуникативна функция на езика (прагматика);
– взаимоотношения между развитието на езика и когнитивното и социално-емоционалното функциониране.
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Много емпирични изследвания търсят отговори на въпросите КОГА, по какъв НАЧИН и ЗАЩО ТАКА се овладява езика [4].
Натрупването на емпирични данни с цел изграждане на система за обучение в език
представлява интерес дори за типичното детско езиково развитие [3]. За децата с аутизъм, които обикновено имат затруднения в тази област, изграждането на адекватни
емпирично обосновани системи за обучение в език са изключително необходими.
Таблица 1
Сравнение между типично и аутистично езиково развитите
При съставянето на таблицата са използвани данни за изследвания от: Блажев, Попова (1995); Матанова (2007); Bruinsma, Koegel, Koegel (2004); Jones, Carr (2004); TagerFlusberg (1989); собствени наблюдения на автора.
Типично развитие

Аутизъм

Взаимовръзка между езиковото

и други аспекти на развитието

Синхронност на развитието (езиково, когнитивно, социално, емоционално).

Асинхронност на развитието (дори при деца с
високо ниво на когнитивно развитие езиковото
развитие изостава, а социалното и афективното са
силно нарушени).

Предвербално

развитие

От ранна възраст (ок. 3 мес.) слушането и издаването на звуци има комуникативна функция
(то се случва при взаимодействие с друг човек).

Не проявяват интерес към речта и речевите
звуци в бебешка възраст, а много често – и
по-късно.

Поддържат очен контакт при контакт с майката от
ранна бебешка възрост (ок. 3 мес.).

Трудно се поддържа очен контакт с бебетата.

Реагират с оживление, когато се приближи родител към тях.

Често проявяват безразличие към околните,
не се оживяват, когато към тях се приближи
родител.

Поява на лепетна реч (ок. 5 мес.).

Липса на лепетна реч в бебешка възраст (понякога подобна на лепетната реч се наблюдава
при аутистични деца на 3–4г. възраст).

Изразяват нуждите си по разбираем за околните
начин от ранна възраст.

Не изразяват нуждите си по разбираем за околните начин.

Наличие на споделено внимание.

Липса на споделено внимание.

Фонологични

аспекти на речта и езика

Не срещат сериозни проблеми в артикулацията.

Не срещат сериозни проблеми в артикулацията.

В края на втората година вече е овладяна прозодиката на речта за пресъздаване на социална и афективна информация.

Обикновено нарушенията на прозодиката на
речта съществуват винаги.

Семантика
В края на първата, началото на втората година В края на първата, началото на втората година
детето може да изговаря около 4–5 думи. Броят може и да се появят някои думи, но обикновено
на думите, които детето знае и честотата на
изчезват впослествие. Тези думи обикновено
тяхната употреба нарастват прогресивно.
не се използват често (чути са само по веднъж).
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Първоначално семантиката се овладява ситуационно специфично, но постепенно се генерализира.

Семантиката се овладява ситуационно специфично и трудно се генерализира.

Използват овладените думи в разнообразни ситуации.

Често използват овладените думи в ограничени ситуации (остават продължително време в
един първоначален етап от лексикалното развитие, който е характерен за много по-ранна
възраст при децата с типично развитие).

Когато достигнат съответното ниво на когнитивно
развитие, овладяват думи с абстрактно значение.

Трудно овладяват думи с абстрактно значение,
дори когато когнитивното им развитие е на
съответното ниво.

Овладяване на

граматиката

Съставят собствени граматични фрази (аналитичен подход към овладяване на езика). Повечето деца използват този подход.

Използват ехолалични фрази (гещалт-подход).
Повечето деца използват този подход.

Характерен ред на поява на определени синтактични структури.

Характерен ред на поява на определени структури; няма разлика между децата с типично
развитие и с аутизъм (по данни за английски
език, за български език няма такива емпирични
данни).

Използват разнообразни синтактични структури
в спонтанната си реч, когато вече са овладели
съответните структури.

Използват ограничено количество синтактични структури в спонтанната си реч, дори когато
са ги овладели.

Комуникативна

функция на речта

Несоциалните функции на речта (за изразяване
на желание, нужда) и социалните (за споделяне
на внимание, за насочване на вниманието на
друг човек към себе си, към обект, споделяне
на информация) се овладяват едновременно
още в превербалния стадий.

Тези функции се овладяват много бавно. Социалните функции се постигат относително
късно.

Основната функция на речта е комуникативната.

Речта се използва с комуникативна цел много
по-рядко.

От най-ранните стадии на комуникативното развитие [8] аутистичните деца имат
проблеми в ключови аспекти на съзнателната комуникация. Това е валидно особено за
онези социално-интерактивни аспекти като споделено внимание, даване на информация, инициативност. Дори когато езикът и речта започнат да се развива, тези дефицити
остават характерни за начина на комуникация.
Споделеното внимание е ранно социо-комуникативно умение, при което двама
души (обикновено възрастен и малко дете) използват жестове и поглед, за да споделят
вниманието си по отношение на интересни обекти или събития [6]. Това умение е основно, ключово за социалното и комуникативното поведение. Играта наужким и теория
на съзнанието могат да се развият единствено на базата на споделено внимание [5;6].
Дефицитът в споделеното внимание е специфичен за аутистичното развитие. Децата с
умствена изостаналост или със специфично изоставане в развитието на речта и езика не
демонстрират такъв дефицит [6].
Човешият език е неделим от социалните интеракции (децата, които растат в изолация, не овладяват езика). Фундаменталният дефицит при аутизма можем да открием
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в пресечната точка между езика и социално-емоционалното функциониране [8]. Специфичните аутистични характеристики могат да се обяснят с липсата на т.нар. „теория на
съзнанието“ [2,8]. Неразвивайки това умение, аутистичните индивиди не могат да се поставят на мястото на друг човек, не разбират мотивите, мислите, желанията и чувствата
на другите хора. По този начин се нарушава емоционалното взаимодействие, комуникацията, социалните интеракции.

Методология
Изследването на отделен случай е често използван метод в областта на клиничната
психология. Индивидуалната вариативност на езиковото и речевото развитие по принцип и особено при индивидите с аутизъм също е предпоставка за натрупване на данни за
отделни случаи.
За регистрация на показателите на езиковото и речевото развитие е избран качествен метод за оценка: Оценка и развитие на комуникативните умения и мисленето при
хора с аутизъм и комуникативни нарушения (Ръководство за родители и професионалисти), Kate Silver, Инициативи за аутизъм.1 Този инструмент е създаден в училище
за деца с аутизъм в Англия. Целта на практикуващите специалисти в училището е била
да оценят комуникативните умения на децата с аутизъм, но се затруднявали при откриването на готова процедура за оценка, която отразява и обхваща онези сфери, които се
оказват изключително важни за хората с аутизъм.
Формата за оценка е насочена към регистриране на способностите на индивида да
комуникира, да разбира устната реч, да използва по адекватен начин вербалните си умения и натрупания речников запас, да осъществява социално взаимодействие.
Въпреки наличието на множество инструменти за оценка на рецептивна и експресивна реч, индивидите с аутизъм могат да демонстрират твърде различни умения в една
тестова ситуация и в позната, обичайна обстановка. Поради това една описателна оценка
дава много по-полезна информация, отколкото количествена оценка по традиционно използваните инструменти.

Цел
Изследването си поставя за цел да проследи индивидуалния профил на развитие на
дете с аутизъм по отношение на езиковото и речевото развитие, социалното и комуникативното функциониране.

Изследвано лице
Момче с диагноза Генерализирано разстройство на психичното развитие. Диагнозата е поставена от Клиника по детско-юношеска психиатрия „Св. Никола“, УМБАЛ –
„Александровска“.

1

Формата за оценка е предоставена лично от Kate Silver на Мирена Велкова, председател на „Асоциация Аутизъм“ в България и е преведена на български език от екип специалисти, включително и
автора на настоящата статия).
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От епикризата

Първата епикриза на детето е от месец април 2005 г. В нея се казва, че „...След 2 г.в....
спрял да повтаря произнесените от възрастните думи, престанал да имитира действия. Често
не реагира, когато е повикан по име... Сега казва отделни думи, хваща възрастния за ръка, за
да покаже какво иска...избягва контакт с изследващия, предпочита самотните занимания, насочва се към играчки, свързани със сензорна стимулация и/или графични стимули. Включва
се...в игра на гоненица с бащата, при което вокализира... Разкрива се нехомогенен профил при
отделните постижения, вариращи между 9 и 22 мес.в. Най-затруднето е вокалното подражание...социо-комуникативните му умения отговарят на по-ниска от хронологичната възраст...“
В последната епикриза на детето от месец юни 2007 г. е описано, че „...речта е обогатена, но не е комуникативна...инициира контакт с другия основно с цел достигане до определен предмет...вече се регистрират опити за речева комуникация – назовава това, което желае...рецептивните възможности показват пасивно разбиране на конкретни думи и понятия... В спонтанната продукция се забелязва употребета на многословни фрази... Детето е
в състояние да назове конкретни действия, обекти и елементарни отношения по картина.“

Период на проследяване: февруари 2006 – февруари 2008
Регистрирани са проявите на детето на всеки шест месеца, съответно: мес. февруари 2006 г., мес. септември 2006 г., мес. февруари 2007 г., мес. септември 2007 г., мес.
февруари 2008 г.
Възраст на детето през съответния период: 4 г. 1 мес.–6 г. 1 мес. като по време
на регистрация на проявите му то е съответно на възраст: 4 г. 1 мес.; 4 г. 8 мес.; 5 г. 1 мес.
5 г. 8 мес.; 6 г. 1 мес.

Процедура на изследването
За посочения период бланките за оценка за попълнени четири пъти от родителите
на детето и от изследователя.
През посочения период с детето е провеждана системна терапия от страна на психолог. В работата с детето са включени и родителите, които са обучени относно спецификите
и особеностите на състоянието на детето. Психологът и терапевтът работят с детето в екип
като основна цел на интервенциите е стимулиране именно на речевото развитие, комуникативните и социалните умения на детето. Бланките за оценка са попълвани на всеки шест
месеца с две основни цели: 1) регистрация на актуалното състояние и набелязване на основните цели на работа и 2) регистриране на настъпилите промени. Този формат на работа
не позволява да се отчетат поотделно ефектите на терапевтичната работа и на естественото
съзряване и развитие на детето върху речевото, комуникативното и социалното развитие.

Резултати и обсъждане
Представени са таблици, които обобщават данните от попълваните бланки по четирите основни области, оценявани с използвания инструмент. Основните показатели
за оценка са: експресивна комуникация (характеризира речта, която детето е овладяло
като части на речта; познаване и спазване на граматичните правила за конструиране
на изказване; яснота на произношението; оценява дали речта е ехолалична или се кон-
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струират собствени фрази), функционална употреба на комуникацията (как и за какво
детето използва речта, която е овладяло), разбиране на комуникацията (какви части
на речта, основни въпроси, ключови думи, обща идея и др. разбира детето), социално
взаимодействие (оценява уменията да споделя внимание; да играе игри с размяна; да
спазва ред; очен контакт в различни ситуации и др.). За всяка от четирите области са избрани основните показатели, по които са оценявани комуникативните умения на детето.
Информацията от изследователя и родителите на детето е представена обобщено. Там,
където първоначално е имало разминаване между техните мнения, това е дискутирано
и е достигнато до общо заключение на базата на разглеждането на конкретни примери и
наблюдения, които всеки е имал при взаимодействието си с детето.
Таблица 2
Експресивна комуникация
Февруари 2006
(4г.1мес.)

Септември 2006
(4г.8мес.)
Много думи,
предимно съществителни
имена

Думи и вокализации

Отделни думи
–“горе“, „мамо“

Ехолалия

Не

Склонен е да
повтори казаното от друг при
настояване

Какви думи
знае

„Горе“, „мамо“

Много думи,
съществителни
имена

Назоваване
на обекти и
картинки

Не назовава

Да (но не винаги разпознава
правилно изображението)

Глаголи

Не

„Дай“

Собствени
фрази
Яснота на
произношението

Не
Не

Да (от 2–3
думи)
Някои от думите произнася
ясно, други – не

Правилен
словоред,
липсващи
думи в изречението

Не може да се
оцени

Да, липсват
думи в изречението

Граматическа точност
на речта

Не може да се
оцени

Някои от фразите са аграматични

Февруари 2007
(5г.1мес.)
Освен отделни
думи, използва
и кратки изречения
Използва готови фрази,
но предимно в
правилен контекст
Почти всички предмети
и обекти от
ежедневието
(съществителни
имена), както и
много глаголи
Да, но го прави
без желание,
само при настояване
Да, много глаголи
Да (от 2–3
думи)
Някои от думите произнася
ясно, други – не
Използва предимно правилен
словоред, липсват предимно
предлози и
съюзи
Някои от фразите са аграматични

Септември 2007 Февруари 2008
(5г.8мес.)
(6г.1мес.)
Използва отдел- Използва отделни думи, както ни думи, както
и кратки изреи кратки изречения
чения
Понякога изПонякога използва готови
ползва готови
фрази, но в
фрази, но в
правилен конправилен контекст
текст
Освен същест- Съществителни
вителни имена имена, глаголи,
и глаголи, знае и наречия, някои
някои наречия
прилагателни

Да, след подкана или въпрос

Да, спонтанно

Да, много глаголи
Да (от 3–4
думи)
Произношението не е съвсем
ясно

Да, много глаголи
Да (от 3–4
думи)
Произношението не е съвсем
ясно

Липсват предлози и съюзи

Липсват предлози и съюзи

Някои от фразите са аграматични

Бърка предимно
местоименията
АЗ и ТИ
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Речников
запас
Последователност на разказа (случка,
телевизионно предаване)
Спонтанно
ли формулира фразите
или са заучени (готови)
фрази

Няколко думи

Около 50 думи

Повече от 100
думи

Не може да се
оцени

Не разказва

Не разказва

Не може да се
оцени

Използва готови, както
и собствени
фрази

Използва готови, както
и собствени
фрази

Около 500 думи

Над 500 думи

Опитва се да
Може да преразказва при
създаде случка с
наличие на зриедна фраза
телна опора

Използва готови, както
и собствени
фрази

Използва готови, както
и собствени
фрази

В рамките на период от две години това дете с аутизъм на практика усвоява речта.
На четири годишна възраст то знае 1–2 думи, които използва рядко. Това е значително
изоставане от типичното речево развитие. След шест месеца детето има в активния си
речник много повече думи, предимно съществителни имена. За една година детето владее речта на ниво създаване на собствени фрази, въпреки че използва и готови такива.
Речниковият му запас нараства прогресивно. В края на проследявания период детето
конструира собствени фрази, но някои от тях продължават да са аграматични. Най-голямо затруднение за него са местоименията в първо и второ лице единствено число (аз и
ти). Речта му е артикулационно неясна.
Ако сравняваме особеностите на развитието на това дете с аутизъм с типичното
речево развитие, могат да се отбележат следните особености:
-

закъсняване на езиковото и речевото развитие;
последователността на овладяване на частите на речта е по-скоро типична;
затруднение в овладяването на правилната употреба на местоименията АЗ и ТИ;
готови фрази се използват повече, дори когато вече могат да се конструират собствени;
трудност представлява пресъздаването на случка (да разкаже за нещо, което се е случило); може да направи това при наличие на зрителна опора.

Таблица 3
Функционална употреба на комуникацията
Септември
Септември
Февруари 2007
Февруари 2008
2006
2007
(5г.1мес.)
(6г.1мес.)
(4г.8мес.)
(5г.8мес.)
С поведението
Казва „не исКак казва НЕ,
си – отклонява
каш“ или наНЕ ИСКАМ, Дърпа се, сърди
вниманието
Предимно чрез Понякога казва
право назовава
как демонстри- се, вокализира си, започва да поведението си
какво иска
това, което
ра отказ
се занимава с
иска
нещо друго
Плаче (но е
Плаче или стасклонен да се
Успокоява се
Как се държи, ва много двигаПлаче, казва
вслушва, коПлаче и се
сам с фрази,
когато е разтелно активен
какъв е прогато някой му
гушка
които е чул от
строен
(това сякаш го
блема
говори в такъв
другите
успокоява)
момент)
Февруари 2006
(4г.1мес.)
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Как изразява
желание

Какво го мотивира да комуникира

Дава ли указания, инструкции на други
хора
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Постига нещо
сам или посоч- Казва“дай“, изва, води човека ползва и други
за ръка към
думи
желания обект
Песнички,
Когато иска
компютър,
нещо и не му се
игра, която
позволява да
включва физи- го постигне по
чески контакт друг начин, ос(подхвърляне, вен с вербално
премятане)
изразяване

Не

Когато бъде подканен – може
да даде прости
указания

Опитва се да
вербализира
какво иска

Любими теми

Любими теми
за разговор

Не може да се
оцени

По-скоро не

Казва какво
иска

Любими теми

Когато нещо
му е интересно
(репертоарът
от интереси е
по-широк)

Рядко, но се
опитва да даде
указания като
Да, но предимПонякога
„седни“ (той
но на себе си
казва „да седне“)
Казва нещо,
Казва нещо,
Понякога поно без очен
но без очен
глежда към
контакт и обконтакт и обчовека, когато
ръщение към
ръщение към
му говори
човека
човека
Не, освен кога- Да, с определе- Да, с определето иска нещо
ни хора
ни хора

Казва нещо,
но без очен
контакт и обръщение към
човека
Инициира ли Не, освен кога- Не, освен когакомуникация
то иска нещо
то иска нещо
Предпочита да
Да, понякога
се справи сам
дава инструкПредпочита
или да се отда се справи
каже, но може ции какво трябИска ли помощ
ва да направи
сам или да се
да каже ПОчовек, за да му
откаже
МОГНИ и го
помогне
използва, ако
някой настоява
Генерализира
Не може да се
По-скоро да
Да
ли наученото
каже
Хваща някого
Използва
Как привлича
за ръката, дър- Използва думи
фрази
внимание
па го
Понякога, на
Не, освен ако
Не, освен ако
Насочва ли
най-близките
вниманието на няма нужда от няма нужда от
си
помощ
помощ
другите
Задава ли въРядко, но пита Рядко, но пита
Не
проси
КЪДЕ Е....
КЪДЕ Е....

Как насочва
Като води, накомуникацията сочва ръката на
си към друг
друг човек към
човек
желан обект

Казва какво
иска

Асансьори,
трамваи

Понякога

Да

Да

Да

Започва разговор

Започва разговор

Да

Да

Не

Не

Противоположности

Напоследък
сякаш няма
толкова важна
тема; по-скоро
интересите му
се сменят доста
по-бързо, в
зависимост от
новите неща,
които е научил
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Използва ли
речта, за да
търси информация (за да
реши проблем)

Не може да се
оцени

Използва
ли реч, за да
изрази как се
чувства?

Не

Не

Не

Не

Да, поянкога

Да

Да

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Да

Може ли да
разреши конфликт

Не може да се
оцени

Не може да се
оцени

Не

Може ли да
постигне компромис

Не може да се
оцени

Не може да се
оцени

Склонен е да
направи компромис

Изразява ли
мнение

Не може да се
оцени

Не

Не

Може ли да
прекъсне някого по учтив
начин

Не може да се
оцени

Не може да се
оцени

Не

Не

Не

Не може да се
оцени

Не може да се
оцени

Да

Да

Да

Не може да се
оцени

Не може да се
оцени

Не

Да, но темата
бързо се изчерпва

Да, но зависи
от темата

Не инициира
Как инициира
социално взаи- социално взаимодействие
модействие

Чрез приближаване до друг
човек

Чрез физически контакт
или с думи

Само вербално
– казва какво
иска

Променя ли
темата по подходящ начин

Не може да се
оцени

Не може да се
оцени

Не може да се
оцени

Не може да се
оцени

Не, сменя я
изведнъж,
когато не му е
интересна

Поглежда за
кратко човека
в очите и казва
какво иска
Не, сменя я
изведнъж,
когато не му е
интересна

Не

Не

Да

Да

Не може да се
оцени

Не

Не

Не

Не

Съобщава ли,
че има проблем
Извинява ли се
Разказва ли
какво се е случило току-що
Обсъжда ли
непосредственото бъдеще

Шегува ли се
Поддържа ли
темата на разговора

Говори ли за
себе си
Включва ли се
в разговор в
групови
ситуации

По-скоро не

Рядко

Рядко

Да, но използва
за това съобщителни изречения

По-скоро не.
Използва фра- Използва фраНо понякога
зи като „усзи като „усказва „гушкам“, покой се“, „не
покой се“, „не
когато иска да плачи“, когато е плачи“, когато е
бъде успокоен
разстроен
разстроен

Да, понякога се Да, понякога се
опитва
опитва
Да

Да, когато някой го попита
Да

Не, по-скоро
се разстройва,
оттегля се от
конфликта
Може да бъде
Може да бъде
убеден, склоубеден, склонен е да напра- нен е да направи компромис ви компромис
Може да израНе
зи съгласие или
несъгласие
Не
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През проследявания период детето успява да овладее социално приемлив начин за отказване и несъгласие – от поведенческо демонстриране на отказ достига до възможността
да изрази вербално желанието си или нежеланието си. Разширяват се интересите му, което
позволява комуникация по различни теми. Започва да инициира социално взаимодействие
първоначално по невербален начин, а впоследствие – и по вербален. Умее да се шегува на нивото, на което владее езика. Започва да говори за себе си. Не може да постигне компромис, да
изрази мнение, да изрази конфликт. Не успява да се включи в разговор в групова ситуация.
При сравнение между развитието на това дете с аутизъм с типичното речево развитие прави впечатление, че:
– детето с аутизъм не задава въпроси; дори когато иска да потърси информация, използва за това съобщителни изречения (децата с типично развитие на тази възраст–
4–6г. – умеят да задават въпроси;
– наблюдават се дефицити в очния контакт (очният контакт не липсва при децата с
типично развитие);
– темите за комуникация зависят много от неговите интереси (децата с типично развитие на тази възраст успяват поне за кратко да поддържат разговор дори и по теми,
които не представляват особен интерес за тях; техният репертоар от теми също така
е доста по-богат);
– не е особено инициативен (типично развиващите се деца са инициативни в комуникацията);
– участието в разговор в групова ситуация все още е невъзможно за него (това не е
проблем за децата с типично развитие).

Таблица 4
Разбиране на комуникацията
Февруари 2006
(4г.1мес.)

Септември
2006
(4г.8мес.)
Когато дейността му е
интересна, в
индивидуална ситуация
може да бъде
устойчиво
вниманието
му; в групова
ситуация – не

Февруари 2007
(5г.1мес.)

Септември
2007
(5г.8мес.)

Февруари 2008
(6г.1мес.)

Когато дейността му е
интересна, в
индивидуална ситуация
може да бъде
устойчиво
вниманието
му; в групова
ситуация – не

Устойчиво в
Устойчиво в
индивидуалиндивидуална
на ситуация, ситуация; сравнеустойчиво в нително устойгрупова ситу- чиво в групова
ация
ситуация

Качество на
вниманието
в групова и в
индивидуална
ситуация

Задържа вниманието си за
изключително
кратко време

Умения за слушане и запомняне

Запомня песни
(може да ги
разпознае, има
любими песни)

Добри умения

Добри умения

Добри умения

Добри умения

По-скоро не

Не винаги

Да

Да

Да

Да, конкретни
инструкции
в конкретни
ситуации
(напр. „Обуй си
обувките“)

Да

Да

Да

Да

Отговаря ли на
повикване по
име, НЕ, СПРИ
Изпълнява ли
инструкции
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Разбира ли
съществителни
имена
Разбира ли
глаголи
Разбира ли
КАКВО? КЪДЕ?
КОЙ?
Разбира ли
прости фрази за
миналото

Не е ясно

Да, много
Да, много
съществителни съществителни
имена
имена

Да

Да

Не е ясно

Не е ясно

Да

Да

Да

Не

По-скоро да

Да

Да

Да

Не

Да

Да

Да

Да

Разбира ли
речта извън
ситуацията „тук
и сега“

Не

Скорост на
преработка на
вербална информация

Не може да се
оцени

Да, когато се
Да, когато се
отнася до поотнася за познати за него
знати за него
събития или
събития или
хора
хора
Зависи от
Зависи от
Зависи от
фокуса на
фокуса на
фокуса на
вниманието му вниманието му вниманието му
(понякога му
(понякога му
(понякога му
е нужно малко е нужно малко е нужно малко
повече време
повече време
повече време
– от няколко
– от няколко
– от няколко
секунди до по- секунди до по- секунди до половин минута) ловин минута) ловин минута)
Да, когато се
отнася за нещо
интересно за
него

Да, когато се
отнася до познати за него
събития или
хора

Понякога му е
нужно малко
повече време

Разбиране на
основната идея
(пресъздадена
вербално)

Не може да се
оцени

Не може да се
оцени

Не

Не

Разбира ли въпроса ЗАЩО

Не може да се
оцени

Само относно
някои ситуации, които са
му познати и
ясни

Не

Не

Не

Не

Речников запас,
свързан с времето

Няма такъв

Няма

Не може да се
оцени

Не

По-скоро не

Да

Да

Не може да се
оцени

Не

Не

Не

Не

Не може да се
оцени

Не

Да, на нивото,
на което той се
шегува

Да, на нивото,
на което той се
шегува

Да, на нивото,
на което той се
шегува

Не може да се
оцени

Не може да се
оцени

По-скоро не

По-скоро не

Да, може да
играе игри
„наужким“

Не може да се
оцени

Не

Понякога

Понякога

Понякога

Разбира ли
въпроса КОГА
Разбиране на
загатнато значение
Разбира ли
хумор
Разбира ли
границата между фантазия и
реалност
Усеща ли собствените слабости
в разбирането

Знае частите на
Разбира и изЗнае частите на
деня (сутрин,
ползва „после“,
деня (сутрин,
обед, вечер);
„след малко“,
обед, вечер);
ден и нощ; дниможе да каже
ден и нощ; дните от седмицадните от седте от седмицата
та; сезоните
мицата
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Може ли да разпознае обект по
няколко негови
характеристики
(да асимилира
информацията и
да разбере смисъла Ј)
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Не може да се
оцени

Не

Не

Не

Не

За проследявания двегодишен период на развитие на това дете се повишава устойчивостта на вниманието му в индивидуална и в групова ситуация, което е маркер за подобряване
на уменията му за разбиране. От разбиране единствено на определени инструкции в конкретни ситуации започва да разбира отделни думи, инструкции и цели изречения, които се отнасят както до настоящата ситуация, така и до познати за него събития и хора от миналото или
до планиране на познати дейности в бъдещето. Разбира проста шега. Понякога усеща собствените си слабости в разбирането на речта. Разбира много понятия, свързани с времето.
При сравнение с разбирането при децата с типично развитие може да се отбележи,
че това дете с аутизъм се различава относно разбирането на реч, която е абстрактна (загатнато значение, разбиране на въпроса „защо“).
Таблица 5
Социално взаимодействие
Февруари 2006 Септември 2006 Февруари 2007
(4г.1мес.)
(4г.8мес.)
(5г.1мес.)

Септември
2007
(5г.8мес.)

Февруари
2008
(6г.1мес.)

Да, в ограниДа, но не вина- Да, но не винаМоже да
чен кръг дейМоже да
Споделеги. Зависи от
ги. Зависи от
споделя
ности (пеене,
споделя
но внимание
мотивацията му мотивацията внимание, но
игра с физичевнимание
в момента
му в момента зависи с кого
ска активност)
Използва другите за игра, за
Изпълнява
удовлетворяпоръчения,
Общува с
ване на нужда. Използва дру- инструкции;
познати,
Използва
Осъществява гите за игра, за
използва
Ниво на взаикогато те
другите инфизически кон- удовлетворядругите за
модействие с
проявят
струментално. такт, използва ване на нужда,
игра, удовдругите
инициатива;
Наблюдава ги усмивка и очен за оказване на летворяване
непознати
контакт, за да
помощ
на нужда,
наблюдава
изрази харесоказване на
ване, привързапомощ
ност.
Игри с размяна
Не
По-скоро не
По-скоро не
Да
Да
Наблюдава
Не взаимоги; сравнява
Взаимодейства с
Не им обръща
Не им обръсе с тях (какдействие с
връстници в
внимание.
ща внимание.
во правят,
връстници в
Наблюдава ги структурираПонякога ги
Понякога ги
какви игри,
структурирана
на ситуация.
наблюдава
наблюдава
играчки,
ситуация
Понякага ги
материали
наблюдава
имат)
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Взаимодействие с връстници в неструктурирана
ситуация
Как реагира,
когато другите
се опитват да
влязат в контакт с него?

Наблюдава
ги. Имитира
отложено във
времето

Наблюдава
ги. Имитира
отложено във
времето

Наблюдава ги

Имитира ги

Имитира ги

По-скоро ги
избягва

Понякога се
срамува

По-скоро се
отдръпва

Понякога отговаря, друг
път – не

Най-често
отговаря

Не винаги
Поглежда за
Рядко осъосъществява
Очен контакт в кратко, когато
ществява очен
По-скоро избягочен контакт
търси одоструктурирана
контакт в
в структурива очен контакт
ситуация
брение/чака
структурирана
рана ситуапохвала
ситуация
ция
Не винаги
По-добър очен
осъществява
контакт (в
очен контакт в
Очен контакт
Има сравнисравнение със По-добър очен неструктурив неструктурително добър
структурираконтакт
рана ситуация
рана ситуация
очен контакт
ните ситуа(но по-често,
ции)
отколкото в
структурирана)
Поддържа ли
подходящ очен Не може да се
Не може да се
Не винаги
Не винаги
контакт при
оцени
оцени
разговор
Изчакване на
Трудно му е да Трудно му е да
ред в структуНе чака ред
Да
чака ред
чака ред
рирана ситуация
Изчакване на
ред в неструкТрудно му е
Не чака ред
Не чака ред
Не чака ред
турирана ситуда чака ред
ация
Способност,
Повтаря думи
При подкана се Много често
желание за
и изрази. Не е
Не е склонен
опитва да ими- имитира при
имитация
склонен да имида имитира
подкана
тира
на действия,
тира действия
думи, звуци
Може да
Маха за довиж- Може да каже
каже „чао“
Използване на Не използва
дане, но трябва „чао“, когато е
или „здрасоциален познито дума,
да бъде подка- подканен да го вей“, когато е
драв
нита жест
подканен да
нен
направи
го направи

Много често
има добър
очен контакт, но не
винаги

Има сравнително добър
очен контакт

По-често да

Да

Рядко изчаква
Много често
е склонен
да имитира,
понякога и
без подкана
Поздравява
в отговон
на поздрава
на друг, не
инициира
сам поздрав
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По-разговорлив ли е в
определени
ситуации и с
определени
хора
Разбира ли
собствените
чувства на
гняв, страх,
тъга, радост
Разбира ли
чувствата на
другите
Отговаря ли,
когато друг
започне разговор
Може ли да започне разговор
с един човек
Може ли да започне разговор
в малка група
Изчаква ли
своя ред да
говори или
обсебва разговора
Следи ли за
отговора на
другия човек
Пояснява ли
какво е казал,
когато другите
не разбират
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Не може да се
оцени

Да

Да

Да

Да

Не може да се
оцени

По-скоро не

Вероятно започва да диференцира гняв и
радост

Да, гняв и
радост

Да, гняв,
тъга и радост

Не може да се
оцени

Не

Не

Понякога

Понякога

Не

Не

Рядко

Да

Да

Не

Не

Може да поиска нещо

Да

Да

Не

Не

Не

Не

Само сред
познати
хора

Не може да се
оцени

Не може да се
оцени

Не може да се
оцени

Не винаги
изчаква ред

Не винаги
изчаква ред

Не може да се
оцени

Не

Не

Не винаги

Не винаги

Не може да се
оцени

Не

Понякога
Понякога може
може да повда повтори
тори това,
това, което
което вече е
вече е казал,
казал, след
но по-често се
това се ототказва
казва

Умее ли да слуша активно

Не може да се
оцени

Не

Рядко

Как поддържа
разговора

Не може да се
оцени

Не може да се
оцени

Не може да се
оцени

Да, опитва
се

Да, понякога
дори и когато темата не
му е много
интересна
Отговаря на Отговаря на
въпросите
въпросите
Да, когато
темата му е
интересна
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Как прекратява Не може да се
разговора
оцени

Реагира ли
подходящо,
когато другите
приключват
взаимодействието
Дава ли си
сметка за нещата, които
слушателят
знае или не
знае
Използва ли
подходящ тон,
сила на гласа,
интонация
Разбира ли, че
е възможно да
повлияе върху
чувствата на
другите

Започва да
Започва да
говори за
говори за
нещо друнещо друго
го или се
или се препремества
мества фифизически на зически на
друго място друго място
Може да
Може да
вербализира вербализира
желанието си желанието
взаимодейст- си взаимовието да
действието
продължи да продължи

Не може да се
оцени

Не може да се
оцени

Не може да се
оцени

Не може да се
оцени

Може да вербализира желанието си взаимодействието да
продължи

Не може да се
оцени

Не

Не

Не

Не

Не може да се
оцени

Не

Не

По-скоро
говори тихо
и неясно

По-скоро
говори тихо
и неясно

Не може да се
оцени

Не

Не

Да, в опреДа, в определени ситу- делени ситуации
ации

През проследявания период детето повишава уменията си да реагира на поканите на
другите за взаимодействие. Научава различни правила на социалното взаимодействие,
свързани с редуване, изчакване, използване на социален поздрав. Научава се да имитира.
Наблюдават се различия относно уменията му за взаимодействие и разговор с познати
и непознати, с деца и възрастни. Започва да разбира някои от собствените си чувства.
Понякога има разбиране за начина, по който се чувства друг човек, предимно дете.
Особеностите на социалното взаимодействие на това дете с аутизъм в сравнение с
типично развиващите се деца могат да се открият по отношение на:
– демонстриране на различни умения спрямо различни хора (децата с типично развитие на 5–6г. по-скоро могат да използват уменията си за водене на разговор и взаимодействие както с познати, така и с непознати; те също така прилагат тези умения
в общуването си с връстници така, както и с възрастни);
– включването, поддържането, прекратяването на разговор са трудни за него;
– тонът, силата и интонацията на гласа му по-скоро не се променят според ситуацията.

Заключение
Профилите на овладяване на речта и свързаните с това комуникативни и социални
функции при индивидите с аутизъм могат да бъдат различни. Индивидуалните вариации
в тази област са характерни и за децата с типично развитие. Въпреки това в литерату-
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рата съществуват достатъчно емпирични данни, които очертават както нормативните,
типичните етапи и темпове на развитие, така и възможните вариации и отклонения в
овладяването на речта при деца в норма. Все още такива данни липсват за овладяването
на българската реч от деца с аутизъм. Това изследване представлява опит да се събере
информация за индивидуалния профил на овладяването и използването на речта от дете
с аутизъм.
Началото на периода на овладяване на речта на това дете може да се постави в началото на периода на проследяване–4г.1мес. Това е възрастта, в която детето има в активния си речник две думи, които използва епизодично. През проследявания период са
регистрирани следните особености:
– изключително късно начало на речевото развитие (след 4 годишна възраст);
– затруднение в овладяването на местоименията за първо и второ лице единствено
число;
– стратегията на овладяване на речта е предимно използване на готови фрази, а не
конструиране на собствени;
– необходимост от зрителна опора при разбирането на речта и конструирането на
собствени фрази;
– не се наблюдава характерния стадий на въпросите, типичен за нормативното развитие;
– често речта не се съпътства с характерния очен контакт;
– общуването се ограничава до теми, тясно свързани със специфични за детето интереси;
– липса на инициативност за общуване дори при наличие на съответните умения;
– социалните умения се различават в различни ситуации и с различни хора;
– нарушения на прагматичните аспекти на речта (тон, сила, интонация на гласа).

Тези находки съвпадат с наличните данни в литературата [8] за характерните особености в развитието на речта и комуникацията при деца с аутизъм.
Същевременно те могат да бъдат отправна точка за планирането на подходящи
интервенции, насочени към развитието на социалните и комуникативните умения на
децата с аутизъм. В терапията на тези ранни етапи трябва да бъдат използвани специфичните интереси на детето; да се използват нагледно-образни и нагледно-действени средства; да се работи едновременно в няколко направления – разбиране на речта,
натрупване на активен речников запас под формата на отделни думи и цели изречения,
стимулиране на уменията и желанието за социално взаимодействие под формата на
игри.
Данните от това изследване могат да послужат за отправна точка за провеждане на
по-нататъшни изследвания в областта. Те могат да са насочени както към проследяване
на други случаи с цел събиране на информация за различни варианти и профили на развитие, характерни за аутистичните деца, така и към изследвания, които търсят отговори
на конкретни изследователски въпроси. Въпросите, които повдига това изследване, могат да бъдат формулирани по следния начин:




Дали ранните интервенции (преди четиригодишна възраст), насочени специално
към речевото развитие, могат да подпомогнат този процес? Или късното начало на
речевото развитие е типично за децата с аутизъм и то не може да бъде повлияно?
Какви специални интервенции за овладяване на местоименията от първо и второ
лице могат да се планират? На какво ниво на речевото развитие могат да започнат
те?
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Наличието на адекватен очен контакт корелира ли с речевото, комуникативното и
социалното развитие на деца с аутизъм?
Могат ли да се коригират нарушнията в овладяването на тона, силата и интонацията
на гласа?
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Фактори, които определят времето на реакция
към промени на зрително движение
Биляна Захариева Генова*, Стефан Матеев Матеев**,
ЙОАхим Хонсбайн***
*
н.с. I ст., Институт по невробиология – БАН, 979 23 96, bi.genova@dir.bg
** проф. дн, Нов български университет, 979 23 63, smateev@nbu.bg
***
професор, д-р, Изследователски център „Лайбниц“ за работна среда и човешки
фактори, Дортмунд, Германия, hohnsbein@ifado.de
Известно е, че „по-силните“ стимули водят до по-късо време на реакция. Но какво е „сила“
на стимула, когато се реагира на промяна на движение? В изследването бяха използувани
стимули, съставени от случайно разпределени светли точки, които се движат на тъмен
фон. Движението се променяше внезапно както по посока, така и по скорост. Измерваше се
простото време на реакция на промяната (каквато и да е тя) и времето на реакция на избор (към промяна наляво или надясно). Установено бе, че времето на проста реакция се определя от големината на претеглената сума на колинеарната и нормалната компоненти на
промяната на вектора на движението. То се скъсява при по-висока начална скорост преди
промяната. Времето на реакция на избор обаче, се определя само от големината на нормалната компонента на промяната и не зависи от първоначалната скорост. Аспектите
на зрителната информация за движение, които определят изпълнението на задачите за
проста реакция и реакция на избор към промяна, са представени с математически модел.
It is known that “stronger” stimuli lead to shorter reaction times. However what is “strength” of the
stimulus when we react to a motion change? We used stimuli consisting of randomly distributed
light dots that moved in dark background. The motion abruptly changed in direction as well as in
speed. The simple reaction time to the change (whatever it is) and the choice reaction time (to change
either to the left or to the right) were measured. It was establishеd that the simple reaction time is
determined by the absolute value of the weighed sum of the collinear and the normal component of
the change of the velocity vector. It is shorter for higher initial velocity. However, the choice reaction
time is determined solely by the absolute value of the normal component of the change and does not
at all depend on the initial velocity. The aspects of the visual motion information that determine the
performance of the tasks of simple and choice reactions to a change are presented by a mathematical
model.

Въведение
Движения с постоянна скорост и посока се наблюдават рядко в ежедневието. При
локомоция – ходене и каране на кола, векторите на движенията в зрителното поле непрекъснато се променят както по големина, или скорост, така и по посока. Неведнъж
заобикалящата ни среда, например един автомобил, ни e поставяла задача за максимално

...
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бърза реакция. Обкръжаващите ни обекти се характеризират с различни признаци или
атрибути (форма, цвят, яркорст и т.н.). Но параметрите на движението, които определят
бързината на реакция към промени на движението, все още не са добре известни. Затова
настоящата работа е посветена на изследвания на времето на проста реакция и на времето на реакция при избор към стимули, които се състоят от промени на големината и
посоката на движение.
Времето на реакция към всеки стимул намалява с нарастването на неговата „сила“.
Тази зависимост може да се апроксимира с известната функция на Пиерон [4]
RT = C/Sn + RT0
където S е силата, или интензитета на стимула, измервана в подходящи физически
единици. Параметрите С, n и RTo се определят от вида на стимула и условията на наблюдение, но те остават постоянни при варирането на силата S. Константата С приравнява
единиците отляво и отдясно на равенството, а RTo е асимптотична стойност за времето
на реакция при много силни стимули. Равенството е емпирично; то не е свързано с определен модел или хипотеза, но дава добра основа за описание и предсказване на бързината
на реакция у човека. Обаче, за целта е необходимо да се определи параметъра сила на
стимула.
За подвижни стимули определянето на силата на стимула не е тривиално. Известно
е, че при задача за проста реакция към начало на движение силата на стимула е скоростта
на движение, като степенния показател n варира от 0.3 до 1 в изследванията на различни
автори. По-сложен е случая, когато изследваното лице трябва да реагира на промяна на
големината на скоростта на движение от V1 към V2, без да се променя посоката (фиг.1А).
Установено е [2], че тогава силата на стимула се определя от абсолютната стойност на
разликата между скоростта след и скоростта преди промяната, |V2-V1|. В предишни наши
изследвания [1,3], беше показано, че със сила |V2-V1| на стимула може да се апроксимира и простото време на реакция към промяна посоката на движение, но при постоянна
скорост (фиг. 1В).

Фигура 1. Геометрично представяне на параметъра |V2-V1|. Векторът на началното
движение е V1, векторът на движението след промяната е V2. Силата на промяната се
задава от дължината на вектора V2-V1 (А).При промяна на скоростта без да се променя
посоката (В).При промяна посоката на движение на ъгъл α без да се променя големината
на скоростта. Силата нараства с увеличаване ъгъла на промяна.

Една от целите на настоящата работа бе да се провери, дали параметърът |V2-V1|
може да опише бързината на реакция и към по-комплексни промени на движението, а
именно, към промени едновременно по скорост и посока. В предишни изследвания [1],
установихме, че когато се променя посоката на движение без да се мени скоростта, реакцията на избор се определя само от нормалната компонента на скоростта след промяната
(фиг. 4). Но не е известно дали и при произволна промяна на движението, по скорост и
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посока, реакцията на избор се определя само от този признак на промяната. Проверката
на това бе другата цел на настоящата работа.
Метод

Изследванията се провеждаха със стимул, състоящ се конфигурация от случайно
разпределени светли точки, които се движеха в невидима за наблюдателя апертура или
отвор. В процеса на движение точките се скриваха зад единия ръб на апертурата и съответно нови случайно разпределени точки се появяваха иззад срещуположния ръб. Разстоянието на гледане бе 30 cm. Изследваните лица фиксираха бинокулярно точка, намираща се право пред тях на екрана. Стимулът се представяше в кръгла апертура с диаметър
10 deg, която беше разположена 4 deg надясно от фиксационната точка. Гъстота средно
1.4 точки на cm2; всяка точка – с диаметър около 0.4 cm (0.75 deg) и с яркост 2.4 cd/m2;
Майкелсоновият контраст на точките беше 0.6. Движението на точките се управляваше
от компютър, който регистрираше и времената на реакция.

Фигура 2.
Илюстрирани са стимулите използвани в изследването. С V1 е означен вектора на
началното движение; с пунктирани линии е означен вектора V2 на движението след
промяната. (A) Стимули използвани в Експеримент 1 (B) Стимули използвани в
Експеримент 2 (C) Стимули използвани в Експеримент 3. Начално движение няма, затова
реакцията е към начало на движение
Експеримент 1

След предупредителен звуков сигнал конфигурацията от точки се появяваше на екрана и се движеше вертикално за време случайно избрано между 1 и 1.8 s (вектора V1 на
фиг. 2А). След това внезапно се променяха посоката на движение надясно под ъгъл α и
скоростта на V2 (вектора V2 на фиг. 2А) за 0.9 s. Посоката на вектора V1 се сменяше нагоре
и надолу, като векторите V2 бяха насочени винаги надясно. Началните скорости V1 бяха 4
и 8 dрs. При V1=4 dрs, V2 бяха 0, 1, 2, 3, 4, 5 и 6 dрs. При V1=8 dрs, V2 бяха 0, 2, 4, 6, 8, 10 и 12
dрs. Ъглите на промяна α бяха 20°, 60° and 120°. Изследваното лице изпълняваше задача
за проста реакция като натискаше един и същ бутон винаги с един и същ пръст, веднага
след като открие каквато и да е промяна на движението – по скорост, по посока или и по
двата признака. Участваха седем изследвани лица.
Резултатите са показани на фигура 3. Времето на проста реакция значимо намалява с увеличаване на ъгъла на промяна. Времето на проста реакция при 60о и постоянна
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скорост е по-късо от това при прекратяване на движението. Времето на проста реакция
намалява с увеличаване скоростите преди и след промяната. Ефектът от скоростта след
промяната е силно повлиян от ъгъла – и трите криви имат различен ход. Описанието
на данните с Пиеронова функция и сила на стимула |V2 –V1| (с пунктир на фиг. 3) обаче
се проваля. Съществен недостатък на използването на модула на разликата V2 –V1 е, че
максимумът на кривата за промяна на ъгъл 20о е при скорост след промяната приблизително равна на началната скорост. В действителност максимумът се получава изместен
наляво. Този резултат е много стабилен, той се получава при двете начални скорости и
при всички лица без изключение.
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Фигура 3.
Данни от опит 1. Нанесени са осреднени стойности за времето на проста рекция от
седем изследвани лица при три ъгъла на промяна на посоката.С пунктир са означени
изчислените с |V2-V1| криви. Изчисленият максимум при ъгъл 20o е при скорост след
промяната равна на началната скорост, докато емпиричният максимум е изместен
наляво, при по-ниска скорост. С плътни линии е означена апроксимацията на данните
с |aVC+bVN| (А) Данни при начална скорост 4 dps. Апроксимация на данните:
SRT=87/|0.39VC+0.61VN|0.8+219 (В) Данни при начална скорост 8dps и апроксимация с SR
T=114/|0.36VC+0.64VN|0.89+222

За да се интерпретират резултатите, нека разгледаме „анатомията“ на промяната
на вектора по скорост и посока. На фиг. 4 са показани векторите V1 и V2. Тяхната разлика е V2-V1. Този вектор е сума от два признака или компоненти на промяната. Едната
е VC – наричаме я колинеарна компонента на промяната. Колинеарната компонента VC
отразява увеличаването на разликата между реалната позиция на точките и позицията,
която биха заели ако движението беше продължило без промяна, със скорост V1 във
вертикална посока. Другата е VN – наричаме я нормална компонента на промяната. Тя
отразява колко бързо в хоризонтална посока, наляво или надясно, точките от конфигурацията се отдалечават от началното направление на движението. Нашата хипотеза е, че
времето на реакция към промяната се определя от тези две компоненти. Въпросът е как
се комбинират те.
Ясно е, че времето на реакция не се определя от простата сума на двете компоненти,
в такъв случай използването на |V2-V1| щеше да апроксимира емпиричните данни. Максимумът нямаше да се отмести.
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Може да се предположи, че времето на реакция се определя от тази компонента
на промяната, VC или VN, която се открива по-рано от зрителната система. Ако това
беше така, поне при някои от условията биха се получили бимодални разпределения
за времената на реакция.

Фигура 4.
“Анатомия” на промяната. Разликата между векторите на началното и на движението
след промяната е вектора |V2 –V1| . Той може да се представи като сума от две
компоненти или два признака на промяната – колинеарна, VC , и нормална компонента,
VN, |V2 –V1|=|VC +VN|

Предположихме, че времето на реакция се определя от абсолютната стойност на
претеглената сума на двете компоненти на промяната, S=|aVC+bVN|, a и b са теглата, като
a+b=1. Използувайки тази хипотеза, данните бяха апроксимирани с помощта на нелинейна регресия, която даде възможност да се определят стойностите на трите параметъра на Пиероновата функция, а също и на теглата, с които се сумират двата признака на
промяната. На фиг. 3 с плътни линии е показана апроксимацията на данните. Максимумът на теоретичната крива се отмества наляво, когато нормалната компонента участвува
в сумирането с по-голямо тегло, около 0.6, отколкото колинеарната компонента, чието
тегло е около 0.4. Или с други думи, оказва се, че зрителната система „счита“ нормалната
компонента за „по-важна“ отколкото колинеарната компонента.
Експеримент 2

След предупредителен сигнал конфигурацията от точки се появяваше на екрана и се
движеше вертикално (вектора V1 на фиг. 2В) 1.4 s. След това внезапно движението се променяше по посока наляво или надясно под ъгъл α и по скорост на V2 за 0.9 s (на фиг. 2В с
пунктирани линии). Бяха използвани две начални скорости, 4 dps и 8 dps. При 4 dрs скоростите след промяната V2 бяха 2 и 6 dрs. При V1= 8 dрs скоростите след промяната бяха 4
и 12 dрs. Ъглите на промяна α бяха 20° и 80°. Лицето изпълняваше реакция на избор като
натискаше ляв бутон с лява ръка, ако движението се е отклонило наляво, и десен бутон с
дясна ръка, ако движението се е отклонило надясно. В експеримента участваха шест лица.
Резултатите са показани на фиг. 5A. Времето на реакция при избор значимо намалява с увеличаване на големината на скоростта и на ъгъла на промяна на посоката. Всички
експериментални точки могат да се опишат с една Пиеронова функция със сила определена само от нормалната компонента на промяната и са показани на фигура 5В.
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Фигура 5.
Данни от опит 2. (А) Осреднени стойности за времето на рекция при избор от шест
изследвани лица. (В) Данните са апроксимирани с Пиеронова функция със сила на стимула
зададена само от нормалната компонента на промяната:
CRT = 119/|VN|0.38+232
Eксперимент 3

Апроксимацията на данните и за двете начални скорости само с големината на нормалната компонента на промяната можеше да означава, че бързината на реакция при избор не зависи от началната скорост. Тогава, би следвало изпълнението да е същото и при
нулева начална скорост. Затова беше проведен експеримент 3. Точките се появяваха на
екрана и вместо да се движат с начална скорост V1 бяха неподвижни. След това започваха
да се движат наляво или надясно под същите ъгли както в опит 2: 20° и 80° спрямо вертикалата (фиг. 2С). Скоростите бяха същите както в опит 2: 2, 4, 6 и 12 dрs. Изследваното
лице натискаше ляв бутон с лява ръка когато движението е наляво, и десен бутон с дясна
ръка когато движението е нa дясно.

Фигура 6.
Данни от опит 3. (А) Осреднени стойности за времето на рекция при избор от шест
изследвани лица. (В) Апроксимация на данните със сила на стимула зададена само от
нормалната компонента на скоростта: CRT=124/|VN|0.36+242
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На Фиг. 6А са показани осреднените данни за време на реакция при избор от шест
лица като по абцисата е нанесена скоростта. На Фиг. 6В са показани експерименталните
точки от фиг. 6А като функция на хоризонталната компонента на вектора на движение.
Забележително е, че формите на кривите от фиг. 5В и фиг. 6В са твърде сходни и практически могат да се апроксимират с едно и също уравнение. Изглежда, че скоростта преди
промяната не играе никаква роля при реакцията на избор!

Заключение
Когато настъпва промяна на вектора на движението, зрителната система разлага
вектора на движението след промяната на две ортогонални компоненти като извлича
два признака или компоненти на промяната, нормална VN и колинеарна компонента VC.
Те дават входна информация за механизмите на проста реакция и на реакция при избор,
като се използват по различен начин при изпълнение на двете реакции. При комплексни промени на движението силата на промяната се определя с абсолютната стойност на
претеглената сума на двете компоненти, S=|aVC+bVN|. При проста реакция колинеарната
компонента на промяната участва в сумата с по-ниско тегло от нормалната. Изглежда,
че зрителната система счита колинеарната компонента за по-маловажна от нормалната.
При задача за избор теглото на колинеарната компонента е нула и реакцията се определя
единствено от нормалната компонента. Изглежда, че при изпълнение на задача за избор,
началното движение и колинеарната компонента се игнорират, поне при определени условия.
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За доброто качество на живот особено важно е не само количеството сън през денонощието, но
и поддържането и запазването на специфичната му структура. Под структура се разбира правилното подреждане, продължителност и редуване на основните 5 стадия на съня. При около 20%
от населението е налице както недостатъчно количество нощен сън, така и нарушена структура поради неправилен режим или заболявания. Един от проблемните контингенти е този с
нарушено дишане по време на сън (обструктивна сънна апнея, ОСА). Изследваните лица с ОСА
бяха подложени на целонощна видео-полисомнографска регистрация. Бе намерено силно намалено количество на дълбокия, бавновълнов сън, често пълна липса на РЕМ-стадиите и преобладаващо количество 1 и 2 стадий. В същото време броят на микросъбужданията (араузъл) при тежки
случаи достигаше до 100 на час сън. След прилагането на назално обдишване с атмосферен въздух
под постоянно положително налягане следваше драматично подобрение в показателите: възстановяване на дълбоките стадии, компенсаторен ефект за РЕМ стадия (REM-rebound phenomenon)
и практическо елиминиране на периодите на пробуждане. В резултат на това още на следващия
ден се отбелязваше подобрение в бодростта, концентрацията, субективното чувство на дневна
сънливост, работоспособността и самочувствието. При късно прилагане на терапевтичните
мерки нарушените когнитивни функции се възстановяват най-бавно.
Quality of life is dependent not only on the total amount of night sleep, but also on the maintenance
and preservation of the sleep architecture. Under this term are listed the regular transition, duration
and alternation of the 5 sleep stages during the night sleep. It is established that 20% of the world population suffer both from insufficient sleep duration and altered strucure of sleep due to either illness
or bad sleep hygiene. A major contingency represent the Obstructive Sleep Apnea (OSA) patients. We
have studied OSA patients with all-night polysomnography. Severely reduced quantities of slow wave
sleep, frequently accompanied by total lack of REM sleep and predominantly shallow 1–2 stages
were found. The number of microarousals in severe clinical cases approached the number of 100 per
hour sleep. Following the application of nasal Continuous Positive Air Pressure (nCPAP) a dramatic
improvement was observed: restoration of deep sleep stages; REM Rebound Phenomenon; virtual
elimination of microarousal periods. A notable improvement in vigilance, concentration abilities and
elimination of excessive daytime sleepiness, as well as self-esteem and performance was observed. The
cognitive deficit was slow and difficult to overcome in cases of retarded therapy application.
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Въведение
Поради привидния покой по време на сън, дълго време се е смятало, че това е пасивно състояние. След въвеждането на електрофизиологичните изследвания в практиката става ясно, че сънят е силно хетерогенен, съставен от няколко стадия, по време на
които мозъчната активност за някои структури е също толкова интензивна, колкото и
по време на будно състояние. Разграничени са две основни фази на съня – НеРЕМ сън,
разделян от своя страна на повърхностен (стадии 1 и 2) и дълбок бавновълнов (стадии 3 и
4), както и РЕМ сън, характеризиращ се с бързи очни движения, силно потисната мускулна активност и съновидения. Едно последователно преминаване от първи до четвърти
стадий на НеРЕМ съня и РЕМ се нарича сънен цикъл. Средно неговата продължителност е около 90 минути, като за една нощ нормално се наблюдават 4–6 цикъла. В първата
половина на нощта преобладава бавновълновият сън, а във втората част – РЕМ сънят.
Все още не е установена точната физиологична роля на всеки един отделен стадий. Със
сигурност обаче се знае, че за правилното функциониране на човешкия организъм през
деня е необходимо достатъчно продължителен сън през нощта с оптимално съотношение и последователност на отделните стадии [1]. Редица заболявания могат да доведат до
нарушена архитектура на нощния сън с променено количество и дори до липса на някои
от стадиите. Обструктивната сънната апнея (ОСА) е често срещано и социално значимо
заболяване. Характеризира се с многократно повтарящи се дихателни паузи по време на
сън поради периодичен колапс на меките горни дихателни пътища. Паузите в дишането
водят до хипоксия на мозъка и до чести неосъзнати микросъбуждания (араузъл) [2], които силно фрагментират съня и нарушават неговата структура с преобладаване на повърхностните стадии на НеРЕМ-съня и частична или пълна загуба на РЕМ и на дълбоките
НеРЕМ стадии. Резултатът е прекомерна дневна сънливост поради непълноценен сън и
специфично нарушаване на когнитивните функции – внимание, реч, памет, екзекутивни
функции, гъвкавост на мислите, абстрактно мислене [3]. В настоящето изследване ние
изследвахме различни параметри на съня при 20 пациента с обструктивна сънна апнея и
настъпилите промени в тях след започване на терапия.

Методология
Бяха изследвани 20 случайно подбрани пациента с обструктивна сънна апнея на
възраст между 30 и 65 години, преминали на диагностика и терапия в медицински център „МАНА“, гр. София.
Преди изследването всеки от тях беше помолен да попълни въпросник с Epworth
Sleepiness Scale – международно приета скала за субективна оценка на дневната сънливост, при която изследваното лице оценява количествено вероятността да задреме в осем
примерни ситуации [4]. За всяка една от тях възможните отговори са четири – „никога не
задрямвам“ (0т.); „понякога задрямвам“ (1т.); „често задрямвам“ (2т.) и „винаги задрямвам“ (3т.). Максималният брой точки е 24 (екстремна дневна сънливост), минималният е
0 (липса на сънливост), като резултат над 7 се смята за патологичен [5].
След попълването на въпросника пациентите бяха подложени на целонощно изследване на съня посредством видео-полисомнография. Използваната апаратура за регистрация и анализ беше Alice3 и Alice5, Respironics Inc.® а използваните nCPAP апарати
за корекция на дихателните нарушения по време на сън – REM Star Auto, Respironics Inc.®
при автоматичен режим на работа. Изследването на всеки от пациентите се проведе в две
части в рамките на една нощ. През първите два часа от съня се извършваше многоканална
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полифизиографска регистрация, като параметрите от интерес в настоящата статия бяха:
два електроенцефалографски (ЕЕГ) канала (C3A1 и C4A2 отвеждания, базирани на международната система за поставяне на електроди 10–20), ляв и десен електроокулографски
(ЕОГ) канал за следене на очните движения, електромиографски (ЕМГ) канал за отчитане
на мускулния тонус, пиезоелектрично отчитане на дихателния поток и тензометрична
регистрация на дихателните движения на гръдния кош и корема, пулсов оксиметър за
процентното съдържание на кислорода в кръвта. Във втората част на изследването бяха
регистрирани същите показатели, но вече при коригирани дихателни нарушения на пациентите посредством апарат, подаващ въздух под постоянно повишено налягане (nCPAP).
Целонощният полисомнографски запис беше анализиран и валидизиран ръчно на
30-секундни участъци (епохи). Стадиите на съня бяха определени според специфичната
за всеки от тях електроенцефалографска мозъчна активност въз основа на класическите критерии за скориране на Рехтсхафен и Кейлс [6]. Микросъбужданията (араузълите) в
ЕЕГ бяха определяни според препоръките на Американската асоциация по нарушенията
на съня (ASDA, 1992) – поява на ЕЕГ-ритъм с по-висока честота (алфа или тета вълни) с
продължителност 3–15 секунди на фона на по-бавна ЕЕГ активност [7]. За дихателна пауза
(обструктивна апнея) се приемаше липсата на въздушен поток през носа и устата на пациента за повече от 10 секунди при запазени дихателни движения на гръдния кош и корема.
Част от регистрацията на полисомнограма с продължителност от 20 секунди е
представена на фиг. 1.

Фиг. 1.
Полисомнограма. (REOG и LEOG – десен и ляв канал за очните движения (ЕОГ); C3A1
и C4A2 – ЕЕГ-канали; CHINEMG – канал за мускулната активност; Flow – дихателен
поток; THO – дихателни движения на гръдния кош и корема; Micro – микрофон, отчитащ
хъркането; ECGI, II – ЕКГ канали, RR – пулсова честота).
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След ръчното валидизиране на целонощния запис, автоматично бяха изчислени
следните параметри на съня:
Количество на отделните стадии на съня – процентното съотношение на стадиите беше изчислено спрямо общото времетраене на съня (Total Sleep Time, TST). Нормално
първи стадий при възрастни индивиди заема около 2–5% от TST, втори стадий–45–55%,
трети и четвърти стадий (бавновълнов сън или SWS) – между 13 и 23% и РЕМ стадий –
между 20 и 25%.
Индекс на микросъбужданията (Араузъл индекс, ArI) – показател за фрагментираност и нестабилност на съня. Представлява общия брой араузъли, разделен на общото
времетраене на съня.
Ефективност на съня – показател, който дава отношението в проценти между общото времетраене на съня и времето, прекарано в леглото (Time in Bed, TIB). Нормалната
стойност за възрастните е около 95%.
Процентът на времето, прекарано в будно състояние в рамките на целия период на
съня –(InterSleep wake).
Индекс на дихателните нарушения (Respiratory disturbance index, RDI) – броят на
дихателните нарушения, разделен на общото времетраене на съня. Индекс със сгойност
над 5/ч. сън се счита за патологичен.
Насищане на кръвта с кислород (кислородна сатурация) – нормално трябва да е
постоянно над 90%.
Посочените параметри бяха сравнени преди и след корекция на дишането чрез
апарат, подаващ въздух под постоянно повишено налягане посредством назална маска
(nCPAP апарат).
Данните бяха обработени статистически по метода T-тест чрез програмния продукт Statsoft Statistica 7.

Резултати
Избраните за изследването пациенти бяха с различно изразена изходна оценка на
дневната сънливост по скалата на Epworth – от нормален до патологичен брой точки,
средна стойност 8,14 (SD=5,63).
В първата част на изследването всички пациенти показаха патологичен индекс на
дихателните нарушения – RDI средно 96,7/ч. сън (SD=9,16). Структурата на съня беше
силно променена, като при повечето от тях беше регистриран единствено сън в повърхностните стадии 1 и 2 на НеРЕМ съня, без наличие на дълбоките стадии и без РЕМ. При
малка част от пациентите се наблюдаваха кратки епизоди на бавновълнов и на РЕМ съня,
фрагментирани от чести пробуждания. Процентното отношение на отделните стадии
беше следното–32,56% за първи стадий, 63% за втори стадий, 2,9% и 1,39% съответно за
дълбоките стадии на НеРЕМ и за РЕМ съня. Ефективността на съня, както и времето,
прекарано в будно състояние в рамките на целия период на съня също беше променена.
Индексът на микросъбужданията ArI беше патологичен при всички изследвани лица –
средна стойност 83,9/ч., (SD 25,3). Насищането на кръвта с кислород (сатурация) беше
по-ниско от нормалното – средно 87,9% (SD 4,82).
На фигура 2 е представена графично структурата на съня при един от изследваните
пациенти. Ясно се вижда пълната липса на трети и четвърти стадий и на РЕМ, както и
честите епизоди на будност, накъсващи съня.
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Фиг. 2.
Хистограма за структурата на съня при пациент с обструктивна сънна апнея без
корекция на дишането с nCPAP. Преобладават повърхностните стадии 1 и 2 с кратък
епизод на 3 стадий; липсва РЕМ. (По абсцисата – часовете от денонощието, по
ординатата – стадиите на съня; WK – будно състояние, REM – РЕМ стадий; S1, S2, S3 и
S4 – съответно стадий 1, 2, 3 и 4 на НеРЕМ).

След поставяне на nCPAP и коригиране на дишането посредством подаване на атмосферен въздух под налягане се наблюдава драматична промяна в наблюдаваните параметри
в рамките още на същата нощ. Индексът на дихателните нарушения спадна до нормалната
стойност 3,4/ч. сън при SD 3,09. Повърхностните стадии на НеРЕМ съня се доближиха до
нормалните процентни съотношения съответно 7% и 33,6% за първи и втори стадиий, а
при трети и четвърти стадий на НеРЕМ съня, както и за РЕМ се наблюдава силно компесаторно увеличение–30,9% за бавновълновия и 27,6% за РЕМ съня (REM Rebound феномен).
Това са процентни части от общото количество сън (TotalSleepTime), а не просто вътрегрупово увеличение. Индексът на микросъбужданията спадна до 3,5/ч. Кислородната сатурация достигна стойности 93,3% (SD 2,28). Ефективността на съня и епизодите на будност в
рамките на съня не показаха статистически значима разлика преди и след терапия.
Възстановената структура на съня при едно от изследваните лица след корекция на
дихателните паузи е показана графично на фигура 3.

Фиг. 3.
Хистограма на структурата на съня при пациент с обструктивна сънна апнея след
корекция на дишането с nCPAP.. Възстановена е нормалната структура с наличието
на всички стадии във физиологично съотношение и последователност. (Означенията са
същите както при фиг. 2).
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На таблица 1 са представени промените в резултатите от изследването. Всички
проследени параметри, освен ефективността на съня и епизодите на будност в рамките
на съня, показват ниво на значимост р < 0,001.
Таблица 1.
(RDI-индекс на дихателните нарушения; NREM S1 – първи стадий, NREM S2 – втори
стадий; NREM SWS – бавновълнов сън; REM – РЕМ стадий; ARI – индекс на микросъбужданията; InterSleep WK – епизодите на будност в рамките на съня; средна Sat. –
средно насищане на кръвта с кислород).

Заключение
Нарушенията на съня са все още малко позната област в изследванията както на
медицината, така и на психологията. В същото време те водят до тежки нарушения във
всекидневните функции. Повтарящото се многократно запушване на горните дихателни
пътища по време на сън – обструктивна сънна апнея – е едно от тези заболявания. Редица
автори описват специфично засягане на когнитивните функции, свързано със синдрома
на ОСА – паметови нарушения (увреждане на оперативната и контекстуалната памет),
нарушения на мотивацията, вниманието, речта (бавна, монотонна, ограничен речник,
кратки изречения, повторения), увреда на способността за анализ и синтез, липса на
гъвкавост в мисленето, стереотипно поведение [8, 9]. Прекомерната дневна сънливост е
характерна при тези хора и представлява сериозен социален проблем – свързана е с повишен риск от катастрофи (нерядко с фатален край), произшествия на работното място,
проблеми със семейството и нарушение в социалните функции на индивида. Причините
за тези нарушения от една страна се дължат на фрагментацията и нарушената структура
на съня, а от друга – на нощната хипоксия на мозъка поради многократно повтарящите
се дихателни паузи.
Изследваните от нас пациенти бяха с тежко изразен синдром на обструктивна сънна апнея, недиагностициран и нелекуван в продължение на много години. Без корекция
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на дишането, нощният сън при тези хора беше представен предимно от повърхностните
стадии 1 и 2, и едва малка част от пациентите достигнаха в намалено количество дълбоките стадии 3 и 4 и РЕМ съня. След прилагане на терапия с апарат, подаващ въздух под
повишено налягане, последва драстично подобрение в наблюдаваните параметри. Още
в рамките на същата нощ беше отчетено възстановяване на нормалната сънна архитектура с появата на всички стадии във физиологично съотношение и последователност.
Индексът за дихателните нарушения и индексът на микросъбужданията достигнаха референтни граници. Eфективността на съня и епизодите на будно състояние след първоначалното заспиване не показаха съществени промени. Характерно е обаче бавното и
трудно възстановяване на когнитивния дефицит – предмет на друго съобщение.
Синдромът на обструктивната сънна апнея и благоприятните ефекти на nCPAP терапията все още остават малко познати сред обществото и специалистите. С изложените
в това изследване данни и резултати имаме за цел да обърнем внимание върху сериозността на проблема и върху високата ефективност на съществуващия метод за терапия чрез
постоянно подаване на въздух под налягане.
Всички данни и графични изображения представляват изключителна собственост
на МЦ МАНА, София.
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Взаимоотношение между синдромите
на хиперактивност с дефицит на внимание
(ХАДВ) и Дислексия при оценка
на процеса писане под диктовка
Албена Володева Игнатова
aсистент, докторант на НБУ, директор на МП „Специална педагогика“
8110 685, aignatova@nbu.bg
Цел на изследването е да установи взаимоотношението между синдрома на хиперактивност
с дефицит на вниманието (ХАДВ) и дислексия при оценка на процеса писане под диктовка.
Основната хипотеза предполага, че ХАДВ рефлектира по специфичен начин върху умението
за писане под диктовка и наблюдаваните грешки не са коморбидно присъствие или вторично
развитие на дислексия. Изследвахме типовете грешки на експериментална група на ученици
с ХАДВ, на експериментална група на ученици с дислексия и на контролна група. Оказва се, че
съществува разлика в характера на грешките, които допускат двете експериментални групи. ХАДВ се характеризират с правописни грешки и недовършване работата до край. Групата на децата с дислексия допускат т. нар. „специфични грешки“. Липсва статистическа
значимост между обобщените резултати на двете групи, но качествения анализ потвърждава различния характер на типовете грешки в експерименталните групи, което потвърждава първоначално издигнатата хипотеза. Анализът на писмената продукция подпомага
разкриването и обясняването на невропсихологичните механизми при ХАДВ и дислексия.
Разграничаването на типовете грешки подпомага диференциално-диагностичния процес.
The purpose of the study is to understand the relationship between Attention-Deficit Hyperactivity
Disorder (ADHD) and Dyslexia in assessing the writing process under dictation. The main hypothesis: ADHD specifically reflects the ability of writing under dictation, so the mistakes are not reflection from comorbidity or associated development of dyslexia. The method includes 3 groups – group
of ADHD, group of Dyslexia and controls. Each group consists of boys and girls at age between 9–12
years. They were diagnosed by the ICD–10 criteria by the expert team. All computations have been
done by SPSS (V.15). Results: There is qualitative and quantitative difference between the two experimental groups in the tests for writing under dictation. Discussion: The ADHD-group demonstrates
unique mistakes that are not comorbid co-occurrence of Dyslexia. The result is important for helping
the differential diagnostic process between ADHD and Dyslexia.

Въведение
Синдромът на хиперактивност с дефицит на внимание (ХАДВ) е нарушение, което
в различна степен афектира едно на всеки 30 деца и оказва влияние през целият им живот. ХАДВ засяга почти всички области на функциониране-придържането към социалните норми, психичното здраве, успехът в училище и на работното място. Голяма част от
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децата с ХАДВ биват диагностицирани като носители на коморбидно специфично нарушение на способността за учене (Дислексия). Един от основните критерии за оценка на
акдемично функциониране изобщо, и дислексията, в частност, е оценката на писмената
продукция под диктовка. Все още няма категоричен отговор на въпроса дали писмените
затруднения, които децата с ХАДВ демонстрират са уникални и се дължат на специфичните особености на природата на това нарушение или представляват коморбидно присъствие на дислексия. Статията разглежда взаимоотношението между двата синдрома
при оценка на процеса писане под диктовка.

Хиперактивност с дефицит на внимание (ХАДВ)
През последните 20 години синдромът на хиперактивност с дефицит на вниманието (ХАДВ) се определя чрез три основни симптома-лоша концентрация на вниманието, хиперактивност и импулсивност или неспособност да регулират своето поведенеие
спрямо ситуацията (Barkley, 2006[6]). Тези поведенчески дефицити се появяват относително рано през детството, обикновено преди 7-годишна възраст и продължават да
присътват по време на развитието. Трите основни нарушения се редуцират до две, като
хиперактивността и импулсивността оформят единен симптомокомплекс. В резултат се
оформят три подгрупи на ХАДВ, които са описани в съвременните диагностични класификатори, а именно: ХАДВ с преобладаващ дефицит на вниманието; ХАДВ с преобладаваща хиперактивност-импулсивност и ХАДВ-комбиниран тип (DSM-IV-TR, 2000[5]).
Разпространението на ХАДВ сред детската популация е приблизително между 3–7%,
като същесвтува мнение, че нарушението засяга преимуществено момчетата, в съотношение 3:1. Нарушението персистира и в зряла възраст между 30–50% от клинично диагностицираните случаи. Все повече автори засягат проблема за връзката между ADHD и
процесът на ограмотяване. По-голяма част от изследванията свързват това нарушение
предимно с четивни затруднения в областта на разбиране на прочетеното (Pennington et
al., 1993[12]; Игнатова, 2006[1], 2008[2]). В литературата липсват изчерпателни данни за
писмената форма на речта при ХАДВ.

Дислексия на развитието
(Специфино нарушение на способността за учене)
Дислексия на развитието се характеризра с несъответствие между потенциалните възможности на индивида и неговите реални постижения. Специфичното нарушение
на способността за учене се разминава с инетлигентността, мотивацията и предоставените възможности за обучение (Матанова, 2001[3]). Въпреки, че диагнозата и точните
характеристики на това нарушение са все още дискусионни, съвременното развитие по
отношение на знанието за епидемиологията, невробиологията и генетиката, както и когнитивното функциониране, дават отговор на все повече въпроси. Днес дислексията се
определя като невроповеденческо нарушение, което засяга между 5–7% от децата в начална училищна възраст (International Dyslexia Association, 2002[8]). В България според
епидемиологично проучване, реализирано в град София, около 6% от децата в начална
училищна възраст са носители на дислексия (Тодорова, 2005[4]). Освен споменатите затруднения в овладяването на основните училищни умения-четене, писане и математика,
тези деца демонстрират и редица поведенчески симптоми, като свърхактивност, импусливност и нарушено внимание (Игнатова, 2006[1]).
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Изследванията показват, че се наблюдава честа коморбидност между ХАДВ и дислексия. При децата с ХАДВ, към основните симптоми на нарушено внимание, импулсивност и хиперактивност, почти винаги присъстват характеристиките на „обучителни
затруднения“ и „ниска академична успеваемост“ (Marshal & Hynd, 1997[10]). Проучванията върху коморбидността между двете нарушения варира приблизително между 20%
(Javorsky, 1996[9]) и 50% (Riccio & Jemison, 1998[11]). Разликите се определят от начина,
по който се определят специфичните нарушения на спосбността за учене (Дислексия)
или се поставя диагнозата ХАДВ.
Основна цел на настоящето изследване е да установи какво е взаимоотношението
между ХАДВ и дислексия при оценака на писмената продукция под диктовка. Представените резултатите са част от по-мащабно емпирично изследване, свързано с взаимоотношението между двата синдрома при оценка на основните училищни умения.

Задачи на изследването
1. Да се подбере адекватна за целта методика-подходяща диктовка на тескт.
2. Да се оформят експерименталните групи изследвани лица: експериментална група
на децата с ХАДВ, експериментална група на деца с дислексия и контролна група
(деца без обучителни и емоционално-поведенчески разстройства). Изследваните
лица следва да са на възраст не по-малко от 8,9 г. и на не повече от 12,0 г.
3. Да се нарави количествен и качествен анализ на получените данни.

Хипотези на изследването
Задачите на емпиричното проучване са свързани с проверката на следните хипотези:
Хипотеза 1

Предполага се, че ХАДВ рефлектира върху академичните умения (и в часност върху умението за писане под диктовка) по специфичен начин. С други думи, характерът
на грешките при ХАДВ и дислексия е различен. Наблюдаваните затруднения при писане под диктовка са качествена реакция от взаимодействието с основните симптоми на
ХАДВ, а не коморбодно присъствие или вторично развитие на дислексия.
Хипотеза 2

Предполага се, че между ХАДВ и дислексия същесвтува статистически добре изразена коморбидна проява. В настоящето изследване, това ще означава, че ще има деца,
при които ще се наблюдават всякакви типове грешки.
Хипотеза 3

Предполага се, че хиперактивното поведение и дефицита на внимание са фон, предшестващ появата на дислексия, което в настоящето изследване ще се прояви като липса на количествена и качествена разлика между затрудненията при писане под диктовка
между двете групи.
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Изследвани лица
За осъществяване на целта и задачите на експеримента бяха формирани три групидве експериментални групи: 1) Деца с ХАДВ–40 ученици, обучаващи се масови училища
в 2 и 3 клас. 2) Деца с дислексия–40 ученици, обучаващи се масови училища в 2 и 3 клас.
Формирана бе и контролна група (КГ) от 40 ученици на същата средна възраст. Основен
фактор за включване на изследваните лица в тази група като контролни е дефинирането
им като деца без обучителни и емоционално-поведенчески разстройства.
Всички изследвани лица са на възраст между 8,9 и 12,0 години. Общо бяха изследвани 120 деца–73 момчета и 47 момичета. Тъй като броят на момчетата и момичетата
в отделните групи е недостатъчен, няма да търсим влиянието на фактор пол. Изборът
на възрастта не е случаен-предполага се, че до края на втори клас, основният процес на
ограмотяване е приключил-базисните умения са добре усвоени и автоматизирани. Счита
се, че след завършване на двегодишния период на начално ограмотяване, наличието на
затруднения в изследваната област са симптоми на някаква форма на нарушение.
Изследването бе проведено през периода 2005–2008 година в условията на логопедичните кабинети за диагностика, терапия и превенция на комуникативни нарушения към Държавен логопедичен център-София (17 СОУ, община „Красна поляна; 151 Национално СОУ, 145
СОУ), с районни логопеди Екатерина Тодорова, Дамян Николов; Цветелина Стоянова; Росица
Петкова); Център „Социална комуникация“, ръководител доц. д-р Виолета Боянова и деца от
„Областен диспансер за психични заболявания-София град“ ООД, с директор д-р Л. Живков.

Избор на стимулен материл
Основна задача при планирането на изследването беше да се подбере прецизен стимулен материал. За цела беше използвана диагностичен текст за диктовка в сборник за
диктовки на Държавен логопедичен център. Дължината и сложността на текста са съобразени с Държавните образователни изисквания на МОН.

Процедура
Избраният текст се прочита веднъж, след което се преминава към неговото диктуване. Всяка диктувана част се прочита веднъж, след което се повтаря след 5–7 секунди.
Диктуващият отбелязва наличието на нов ред и препинателни знаци. Ако детето не успее да запише издиктуваният фрагмент или забрави част от него, не получава право за
повторен прочит. След приключване на диктовката, тя се прочита още веднъж изцяло, с
което се дава възможност на изследването лице да провери своята продукция. За всякакъв род грешка се отнема 1 точка. Максималният резултат е 20 точки. Статистическият
анализът е на базата на верните отговори.

Резултати и дискусия
В контролната група средната стойност общо за групата е 18,21, в експерименталната група на учениците с дислексия е 7,2, а в групата с ХАДВ е 5,8. Всички описателни
статистики са представени в таблица 1 и са илюстрирани на графика 1.
1

Максималният резултат е 20 точки, а за всяка грешка се отнема по една точка.
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Таблица 1.
Описателни статистики на резултатите от диктовка за трите групи.
Група
Контролна група

Дислексия

ХАДВ

Момче

Момиче

Общо

Момче

Момиче

Общо

Момче

Момиче

Общо

Брой

19

21

40

25

15

40

29

11

40

Средна
стойност

17,8

18,4

18,2

5,7

9,5

7,2

2,7

13,9

5,8

Минимум

7,0

15,0

7,0

,0

,0

,0

,0

5,0

,0

Медиана

19,0

19,0

19,0

5,0

10,0

9,0

1,0

15,0

2,5

Максимум

20,0

20,0

20,0

18,0

17,0

18,0

20,0

20,0

20,0

Ст. отклонение

3,5

1,4

2,6

5,3

4,5

5,3

4,3

5,1

6,8

Графика 1.
Резултати на трите групи при диктовка на текст.

Дисперсионният анализ показва, че има разлика между трите групи (F(2, 117)=
68,37, p<0.01). Тестът на Стюдънт-Нюман-Колс показва, че резултатите на контролната
група се различават от тези на другите две групи (p<0.05); докато групата на децата с

...
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ХАДВ и на децата с дислексия образуват едно подмножество, като между техните резултати липсва статистически значима разлика (p=0.238).
Учениците в контролната група, успешно се справят с писането под диктовка на
свързан текст. Те демонстрират задоволително познаване на правописните и пунктуационните правила, имат добра скорост на писане и добре оформен почерк. Количеството
на наблюдаваните правописни грешки са в рамките на нормалното и нямат специфичен
характер. Касае се предимно за пропускане на букви в многосричните думи със струпани
съгласни.
В експерименталната група на учениците с дислексия се наблюдава тенденция за
разлика по пол. Броят на момчетата и момичетата е недостатъчен и не бихме могли да
пристъпваме към анализ в тази посока. Отбелязан е минимум за момчетата и момичетата изчислен на 0,0, което означава, че някои ученици и от двата пола са демонстрирали
повече от 20 грешки при писане под диктовка.
В качествено отношение съществува тенденцията към допускане на специфични
грешки. Преобладават грешките от типа пропускане и замени на ниво дума, обеззвучаване при писане на букви в краесловие, редуциране на срички в многосрични думи, пропускане на думи или фрази. Като цяло се наблюдава бавен темп на писане и лош почерк. За
разлика от децата с ХАДВ, дислексиците се справят с пунктуационните правила. Бихме
могли да предположим, че се касае за нарушения, засягащи предимно езиковото функциониране и по-точно, неговият фонологичен аспект. Ето защо учениците с дислексия се
затрудняват предимно при изписването на текст под диктовка, а не толкова при спазване
на пунктуационни правила. Освен това, по време на диктовката, експериментатора обявява започването на нов ред, което стриктно е спазено от тези деца.
Резултатите в групата на децата с ХАДВ имат различно измерение. Наблюдава се
тенденция за разлика по пол. Момчетата демонстрират средна стойност, изчислена на
2,7, докато при момичетата тя е по-висока–13,9. Минимумът при момчетата е 0,0, което
означава, че има деца, които са направили повече от 20 грешки на диктовката, или напълно са отказали да пишат. При момичетата този минимум е 5,0, което дава минимум общо
за групата 0,0 (вж. таблица 1 за подробни резултати).
Прави впечатление, че грешките на децата с ХАДВ не повтарят тези на децата с дислексия. Ниските резултатите са предимно свързани с неизпълнение на задачата, писане
под диктовка само на няколко изречения, след което детето насочва вниманието си към
друг стимул. За хиперактивните деца се оказва трудна задача да се върнат към преустановената дейност, след като са демонстрирали трайна липса на интерес към нея. Наблюдава
се тенденцията за неспазване на главните букви в началото на изреченията и прилагането на съответната пунктуация. Въпреки, че диктуващият отбелязва наличието на нов
ред, децата с ХАДВ не го спазват. Забелязва се се още една особеност-хиперактивните
деца са склонни към макрография. В началото на диктовката те са склонни да спазват
границите на реда. След второто-третото изречение техният почерк става все по-голям,
като се стига до изписване на едно изречение върху цялата страница. Първичното нарушение в инхибиторния контрол, според модела на Barkley (1997[7]), засяга и моторното
изпълнение. Именно този модел бихме приложили за интерпретация на наблюдаваното
явление. Следването на големината на реда и поддържането на равномерен почерк е фина
моторна дейност, която изисква целенасочено поведение, което да е устойчиво. Освен
това, самият акт на писане не носи своевременна награда. За нейното изпълнение липсва
мотив. При децата в норма, умението за самоконтрол в тази възраст е развито в достатъчна степен, за да служи за тяхното целенасочено поведение, въпреки че то не носи своевременна награда. Ученикът в норма вече е успял да сформира една нагласа, че ученето
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е задължение, с което той следва да се справя, съобразявайки се социалните норми. За
ученикът с ХАДВ учебната дейност не представлява стимул, който е свързан с общоприета социална норма към която да се стреми. Тя не представлява и стимул, носещ своевременна награда. Предполага се, че това е причината хиперактивните деца да се провалят
в подобни задачи. При прилагане на подходяща поведенческа интервенция, учениците с
ХАДВ успяват успешно да овладеят и приложат необходимите знания. Склонни сме да
потвърдим предположенията в литературата, че ХАДВ е нарушение не на това, как се
прави определена задача, а кога да се направи (Barkley, 2006). В обобщен план, децата с
ХАДВ демонстрират добра скорост на писане, сравнима с нормата. Това, което ги отличава и от двете предходни групи, е невъзможността да довършат задачата си докрай-те се
отказват да пишат под диктовка. Почеркът е неоформен, нечетлив и мактографичен.

Заключение
Склонни сме да заключим, че диктовката на текст има дискриминативна стойност,
по отношение диференцирането на норма/дислексия/ ХАДВ, като прецизната диагностика изисква подробен качествен анализ. Типовете грешки, които правят децата с дислексия и с ХАДВ са в подкрепа на Хипотеза 1 – двете нарушения рефлектират по различен начин умението за писане под диктовка. Хипотези 2 и 3 не са в синхрон на получените
резултати. Нарушенията при двата типа заболявания са различни и нямаше деца с двата
типа нарушения.
Природата на взаимоотношението между ХАДВ и дислексия следва да бъде прецизно изследвана. Нараства нуждата от по-високи стандарти, които да се прилагат при
диагнозата и диференциалната диагноза на двете нарушения. Индентифицирането на
специфичните проблеми, свързани с овладяването на основните училищни умения и в
частност на писмената форма на речта, имат важно занчение за реализирането на качествено различни форми на терапия-образователна, поведенческа, когнитивна. Подобен
род изследвания подпомагат разработването и прилагането на диференциални образователни подходи, необходими за успешното осъществяване на приобщаващото образование на децата с ХАДВ и дислексия.
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МОТИВАЦИЯ ЗА КОМУНИКАЦИЯ
БЕЗ ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ С ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
Дора СТОИЛОВА Левтерова
доцент,д-р, ПУ „Паисий Хилендарски“
032/ 261 702, doralg@uni-plovdiv.bg
Просоциалното и хуманно отношение към хората с увреждания е показател за развитието на
обществото.Емпиричният материал е в дихотомните модели хора в норма – хора с увреждания, хора с увреждания – хора с увреждания.В съобщението се представят факти и тълкувания
на отивационните аспекти на комуникацията с хора с увреждания. Анализите на фактологическите данни от изследването са показателни за необходимостта от действия, свързани с
повишаване на мотивацията за общуване между хората в норма и хората с увреждания.
Prosocial and human welfare of people with disabilities is an indicator for the development of
society.The empirical material is dichotomies models people without disability – people without
disabilities, people with disabilities – people with disabilities.The ccommunication presented facts
and interpretations of motivation aspects of communication with people with disabilities.The
factual analysis of data from the survey are indicative of the need for action related to increasing the
motivation for communication between people in the norm and people with disabilities.

Ако мотивацията е иманентно присъща на всяка дейност на човека, то мотивацията
за общуване е категоричен показател за социализацията на отделния индивид. В този
контекст мотивацията за общуване без предразсъдъци с хора с увреждания демонстрира
нивото на социалната и емоционалната интелигентност и социалната компетентност на
отделното лице.
Мотивацията за общуване с хора с увреждания представлява съвкупност от мотиви,
определящи индивидуалното отношение и персоналната позиция към хората с увреждания.Мотивацията за общуване без предразсъдъци е опосредствено звено между потребностите за комуникация и самото поведение за удовлетворяване на тези потребности.
Мотивация за общуване без предразсъдъци с хора с увреждания за разлика от мотивацията за потижение не представя определени устойчиви личностни диспозиции като стремеж към успех и избягване на неуспех, но определено контролът и поддържането на поведнението се реализират чрез демонстрирана социална желателност.Устойчивите мотиви в междуличностните отношения се представят чрез афилативна тенденция /стремеж
да бъде прието лицето/ и чувствителност към отхвърляне /боязън към игнориране/.
Във формулирането, в дефинирането на отделни видове интелигентност неизменно присъства и мотивацията [Голман Д., 2000; Мейр Дж, Соловей П., 1998, Майерс Д.,
2000 и др.]
Основният механизъм на създаване на мотивация се състои в организация и актуализация на връзката между обекта /обектите/ на влияние и необходимостта от действия и удовлетворяване на потребностите.Мотивацията формира целенасочено поведение на човека.

...
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Като всеки вид общуване, общуването с хора с увреждания има исторически и социален характер.То не се явява самоцелно, а е свързано с постигането на определени
цели.Като всеки вид общуване, общуването с хора с увреждания се базира на стереотипи
и предубеждания и често е свързано с предразсъдъци. Общуването се реализира с приемането на Аз-а и приемането на другия.Но когато другия е обвързан с предрасзъдъци,
непознаване на проблема му /вида на увреждането/ и каналите на комуникация се очаква
конфликт на социална перцепция, ефективност на комуникативните канали и резултати
и мотивацията. Мотивацията за общуване без предразсъдъци се основава на просоциалност, доверие и искреност.Много често хората без увреждания при комуникация с хора
с увреждания имат мотиви за общуване, но и наслагани предразсъдъци.Например, „Как
ще говорим с глухи, не владеем жестомимика“; „Как и къде да погледнем лицето със слепота, дали да погледнем и да попитаме за двигателното увреждане“ и т.н. Идентифицирането на индивидуалното състояние и потребности на лицето с увреждане са затруднени
и много често натоварени с отрицетелния знак на предразсъдъка. Например, „Глухите не
чуват“ /не се отчита остатъчния слух и се повишава силата на гласа в процес ана комуникация с гях/, „Аз нямам предразсъдъци към хората с увреждания, но... не предпочита да
работя /уча, общувам/ с тях“ и т.н. примери. В този смисъл, мотивацията за общуване без
предразсъдъци с хора с увреждания носи познанието за способностите на хората с увреждания, стереотипите или липсата им, социалната желателност и социалния интерес.
Могат да се прецизират няколко феномена, които изграждат стереотипите. Барлас
Т.В.[2001] определя следните: прекомерна обобщеност на стереотипите т.е. налице е силна преувеличеност на съществуващите различия; влияние на единична ярка информация
т.е. силно емоционално обагрена информация и устойчивост на информацията.
Стереотипите предполагат поведение без критики, без съмнения, без обструкции.
Следователно се явява бариера за нова реалност, дори когато са налице обективни условия за
това. Според Д.Т. Кембъл [2001]: „Колкото е по-голяма истинската разлика между групите в
даден обичай, детайл от външния вид или вещ от материалната култура, толкова по-вероятно
е тази характеристика да се появи в стереотипните представи на всяка група за другата“.
Стереотипите в този контекс неглижират различията в групите и фаворизират различията между групите. Тези снизходителни към групата и същевременно привилегировани позиции между групите ограничават влиянието и разбирането на конкретната
ситуация. „Стереотипът е окастрил перспективата, миналото и измеренията на поведението. Те са замръзнали в него“ [Липман, У, 2001].
Когато обаче се променя доминиралата социална представа, вече говорим не за
социален стереотип, а за предразсъдък.Социалните стереотипи, наред със социалните
нагласи, могат в значителна степен да определят начина или избора на конкретен вид
поведение. По този начин стереотипите могат да въздействат ефективно не само на поведението на дадено лице, но и на поведенческите репертоари на цели групи.
При действие на предразсъдъка обикновено е налице приписване на еднакви особености на всеки индивид, принадлежащ към дадена група, без оглед на действителните
различия сред членовете на тази група.
Силата на предразсъдъка се крие в предубедеността. Дълбоко предубеденият човек
е практически неподатлив на информация. Той вижда, приема или не, и оценява съобразно предразсъдъка. Тази предубеденост, или този предразсъдък е своеобразна форма на
снизходителност, на подценяване на група хора, или на човек, на когото е дадена ниска
оценка и дори може да е причинено зло.
Като основна е поставена задачата да се адаптира въпросника за мотивация за общуване без предразсъдъци с хора с увреждания
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Метод
	Участниците в проведеното изследване са 73 лица с увреждания и 127 лица без увреждания на възраст 20–50 години
	Инструментариум Използван е метода за общуване без предразсъдъци с хора с увреждания на Pruett St.R. [2004], който е модификация на инструмента за вътрешна
мотивация и отговорности без предразсъдъци /IMS/ и Външна мотивация без предразсъдъци /EMS/ на Plant и Devine [1998].
	Процедура – Скалата съдържа 10 айтеми, по пет съответно за вътрешна и за външна
мотивация. Участниците в изследването е необходимо да отбележат съгласие или
несъгласие със съответния айтем. Скалата за отговори е ранжирана от 1 /“силно несъгласен“/ до 9 /“силно съгласен“/. Участниците отбелязват с кръг избрания отговор
в скала отдясно до всеки айтем съобразно тяхното становище и чувство във всеки
един от случаите.
	Резултати При анализа на резултатите е необходимо да се има предвид, че айтем 2 не
е със силна натовареност. EMS айтемите са 1, 5, 7, 8, 9. IMS айтемите са 2, 3, 4, 6, 10.
 Анализ на резултатите
 Първоначално са представени айтемните статистики.

Айтемни статистики
Средна

Стандартно
отклонение

N

1. Ако Аз действам с предразсъдъци към хората с увреждания,
ще се безпокоя да не би да ми се разгневят.

3,3061

2,63471

196

2. Спрямо моите лични разбирания, използването на стереотипи за хората с увреждания е нормално.

2,5612

2,23523

196

3. Аз лично съм мотивиран да нямам предразсъдъци към хората, които имат увреждания.

8,1582

1,70985

196

4. Важно за моята самопредстава е да бъда без предразсъдъци
към хората с увреждания.

8,3469

1,46131

196

5. Аз показвам липса на предразсъдъци към хората с увреждания като въздържане от неодобрението на другите.

3,3010

2,82047

196

6. Спрямо моите лични мнения, аз вярвам, че използването на
стереотипи за хората с увреждания е грешно.

7,6071

2,31910

196

7. Аз се опитвам да скрия всякакви негативни мисли за хората с
увреждания поради негативните реакции на другите.

3,2908

2,93906

196

8. Аз се опитвам да бъда без предразсъдъци към хората с увреждания под натиска на другите.

2,7398

2,84626

196

9. Поради обществените стандарти, аз се опитвам да показвам
липса на предразсъдъци към хората с увреждания.

2,8265

2,53600

196

10. Аз участвам в дейности за елиминиране на предразсъдъците
към хората с увреждания, защото това е важно лично за мен.

6,6531

2,63936

196

В семантична структура на въпросника се представя клъстърен анализ на айтемите
по първичните данни.
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Дендрограма на айтемите

Анализът на данните очертава следните тенденции:

1. Айтемите от този въпросник идеално се групират в двете големи разклонения на
дървото.
2. В горното разклонение са всички айтеми от субскалата за външна мотивация с изключение на айтем 2, който не трябва да бъде тук. В долното разклонение пък се
намират всички айтеми от субскалата за вътрешна мотивация без споменатия вече
айтем 2. От това следва, че когато са попълвали въпросника, участниците са интерпретирали смисъла на твърденията така, както авторите са ги планирали.
3. От друга страна ясно обособените клъстъри демонстрират коректност и надеждност на резултатите по така представените за изследване айтеми.

Алфа на Кронбах (по всички айтеми) е 0,52 и е по средата на скалата от 0 до 1, което
означава, че въпросникът е със средна надеждност.
Въпреки, че извадката е с ограничен обем, биха могли да се изведат заключения, че
общуването без предразсъдъци с хора с увреждания е с категорична позиционираност
спрямо външна и съответно на вътрешна мотивация.
Мотивацията за общуване е свързана с формиране на социално-желателни личностни качества и комуникативни умения, с усъвършенстване на механизмите за психическо регулиране, с адаптивните механизми и със съществуващите стереотипи. Стереотипите не са свързани с непосредствен опит, а са резултат от традиции, интерпретации
и т.н. Стереотипите са устойчиви по отношение на опит, който е различен от предварително зададения образ.Стереотипът може да бъде конвенционален и мащабен концепт,
мнение, или представа, базирана на приемането че това са атрибути, които членовете на
групата поддържат. Стереотипите могат да бъдат позитивни или негативни. Обикновено
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те са генерално минимизирани или лимитирани знания за групата към която лицето не
принадлежи. Хората могат да се групират по етнически, религиозни, расови сексуално
ориентирани или други критерии.
Стереотипите оказват влияние на всеки човек и всеки човек следва определени стереотипи. Стереотипите не са понятия, те са думи или изрази, чиято употреба извиква
определени асоциации свързани с оценка. Стереотипът е обикновен и/или стандартизиран концепт или представа със специфично значение поддържано от една група хора за
друга група хора. Мотивацията за общуване без предразсъдъци, в този контекст, може да
е стереотипизирана или не.Социалното познание съществува и чрез стереотипите, а стереотипите са част от познанието за социума. Безспорно, безкритичното и шаблонното
приложение на стереотипите формира образци на другия, другите, които демонстрират
не познание за тях, а идеологията за тяхната група.
Предразсъдъците и стереотипите могат да се проявяват както съзнателно, така и
несъзнателно.Преимуществена част от тях се проявяват спрямо пол, възраст, раса, националност, професия, социална принадлежност и безспорно спрямо уврежданията.
Колкото по-ясна и видима е физическата демонстрираност на увреждането толкова покатегорична е манифестираността на стереотипа.Съществуването на предразсъдъци и
формирането на стереотипите се определя от съществуващите различия и представата,
която има всеки от нас за тези различия. Представа, която се формира въз основа на
собствения опит и получената /получаваната/ информация за тези различия от отделни
източници изгражда стереотипите. Те от своя страна пораждат предубеденост.
Предубеждението е негативна, неблагоприятна нагласа за определено лице и/или
група и се характеризира със стереотипни убеждения.Предубеждението е ирационално,
то не се основава опита, на знанието, а на стереотипа. Предубеждението е психологически феномен, който има своите носители и същевременно е социален факт.В този смисъл, мотивацията за общуване с хора с увреждания не е подмината от предразсъдъци.
Елиминирането на предразсъдъците и стереотипите е възможно чрез постоянно
формиране и поддържане на функциониращо социално компетентно поведение. Критиката на предразсъдъците е ползотворна само и предимно в контекста на предотвратяване на
тяхната ескалация, която води до деструктивни социални влияния или социални процеси.
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АКЦЕНТУАЦИЯ, АНОМИЯ, ЛИЧНА ЦЕННОСТ
Васил Георгиев Мадолев
професор, д.пс.н., ЮЗУ „Неофит Рилски“
Акцентуираните черти на личността са екстремални модели за регулация на поведението, на когнитивни и емоционални процеси. В настоящето проучване се доказва, че аномията в нашето съвременно общество провокира по-широки проявления на акцентуацията.
Същевременно се разкрива, че компоненти от системата на акцентуираните типове личности встъпват като условия за поддържане на личната ценност.
The accentuated personal traits are extreme models for the regulation of behaiviour, of cognitive
and emotional processes. This study proved that the anomy in our contemporary society had
provoked wider manifestations of the accentuation. At the same time, it was pointed out that some
components of the system of the accentuated personal types were the conditions maintaining the
personal value.

Редица изследователи приемат, че пълноценната теория за личността следва да отчита ролята на чертите за контрола на поведението, за техния принос в регулацията на
когнитивни и емоционални процеси [11; 2; 15 и др.]. Достигането до по-дълбоки познания за личността е възможно да стане, ако се изучават не само средно развити черти,
но и тези от тях, които са изградени до крайни варианти на нормата. Подобни черти
се определят като акцентуирани. Необходимостта от тяхното обособяване като отделен
предмет за изследване се обуславя от следните данни. Проучванията са показали, че акцентуираните черти в много случаи стават причина за проява на повишена склонност
към конфликт, за демонстриране на неадекватно ярки и чести отрицателни отношения
към другите и към себе си, за проява на неоправдано висока импулсивност и нисък самоконтрол. В други случаи извънредно силно развитите личностни черти могат да станат
опори за достигане до високи резултати в определени социални области.
Анализът на проучвания на К. Леонхард (1981), А. Е. Личко (1977), К. Мечков (1985),
А. Алексиев (1985) и на други изследователи позволява да направим обобщението, че
акцентуираните черти са устойчиви модели за екстремални начини на регулация на взаимодействието на личността с обкръжаващата среда. Екстремалност в регулацията на поведенческите отговори се появява, когато се надхвърля границата на средните стойности
на чертата. Увеличаването на степените на формираност на всяка индивидуална черта
става предпоставка за нейното превръщане в акцентуирана и за яркото и изразяване в
поведението, отношенията, в чувствителността на индивида към външните дразнители.
Акцентуираните черти относително рядко се развиват поединично. К. Леонхард
(1981) доказва, че обикновено съществуват комбинации от акцентуации, които слагат
отпечатък върху цялостната личност. Синтезът от специфични акцентуирани черти позволява на Леонхард да дефинира 10 типа акцентуирани личности: 4 с акцентуации на характерологични черти и 6 с акцентуации на черти, свързани със свойствата на темпера-
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мента. Всеки тип акцентуирана личност се асоциира с характеристики, чиито названия
са всъщност черти на личността, но с отклонение от определен общоприет стандарт, без
обаче да са патологични.
Причините за подобни отклонение в развитието на чертите са различни, но една от
тях е състоянието на обществото, в което човек живее. Нашето съвременно общество е в
период на преход от една социална система към друга система. Главна отличителна черта
на този преход е, че той протича в условия на аномия. Извършва се смяна на едни норми
с други, променя се ценностната система, изгубва се мярката за допустимо и забранено
[4; 8]. Това причинява смут в живота на индивида, увеличава дистанцията между хората,
развива се по-високо недоверие към възможността за самоактуализация. Аномиата на
обществото в преход провокира промяна на стари образци на поведение или проява на
прекомерна пристрастност към други с цел личността да се адаптира към новата среда.
И тъкмо тези аномични условия стават причина не за епизодични, а за широки, почти
масови отклонения от общоприети стандарти.
Развитите до тук мисли дават възможност да формулираме нашата първа хипотеза: вероятно акцентуацията в съвременното общество е явление, чийто диапазон е значимо по-широк в сравнение с нейното проявление в общество, което не е в състояние на
аномична криза.
Същевременно допускаме, че акцентуираните черти (по аналогия с нормално развитите черти – [7]) притежават потенциали да влияят не само върху взаимоотношенията
на индивида със средата, но и да съдействат за поддържане на положителния образ за
себе си, т. е. да укрепват чувството за лична ценност. Изследванията показват, че в редица случаи (с цел да се съхрани положителната концепция за собственото Аз) хората
са мотивирани да пренебрегват ролята на ситуативните фактори за постигнат успех и
да обясняват своите постижения с притежавани вътрешни качества, включително и с
развити черти.
Съществуват черти на личността, които имат широко проникващ характер, оказващи влияние върху функциониране на други психични явления [12]. Допускаме, че комплекс от черти, които са концентрирани в определени акцентуирани личности, оказват
влияние върху личната ценност. Конкретизирайки тази наша втора хипотеза следва да
допълним, че компоненти от системата на акцентуираните типове личности са източник
на импулси за поддържане както на личната ценност като цяло, така и на отделни нейни
структурни елементи.
За проверка на двете теоретично изведени допускания проведохме емпирично изследване, при което си поставихме следните задачи: 1. Да се разкрие широтата на акцентуацията и нейните степени на проявление; 2. Да се проучи ролята на отделни типове
акцентуирани личности за поддържане на чувството за лична ценност. За решаване на
тези задачи приложихме методически апарат, включващ: а).Тест на К. Леонхард за определяне на акцентуацията; б). Тест на В. Столин за диагностициране равнището на личната ценност. Обработването на данните извършихме чрез прилагане на алтернативен и
на регресионен анализ. В качеството на обект на изследване встъпиха хора на възраст от
18 г. до 78 г., студенти и представители на различни професии, общо 221 човека, от които
170 жени и 51 мъже.
Посредством първият от приложените тестове стана възможно да се разкрие широтата и степените на „проникване“ на акцентуацията у съвременните изследвани хора.
Тези степени, представени в низходящ ред, които ще наричаме признаци са три: акцентуация, тенденция към акцентуация и признак за акцентуация. К. Леонхард (1981, с. 18)
съобщава, че 50% от проучваните от него лица имат признаци на акцентуация, т. е. това
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са резултати, получени преди около 40 години и при това в общество, което не е в аномична криза. Данните отразени в Таблица № 1 показват, че отсъствие на белези на акцентуация се наблюдава само у 1% от проучваните. Най-леките форми на акцентуация (само
с признак на акцентуация, или само с тенденция за акцентуация, или едновременно с
признаци и тенденции за акцентуация) се срещат у 22% от изследваните. Мнозинството
от проучваната извадка от хора (77%) са изградили екстремално развити черти до възможно най-високо равнище, което е присъщо за психически здравите хора. При това те
включват в себе си както черти с начални белези акцентуираност, така и черти, които
са до границата на крайния вариант на нормата. По-точно: тези изследвани притежават
една част от чертите на характера или темперамента с формираност до свръх висока
стойност (с типична акцентуация), друга част са полуакцентуирани, а трета част са нормално изградени.
Таблица № 1.
Честота на показатели за равнища на акцентуация
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Разпределение на степени на акцентуираност
С акцентуация
С тенденция за акцентуация
С признак за акцентуация
С тенденция и с признак за акцентуация
С акцентуация и тенденция за акцентуация
С акцентуация и признак за акцентуация
С акцентуация и тенденция за акцентуация, и признак за
акцентуация
Отсъствие на степени за акцентуираност

%
–
1
1
20
7
2
68
1

Сравнявайки данните, които привежда Леонхард и получените от нас резултати,
можем да приемем, че разликата между тях е закономерна. Една от съществените причини за динамизиране на акцентуацията е аномията на съвременното общество. Аномичната криза поражда криза в състоянието на съзнанието. Настъпва „смущение в съзнанието“
[14]. Разместването на ценностните пластове обуславя заглъхване на такива ценности
като солидарност, толерантност, хуманизъм, гостоприемство, уравновесеност и на мястото им кристализират техни антиподи – невъздържаност, враждебност, висока тревожност, отчужденост, отмъстителност. Акцентуацията се проявява с по-висока честота,
тъй като съвременния човек по-често попада в социални ситуации, характеризиращи
се с двойнственост, напрегнатост, травматичност, пораждащи чувство за несигурност и
неконтролируемост.
В настоящето изследване, паралелно с резултатите, отнасящи се до картината на
акцентуацията, бяха обработени и данни, разкриващи връзката: типове акцентуирани
личности – лична ценност. Двете страни на тази връзка са два структорни елементи на
личността. Нашата задача е да разкрием неизвестното в тази връзка, а именно: влиянието на първия елемент върху втория.
К. Леонхард очерта 10 типа акцентуирани личности: демонстративен, маниакално-недоверчив, педантичен, възбудимо-импулсивен, хипертимен, дистимен, тревожнострахлив, афективно-екзалтиран, емотивен, циклоиден. Чертите, определящи спецификата на отделните личности, е възможно да принадлежат към различни психични сфери.
Всяка една черта, независимо дали е положителна или отрицателна, може да бъде източник на гордост, т. е. да поддържа чувството за лична ценност. „Един човек е горд с умението да бъде суров спрямо хората... друг се гордее със своята деликатност... Един се гордее
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със своята вяра в хората, друг е не по-малко горд от това, че не се доверява на никого.“ (К.
Хорни, цит. по [3, с. 9]). Приемаме, че екстремално развити черти у акцентуирани личности също са източник на импулси, които катализират личната ценност.
Този вид ценност има сложен строеж [10]. Тя включва в себе си компоненти, които
са групирани (по степен на обобщеност) на три равнища. Първият обобщен показател е
глобално ценностно самоотношение. Той изразява вътрешно недиференцирано чувство
към самия себе си. Второто равнище включва 4 ценностни самоотношения: самоуважение, автосимпатия, самоинтерес, очаквано положително отношение от другите. Това
равнище е характеристика за личната ценност с най-висока информативност и поради
това привеждаме резултати само за него.
Данните, отразени на Таблица № 2 показват, че компонентите на личната ценност се
влияят от елементи, принадлежащи към системата на акцентуацията. При това всеки един
от четирите компоненти на емоционално-ценностното отношение към себе си се поддържа
от един или от съвокупност от типове акцентуации. Самоуважението (водещ компонент на
личната ценност) позитивно се влияе от черти, които са присъщи за хипертимния и циклотиимния тип акцентуирани личности. Това означава, че самоуважението при хипертимния тип
личност се поддържа от осъзнаваното или от неосъзнаваното възприемане на такива свои
черти като висока общителност, силния оптимизъм, авантюризма, фантазьорството и др.
Таблица № 2.
Зависимост на компонентите на личната ценност от типа акцентуация на личността
Компоненти на личната ценност
Компоненти на
акцентуацията
/фактори/

Самоуважение

R

1. Хипертимен
.245
2. Цикло- .329
тимен
1. Дистимен
2. Хипертимен
3. Възбудимоимпулсивен
1. Демонстративен
1. Дистимен
2. Циклотимен

R
.060
.108

%
влияние
11

Автосимпатия

β

R

R

.240
.212

.058
.085

.321

.103

%
влияние

Очаквано положително отношение от
другите

Самоинтерес

β

R

R

%
влияние

β

6

.241

R

R

%
влияние

β

.282
–.222

–.139
.188
10

–.140

.241 .058

.201 .040
.285 .081

8

–.222
.203

Забележка: 1. Данните, които са почернени показват силата на корелационните връзки между независимите променливи / факторите/ и зависимите променливи;
2. Равнищата на значимост са: р <. 05; 3. Бета е показател за силата и посоката на
влиянието на отделните типове акцентуирани личности.
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Чертите на циклотимния тип личност също са свързани със самоуважението, но с
обратен знак (Beta = –. 222). Това означава, че циклотимикът изпитва толкова по-силна
гордост от себе си, колкото са по-редки случаите на подтиснатост, страх, отчаяние.
Вторият компонент на личната ценност – автосимпатията – получава положителни,
„ценностни“ импулси от черти на три типа акцентуирани: от дистимния, хипертимния,
емоционално-възбудимия тип личности. Данните показват, че готовността на човека да
възприема себе си като привлекателен, да преживява удовлетворение от себе си, т. е. да
се отнася пристрастно към своето Аз нараства успоредно с намаляване на дистимността
и емоционалната възбудимост и с увеличаване на позитивната част от хипертимността.
Това означава, че симпатията към себе си се укрепва толкова повече, колкото по-рядко
се проявяват черти като песимистичност, печалност, импулсивност и колкото по-често
се демонстрира самостоятелност, оптимизъм, енергичност.
Третият компонент на личната ценност – самоинтереса – се поддържа само от черти, свързани с един тип акцентуация – от демонстративния тип личност. Тук принос за
укрепване на личната ценност имат черти като артистичност, претенциозност, склонност към привличане на вниманието.
Четвъртият компонент на личната ценност – очаквано положително отношение от
другите – се импулсира от дистимната и циклотимната акцентуации. В този случай уникален влог за поддържане на собственото достойнство има очакването, че ще се получи
положителна оценка от другите, в резултат на рядко демонстриране на такива черти като
подтиснатост, слабоволие, необщителност и по-ярка изява на антиподите на тези черти.
Представените данни позволяват да се направят още следните констатации. Корелационната зависимост между акцентуацията и личната ценност се движи в границите
на умерената степен. Тази зависимост е двупосочна – в един случай съществува пряка, а
в други обратна връзка между независимата и зависимата променлива.
В заключение може да се отбележи, че качеството на личната ценност и по-конкретно: на нейните четири компоненти – се влияе позитивно от акцентуациите на личността.
У човека има естествен стремеж да възприема себе си като ценно същество. Този стремеж е присъщ и за акцентуираните личности. Той има различни опори, една от които се
корени в екстремално развитите черти у човека. Данните от това изследване (отнасящи
се до глобалното ценностно самоотношение) показват, че акцентуацията влияе върху
поддържането на чувството за лична ценност около 20%. Останалото влияние се дължи
на други фактори. Но и тази степен на подкрепа на емоционално – ценностното отношение към себе си е позитивен влог, необходим за поддържане на „здравия нарцисизъм“ (З.
Фройд). Това е едно от положителните следствия от широката проява на екстремално
развити черти у съвременните хора, проявяващо се на фона на педантичността, импулсивността, възбудимостта, подтиснатостта, отмъстителността, необщителността, причинени от особеностите на различните видове акцентуации.
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Представяме част от резултатите от валидизацията на система от показатели за оценка на рисунката на човешка фигура като невропсихологична задача, която да разграничава
пациенти с дементен синдром от здрави възрастни. Предложена е скала от 36 показателя
за количествена оценка, които отразяват елементи на зрителноконструктивната задача.
Показателите са групирани в шест критерия, аналогични на оценъчните категории на Бентън-тест. Дискриминативната чувствителност на Скалата е анализирана въз основа на
данните от 207 изследвани лица–104 с деменция при болест на Алцхаймер и съдова деменция
и 103 психично здрави лица над 60 години. 26 от проучваните показатели разграничават статистически значимо пациентите с деменция от здравите контроли. Дискриминативната
чувствителност на 22 от тези 26 показатели се потвърждава при суб-извадка от 68 лица–34
с деменция и 34 съответни на тях по възраст, пол и образование здрави контроли. Тeзи резултати позволяват да се приеме, че установените различия в изпълнението на пациентите с
деменция и на здравите не се дължат на демографски фактори, а са свързани с нарушенията
на зрителноконструктивната способност при развитието на дементния синдром.
This work presents part of the results of a validisation study of a system of items to assess human
figure drawing as a neuropsychological task, discriminating patients with dementia from healthy
elderly. We propose a scale of 36 items for quantitative assessment, describing the visuoconstructive
task. Items are grouрped into 6 criteria, analogous to the assessment categories of Benton Visual
Retention Test. The discriminative sensitivity of the Scale is analyzed on the basis of the data from 207
subjects–104 with dementia in Alzheimer’s disease and Vascular dementia and 103 elderly subjects
with no history of psychiatric disorders. 26 of the analyzed items, discriminate significantly dementia
patients from the healthy controls. The discriminative sensitivity of 22 of these 26 items, is confirmed
in a sub-sample of 68 subjects–34 with dementia and 34 matched by age, sex and education healthy
controls. These results permit to consider the performance differences in dementia and in healthy
groups, related to visuoconstructive impairments in dementia and not to the demographic factors.

Зрителноконструктивният праксис (ЗКП) е пространствена способност, която се
проявява в различни видове активност, с обща характеристика – съединяване на отделни части в цялостен обект. Нарушенията на зрителноконструктивния праксис, означавани като зрителноконструктивна апраксия /ЗКАП/, се установяват още в ранните етапи
на деменцията при болестта на Алцхаймер /БА/ и при съдова деменция /СД/ и сериоз-
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но повлияват снижаването на способностите за независимо ежедневно функциониране
на пациентите(9,11,17,20,22,25,26,27,28). В същото време тези нарушения са проучвани
главно при локални мозъчни увреждания.
ЗКАП често се изследва с рисувателни задачи с различна сложност, но в повечето
случаи рисунките на пациентите се оценяват „интуитивно“ и много рядко чрез обективна
оценъчна система (29). В продължение на десетилетия тестът „Нарисувай човек“ (НЧ) е
сред най-популярните тестове в клиничната практика, като в същото време употребата му при възрастни е рядка, главно за оценка на личността(3,6,8,12,23,24).В България
НЧ често се използва в психологическата диагностика при деца (1). От средата на миналия век рисунката на човешка фигура е използвана в единични проучвания като метод
за оценка на интелигентността или общото когнитивно функциониране при възрастни.
(13,15,16). Съществуват и проучвания, които не потвърждават НЧ като инструмент за
измерване на интелектуалното функциониране (4,31,31). Изказват се препоръки за отказ
от практиката да се оценява интелигентността с НЧ, дори и за скрининг.
За ранно откриване на нарушения в зрителноконструктивния праксис при дементен синдром и за по-точна оценка на невроповеденческата компетентност на пациента в
различните етапи на деменцията, са необходими специфични невропсихологични техники, които да са съобразени с характерните за възрастта и дементния синдром промени
и да осигуряват точност на измерването. Ние смятаме, че рисунката на човешка фигура
има потенциал да оценява нарушенията на зрителноконструктивната /ЗК/ способност
при дементен синдром, при оценка на изпълнението с подходяща скала, с показатели,
представящи съществени характеристики на тази способност.
В настоящата работа си поставяме за цел да проверим способността на предложена
от нас Скала за оценка на НЧ като ЗК тестова задача, да разграничава пациенти с деменция от здрави контроли.

Контингент и методи
Изследвани са 207 лица, от тях 104 с дементен синдром – лека и умерена степен и
103 здрави контроли над 60-годишна възраст. Групата на пациентите с деменция включва
51 лица с деменция при вероятна болест на Алцхаймер (БА); от тях–21 мъже и 30 жени и
53 с вероятна съдова деменция (СД); от тях 30 мъже и 23 жени. Средната възраст на пациентите с деменция е 68,28 /SD=9,19/. Средната възраст за пациентите с вероятна БА е
67,30 (SD=8,41), а за тези с вероятна съдова деменция–69,49 (SD=9,67). Контролната група
включва 103 психично здрави лица–34 мъже и 69 жени, със средна възраст 68,11 (SD=6,89),
които живеят в общността и при които няма нарушения на когнитивното и на самостоятелното ежедневно и социално функциониране. Използвани са следните методи:
1. Полу-структурирано интервю за оценка равнището на ежедневното и социално функциониране и на депресивността. Критерии за степента на снижение в социалното функциониране са показателите на Скалата за ежедневно и социално функциониране SOFAS – DSM-IV (14). Оценката за депресивност е направена по Cornell Scale for
Depression in Dementia (5), с приемлив бал за включване до 10 точки. При групата с
деменция е интервюиран и придружителя на изследваното лице.
2. Mini-Mental State Examination – MMSE (19) – български превод (18) – кратка
глобална скала за оценка на когнитивното функциониране – най-широко използвания в
България скринингов инструмент за когнитивни нарушения в късна възраст.
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3. Тестът „Нарисувай човек“ /НЧ/. Приложена е експериментална процедура и инструкция, предложени от Urban (32). Разработената от нас Скала за оценка на теста „Нарисувай човек“ като зрителноконструктивна задача съдържа 36 показателя, които отрязяват
способността за обработка на зрителнопространствена информация в процеса на организиране /създаване/ на човешка фигура от нейните отделни, относително обособени части
и графичното им представяне върху предварително ограничено пространство. Тези показатели описват: 1/ отделните елементи на човешката фигура; 2/пространствените взаимоотношения между тях; 3/ характеристики на обединяването на обособени части в цялостен обект с предварително известна структура; 4/ разположението и двуизмерността
на тези части. Структурата на Скалата е съобразена със съществени характеристики на
ЗК способност, след преглед на литературата по темата; с индикаторите за когнитивни
нарушения в оценъчните системи на F. Goodenough (21) и J. Buck (2,10); с качествените
характеристики при рисуване по модел и по памет при пациенти с мозъчни увреждания,
установени от A. Benton (7). Този подход отличава нашата скала от скалите на Ериксон
и съавт. (15,16) и на Wang и съавт. (33) за рисунка на човешка фигура, която те прилагат
като допълнителен скринингов инструмент за когнитивни нарушения в късна възраст и
при деменция. Посочените скали са конструирани на основата на статистически анализ.
Направеният от нас подбор на показатели е подчинен и на изискването те да позволяват
количествена оценка, с цел намаляване на субективизма на интерпретацията.

Резултати
Сравнихме изпълнението на теста НЧ при пациентите с деменция и това при здравите възрастни, с тест на Мann-Whitney за получените резултати от 26 показателя от
нашата скала и с еднофакторен дисперсионен анализ (one-way ANOVA) за останалите 10
показателя, данните от които позволяват използване на параметрични методи. Резултатите от двата анализа са показани съответно на табл.1 и 2.
Табл.1
Резултати от сравнение на изпълнението на НЧ от пациентите с деменция и здравите
контроли с тест на Мann-Whitney
Показател
Глава
Торс
Ръце
Крака
Очи
Уши
Уста
Нос
Дрехи
Талия
Стъпала

Здрави
103,50
100,00
88,01
95,54
94,51
91,72
86,01
89,02
80,58
85,11
89,59

Среден ранг
Деменция
104,50
107,96
119,84
112,38
113,40
116,16
121,81
118,84
127,20
122,7
118,27

U

p

5304,00
4944,00
3709,00
4484,50
4378,50
4091,50
3503,50
3813,00
2943,50
3410,00
3871,50

,320
,004
,000
,001
,000
,001
,000
,000
,000
,000
,000

Коса

85,59

122,23

3460,00

,000

Длани

80,22

127,55

2907,00

,000
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Пръсти
Шия
Зеници
Нерелевантни
Прозрачност
Прерисуване
фигура
Глава/тяло
Тяло/крака
Крака/стъпала
Глава/лице
Асиметрия
Свързване на
краката
Свързване на
Ръцете
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84,63
93,57
91,80
88,81
107,52

123,19
114,33
116,09
119,05
100,51

3360,50
4282,00
4099,00
3791,00
4993,50

,000
,001
,000
,000
,163

103,50
97,53
102,54
100,63
102,50
85,13

104,49
110,40
105,44
107,34
105,49
122,69

5305,00
4690,00
5206,00
5008,50
5201,50
3412,50

,567
,008
,506
,302
,083
,000

96,50

111,42

4584,00

,000

89,55

118,31

3868,00

,000

Както се вижда от табл.1 изпълнението на рисунката на човешка фигура значимо
се различава в двете групи за 20 показателя от общо анализираните 26 показателя. При
изпускане на глава, грешно ориентиране на тялото по отношение на краката, на
краката по отношение на стъпалата и на главата по отношение на лицето; прерисуване на цялата фигура и части на тялото, при които е допусната прозрачност няма
значими различия между групите. Тези 6 показателя отпадат от по-нататъшния анализ.
От 10-те показателя, при които е приложен ANOVA /табл. 2/, не се установяват
значими различия при прерисуване на линии; прерисуване на цели части на тялото;
части на тялото, които не са двуизмерно представени и ширина на фигурата. Тези 4
показателя също отпадат от по-нататъшен анализ.
Табл.2.
Сравнение на изпълнението на НЧ от пациентите с деменция и здравите контроли с
еднофакторен дисперсионен анализ
Недовършени
части

Междугрупова

SS
40,095

Вътрегрупова
Обща

Фрагментирани Междугрупова
линии
Вътрегрупова
Обща
Несвързани
части

Прерисуване
на части
Части, които

1

MS
40,095

238,775

205

1,165

278,870

206

77,263

1

77,263

1110,215

205

5,416

1187,478

206

Междугрупова

6,117

1

6,117

Вътрегрупова

130,153

205

,635

136,271

206

Обща
Пресичане
или
припокриване
е
Прерисуване
на линии

df

Междугрупова

5,728

1

5,728

Вътрегрупова

213,141

205

1,040

Обща

218,870

206

Междугрупова

44,219

1

44,219

Вътрегрупова

2579,443

205

12,583

Обща

2623,662

206

Междугрупова

,063

1

,063

Вътрегрупова

305,454

205

1,490

Обща

305,517

206

8,335

1

Междугрупова

8,335

F
34,424

Sig.
,000

14,267

,000

9,635

,002

5,510

,020

3,514

,062

,042

,838

3,658

,057

Обща

...

Пресичане
или
припокриване
е
Прерисуване
на линии
Прерисуване
на части

Междугрупова

5,728

1

5,728

213,141

205

1,040

Обща

218,870

206

Междугрупова

44,219

1

44,219

Вътрегрупова

2579,443

205

12,583

Обща

2623,662

206

Междугрупова

,063

1

,063

Вътрегрупова

305,454

205

1,490

Обща

305,517

206

8,335

Междугрупова

Разлика в
големината

Междугрупова
Вътрегрупова

Ширина на
фигурата

206

Вътрегрупова

Части, които
не са
двуизмерни

Дължина на
фигурата

136,271

8,335

Вътрегрупова

467,143

1
205

Обща

475,478

206

13,024
157,739

1
205

Обща

170,763

206

Междугрупова

334,153

1

334,153

Вътрегрупова

3179,847

205

15,511

Обща

3513,999

206

Междугрупова

5,510

,020

3,514

,062

,042

,838

3,658

,057

16,927

,000

21,542

,000

,163

,687
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2,279
13,024
,769

1,041

1

1,041

Вътрегрупова

1306,074

205

6,371

Обща

1307,114

206

За да проверим дали получените резултати в групата на пациентите с деменция и
в групата на здравите лица не се дължат на демографските характеристики на изследваните лица, т.е. има ли значимо влияние на възрастта, пола и образованието на изследваните лица с деменция и здравите върху дискриминативната чувствителност на 26-те
показатели, които разграничават здравите лица от лицата с деменция, анализирахме изпълнението на рисунката на човешка фигура на 34 лица с дементен синдром /БА и СД/ и
го сравнихме с това на 34 съответни на тях по възраст, пол и образование здрави лица в
късна възраст. Характеристиката на тази подбрана суб-извадка по отношение на възраст,
пол и образование е показана на табл.3, паралелно с демографските характеристики на
цялата извадка 207 дементни пациенти и здрави контроли.
Изпълнението на НЧ на пациентите с деменция сравнихме с това на здравите контроли, съответни на тях по възраст, пол и образование в суб-извадката, по 26-те показатели, които показаха дискриминативна чувствителност. Сравнението е осъществено с тест
на Мann-Whitney за 21 показатели; за 19 от тях се установяват статистически значими
различия между двете диагностични групи – при 18 показателя (p<.05), за един показател
– свързване на ръцете с тялото, значимостта е гранична на критичната p =.054; при изпускане на шия (p=.165) и изпускане на зеници (p=.165) няма статистически значима разлика.
Таблица 3.
Демографски характеристики на двете извадка /голямата извадка от здрави и дементни
лица и подбраната от нея суб – извадка/
N
68
207

Възраст
Пол
х ср.
SD Мъже
Жени
30
38
73,25
5,77
44,1%
55,9%
85
122
68,19
7,11
41,1%
58,9%

основно
18
26,5%
75
36,2%

Образование
средно висше/полувисше
32
18
47,0%
26,5%
76
56
36,7%
27,1%

При 5-те показатели, за които е осъществен еднофакторен дисперсионен анализ,
за пресичане на линии/припокриване на части разликата не е статистически значима
(p=.609). Разлики в големината (p=.660) също не разграничават значимо дементния синдром от нормалното стареене в тази подбрана група. Стойностите на F-отношението за
останалите показатели са съответно: за недовършени части F= 8,98, p=.004; за фрагментирани линии F= 5,78, p=.019; за дължина на фигурата F= 14,64, p<.001.
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Средният общ бал от НЧ /представляващ общия брой грешки/ има по-висока стойност при лицата с деменция х ср.=16,15, SD=5,882, в сравнение със здравите контроли,
където х ср.=7,19, SD=4,406. При сравняване на общия бал от НЧ в двете групи, с еднофакторен дисперсионен анализ, F=153,62, при p<.001.
За целите на настоящото изследване ние групираме показателите, подбрани за
оценка на рисунката на човешка фигура като ЗК задача, в шест групи–6 критерия, аналогични на оценъчните категории на Бентън-тест. При Бентън-тест това са 6 специфични
типа грешки в изпълнението на геометрични фигури – изпускане, изопачаване, персеверации, обръщане, грешно разположение и грешки в големината, които са експериментално доказани маркери на мозъчна дисфункция, предизвикваща нарушение на зрителната перцепция, зрителната памет и конструктивната способност (7).
От 6-те групи от показатели /оценъчни критерии/ за НЧ, две групи – персеверации
и обръщане – отпадат, поради ниска дискриминативна чувствителност. Единственият
показател от критерия „обръщане“, който не отпада– ориентиране на главата по отношение на тялото, причисляваме към „грешно разположение“.
При сравняване на средните балове за оставащите в скалата 4 критерия, в двете
диагностични групи, с еднофакторен дисперсионен анализ се вижда, че между тях има
значими различия при p<.001. Наблюдаваните стойности на F-отношението са съответно: за изпускане F=142,72; за изопачаване F=35,39; за грешно разположение F=76,06 и за
грешки в големината F=16,93.

Заключение
1. Нашето проучване показва добра дискриминативна способност на 26 показателя от предложената от нас скала за оценка на теста НЧ при сравнението на пациенти с
деменция със здрави в късна възраст. В подбрана по пол, възраст и образование суб-извадка се потвърждава дискриминативната чувствителност за дементен синдром при 22
от тестваните 26 оценъчни показатели. Това позволява да считаме, че установените от
нас значими различия при изпълнението на НЧ, оценено с предложената от нас скала, се
обуславят главно от нарушенията на ЗК способност при развитието на дементния синдром. В подбраната суб-извадка тези значими различия не се потвърдиха за 4 показателя,
което би могло да е свързано и с малкия обем на извадката.
2. Сборните критерии, аналогични на типовете грешки за Бентън-тест, които не дискриминират дементни от здрави в късна възраст – персеверации и обръщане, насочват
към характеристики на профила от грешки при деменция.
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ЕДИНСТВОТО И МНОГООБРАЗИЕТО
НА АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР
ВАНЯ МАТАНОВА
професор, д.пс.н., „СУ. Св. Кл. Охридски“,
0899 918 357, v_matanova@yahoo.com
Обсъжда се широката вариативност на симптомите от аутистичния спектър, които
се отнасят до три основни сфери на функциониране-поведение, комуникация и социални
интеракции. Симптомите от аутистичния спектър са по-скоро възрастово специфични,
отколкото нозологично специфични. Част от симптомите в този спектър на са строго
специфични и могат да бъдат част от него само, ако възникват в определен период от развитието и се съчетават с други симптоми на нарушено развитие.
We discussed the wide variety of symptoms in autistic spectrum disorders, which are in three main
areas of functioning-behavior, communication and social interaction. Symptoms of autistic spectrum
disorders are age-specific, not nosologicaly-specific. Part of the symptoms in this spectrum are not
strongly specific and they can be part of them only if they arise in exact period of development and
combined with other symptoms of developmental disorders.

През 1911 г. Bleuler за първи път използува термина „аутизъм“ за описание на патологична тенденция при някои болни за откъсване от обкръжението, която тенденция
той счита за симптом на умствено заболяване, наречено от него шизофрения. Това първо
свързване на аутизма с шизофренията, създава и до днес трудности в тълкуването му
като отделна нозологична единица.
През 1943 г. Лео Канер въвежда термина аутизъм в детската психиатрична практика, но и до днес той е един от най-големите загадки в детското аномално развитие. Днес
със сигурност е установено, че аутизмът не е психоза, нито форма на емоционално разстройство или детска шизофрения. Аутизмът е разстройство на развитието, включващо
когнитивен дефицит, и имащо общи черти с другите разстройства на развитието, но със
специфична симптоматика.
Аутизмът е вид генерализирано разстройство на развитието, което се определя от
наличието на абнормно развитие преди тригодишна възраст. При аутистичните деца е
налице вродена невъзможност да общуват адекватно и да реагират съобразно ситуацията. Още в кърмаческа възраст липсва реакция на присвиване на раменете и повдигане на
главата при вдигане на детето, както и адаптиране спрямо тялото на възрастния. Типичен белег при аутистичните деца е липсата на контакт „очи в очи“. Такива деца боравят
по стереотипен начин с различни предмети, възприемат отделни части от човешкото
тяло, без да могат да ги съотнесат към цялото. Не инициират и не поддържат отношения
с връстници, сякаш не забелязват присъствието им или активно ги отбягват. Веднъж
проявили интерес обаче, те могат да запомнят подробности за връстниците си, както и
да демонстрират поразителна памет за минали събития.
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Игровата дейност на аутистичните деца, сравнена с тази на неаутистичните, е белязана с липса на въображение и символност. В техните игри липсват традиционните
социални елементи. Играта като дейност е стереотипна, стереотипно е и използуването
на играчките, почти винаги не по тяхното функционално предназначение.
Почти при всички аутистични деца се наблюдават речеви и езикови нарушения,
чиито прояви са изключително разнообразни. Възможно е както пълното отсъствие на
вербална продукция, така и изпреварващо езиково развитие. Това, което е общо за всички аутисти, че речта не служи като средство за комуникация и за обмен на информация.
Ранната речева активност при тези деца се изразява в случайна употреба на названията
на различни предмети, имена или в употребата на идеосинкретични фрази. Това, което
прави особено впечатление, са ярко изразените прагматични езикови нарушения, обусловени от липсата на съответствие между собствената вербална продукция на аутистите и изискванията на другите и ситуацията. Тази речева активност, всъщност отразява
един свят, който е неразбираем за другите. Речта е хаотична, безсмислена, комуникативно непредназначена, демонстрираща обаче много добра механична, фрагментарна
памет. Вербалната продукция обикновено е изпъстрена с множество фонологични, морфологични и синтактични грешки. Трудностите в комуникацията се проявяват както във
вербалния, така също и в невербалния Ј аспект.
Повечето автори приемат, че езиковата система на аутистите не притежава комуникативна функция. Съществуват обаче множество изследвания, които опровергават
това мнение. Твърди се, че децата–аутисти все пак комуникират с помощта на речта, но
формата и функциите Ј са ограничени, в сравнение с носителите на други нарушения на
развитието /Flusberg, 1996/. Wetherby, Prutting /1984/ откриват, че аутистите назовават
обекти, правят коментари и задават въпроси, но тези комуникативни актове не се осъзнават и нямат социална насоченост. Преди това Ball/ 1978 г./ установява, че аутистите
използват декларативни изказвания, но те са ситуативни и не се кодират като обръщение към другите. Те формулират изказвания за потвърждение/съгласие или отрицание/
несъгласие. Трудно поддържат темата на разговора, а отговорите им са ирелевантни и
персеверативни. Затруднени са да открият контекста на изказването, демонстрират буквалност в разбирането и продуцирането на вербални и невербални сигнали. Неспособни
са да използват експресивни жестове за разбиране и предаване на емоционални състояния. Ricks / 1996 г./ смята, че съществува набор от емоционални комуникативни сигнали, които децата в норма притежават, а аутистите или не развиват, или не използват. На
тяхно място те използват идеосинкретични сигнали. Дори при високофункциониращи
аутисти, лицевите, вокалните и жестовите експресии са странни. Atwood, Frith, Hermelin
/1989 г./ откриват, че има жестове, които децата овладяват правилно и използват за целите на социалните интеракции. Общото при тези жестове е, че имат инструментална цел.
Всички тези изследвания, категорично потвърждават вече изказаното предположение за
високата вариативност на проявите, които зависят както от биологични, така и от социални фактори. Според Happe/1994 г./ езиковото развитие на децата-аутисти може да се
предвиди не чрез стандартните IQ – тестове, а по резултатите от измерените невербални
жестове на споделено внимание.
Известно е, че качественото нарушение на комуникацията е универсален симптом
при аутизма. Изразява се в липса на социална употреба на езиковите умения, нарушение
на социално-битовите игри, липса на взаимност или лош контрол при диалог, липса на
флексибилност при речева експресия, съчетана с липса на творчество и фантазия и на
емоционална реакция спрямо опитите на другите да установят вербален или невербален
контакт. Атууд /1986г./ доказва, че аутистите не могат да интерпретират жестове и ми-
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мики. Оказва се, че те боравят добре и разчитат на „инструментални“ жестове, при които
значението е продължение на самата перцепция.
В ранна възраст при децата-аутисти доминират нарушенията в невровегетативната
и инстинктивната система, които се манифестират като нарушения на съня, липса на сукателен рефлекс и др. В по-късна възраст се появяват поведенческите нарушения, свързани преди всичко със социалната адаптация. При някои деца, дълго време се съхранява
„симбиотичната връзка“ с майката, изразяваща се в болезнена привързаност към нея и
изразен страх от нейната загуба. Възможна е обаче и обратната тенденция – емоционално отчуждение, незачитане, отхвърляне, безразличие към околните, в това число и към
близките. Усамотяването и затварянето в свой вътрешен свят е предизвикано от страховете и от свръхреакцията на външни дразнители. Аутистите обикновено не диференцират отношението си към живата и нежива природа, а присъствието на хора не променя
тяхното поведение и то остава стереотипно и ритуално.
Аутизмът като диагноза представлява сложна съвкупност от емоционални и поведенчески особености, най-ярки от които са емоционалната студенина, безразличието
към света и другите, активното бягство от контакти, демонстративно и трайно затваряне
в себе си и др. Интелектът, речта, социабилността са в строго индивидуална дисхармония.
Твърди се, че при 25% от аутистите интелектът е съхранен, но са налице определени
особености в неговата целенасоченост. Wing /1975г./ обаче съобщава, че 55–60% от аутистите са с дълбока умствена изостаналост, а 15–20% – с лека умствена изостаналост. В. Е.
Каган /1981г./ смята, че интелектуалният квотиент при аутистите е по-нисък от нормата
и по-висок от индивидите с умствена изостаналост. Това, което остава непознато за аутистите, е възприятието за самия себе си като подобен на другите, което е следствие от
отсъствието на необходимостта от социално съприкосновение и съжителство с близките, отсъствие на умения за контакт и съвместни действия с тях.
Голяма част от авторите смятат, че децата с аутизъм са с интелектуална недостатъчност. Има обаче доказателства, че децата с аутизъм показват по-добри резултати при
манипулативни и визуални пространствени умения и при тестове, изискващи незабавно
възпроизвеждане на информация. Това отново поставя въпроса за дефиницията на аутизма и за класифицирането на проявите му. Остава нерешен въпросът, бихме ли могли
да говорим за аутизъм и умствена изостаналост, когато е ясно, че умствената изостаналост води след себе си вторична симптоматика, демонстрирана като аутистични прояви
и социална изолираност? В този смисъл, огромни съмнения предизвиква валидността на
диагнозата „атипичен аутизъм“.
Днес аутизмът като термин се използува в два аспекта: теоретичен – отразяващ непатологични явления, с тенденция за погълнатост от лични фантазии, блянове, в които
се търси удоволствието, и клиничен – за класифициране на генерализирано разстройство на развитието.
Аутизмът се демонстрира в твърде голямо разнообразие от форми, при това с много широк набор от реакции при отделните индивиди. Ето защо изследването на неговата
етиология е затруднено от чисто клинична гледна точка. Широкият спектър нарушения,
категоризирани като аутизъм, включват вродени разстройства в регулацията на вниманието, високи базови нива на естествените опиати, ендокринни нарушения, нарушения в
развитието на лявата хемисфера и др. /Gillberg, 1987, Wing, 1988/.
Макар и доста трудно, изследванията в последните години разчупват енигмата аутизъм. Етиологичните фактори, които причиняват аутизма, са твърде разнообразни, а

652

Българското списание по психология, бр. 3/2007

клиничната картина има строго индивидуални прояви, което допълнително затруднява
изясняването на природата на това нарушение.
Множество проучвания потвърждават наличието на аутистичен фенотип при неаутистични роднини на аутистични деца. Този фенотип се проявява като комуникативен
и социален дефицит, стереотипно поведение, несъпътствано от умствена изостаналост.
Най-нови изследвания установяват и когнитивни характеристики на този фенотип,
включващи слаби резултати във вербалната част на тестовете за интелигентност, тестове за четивни умения и разбиране на прочетеното. Освен това, състояния като повишена
тревожност и депресивност също се срещат често във фамилиите на аутистични индивиди, но все още не е доказано дали това е част от аутистичния фенотип. Перинаталните
проблеми, които са по-чести при аутистите, вероятно са следствие от генетичната предразположеност, а не причина за аутизма.
Rutter смята, че в основата на аутизма са фактори, отнасящи се до метакогницията.
Оспорва се фактът, че в основата на странните „върхове“ в поведението на аутистичните
деца лежи когнитивен дефицит, особено изпъкващ при изпълнението на социални и емоционални задачи. Множество проучвания показват, че този дефицит не е в преработката
на стимули от определени сензорни модалности, а в тяхното социално и емоционално
съдържание. Frith и Lesley /1992 г./ считат, че онова, което липсва на аутистичното дете,
е т.нар. „теория на съзнанието“. Касае се за дефицит на функциите, свързани с игнориране на контекста. Това означава липса на способност да приписваш независими душевни
състояния на себе си и другите, с цел обяснение и предвиждане на поведението. Предполага се, че това е вроден механизъм, позволяващ специален тип представа – представата за душевните състояния. В такъв смисъл авторите смятат, че аутистичната проява
е следствие от неспособността на аутистичните деца „да четат мисли“. Теорията, че аутистичните деца са неспособни и да разпознават съществуването на съзнание у другите
обяснява това, което Канер нарича „разстройство на афективния контакт“. Една част от
емоционалната отзивчивост, съществува паралелно с липсваща значителна част от нея.
В такъв смисъл неспособността да ментализират, не е тяхно глобално нарушение, поради
което в някои случаи не пречи на емоционалното им привързване.
Frith /1989г./ смята, че при аутистичните деца съществува неспособност да приемат
и опознават мисленето на другите. Тя предполага, че става дума за дефицит, развил се в
първите седмици от живота на детето, дефицит в способността и желанието да приемеш друго мислене, което може да осигури задоволството на детето от това, че възприема нов обект. Това е свързано вероятно и с незаинтересоваността на тези деца от т.нар.
„споделено внимание“. Според Alvarez, те намират собствени начини да предизвикат ангажирано внимание, като например репетативното поведение. Обяснението на Frith за
репетативното поведение, е свързано с липсата на символизация и неспособността на
аутистичните деца да репродуцират усещанията си. Тя свързва това с разстройство на
„централната свързваща сила“.
При аутизма феномените интелект, реч, социабилност на индивида са в строго индивидуална дисхармония на сформираност и понякога необичайно силната фрагментарна памет, може да се проявява паралелно с богат запас от неологични познания или с
отличаващи се уникални възможности за боравене с цифри, представи и мелодии.
Аутизмът е свързан с увреждане на механизмите на емоционалната адаптация, в резултат на незавършена структура на емоционалната организация на поведението. Макар
че тази първична структура на дефекта не е позната в цялата йерархия на разпределение
на своите увредени и съхранени компоненти, има основания да се предполага, че в същността си аутизмът е страдание на афекта.
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При повечето от нарушенията от аутистичния спектър липсва период на несъмнено нормално развитие, но когато такъв период е налице, той не продължава след тригодишна възраст. Винаги съществуват качествени увреди в социалните взаимодействия.
Те приемат формата на неадекватна оценка на социално-емоционалните сигнали, като
например ареактивност спрямо емоциите на другите хора и/или липса на промяна на
поведението, съобразно дадения социален контекст. Налице е неадекватна употреба на
социалните сигнали и слаба интеграция на социалното, емоционалното и комуникативното поведение и особено липса на социално-емоционална взаимност.
Известно е, че основната характеристика на аутизма е недиференцираното усещане
за собственото Аз, както и неспособността за различаване на Аз от не-Аз. Това общоприето твърдение се опровергава от резултатите на експеримент за визуално саморазпознаване, на основата на различаване на промяна в отразения образ. Саморазпознаването се
отчита чрез докосване на реална част / а не отразена/, усмивка, вокализация и др. Децата
между 5 и 11 г. с аутизъм се саморазпознават, но не проявяват същия тип афект като
този при нормалните си връстници. Има данни, че аутистичните деца се усмихват толкова често, колкото и нормалните им връстници на собствения си образ, макар че друго
изследване посочва, че 79% от децата с аутизъм, показват пълна индиферентност при
себеразпознаване. Очевидно е, че отговорът на себеразпознаване на аутистичните деца е
различен. Тези реакции на аутистичните деца са твърде сходни с тези с умствена изостаналост. Съществуват обаче различия по отношение на честотата на усмихване, адресирано към огледалните образи. Това категорично показва, че аутистите имат нарушения
на вокалната, жестовата и лицевата експресия при афект. Ясна, различима емоционална
експресия се наблюдава само в ранното детство.
Нарушенията на социалното поведение при аутистите се изразяват в дефицит на
уменията за индикиране, а не толкова на споделяне или изискване. Няма обаче отговор
на въпроса, дали дефицитът на умението за споделяне е специфичен за аутизма или е
общ за развитийните нарушения. Нарушеното невербално поведение при аутистите е
свързано с дефицити на символно-репрезентативното мислене, т.е. с капацитета на детето да използва предмет за представяне или пресъздаване на друг предмет. Може обаче да се допусне, че нарушенията на невербалното поведение за споделено внимание, са
относително независими от нарушенията на умението за символно представяне. Това е
важно от гледна точка на въпроса, дали невербалното поведение не изисква определено
ниво на развитие на символното мислене. Директното предаване на афективни сигнали,
предшества развитието на невербалното жестово общуване. Това дава възможност на
детето да развие разбиране за сходството на емоционалния опит – неговия и на другите.
Споделеният опит се отнася до способността на детето да изрази различни емоционални
състояния, както и да отговори на емоциите на другите.
Нарушенията на аутистичните деца по отношение на невербалните умения за индикиране, могат да се приемат като вторични, произтичащи от дефицит по отношение на
способността за споделяне на емоционален опит с родителите. Подобна неспособност
може значително да забави развитието на децата с аутизъм.
В средата на ХХ в. възниква идеята, че аутистите вероятно имат нарушения на араузъл-регулиращите системи, което влияе на начина, по който тези деца се отнасят към
околната среда. В средата на 60-те години се издига хипотезата, че аутистичните деца
са с хронично висок араузъл и всъщност стереотипното и репетативно поведение имат
за цел да редуцират високия араузъл. Тази теза по-късно е модифицирана по посока на
това, че се приемат съществуването на колебания, флуктуации от висока до ниска араузъл-активност. Тези колебания се приемат като резултат от неуспеха при обработката на
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сензорната информация. Сензитивността и вниманието към външните стимули, флуктуират в зависимост от това, дали аутистичното дете е в състояние на висока или ниска
араузъл-активност. Това е теория, която обяснява функционалното значение на репетативното поведение, но оставя без отговор въпросите относно асинхронното развитие на
децата с аутизъм.
Известно е, че в отговор на непознати аспекти на ситуацията, аутистите могат да
повишат самостимулиращото си поведение, като честотата на стереотипните актове зависи от нивото на развитие на детето. Често аутистичните деца се справят с прекалено
силните стимули чрез различни подходи – извръщане на погледа, запушване на ушите,
отдръпване, постоянно задаване на въпроси, ритуално поведение, стеротипни движения и др. Моторните стереотипии могат да изпълняват различни функции, включително
и търсене на социално внимание. От особено значение е въпросът как дефицитите на
аутистичните деца по отношение на араузъла селективно влияят на обработката на социалната и езикова информация, а в същото време не влияят в такава степен на обработката на невербалната информация. В тази връзка се коментира фактът, че при аутистите, диапазонът на оптималната стимулация е по-стеснен, отколкото при децата в норма.
Възможно е този факт да оказва ефект върху обработването на социалната информация.
За разлика от предметите, които са с постоянни свойства, хората са до голяма степен
непредсказуеми, което затруднява аутистите да обработят подобен тип информация, поради нисък праг на пренасищане или отхвърляне на стимула.
Освен тези специфични диагностични признаци, децата с аутизъм, както беше
вече споменато, често страдат от ред други неспецифични проблеми като страх, фобии,
смущения в съня и храненето, краткотрайни изблици на гняв и агресия. Доста чести са
самонараняванията, например хапене на ръцете, особено при коморбидност с тежка умствена изостаналост. При повечето лица с аутизъм липсва спонтанност, инициативност,
творчество в организиране на свободното време и са налице трудности при прилагане на
общи понятия, при вземане на решения в работата, независимо че задачите могат да бъдат във възможностите им. Специфичната проява на дефицитите, характерни за аутизма,
се променят с израстването на детето, но продължават и в зряла възраст, с много сходно
съчетание на проблемите в социализацията, комуникацията и стила на интересите.
Наличието на такава симптоматика, налага разбирането за особен тип дизонтогения, определен като тип на увредено психическо развитие. Във всичките си варианти той
се свързва с емоционален дефицит, което затруднява изграждането на активни контакти
със средата и води до преживяване на дискомфорт и състояние на тревожност.
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ТИПИЧНИ ПСИХИЧЕСКИ СЪСТОЯНИЯ
ПРИ ПАЦИЕНТИ СЪС ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Анжелина Ненова
клиничен психолог, Клиника по хематология и онкология, ВМА – София
0886 154 897, annenova@mail.bg
Цел на изследването: Да се проследи нивото на тревожност, безнадеждност и депресия у
пациенти със злокачествени заболявания. Материал и методи: В Клиниката по хематология и онкология на ВМА са изследвани 110 болни с злокачествени заболявания, 70 (63,6 %)
мъже и 40 (36,4 %) жени на средна възраст 55 (18–85) г. При анализиране на отговорите на
пациентите са използвани инструментите: въпросник за самооценка при измерване нивото на тревожност и страхово състояние SAS на Zung (Self Rating Anxiety Scale); депресивна
скала на Zung – SDS (Self Rating Depression Scale) и самооценъчен въпросник за измерване
нивото на безнадеждност на БЕК. Статистическата обработка е извършена с програмата SPSS 9.0. Резултати: От 118 изследвани болни при 49 (57.82%) са регистрирани високи
нива на безнадеждност, в 19 (22.42%) за безнадеждност и тревожност и при 6 (7.08%) за
тревожност и страх. В психичен план се наблюдава субективно преживяване на тревожност, безнадеждност или депресия, но нито един пациент не страда само от депресия. Тези
състояния се наблюдават и в хода на самото лечение, особено при включване в него на нови
и непознати интервенции. При повишаване на безнадеждността и тревожността спрямо
депресията има данни за наличие на латентна суицидна нагласа. Периодът на диагностициране и първоначалните етапи на лечение са стресови за пациента. Това е момента на
шок и пълна неяснота по отношение на бъдещето.
Заключение: Рисковото събитие води до психичен регрес т.е. отключването на онтогенетично по-незрели модели на реагиране. Възникналата стресовата ситуация е в основата
на спешна необходимост от създаването на специализирани програми за психологични интервенции съвместно с медицинските.
Objective of the research: Studying the level of anxiety, hopelessness and depression in patients with
malignant diseases. Material and methods: In the Clinic of Haematology and Oncology at Military
Medical Academy, 110 patients with malignant diseases were studied, 70 (63.6 %) of which males
and 40 (36.4 %) females at the average age of 55 years (18–85). Upon the analysis of the patients’
responses the following tools were used: Zung’s SAS (Self Rating Anxiety Scale) – a self-assessment
questionnaire for measuring the level of anxiety and fear conditions; Zung’s depression scale – SDS
(Self Rating Depression Scale) and Beck’s self-assessment questionnaire for measuring the level of
hopelessness. The statistical processing was carried out by means of the programme SPSS 9.0.
Results: Out of 118 studied patients, in 49 (57.82%) high levels of hopelessness were registered, in 19
(22.42%) – high levels of hopelessness and anxiety, and in 6 (7.08%) – high levels of anxiety and fear.
In a psychological sense, subjective perception of anxiety, hopelessness or depression was observed,
but neither of the patients suffers only from depression. These conditions are also observed in the
course of the treatment itself, especially upon introduction of new and unknown interventions. Upon
increase of the level of hopelessness and anxiety as compared to depression, there are data about
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presence of a latent suicidal attitude. The period of diagnosing and the initial stages of treatment
are stressful for the patient. This is the moment of shock and complete vagueness in terms of future.
Conclusion: The risk event leads to psychological regress, i.e. triggering of ontogenetically more
immature models of reacting. The occurred stress situation causes the urgent need for development of
specialized programmes for psychological interventions together with the medical ones.

І. Въведение
Пребиваването в болнично заведение е стресово събитие за пациента. Затова в голяма степен допринасят поставянето на диагноза за наличие на злокачествено заболяване, болезнените медицински манипулации и неизвестността по отношение на продължителността на живота от тук нататък. Това довежда до опасност от суициден риск поради
наличие на латентна суицидна нагласа, което е и причината в много случаи да съществува
несъзнавано „саботиране“ на лечението от страна на пациента, което силно затруднява
адекватната лекарска намеса.
Във връзка с тази опасност възниква сериозната необходимост от своевременно
диагностициране на подобно състояние.
В практическата психологическа и психиатрична дейност често е необходимо да се
обективизират чрез числа многообразните субективни психологически преживявания.
Това позволява една по прецизна диагностика за нуждите на скрининг изследванията, в
психиатрията и при психотерапия, в научни търсения, но и за целта на адекватното лечение на пациента в болничното заведение. Обективизирането става посредством различни по разновидност тестове – въпросници, скали и др.
Психичният живот е нещо твърде индивидуално, субективно и неповторимо. И все
пак съществуват общи закономерности, които позволяват той да бъде изучаван обективно от науки като психологията, психиатрията и др., да се установяват неговите особености и закономерности в норма и патология. Съществено място в тези процеси заема психологическото измерване с помощта на различни методики, в това число самооценъчни
тестове и скали.
В психологията и психопатологията от несъмнена важност е взаимодействието
между преживяването на безнадеждност (hopelessness) и редица други психични състояния – тревожност, депресия.
Целта на настоящето изследване е оценка на нивото на суицидния риск, посредством измерване на психичните състояния тревожност, безнадежност и депресия при
лечение на болни със злокачествени заболявания в амбулаторни условия в клиника „Хематология и онкология“ към ВМА – София.

ІІ. Материал и методи
Анализирани са данните на пациенти с хематологични и онколотични заболявания,
изследвани и лекувани от специалисти – хематолог и онколог – за период от 6 месеца
през 2006 г. Дизайнът на изследването включва оценка на субективни параметри през
периода проведеното лечение.
1. Пациенти

Критерии за включване: хематологично или онкологично заболяване.
Критерии за изключване: всички останали заболявания.
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В изследването са обхванати общо 110 болни, 70 (63,65%) мъже и 40 (36,4%) жени на
средна възраст 54,61 (18–85) год. Всички пациенти са с хематологично или онкологично
заболяване. Характеристиката на пациентите, обхванати в изследването по пол е посочена на фигура № 1. Разпределението по години е представено на таблица № 1.

Фигура № 1
Характеристика на пациентите по пол

Таблица №1
Характеристика на изследваните лица по години
години

Брой пациенти
109

минимум
18

максимум
85

Средна възраст
54,61

2.	Методи и статистическа обработка

Методът за оценка включва: анализ на оплакванията на болните, оценени по обективните клинични признаци за чувство на безнадежност, тревожност и депресия посредством самооценъчен въпросник за измерване нивото на тревожност и страхово
състояние SAS на Zung (Self Rating Anxiety Scale), депресивна скала на Zung – SDS (Self
Rating Depression Scale), както и самооценъчен въпросник за измерване нивото на безнадежност на БЕК.
Диагностиката на тревожност и депресия по Zung включва оценка на стандартните
показатели обработени по формулата общ брой отговори по четири скали („никога“, „понякога“, „често“, „винаги“ – за SAS, и „понякога“, „често“, „много често“, „винаги“ – за SDS)
делено на осемдесет по сто. Референтните стойности на изследваните параметри са:
При стойности над 45 т. се диагностицира наличие на страхово състояние по скалата за тревожност. В интервала 51–60 т. се диагностицира леко депресивно състояние,
от 61 до 69 т. – умерена депресия и над 70 т. – тежка депресия по скалата за депресивно
състояние. Над 7 точки се диагностицира наличие на чувство за безнадежност по скалата
за безнадежност на БЕК.
Статистическата обработка на получения материал е извършена с програмата SPSS
9.0. Достоверността на различията е определена с помощта на t-критерия на Стюдент за
независими и по двойки свързани величини.
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ІІІ. Резултати
За период от 6 месеца (2006 г) в клиника „Хематология и онкология“ са изследвани
110 пациента с хематологични или онкологични заболявания за психологическите състояния тревожност, безнадежност и депресия.
От общо 110 изследвани пациента на въпросите по скали безнадежност, тревожност и депресия, отговорилите в процентно отношение брой пациенти, както следва на
Фигура № 2,
Фигура № 2
Разпределение на резултатите на всички изследвани пациенти в клиниката според повишените стойности по скали „Безнадежност“, „Тревожност“, „Депресия“ в %

Сравнителните процентни резултати за психологическите състояния, разделени по
диагнози са представени на Таблица № 2 и на Фигура № 3
Таблица № 2
Резултати по диагнози и психологически състояния. Сравнение.
Онкологично заболели
Хематологично заболели

безнадежност
50%
45,3%

тревожност
25%
25,6%

Фигура № 3.
Резултати по диагнози и психологически състояния
на пациентите в клиника „Хематология и онкология“. Сравнение.

депресия
10%
7%
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ІV. Изводи
На базата на приведеното изследване в клиника „Хематология и онкология“ във
ВМА – София могат да се изведат следните изводи:
1. Резултатите показаха високи стойности по скали „безнадежност“ и „тревожност“
спрямо скала „депресия“ и за двете групи изследвани пациенти – с онкологични и с
хематологични заболявания.
2. Няма разлика в субективното преживяване на чувството за безнадежност и тревожност при заболели от злокачествено заболяване – „солидни тумори“ или „хематологично злокачествено заболяване“
3. Съществува опасност от суициден риск при пациенти, заболели от злокачествени
заболявания поради наличието латентна суицидна нагласа, свързана с повишените
нива на „тревожност“ спрямо „депресия“.

V. Предложения
За овладяване на възможните патологични реакции и на суицидния риск във вътреболничната практика у пациенти с негативна диагноза е необходима бърза намеса на
екип от психолози и лекари за незабавното намаляване на тревожността, породена от
диагностицирането или предстояща операция. На този първи етап не се цели пациентите
да се насърчават към изразяване на емоции, а по-скоро да се проведе информмиране, за
това какво се очаква.
На това ниво намесата на психолога също трябва да бъде кратка и да има три основни цели:
•

•
•
•

Да позволи на пациента, току що осведомен за диагнозата или осведомен за необходимостта от операция, да вентилира чувствата си.
Да го увери, че това, което преживява е нормална реакция спрямо създалите се обстоятелства.
Да определи дали пациента е в състояние да продължи работата по лечението си,
като лична отговорност с цел евентуално предотвратяване на съзнавано или несъзнавано саботиране на терапията.
Да осведоми лекуващият лекар за спецификите на самия пациент, с оглед улесняване
на лечението.

Тази намеса валидизира чувствата на пациента и поддържа усещането за загриженост за здравето и благополучието му от екипа в медицинското заведение.
В някои случаи е необходимо и фамилно управление на стреса и организационно
консултиране – целта на тази техника е да се предложи психологическа подкрепа и улесняване общуването в семейството на пациента, но само с изричното съгласие от негова
страна.
„Проследяване“ и „Иинформиране“ са основните методи на интервенция, които целят и осигуряване на достъп до психиатрично лечение при необходимост.
Основен принцип е интервенцията да бъде приспособена към нуждите на индивида. Рационално ориентираните индивиди са склонни да изискват емоционална дистанция, информация и помощ при решаването на проблеми и възвръщането на контрола в
свои ръце, когато се възстановят от криза. И обратно, емоционално ориентираните индивиди са склонни да се подобряват чрез разясняване и емпатично базирани интервенции. Намирането на подходящия момент за провеждане на психологическа интервенция
се базира повече на психологическата готовност, отколкото на актуалното събитие.
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VI. Заключение
Има сериозна опасност по отношение на суицидния риск и латентната суицидна
нагласа при заболели хора от злокачествено заболяване, което би могло затрудни адекватното за заболяването лечение поради несъзнавани психически движения у пациента
срещу лекаря или лечението, играещи роля на „саботаж“ към намесата.
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РАННО РАЗВИТИЕ
НА НЕРВНАТА СИСТЕМА – ГЕНЕТИЧНИ ФАКТОРИ
И ВЛИЯНИЕ НА СРЕДАТА
БОРЯНА ГЕНЧЕВА ПИРЬОВА
професор, дмн, Департамент по когнитивна наука и психология, НБУ,
81 10 402, bpiryova@nbu.bg
Ранното развитие на нервната система се разглежда като пренатално (дородово) и развитие
през ранното детство. Разграничават се следните процеси в структурното и функционално
развитие на нервната система: неврогенеза, миграция на невроните, синаптогенеза и миелинизация на аксоналните невронни израстъци. Синаптогенеза е пример за взаимодействие на
генетични фактори и личен опит. Ембрионалната синаптогенеза е независима от опита, но
може да се промени от вирусни инфекции, токсични влияния, мутации. Миелинизацията на
аксоните на нервните клетки започва в периода на ембрионалното развитие, но за различните
пътища продължава години след раждането. Процесът на миелинизация е част от развитието
на нервната система, и се съпътства от разширяване на интелектуалните и двигателни възможности през първите години от развитието на детето. Тя започва вътреутробно през 12–14
седмица и продължава до 4-то десетилетие от живота. Вътрешни или външни стимули, т.е.
стъпки в развитието на мозъка, хормони, стрес, учене и социални взаимоотношения, променят генната активност и по този начин се осъществява т.нар. епигенетична регулация.
The early development of the nervous system is divided into prenatal and postnatal developmental
stages. The structural and functional development of the nervous system includes the following
processes: neurogenesis, migration of neurons, synaptogenesis and myelinization of axons.
Synaptogenesis is shaped by both genetic factors and personal experiences. Embryonic synaptogenesis
is independent of personal experiences but can be influenced by viral infections, the presence of
toxins and mutations. The process of myelinization of neuronal axons begins during the embryonic
stages of development, but continues to take place in specific areas of the nervous system for years
after birth. As part of the development of the nervous system myelinization is a component of the
processes of building intellectual capacity and improving motor skills during the early years of child
development. After its onset in uteri around 12–14 weeks of gestation, myelinization persists for 4
decades. Various internal and external stimuli, such as key steps in brain development, hormones,
stress, learning and social interactions, trigger epigenetic changes of gene activity.

Ранното развитие на нервната система се разглежда като пренатално (дородово)
и развитие през ранното детство. Пренаталното развитие на нервната система в структурно отношение се характеризира с увеличаване броя на клетките на нервната тъкан в
различни мозъчни области и създаването на специфични междуневронни връзки, които
изграждат функционалните пътища. Структурната организация е генетично определена,
докато функционалната е както генетично определена, така и зависима от факторите на
средата.

...
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Разграничават се следните етапи в структурното и функционално развитие на нервната система: неврогенеза, миграция на невроните, синаптогенеза и миелинизация на
аксоналните невронни израстъци. В мозъчната кора невроните се подреждат в няколко
слоя, които по-късно характеризират цитоархитектониката на кората. Част от невроните мигрират извън нервната тръба и дават началото на вегетативните ганглии, сетивните
неврони и ентералните неврони (в стената на храносмилателния тракт).
Неврогенеза. В ранните ембрионални периоди се оформя популация от предшественици (прекурсорни клетки) за нервната тъкан. От тези недиференцирани предшественици се оформят двата вида клетки на нервната тъкан – глиални клетки и незрели неврони – невробласти. От 70-ия до 100-ия ден след оплождането неврогенезата и
миграцията на невробласти са най-усилени. Усилената неврогенеза през ембрионалното
развитие се съпътства и от усилена синаптогенеза.
Клетъчната диференциация при развитието на мозъка се дължи на експресията на
различни гени. Сигналите за тази експресия са вътреклетъчни, или сигнални молекули от
съседни неврони. По време на вътреутробното развитие броят на нервните клетки нараства с голяма скорост. Приема се че всяка минута се образуват около 100 000 неврона. Едновременно с това те се разпознават помежду си по някакъв начин и образуват синапси.
Образуват се нервни пътища и невронни мрежи, които ние наричаме нервни центрове.
Един от най-големите съвременни проблеми на науката за мозъка е как се осъществява
междуневронното опознаване и образуването на междуклетъчни контакти. Специални
биологично активни вещества, наречени растежни фактори насочват индивидуалното
(фенотипно) развитие на нервната система. Едно от тях е нервно-растежният фактор.
Специални мембранни рецептори в неврона разпознават този фактор, образува се растежен конус и неговото нарастване се насочва в определената от растежния фактор посока.
По този начин всяка клетка намира точното си място в мрежата от неврони и по наследствено определен ред се образуват функционалните структури в ЦНС. Клетъчната миграция необходима за развитието на нервната система е смутена при феталния алкохолен
синдром, който се появява при консумация на алкохол от бременни жени.
Синаптогенеза. Синаптогенезата е пример за взаимодействие на генетични и епигенетични фактори. Тя започва твърде усилено два месеца преди раждането и със същото
темпо продължава два месеца след раждането. Това е период на усилено дендритно и
аксонално разклоняване. Ембрионалната синаптогенеза е независима от опита, но може
да се промени от вирусни инфекции, токсични влияния, мутации. При човека още през
първите месеци на бременността има евокирана ЕЕГ активност в отговор на майчиния
глас, което ясно показва, че по слуховия път от вътрешното ухо до слуховата кора, вече
има изградени синаптични връзки.
С приближаване към пубертета синаптогенезата се забавя и плътността на синапсите започва да намалява. Загубата на синапси е генетично регулиран процес и представлява еволюционна придобивка – при представителите от по-високо еволюционно ниво
редуцирането на броя на синапсите е по-силно изразено. Най-голяма плътност синапси,
от порядъка на 600–900 милиона синапси на mm3 от невропила, има в средата на периода
до пубертета. Обективно този процес се измерва с методите на мозъчно изобразяване по консумация на глюкоза като признак за невронална активност. От пубертета до
зряла възраст се наблюдава постепенно намаление на броя на синапсите. Възможността
обаче, да се формират нови синаптични връзки се запазва до края на живота. При намаление на броя на синапсите, във функционално отношение, се установява закрепване на
функциониращите връзки и узряване на кортикалните функции. Електричните сигнали,
които създават зрителни образи, приятни усещания, сънища, мисли, осигуряват прежи-
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вяването на синапси. Образно казано за формиране наклонностите към математика, или
престъпност има значение свръхпродукцията на синапси и последващата има загуба в
зависимост от взаимоотношенията генетика и среда.
В хода на развитието на невронните мрежи в кората, първо се развиват връзките между периферията и първичните корови полета (двигателни и сетивни), следва изграждането на връзки между първичните и асоциативните полета и на края се оформят
връзките между отделните асоциативни полета [2]. Шизофренията може да се разглежда
като разстройство, при което има дефицит на представното познание, което се формира
в префронталата кора. Въз основа на неврофизиологични данни, може да се предполага,
че са нарушени кортико-кортикални връзки, чрез които нормално префронталната кора
поддържа представното познание чрез връзките с асоциативните зони в слепоочно-теменния дял и с лимбичната система. Тези връзки са особено важни за поддържане обратна връзка с актуалната информация. При дисоциация на тези връзки могат да настъпят
халюцинаторни изживявания.
Пикът в синаптогенезата съвпада с висока невронална активност. Във функционално отношение това дава отражние във формирането на работната памет и оформянето
на изпълнителните функции. Създават се връзки с таламуса, ядрата на шева, коремно
покривалното поле (ventral tegmental area) и locus coeruleus, които са различни от „специфичните“ аферентни системи на таламуса, но имат роля за модулиране на активността
на невроналните кръгове в префронталната кора за оформяне на когнитивно поведение.
Миелинизация. Процесът на миелинизация е част от развитието на нервната система, което се изразява в разширяване на интелектуалните и двигателни възможности
през първите години от развитието на детето. Миелинизацията на аксоните на нервните
клетки започва в периода на ембрионалното развитие, но за различните пътища продължава години след раждането. Тя започва вътреутробно през 12–14 седмица и продължава
до 4-то десетилетие от живота. Миелинизацията е най-усилена в периода от средата на
феталното развитие до края на втората година. Миелинизацията на асоциативните пътища и интракортикалните връзки, които отговарят за висшите интелектуални функции,
продължава до 30-годишна възраст.
Важни фактори на средата по време на вътреутробното развитие са:
Емоционалното състояние на майката – силен и продължителен стрес повлияват рожденното тегло на новороденото, неговата активност и емоционално състояние.
Стресовите хормони преминават през плацентарната бариера и навлизат в детския организъм. Трудности в следродовата адаптация на децата се свързва с продължителен емоционален стрес на майката по време на бременността.
•

•
•
•
•

Храненето на майката. Развитието е нарушено при недостатъчно приемане на белтъци, калций, фосфор, желязо и различни витамини.
Лекарства приемани от майката по време на бременност влияят неблагоприятно
Тютюнопушенe на майката води до раждане на деца с поднормено телесно тегло
Продължаваща практика на лекарствена зависимост на майката предизвиква склонност към създаване на зависимост у децата
Заболяване от вариола на майката през първите 3 до 5 месеца може да предизвика
поява на отклонения от нормалното развитие на зрителна и слухова сетивни системи и/или малформация от рода на вродени сърдечни пороци.

Злоупотребата с алкохол на майката води до поява на фетален алкохолен синдром.
Феталният алкохолен синдром (ФАС) представлява констелация от признаци, между които и определени лицеви характеристики, които се предизвикват от въздействието на ал-
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кохол в предродовото развитие. Алкохолът и продуктите от неговото разграждане имат
тератогенен ефект (предизвикват уродства). Така че наред с добре известното изоставане
в растежа и развитието, се наблюдават и някои структурни промени в ЦНС – микроцефалия, липса на мазолесто тяло, намален размер на малкия мозък. От тук следват и функционалните дефекти като ниска интелигентност и когнитивни дефицити, смущения в равновесието. Следва специално да се отбележи, че и малки дози алкохол, при съответна генетична
чувствителност, могат да доведат до развитие на ФАС. Няма „безопасна“ доза алкохол.
Особено критичен е периодът на ембрионалното развитие, когато се извършва неврогенеза, миграция и диференциация на неврони. Изследвания показват, че явленията дефицит
на вниманието и хиперактивност са с 2.5 пъти по-голяма честота при деца родени от майки
консумирали по време на бременността алкохол, дори да нямат други признаци на ФАС.
Развитие на кората на крайния мозък. Онтогенетичното развитие на кортекса в известен смисъл повтаря филогенезата на това развитие. Най-рано през ембрионалното
развитие (16–19 седмица) се оформя еволюционно най-древната кора – поясната извивка. Това е преди оформянето на хипокампа и извивката около него, което става през
20–23 седмица. За челните дялове това настъпва през 24–27 седмица, докато теменните
дялове и ангуларните и супрамаргинални техни части – през 28–31 седмица. Орбитофронталната кора се оформя през 36–39 седмица.
Еволюционните промени които се състоят в нарасване на относителния размер на
коровите полета, се съпътстват и от нарастваща комплексност на тяхната организация.
Наред с увеличаване на относителния обем на префронталната кора, се изграждат и побогати връзки с предната част на поясната извивка (gyrus cinguli) и някои други подкорови структури [10]. Всъщност кортико-лимбичните връзки се развиват до 5-та 6-та
декада от живота. Това създава потенциални възможности за продължително развитие
на когнитивните процеси и за контролиране на емоционалното поведение [1].
Изпълнителните функции на челните дялове са:
•
•
•
•

•
•

Абстракто мислене (например класифициране на предмети по външни признаци);
Разпределение на вниманието и ново насочване към актуални явления;
Вземане на решения;
Планиране на действия. Слабост на тази функция създава действена дезорганизация (слабост в създаване на дневен план за дейности);
Социално функциониране. Слабост на тази функция създава липса на емпатия, липса на загриженост, несъобразяване с приети социални норми;
Процесите на потискане – прояви на недостатъчност са агресивност, импулсивност,
персеверация;

Влияние на хормоните за структурното и функционално развитие на нервната система. Хормоналните влияния върху мозъка се осъществяват чрез наличието на хормонални рецептори в мозъчни структури, което дава възможност на циркулиращи в кръвта
хормони да оказват влияния върху мозъка. Хормони от периферните ендокринни жлези,
които влияят върху мозъка, са по своята химична структура най-вече стероиди и се секретират в половите жлези и в кората на надбъбречните жлези – естрогени, андрогени
и кортикостероиди, с главен представител кортизол. Те преминават както през кръвномозъчната бариера, така и през плацентата и по този начин оказват въздействия още през
периода на пренаталното развитие. От друга страна хормони се синтезират в самия мозък. Синтезираните в мозъка хормони, наречени още неврохормони по своята химическа
структура са две различни групи – едните са белтъчни вещества и носят наименованието
невропептиди, а другите са отново стероиди и носят наименованието невростероиди.
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Стрес на майката по време на бременността, чрез стресовите хормони, които се
образуват в нейния организъм, има определено значение за пренаталното развитие [12].
Главният представител на хормоните на стреса – глюкокортикоида кортизол на кората на
надбъбречната жлеза, преминава през плацентарното кръвообращение в плода по време
на пренаталното му развитие. Това означава, че той може да окаже влияние върху развиващия се мозък. По време на феталното развитие системата хипоталамус – хипофиза
– надбъбрек у плода функционира като част от същата система в майчиния организъм.
Съществува регулация с обратна отрицателна връзка, която се състои в това, че когато
е повишена плазмената концентрация на кортизол, се намалява секрецията на освобождавания от хипоталамуса фактор, който стимулира секрецията на аденокортикотропния
хормон на предната хипофиза и по този начин секрецията на кортизол намалява. Тази регулация нормално осигурява умерен отговор на стрес. И така повишеното ниво на кортизол в майката при стрес намалява секрецията на аденокортикотропния хормон (АКТХ) у
плода. Предполага се, че по този начин се нарушава феталното програмиране на хипоталамус – надбъбречна кора във взаимоотношението на обратна отрицателна връзка.
Множество наблюдения показват, че страховата напрегнатост уврежда лимбичната система. Първата засегната структура е амигдалата, която нормално е въвлечена
в страхово-организираните отговори. В стресова ситуация амигдалата се активира от
мозъчни структури преработващи сетивна, или мисловна информация и от своя страна
активира освобождаването на кортикотропин-освобождаващия фактор. Чрез връзките
си със структури в мозъчния ствол, лимбичната система, към която принадлежи амигдалата, активира симпатикусовите вегетативни центрове в мозъчния ствол. От това следва повишаване секрецията на глюкокортикоиди от кората на надбъбречната жлеза и на
адреналин и норадреналин от нейната сърцевина. Следователно такива изживявания от
страна на майката по време на бременност довеждат до повишаване нивото на стресовите хормони в плода. Хронично повтарящо се повишаване нивото на глюкокортикоиди
уврежда мозъчните структури. Това тяхно неблагоприятно въздействие е изразено найсилно в хипокампа, защото там гъстотата на рецепторите за този хормон е по-висока в
сравнение с други мозъчни структури. Наблюдава се отслабване на неврогенезата през
ембрионалното развитие и намаляване на синаптогенезата. Наблюдение при хора са показали, че повишеното ниво на кортикотропин освобождаващ фактор у бременни жени
при стрес може да предизвика преждевременно раждане, намалено тегло на плода, забавено израстване след раждането и като далечни последици поява на дефицит на вниманието у детето и склонност към депресивни реакции.
Половите хормони при развитието на децата създават половата диференцияция на
мозъка. В мозъка андрогени и естрогени са функционални хормони за двата пола. Те се
секретират от половите жлези – андрогени в семенниците и естрогени в яйчниците и
от кората на надбъбрачните жлези и двата вида хормони и при двата пола. Образуват се
също така и в мозъчни структури. Поведенчески, неврологични и ендокринологични изследвания са показали редица белези на полово различие в мозъка на мъжа и жената, които дават определено отражение върху характеристиката на когнитивните процеси при
двата пола. Различията се отнасят не толкова до нивото на интелигентност, колкото до
отделни способности за преработка и използване на информация, или за осъществяване
на движения. Интерес представлява факта, че хомосексуално ориентирани мъже показват при специализирани психологически тестове резултати по-близки до тези на жените.
В структурно отношение е установено, че при жени мазолестото тяло е с по-голям
размер. Функционално това се отразява в по-усилен обмен на информация между двете
хемисфери и по-слаба латерализация на функциите. При жените езиковите функции са
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по-слабо латерализирани в ляво, по-лесно се възстановяват след афазия и честотата на
дислексия е по-ниска. Те имат по-висока неврофизиологична активност в предната дъговидна гънка, която е част от лимбичната система. В тази мозъчна структура се организира емоционално поведение на страх и дистрес от изолация и раздяла.
При мъжете мозъкът е средно с по-големи размери при една и съща телесна маса
(подобно и на някои вътрешни органи). Това обаче не предпоставя по-високо ниво на интелигентност. Те имат по-високи способности за зрително-пространствени перцепции и
по-висока неврофизиологична активност в амигдалата. В психологичен план амигдалата
организира емоционално поведение на гняв, ярост и агресивност.
Във връзка със сексуалната ориентация при хората като резултат от полов мозъчен
диморфизъм и генетични особености, са осъществени наблюдения над групи с различна
родственост и близнаци, отгледани заедно, или разделено. Резултатите от тези наблюдения показват, че при мъжете, вероятността за оформяне на хомосексуални предпочитания определено нараства при по-голям брой хомосексуални родственици. Основания за
това се намират в проучвнията на серия от гени, които влияят върху чувствителността
към тестостерон [7]. Проучвания при еднояйчни близнаци са показали 50% конкордантност при мъжете и 30% при жените, докато при общата популация е под 10%. При двуяйчните близнаци конкордантността е 22% [5].
Генетични фактори и фактори на средата. В резултат на обобщение на множество
изследвания [3] e установeно, че със силна степен на наследственост са следните структурни особености и функционални прояви:
ЕЕГ характеристики–80%. Намалението на амплитудата на Р300 (нарича се още потенциал на готовност) се счита за маркер за генетичен риск за редица фенотипни характеристики, от които на първо място е алкохолизмът.
Обем на дясното странично мозъчно стомахче–78%
Обем на десния челен лоб–75%
Обем на лявото странично мозъчно стомахче–70%
Р3 амплитуда в ЕЕГ (приема се като показател за работна памет)–69%
Обем на левия челен лоб–53%
Генетичните влияния върху структурирането на нервната система се проявяват в
характеристиката на медиаторните системи. Така например е установено, че дефекти в
транспорта на норадреналин в синапсите на адренергичната медиаторна система, могат
да кореспондират с клинични прояви [11].
Поведението ни директно се управлява от мозъка, а структурирането на мозъка
зависи от гени, въздействия на средата и случайни съвпадения в периодите на жизнения
цикъл. Дори при еднояйчни близнаци, които живеят в една и съща среда, не може да се
предположи, че образуването на синаптични връзки в мозъка, които са от порядъка на
сто хиляди милиарда, ще се осъществи по еднаква схема. Гените са важен фактор, но не са
равностойни на съдба. Класическите изследвания на близнаци се основават на три сравнителни анализа – вариациите на фенотипните белези, коварициите между еднояйчни
близнаци (монозиготни) и ковариациите между двуяйчни близнаци (дизиготни). Към
този метод се отправят редица критики, от които най-същественият е, че резултатите от
тези изследвания не могат да се сравняват с общата популация, защото близнаците по
правило имат по-ниско тегло при раждането, често пъти по-кратко вътреутробно развитие и имат по-висок перинатален риск.
Независимо от тези ограничения, при твърде ограничените други възможности за
генетични изследвания при хора, наблюденията върху близнаци са източник на ценни сведения. Изследвани са двойки възрастни близнаци–69 до 80 год. по отношение на някои
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морфометрични данни за мозък и функционални фенотипни белези. За обема сиво вещество наследстевността е много висока–95%. За десен челен, десен слепоочен дялове и десен страничен вентрикул влияние на гените е в 70% от вариациите [3]. Ефектът на средата,
особено в ранното развитие повлиява най-силно лявата хемисфера. Приема се влияние на
припокриващи се гени. Установен е ефект на гените върху отделни неврофизиологични белези, а не върху поведението. В опит за такава схема се прави разделяне на „ендофенотип“,
т.е. по определени белези повлияни от определени гени и „поведенчески фенотип“, който
включва когнитивни и афективни функции/дисфункции. Отделните белези се повлияват
от множество генетични локуси, всеки от които има малко влияние. Тяхното количество
обаче определя анатомични и неврофизиологични вариации на ендофенотипа [8].
Критични периоди. Генетичните фактори при формиране на поведението намират израз в наличието на критични периоди в развитието. От невробиологична гледна
точка значението на критичните периоди в развитието трябва да се разглежда като периоди, през които се формират определени невронални кръгове в мозъка. Те фиксират
дълготрайни ефекти (life-long effects) за възможностите на организмите и за тяхното поведение. Насочването на растящите конуси на аксоните за образуване на синаптичните
връзки е с молекулни механизми подобни на сонар и радар. Има молекули белтъци от
прицелните клетки, които „дърпат“ конусите и други, които ги отблъскват. Тези процеси
са подложени на текуща регулация от страна на сетивни стимули, хормони и влияния от
други нервни регулаторни центрове [9].
Критичните периоди, наречени още „прозорци“, са с определена времева продължителност за различните функции. За изграждането на зрителните пътища е известно,
че в детска възраст лишаване на едното око от зрителна стимулация в продължение само
на 15 до 20 дни, води до централна слепота на това око. Ретината е нормална, окото обаче
не вижда, защото не се е развил зрителния път до коровата зона на зрителната сетивна
система. Увредата на зрението е необратимо.
Епигенетична регулация. Вътрешни или външни стимули, т.е. стъпки в развитието
на мозъка, хормони, стрес, учене и социални взаимоотношения, променят генната активност и по този начин се осъществява т.нар. епигенетична регулация.
В структурата на ДНК се намират и елементи наречени енхансери, които разпознават сигнали от достигнала до клетката междуклетъчна сигнализация. Те отключват
процеса транскрипция. Вътрешни или външни стимули, т.е. стъпки в развитието на мозъка, хормони, стрес, учене и социални взаимоотношения, променят свързването на
транскрипционните регулатори към елемента енхансер и включват, рекрутират, различни транскрипционни процеси. Това е т.нар. епигенетична регулация. Ефектът на средата, особено в ранното развитие повлиява най-силно лявата хемисфера. Социалните
влияния могат да се инкорпорират чрез различна генна експресия в различни неврони
и в различни мозъчни области. Тези влияния не се отразяват върху сперматозоидите и
яйцеклетките и не се пренасят генетично.
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УЧИЛИЩНА ИНТЕГРАЦИЯ
И ПСИХО-СОЦИАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ
НА МЛАДЕЖИ С ПРЕДЛИНГВИСТИЧНА ГЛУХОТА

Цанка Златева Попзлатева
доцент, д-р, СУ „Св. Климент Охридски“
97 06 228, popzlatevatz@abv.bg
Интегрирането на учениците с атипично развитие в „масовото“ училище се утвърждава
като социална практика в България. Специалните училища за деца с увреден слух, в които
се реализира пълноценна междуличностна комуникация с помощта на жестов език, са обект
на сериозна атака Съществуват ли обаче достатъчно предпоставки за психо-социалната
интеграция на глухите ученици или условията на масовото училище или те се нуждаят
от комуникация с други глухи и училищното интегриране води до нова дискриминация, до
рискове за психичното здраве? Предмет на настоящото проучване е формиращата се психо-социалната идентичност на младежи с увреден слух, поставени в различни училищни
условия. Контингентът е представен от 64 учащи се с предлингвистична глухота. Възрастта е от 15–22 години. Използвани са адаптирани в жестова модалност самооценъчни
въпросници. Резултатите показват, че бикултурната психо-социална идентичност не е
широко представена при глухите младежи от масовите училища, както това се наблюдава
при тези, които имат опит и с обучение в специално и с обучение в масово училище.
School integration of students with atypical development is a real social practice in Bulgarian.
Special schools for deaf children, where the optimal interpersonal communication is realizing with
sing language, are now the object of social atacs. But are there really conditions for psychosocial
integration of the deaf students in mainstream education or they needs communication with other
deaf and the mainstreaming leads to new discrimination and risk for mental health. In this study is
explored the psycho-cultural identity of deaf youths, that are situates in different school conditions.
The participants are 64 youths with pre-lingual hearing disorders, aged from 15 to 28 ages. As
instruments are used self esteem scales in written and sing languaeges. The results shows that the biculture identity is not presented so wide as it is in situations that allowed interactions with the Deaf
and hearing world.

Съвременните изследвания убедително доказват (2000), че ранната слухова патология не е пряко свързана с разстройство на психичното здраве, но атипичният начин на
социализация провокира редица рискови фактори. В психологията езиковата депривация има традиции да се разглежда като единствена независима променлива в естествените експерименталните условия, които предлага глухотата като феномен. Сега вече е ясно,
че тези възгледи са твърде опростени и популацията на глухите хора е изключително
хетерогенна. Според Braden (1994) вариацията не е точно определена, но е възможно да
бъде съобразена. На база проучване на различията между демографските групи от глухи
хора, авторът диференцира, освен общите демографски фактори, проявяващи се и при
чуващите хора – пол, раса, възраст и др., уникални за глухите демографски фактори –
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степен и време на поява на слуховата загуба, слухов статус на семейните членове,
тип училище, допълнителни нарушения и др.
С отчитането на тези фактори е психосоциалното дефиниране на глухотата. Обособяват се две базови категории хора със слухова патология:

 Глухи – предлингвална глухота (вродена или придобита до 3 годишна възраст), ста-

билна или прогресираща, значителна към дълбока (прагова тонална аудиограма над
60 дб), билатерална слухова загуба, която значимо или напълно препятства нормалното овладяване на слухово-вокалния език на чуващата общност.
	Слабочуващи – предлингвална глухота (вродена или придобита до 3 годишна възраст), стабилна или прогресираща, от лека до умерена (20–60 дб по тонална аудиометрия), с умерен до висок праг на възприемане и праг на разбиране

Въпреки че корелацията и преплитането на факторите, отнасящи се до глухотата,
затруднява изолирането на специфични причинно-следствени отношения, в съвременните виждания много от тях повтарят условията при малцинствените групи. Глухотата
все повече се свързва с конституирането на различна социална субкултура в доминиращата култура на нормално чуващите хора. Като социално пренебрегвана, онеправдана
група в непосредствените контакти с доминиращата нормално чуваща култура, глухите
хора се свързват заедно, за да формират гъвкава малцинствена субкултура. Въпреки че, в
различните държави субкултурата на глухите е изследвана в различна степен, обществото на глухите се идентифицира интернационално. Научно се доказва, че появилите се по
естествен път жестови езици в обществата на глухите не са жестова репрезентация на
говоримите езици и те функционират чрез специфични граматически правила и прозодика [Stokoe,1978]. Жестовият език е признат за матерен език, който играе важна роля в
социалното функциониране на глухите хора.
Специфичен фактор в развитието на нечуващите деца е слуховият статус на техните родителите. По литературни данни глухите деца с глухи родители (по малко от 10%),
се различават в появата, степента, модалността и типа език, по модели за подражание,
социални умения и др., не само от своите нормално чуващи връстници, но и от глухите
връстници с чуващи родители. Braden [1995] определя процеса на социализация на глухите деца от семейства на чуващи (над 90%) като абнормален. Основният мотив е, че тези
деца са малцинство в своето собствено семейство. Обикновено никой от родителите не е
член на групата, към която глухото дете принадлежи, и детето не може да се идентифицира, както с родителите, така и с група, към която те принадлежат. Невладеещите жестов
език чуващи родители, ограничават формирането на социални умения, необходими за
интеракциите в по-широките общности. В повечето случаи глухи деца от чуващи семейства не използуват свободно формален език, докато се включат в среда, където жестовият език е доминиращ. Те често се чувстват социално изолирани в своя дом и общност, в
сравнение с глухите деца на глухи родители.
Ако в нормалното развитие семейството е първото и главно средство за социализация, а училището второто, то за повечето глухи деца училището е водещ социализиращ
фактор. Изборът на училищна среда – специално или масово училище, е изведен като съществен демографски фактор [Braden,1995]. Глухите деца на чуващи родители започват
да контактуват с други слухово увредени връстници едва, когато влязат в специалното
училище. За тях това е първото звено на включване в субкултурата на нечуващите. Изборът на масово училище забавя този процес, изнася го извън училищните структури.
Това означава, че тези глухите деца са малцинство не само в своето семейство, но и сред
техните връстници и обществото в училище. Тези глухи деца и младежи в много слу-
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чаи губят подкрепата на приятелските близки отношения с членове от тяхната социална
група, от една страна, а от друга – активно са избягвани или игнорирани от нормално
чуващите връстници.
Bernd [1995| систематизира теории и изследвания върху развитието на идентичността на глухите деца и обобщава, че устният метод на обучение не води до здравословно развитие на идентичност. Bernd посочва, че повечето глухи хора не биха постигнали
адекватна идентичност през юношеството, ако те са поставени в зависимост от устния
език в комуникацията в съществените сфери на своя живот. Мотивира се потребността
от предлагане на жестов език от най-ранна възраст.
Branson and Miller (2002), обсъждайки културната конструкция на глухите хора
като инвалиди също се отнасят с критицизъм към интегрирането на ученици с нарушения в „масовото“. Те представят социалната атака срещу специалните училища за глухи
като атака, насочена срещу идентичността на глухите хора. Прилагането на интеграцията
се разглежда като процес, който води да по-голяма изолация и дискриминация.
Поддържането на позитивен образ за себе си в обществото на чуващите, по традиция негативно към глухотата, е трудно постижимо за много от младежите. Според поранни теории се очаква глухите хора да имат по-ниско самоуважение, тъй като принадлежат към девалвирало и нестойностно малцинство, интернализират негативните атитюди и предразсъдъци на чуващото мнозинство. Днес емпирични проучвания, фокусирани
върху самооценката на личността, установяват значителни вариации в глухата общност
и доказват, че глухите хора нямат задължително ниска самооценка. Членството в малцинствена група се извежда като важен модератор на самооценката. Освен поддържащата роля на малцинството се търсят и други фактори, които помогат на глухите хора да
се защитят от отрицателните атитюди на доминиращата група. Crowe, [2003], Jambor и
Elliott [2005] систематизират и емпирично проверяват действието на факторите начин
на комуникация в семейството, тип образование, началото на глухотата, функционално
използване на слуха, групова идентификация. Jambor и Elliott [2005] извеждат 4-ри основни типа идентичност:
 Идентичност на чуващи –прикриват глухотата, идентифицират се с чуващите и
отричат се характерните признаци на глухата общност – език, традиции, фолклор и
др.
 Идентичност на глухи –интегрирани в субкултурата на глухите. Споделят нейните ценности, владеят и използват жестовия език. Уникалните традиции, език и
култура на Глухите отговаря в по-голяма степен на психологически им потребности.
В значителна степен са дистанцирани от общуването с чуващите.
 Бикултурна идентичност – глухи хора, които могат да функционират успешно и
в двата свята. Владеят добре устния и писмения език, признават и използват жестовия език, включват се в мероприятия на глухата общност.
 Маргинална идентичност – не се вписват в света и на глухите, и на чуващите.

Наши проучвания (Попзлатева, 2005) показват, че постигането на зряла психо-социалната идентичност в чуващото общество е най-оптимално при опосредстващата роля
на Глухото общество. Изолацията от обществото на Глухите е риск за психичното здраве
в младежка възраст, за поява на редица емоционални и личностни разстройства
Предмет на настоящото изследване е формиращата се идентичност на младежи,
обучавани в масовите учебни заведения. Целта е да се проучат диспозициите към чуващата и глухата общност и тяхното отношение към равнището на самоуважение.
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Основната хипотеза е, че условията в масовите училища ограничават идентификацията с глухата общност и са предпоставка за формиране на идентичност на чуващи хора,
която не е ефективна копинг -стратегия за справене със стреса.

Метод
Контингент

Изследвани са 64 младежи с предлингвална глухота на възраст от 14–28 години
– ІВГ от 14–17 г(34,5%).; ІІ ВГ 18–21 г.(35,9%); ІІІ ВГ 22–28 г.(29,7%). Младежите се обучават в горен курс на масови училища в гр.София, на специални училища в гр.София и
гр.Пловдив, ВУЗ. По полов фактор ИЛ са 34 мъже (53,1%) и 30 жени (46,9%). Общите и
специфичните демографски фактори са описани в табл.№ 1 и табл. № 2.
Таблица1
Специфични демографски характеристики на извадката
Училищна
среда
Масово
Специално
Масово и
специално
Масово + ВУЗ
Специално+
ВУЗ
Всичко

F

%

Слухов статус на
семействата

F

%

Време на слухова загуба

F

%

16
27

25,0
42,2

Чуващи родители
Глухи родители

52
10

81,3
15,6

Неясна
Вродена

2
20

3,1
31,3

6

9,4

Глух брат/сестра

1

1,6

От 0–2 г.

29

45,3

9

14,1

Глухи роднини

1

1,6

От 3–4 г.

11

17,2

6

9,4

Всичко

64

100,0

След 4

2

3,1

64

100

Всичко

64

100,0

Инструмент
 Анкетна карта за специфични демографски характеристики на изследваните
лица. Съдържа 8 айтема, насочени към времето на слуховата загуба, слуховите възможности, образователна среда, начин на общуване с родители, с чуващи и с глухи
приятели, слухов статус на семейството, време на експозиция в жестова среда, характеристики на идентичността.
 Въпросник за психо-социална идентичност на глухи хора (ВПСИГХ)–44 айтема, групирани в 4-ри основни скали. Три от тях са адаптиран вариант на използвани
с глухата популация самооценъчни инструменти. Преведени са в словесен и жестов
език и са апробирани в пилотно изследване. Предлага се 5-бална скала за оценка (–1
–2 0 +1 +2). Конструирана е скала за самооценка на комуникативните умения и родителските диспозиции.
І. Скала за самооценка на комуникативните умения и родителските диспозиции към
глухотата (10) – №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 и 11;
ІІ. Скала за идентичност в глухото общество (12) -№№ 6, 12, 13, 14, 16, –17, 18, 19, –39,
40, 41; 42
ІІІ. Скала за самоуважение (Rosenberg) (10) – №№ 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29;
ІV. Скала за идентичност в чуващото общество (12) -№№ 15, 30,31,32,33,34, 35, 36,
37,38,43,–44.
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 Метод на експертните оценки – трима експерти извършват независима качествена оценка на индивидуалните данни от попълнената анкетна карта и (ВПСИГХ).
Дискутират се получените резултати и се приписва тип психо-социална идентичност на всяко от ИЛ: 1) Идентичност с чуващото общество; 2) Идентичност с глухото общество; 3) Бикултурна идентичност; 4) Маргинална идентичност.

Обработката на резултатите – с SPSS 15 за Windows (дискриптивна статистика).

Резултати и обсъждане
Данните относно тип идентичност (табл.3) показват, че като цяло в изследваната
извадка доминира бикултурна идентичност (54%), следвана от идентичност с глухото общество (29,7%) и идентичност с глухото общество (15,6%). Разпределението обаче според
училищната среда, в която са обучавани ИЛ диференцира данните. Установява се, че глухите ученици от масовото училище в 56,3% се идентифицират с чуващото общество, останалите са с бикултурна идентичност (43,8%). Нечуващите ученици от специалните училища, обратно, не се идентифицират изцяло с чуващото общество и доминира идентичност
с глухата общност 63%, а 37% декларират, че успешно функционират и в двата свята. Интерес представлява групата, която е посещавала масово училище и след това специално или
е завършила средно образование в специално училище и в момента учи в ВУЗ с чуващи
състуденти. В тази група бикултурната идентичност се появява в 85,7%, което е показател
за овладени копинг-стратегии в стресовите ситуации, които им предлага мнозинството
на чуващите. В изследваната извадка не се наблюдава маргинална идентичност.
Таблица 3
Групи

Глухи младежи

Масово училище
F
%

Масово и специално училище
F
%

Специално
училище
F
%

Тип идентичност

F

%

Бикултурна идентичност

35

54,7

7

43,8

18

85,7

10

37,0

С глухото общество
С чуващото общество
Маргинална
Всичко

19
10
0
64

29,7
15,6
–
100,0

0
9
–
16

0,00
56,3
–
100,0

2
1
–
21

9,5
4,8
–
100,0

17
–
–
27

63,0
0,00
–
100,0

Резултатите от проучването на диспозициите към глухото и чуващото общество на
нечуващите младежи, обучавани в различни педагогически условия, са представени в
табл. №4 и №5.
Таблица 5
Интеграция и идентичност с обществото на Глухите (12)

№6

№12
№13
№14

Масово училище
Mean
Std. D
1,69
1,250
3,56
1,263
3,69
16
1,493
16
2,81
1,642
N
16
16

Масово и специално училище
N
Mean
Std. D
21
3,62
1,564
21
2,81
1,365
21
4,00
1,225
21
4,00
1,049

Специално училище
N
Mean Std. D
27
4,41
1,047
27
3,22
1,476
27
4,33
1,038
27
4,19
1,272
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№16
№17
№18
№19
№39
№40
№41
№42

16
16

16
16

16
16

16
16

3,56
3,38
3,06
2,81
3,50
4,13
4,25
3,25

1,504
1,310
1,340
1,559
1,155

1,310
1,125
1,528

21
21
21
21
21
21
21
21

4,19
3,67
3,43
3,71
4,10
3,90
4,19
4,33

,873
1,317

27
27
27
27
27
27
27
27

1,469
,956
1,221

1,513
1,401
1,111

3,33
3,85
4,22
2,33
3,37
4,07
4,11
4,19

1,519

1,231
1,086
1,441

1,597
1,174
1,251
,962

Анализът насочва към различия в отношението към света на Глухите– учениците
от масовото училище не приемат изполване жестов език в училище (В№6), докато в другите групи оценката е положителна. Тези юноши декларират в по-ограничена степен, че
имат повече нечуващи, отколкото чуващи приятели (№14), както и че участват в живота
на глухите хора (В№42), но все пак споделят, че им е еднакво приятно да бъдат и с глухи
и с чуващи хора (В№40). Както и техните връстниците от специалните училища, те са
по-склонни да мислят, че глухите хора не са инвалиди (В№19). Младежите, посещавали
и масово и специално училище (В№12) са с определено по-позитивно отношение към
света на нечуващите. Считат за приятно и важно да се част от Глухото общество (№13,
№16), имат много нечуващи приятели, приемат културните традиции, мероприятията,
срещите и общуването с другите глухи е важно за тях (В39, В№42). Групата в специалните
училища в най-голяма степен се идентифицира с глухата общност, въпреки че в най-малка степен осъзнава важността на общуването с другите слухово увредени (№16).
Таблица 6
Интеграция и идентичност с обществото на чуващите (12)
Масово училище
№15
№30
№31
№32
№33
№34
№35
№36
№37
№38
№43
№44

N
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

Mean
3,75
3,94
4,38
3,13
3,44
4,06
2,56
4,38
2,94
3,81
4,44
3,69

Std. D
1,342
1,436
1,147
1,408
1,504
1,389
1,632
1,025
1,652
1,601
,892
1,580

Масово и специално
училище
N
Mean
Std. D
21
3,24
1,044
21
3,81
,981
21
4,00
1,049
21
2,81
1,289
21
4,24
1,044
21
4,43
1,207
21
3,14
1,682
21
3,43
1,399
21
2,86
1,108
21
3,71
1,146
21
3,81
1,289
21
3,00
1,378

Специално училище
N
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

Mean
3,48
4,00
2,44
4,00
3,63
4,00
4,11
3,44
3,85
3,85
2,67
3,33

Std. D
1,252
1,209
1,423
1,330
1,445
1,109
,934
1,340
1,292
1,231
1,494
1,519

Отношението на диференцираните групи към чуващото общество (табл.6) също
има свои специфики. Най-големи различия се наблюдават при В№43 „справям се сам в
света на чуващите“, като учениците от масовото училище имат най-висока самооценка,
а тези от специалното най-ниска. Всички ученици ходят редовно на места, където повечето са чуващи (№30), но групите с опит в масовото училище харесват общуването с чу-
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ващите, докато учениците от специалните училища са емоционално резервирани(В№31).
Интересен факт е, че интегрираните в образованието младежи имат повече резерви към
общуванетос почти непознати хора, докато тези от специалните училища са с по-малко бариери (В№32). Посредните използват всички средства (включително писане), за
да постигнат резултат в разбирането (В№35). Глухотата не се прикрива още от самото
начало на общуването, както и неразбирането на събеседника от учениците в масовото
училище(В№№36,37). Като цяло младежите определят, че нямат сериозни проблеми в
общуването с чуващата общност (№44).
Таблица 7
Самооценка на комуникативните умения
и диспозиции в семейството към глухотата (10)
Масово училище

Масово и специално училище
N
Mean
Std. D

В№№

N

Mean

Std. D

№1

16

2,19

1,109

21

2,24

№2

16

3,94

1,181

21

3,86

№3

16

2,50

1,673

21

№4

16

2,38

1,746

№5

16

2,31

1,621

№7

16

1,38

№8

16

№9

16

№10

16

№11

16

Специално училище
N

Mean

Std. D

1,338

27

2,33

1,330

1,526

27

3,56

1,476

2,90

1,300

27

2,63

1,445

21

2,71

1,488

27

2,59

1,551

21

3,43

1,535

27

3,89

1,601

,885

21

1,38

1,024

27

2,41

1,600

1,94

1,389

21

3,14

1,315

27

2,48

1,602

2,44

1,548

21

2,76

1,179

27

3,26

1,534

4,63

,719

21

3,67

1,197

27

4,22

1,050

4,38

1,088

21

4,05

1,396

27

4,59

,694

Обобщените данни за самооценката на комуникативните умения и диспозициите
на родителите към глухотата са представени в табл. №7. Всички групи оценяват ниско
слуховите си възможности (В№1); малко над средното равнище чуването с личен слухов/
кохлеарен апарат (В№2). Не се регистрира особена собствена и родителска тревожност
по отношение нарушения слух (В№№3,4,7,8). По-големи трудности при овладяването на
устната реч в миналото се декларират от учениците в специалните училища (В№9), но
актуалната оценка на устната реч и желанието да се усъвършенства във всички групи е
много силно проявено (ВВ№9,10,11).
Таблица 8
Равнище на самоуважениена младежи с предлингвистична глухота

№20
№21
№22
№23
№24
№25

Масово училище
N
Mean
Std. D
16
4,19
1,167
16
4,56
,629
16
3,94
1,204
16
4,63
,885
16
4,50
,816
16
4,13
1,310

Масово и специално училище
N
Mean
Std. D
21
2,95
1,499
21
4,19
1,030
21
3,62
1,322
21
4,29
,956
21
4,62
,498
21
4,48
,680

Специално училище
N
Mean
Std. D
27
3,59
1,338
27
4,07
1,141
27
3,04
1,662
27
4,19
1,075
27
4,30
,953
27
3,89
1,281
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№26
№27
№28
№29

16
16
16
16

4,88
4,56
3,69
4,00

,500
,892
1,580
1,414

21
21
21
21

4,43
4,38
3,24
3,48

,746
,921
1,221
1,401

27
27
27
27

4,22
4,19
2,81
2,81

1,086
1,001
1,520
1,642

В синхрон с тази самооценка е наблюдаваното високо общо самоуважение във
всички групи. Възприемат се като хора с много добри качества (В№21), умеещи да правят
всичко като другите (В№23), имащи способности, с които могат да се гордеят (В№24), с
положително отношение към себе си (В№25), доволни от себе си (В№26), със стремеж
към самоуважение (В№27), Колебания по отношение на това, дали са ценни личности,
колкото другите (В№20), се проявава в групата, преминала през специалните и масовите
структури на образованието. По силно чувство на безполезност, самотност и критичност се проявава и при учениците от специалните училища (В№28, 29).

Заключение
От направеното проучване могат да се направят изводи относно изключително голямата хетерогенност на младежите с увреден слух и същественото влияние на фактора
училищна среда върху тяхната идентичност. Обучението единствено в масово училище
дистанцира много от младежите от света на глухите и не създава предпоставки за поява
на ефективни защити на личността. Въпреки че равнището на самоуважението е много
високо, оценката на комуникативните способности насочва към занижена критичност и
обективни рискове за психичното здраве в по-нататъшните моменти от жизнения път.
Особено перспективна за личността е бикултурната идентичност, която се появява и във
всички образователни условия, но е най-широко представена при младежи, обучавани
заедно и със слухово увредени и с чуващи връстници. Проявява се потребността от придобиване в хода на развитието на социален опит, както в общността на глухите, така и в
общността на чуващите връстници.
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Нарушения на екзекутивния контрол
при пациенти с Леко когнитивно нарушение,
с и без Паркинсонова болест
МАРГАРИТА Райчева*, МАРИЯ Петрова**, ЯВОР Желев**,
ШИМА Мехрабиан**, ВЯРА Киркова**, ЛЪЧЕЗАР Трайков***
*ст.н.с.ІІст., **докторант, ***професор
МБАЛ „Александровска“, Неврологична клиника, София
9230544, margiraycheva@yahoo.com
Концепцията за лекото когнитивно нарушение (ЛКН), дефинирано като преход между нормалното стареене и развиващ се дементен процес, описва различни подтипове в зависимост
от етиологията и доминиращите когнитивни дефицити. Наличието на водещо паметово
нарушение в невропсихологичния профил насочва към амнестичен подтип ЛКН, който се
свързва с атрофични промени в хипокампалната област и повишен риск от развитие на
болест на Алцхаймер. Съвременните проучвания предполагат наличието на предементен
стадий и при Паркинсонова болест (ПБ-ЛКН) с преобладаващи екзекутивни и/или паметови дисфункции обусловени от фронто-базалната дисфункция. Нарушения в екзекутивните
функции често се описват като ранни маркери и при двете заболявания с прогресиращ когнитивен дефицит, без да има единно становище за това кои екзекутивни аспекти се засягат рано на етапа на ЛКН. Представени са резултатите от изследване на екзекутивния
контрол върху подтискането чрез теста на Stroop при 20 пациенти с ЛКН, 23 пациенти с
ПБ-ЛКН и 26 съответни по възраст и образование здрави лица. Няма разлика между двете
групи пациенти в общия когнитивен статус оценен с MMSE. Групата с ПБ-ЛКН показва
значимо по-ниски резултати по трите показателя на теста на Stroop както в сравнение
с контролната група (p<.000), така и спрямо ЛКН (p<.002). Изследването показва по-ясно
изявен дефицит в екзекутивния контрол при пациентите с ПБ-ЛКН.
The construct of mild cognitive impairment (MCI) is defined as a transitional state between normal
ageing and dementia. Several MCI subtypes were recognized according to pattern of cognitive deficits
and aetiology. Neuropsychological profile with predominant memory impairment characterizes the
amnestic subtype MCI associated with atrophic changes in hippocampal region and increased risk
for development of Alzheimer’s disease (AD). Contemporary studies suggest a presence of MCI state in
Parkinson’s disease (PD-MCI) that would be analogous to the MCI as a precursor of AD. The cognitive
domain most frequently abnormal in PD-MCI is reported to be frontal/executive dysfunction and/
or amnestic deficit. Impaired executive functions are frequently described as early signs of cognitive
decline in AD and PD but the affected executive aspects are still not defined. We studied one aspect
of executive control – inhibitory control measured with Stroop Color/Word Test in 20 MCI patients
and 23 PD-MCI patients (matched general cognitive functioning, 26<MMSE>30) compared to 26 age
and education matched healthy subjects. PD-MCI group demonstrated significantly lower scores on
three main indices of the Stroop Test in comparison to control group (p<.000) as well as to MCI group
(p<.002). Our study revealed marked deficit in executive/inhibitory control in patients with PD-MCI.
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Концепцията за Леко когнитивно нарушение
Концепцията за Лекото когнитивно нарушение (ЛКН), развита от Petersen и сътрудници в края на 1990-те години [Petersen, 1997], покрива областта на когнитивното стареене. Оттогава понятието ЛКН обикновено се отнася за състоянието или прехода между
нормалното когнитивно функциониране и клинично вероятната Болест на Алцхаймер
(БА) [Winblad, 2004]. През последните десетилетия са правени много опити за определяне на границите между нормалния и патологичния процес на остаряване. Именно концепцията за ЛКН, която продължава да търпи развитие, към настоящия момент най-точно отразява прехода между нормалното стареене и състоянието на деменция. Въпреки че
много изследователи предлагат и използват различни критерии за определяне наличието на леки когнитивни нарушения, като цяло има съгласие по отношение на следните основни положения: 1) става въпрос за недементни възрастни хора с когнитивни дефицити
измервани под една или друга форма и 2) това е клиничен синдром за характеризиране
състоянието на човек, което не отговаря на диагностичните критерии за деменция, но е
с повишен риск за развитието Ј.
ЛКН е понятие, което надхвърля предклиничния стадий на Алцхаймеровата болест.
Проследяването на лицата с ЛКН показва, че някои прогресират до болест на Алцхаймер
или други видове деменция, но някои остават стабилно в това състояние или дори показват подобрение. Многобройните трансверзални и лонгитудинални изследвания доказват хетерогенната клинична изява на ЛКН. Принципно се оформят три типа ЛКН – амнестичен тип (с нарушение единствена в паметта), с нарушение в една когнитивна сфера
различна от паметта или с нарушения в повече от една когнитивна сфера. Всеки един от
тези подтипове може да се дължи на различна етиология – невродегенеративни процеси,
исхемична болест, черепно-мозъчни травми, метаболитни нарушения и др. Въпреки че
ЛКН може да се представи в разнообразна комбинация от симптоми, когато паметовите
нарушения са водещи в невропсихологичния профил, се касае за амнестичния подтип
ЛКН (аЛКН). Именно този подтип ЛКН се свързва с повишен риск от развитие на болест
на Алцхаймер [Petersen, 2001; 2004].
Хетерогенният характер на ЛКН като клиника и етиология, подчертаван в многобройни изследвания, доведе до преразглеждане на концепцията [Porter, 2006]. През
2005 г. Работната група на Европейския консорциум по Алцхаймерова болест представи
критерии за откриване на ЛКН. В тях се подчертават важността на клиничната оценка,
която включва данните от невропсихологичното изследване и интервюто с пациента и
семейството му, за да се установи наличието на когнитивен упадък. Предложени са следните критерии:
•
•

•
•
•

Когнитивни оплаквания от пациента и/или от неговите близки
Съобщаване на снижение в когнитивните функции спрямо предходно равнище от
последната година
Когнитивни нарушения доказани от клиничните изследвания
Липса на сериозно повлияване на ежедневните дейности, но пациентът може да има
трудности с по-сложни действия и ситуации
Липса на деменция

След като се установи синдрома на ЛКН следва да се уточни какъв подтип е и може
ли да се определи етиопатогенезата. При уточняването на подтипа ЛКН се разчита на
невропсихологичното изследване и клиничната оценка на поведенческите симптоми.
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Леко когнитивно нарушение и Паркинсонова болест
Когнитивните нарушения са често срещани при пациенти с Паркинсонова болест
(ПБ), дори и при новодиагностицирани случаи [Muslimovic, 2005], като се съобщава честота до 70% при недементни пациенти с ПБ [Green, 2002]. Приема се, че около 30–40% от
пациентите с ПБ страдат от деменция [Aarsland, 2001]. Обект на нарастващ изследователски интерес е както профилът на когнитивните нарушения при недементни пациенти
с ПБ, така и наличието на ранни когнитивни дефицити/маркери, които биха могли за
послужат като предиктори за развитието на деменция.
Концепцията за ЛКН като продром на БА даде основание да се предположи, че Паркинсоновата деменция се предшества също от стадий на ЛКН (ПБ-ЛКН). Едно от последните проучвания върху по-голям брой пациенти с ПБ [Caviness, 2007], прилагайки
критериите за ЛКН, потвърждава наличието на стадий с клинично значими когнитивни
нарушения, който е между когнитивно съхранените и дементните пациенти. Тази ПБЛКН група се характеризира с преобладаваща дисфункция в една когнитивна сфера, която най-често е от екзекутивен тип, последвана от амнестичен тип. Подобни са резултатите от проучване на част от авторския колектив при 47 болни с ПБ, при което пациентите
с ПБ-ЛКН имат невропсихологичен профил с доминиращи нарушения в непосредственото и отдалечено самостоятелно припомняне, както и в редица екзекутивни функции,
преди всичко в пораждането, когнитивната подвижност и контролът върху подтискането [Петрова, 2007]. Спецификата на когнитивния профил при пациенти с ПБ-ЛКН все
още не е докрай уточнена, както и прогностичната значимост на определени когнитивни
дефицити за последващо развитие на деменция. Засега най-често съобщаваните предиктори са нарушенията в екзекутивните функции или паметта, както и зрително-пространствените дефицити [Janvin, 2005, 2006]

Екзекутивни функции и екзекутивен контрол
Понятието екзекутивни функции обхваща няколко различни когнитивни процеса като централна е регулаторната им функция, организацията и контролът на текущата
психична активност преди всичко в нова и необичайна ситуация. Екзекутивните функции включват: 1) концептуализация и разбиране на ситуацията, 2) избор и формиране на
стратегия за отговор, 3) контрол върху изпълнението на отговора. Екзекутивният контрол включва потискането на неподходящите отговори/реакции, превключването между различните релевантни алтернативи, проверката за съответствие между резултата и
целта и ползването на обратната връзка за корекция. Един от основните процеси на екзекутивния контрол е потискането на неподходящите отговори, което особено отчетливо
се проявява при задачи с интерфериращи условия. В този смисъл устойчивостта към
интерфериращи въздействия може да бъде мярка за ефективен екзекутивен контрол, а
именно контрол върху подтискането. Способността за осъществяване на екзекутивен
контрол и нейните нарушения придобиват все по-значимо място в невропсихологичната
диагностика, особено за ранно откриване на мозъчна дисфункция.
Тестът на Струп [Golden, 1978, 2002] традиционно се включва в тестовия набор,
който може да установи наличие на челна дисфункция, въпреки че има и противоречиви
данни относно специфичните мозъчни региони, асоциирани с нарушеното му изпълнение. Струп-ефектът се асоциира с увреждания на дясната префронтална кора [Vendrell и
съавт., 1995], на дясната предна цингуларна кора [Pardo и съавт., 1990], двустранно или
десностранно увреждане на горната медиална фронтална кора [Stuss и съавт., 2001]. Съ-
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временните възгледи за невроналната база на Струп-ефекта подчертават, че за успешното изпълнение на всички подусловия на теста е необходима интеграция на няколко зони
от фронталната кора и нейните аферентни и еферентни връзки с други корови зони и
подкорови структури.
Нарушената интеграция на фронталните корово-подкорови структури и връзки клинично се манифестира в различни варианти на фронтална дисфункция. Така например, нарушенията в кортико-стриаталните пътища, особено допаминергичните, са
основен обяснителен модел за развитието на дементен процес при Паркинсонова болест, който е с водеща дисекзекутивна симптоматика. Едно от последните лонгитудинални проучвания на когнитивните промени при Паркинсоновата болест показва, че
само изпълнението на Струп-теста е независимо свързано с наблюдаваната 4 г. по-късно
деменция [Janvin, 2005]. От друга страна, отдавна е потвърдено влиянието на БА върху
Струп-ефекта, т.е. намален контрол върху инхибицията на свръхзаучени, автоматични
отговори, какъвто е четенето [Amieva, 2004]. Екзекутивна дисфункция се установява и
при пациенти в много ранен стадий на БА, която заедно с нарушенията в епизодичната
памет предшества нарушенията в конструктивния праксис и речта [Baudic, Traykov…].
Екзекутивни нарушения се описват като ранни когнитивни дефицити при различните
подтипове на ЛКН, с единичен или множествен когнитивен дефицит, без да има категоричен отговор относно времето на поява и тежестта на нарушенията в екзекутивния
контрол върху подтискането.

Цел на изследването
Настоящото проучване има за цел да оцени един аспект от екзекутивната дисфункция съобщавана при различни групи пациенти с ЛКН, а именно нарушенията в екзекутивния контрол при две групи пациенти с ЛКН – с и без наличие на ПБ. Може да се
допуска наличие на изразени дефицити в контрола върху подтискането на автоматизираните отговори и при двете групи пациенти като ранен маркер за когнитивен упадък и
мозъчна дисфункция..

Контингент и методи
Проучването е проведено в УМБАЛ „Александровска“ София при 20 пациенти с
ЛКН, които имат паметови оплаквания, 23 пациенти с ПБ-ЛКН и 26 здрави лица съответстващи по възраст и образование. Диагнозата е поставяна въз основа на подробна
анамнеза, неврологичен преглед, лабораторни и невроизобразителни изследвания, и
съобразно критериите за ЛКН. Всички пациенти, както и здравите лица, са изследвани
със скалата за общ когнитивен капацитет Mini Mental State Examination (MMSE), тест на
Buschke (FCSRT) за оценка на вербалната епизодична памет и тест на Stroop, българска
версия [Райчева, Александрова, 2007]. Скалата MMSE и тестът на Buschke ни служат като
скриниращи инструменти: стойностите от MMSE са в диапазона на леките когнитивни
нарушения (26–30), а всички пациенти с ЛКН и ПБ-ЛКН имат общ паметов бал (самостоятелно и подпомагано възпроизвеждане при заучаване) < 44, което е 1,5 s.d. под постиженията на здравите лица, т.е. имат обективни паметови нарушения.
Характеристиките на изследваните групи по отношение на възраст, образование,
общ когнитивен статус са представени на таблица 1.
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Таблица 1.
Изходни характеристики на изследваните групи
Възраст
Образование
MMSE

Контроли (n=26)
69,0 (4,4)
14,2 (2,1)
28,5 (0,9)

ЛКН (n=20)
68,5 (6,7)
14,7 (2,5)
27,3 (1,4)

ПБ-ЛКН (n=23)
69,9 (5,8)
14,4 (2,4)
26,7 (0,7)

Данните са средни аритметични (SD)
При сравняване на базисните характеристики на трите групи лица не се установяват значими разлики по отношение на възрастта и образованието. Двете основни групи
обект на изследването, ЛКН и ПБ-ЛКН, не се различават значимо по скалата за общо
когнитивно функциониране (MMSE = 26–30); групата с ПБ-ЛКН има по-нисък бал по
MMSE спрямо здравите лица (p<.05)

Резултати
Анализирани са данните от четирите показатели от теста на Струп според стандартната версия – брой правилно прочетени думи за 45 сек (Д), брой правилно назовани
цветове за 45 сек (Ц), брой правилно назовани цветове в конфликтните думи за 45 сек
(ДЦ) и изчисленият интерферентен бал по стандартната формула (И). На таблица 2 са
представени резултатите на трите групи изследвани лица, средни стойности и стандартни отклонения, и са отбелязани значимите разлики между групите пациенти с ЛКН и с
ПБ-ЛКН. Разликите се интерпретират като значими на ниво p <.05.
Таблица 2.
Резултати от показателите на теста на Струп при трите групи
Думи
Цвят
Думи/Цвят
Интерференция

Контроли (n=26)
79,3 (13,4)
60,0 (10,4)
31,9 (5,7)
–1,9 (5,4)

ЛКН (n=20)
86,6 (10,6)
59,4 (12,9)
32,6 (11,2)
–2,5 (6,6)

ПБ-ЛКН (n=23)
65,7 (10,1) ***
49,5 (7,9) **
21,9 (8,1) ***
–6,2 (6,9)

Данните са средни аритметични (SD); значими разлики между групите с ЛКН и ПБЛКН: *** – p<.001; ** – p<.01
На таблица 3 са показани резултатите от анализа на разликите между групите на
пациентите с ЛКН и с ПБ-ЛКН (ANOVA) по отделните показатели на теста на Струп.
Таблица 3.
Средни разлики между постиженията
на групите с ЛКН и с ПБ-ЛКН по изследваните показатели от теста на Струп
Думи
Цвят
Думи/Цвят
Интерференция

Средни разлики
20,91
9,87
10,68
3,67

Ст. грешка
3,54
3,22
2,56
1,93

Значимост
.000
.009
.000
.145
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По трите основни показателя от теста на Струп пациентите с Паркинсонова болест
и ЛКН (ПБ-ЛКН) имат значимо по-лоши резултати от групата на пациентите с ЛКН. И
двете групи пациенти имат по-ниски постижения от здравите лица, но разликите са значими за повечето показатели само при ПБ-ЛКН. Показателят за интерференция обикновено маскира различията, както е и при нашите групи. Все пак се наблюдава тенденция
към значима разлика между контролната група и пациентите с ПБ-ЛКН (mean diff = 4,22,
std err = 1.80, p =.057).

Заключение
Резултатите от нашето изследване са в подкрепа на хипотезата за наличие на ранна
дисфункция в екзекутивния контрол и по-точно в контрола върху функцията подтискане
на автоматичен нерелевантен на ситуацията отговор и при двете групи изследвани пациенти – с ЛКН и с ПБ-ЛКН. Наблюдаваните нарушения са значително по-изразени в
групата на пациентите с ПБ-ЛКН.
Нашите резултати съвпадат с данните за ранни екзекутивни нарушения при недементни пациенти с ПБ, като специално дефицитът в екзекутивния контрол на подтискането (Струп-ефект) се оказва добър предиктор за развитие на деменция след 4 г. (Janvin,
2005). Може да се каже, че избирателният екзекутивен дефицит в повечето случаи е първият, който се наблюдава при пациенти с ПБ, като по-често се съобщават нарушенията
в екзекутивния контрол – подтискане на несъответен отговор, разпределено внимание,
когнитивна подвижност и превключване между конкурентни задачи. Предполага се, че
това е свързано с дисфункция на базалните ганглии и фронталната кора.
Нашето проучване показа наличие на ранен инхибиторен дефицит и в групата с
ЛКН, освен документираното паметово нарушение. Резултатите са в подкрепа на предположението, че екзекутивният контрол върху подтискането има различни субкомпоненти,
които могат да бъдат особено уязвими и при ранна болест на Алцхаймер, докато други
екзекутивни аспекти остават относително съхранени до по-късен етап (Baddeley, 2001).
Ранният екзекутивен дефицит при пациенти с БА изглежда се явява при задачи, които
изискват отговор в конфликтни ситуации и конкурираща се стимулация (Baudic, 2006).
Трябва да се подчертае, че все още не са достатъчно ясно очертани анатомичните
корелати на екзекутивните функции, които се поддържат от обширни корово-подкорови връзки и корово-корови мрежи. Процесите на инхибиция като част от екзекутивния
контрол традиционно се свързват с функциите на префронталната кора, но през последните години много функционални невроизобразителни изследвания показват активация
извън префронталните отдели при задачи с контрол върху подтискането. По-вероятно
изглежда рано наблюдаваните дефицити в тези функции да се дължат на дисконекции на
фронталните отдели както с другите корови зони, така и в подлежащите структури още
в началните стадии на двете дегенеративни заболявания, като този процес е изразен порано при ПБ.
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СУБЕКТИВНА ГЛОБАЛНА ПОСОКА НА СМЕС ОТ РЕАЛНО
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Смята се, че перцептът за глобална посока на смес от две и повече движения се образува
чрез интеграция на индивидуалните вектори. Процесът на интеграция бе изследван със
стимули, съставени от случайно разпределени светли точки, които се движат на тъмен
фон. Видимостта на стимула беше модулирана в две фази от по 50 мсек; видима (реално
движение) и невидима (мнимо движение). Зависимата променлива беше критичния (максимален) размер на мнимото движение, необходим за правилното възприемане на глобалната
посока. Установено бе, че критичният размер силно зависи от амплитудата на реалното
движение. Когато движенията в двете фази са в еднаква посока, критичният размер намалява с нарастването на амплитудата на реалното движение. Но при противоположни
посоки на движенията в двете фази, критичният размер нараства с нарастването на
амплитудата на реалното движение. Този парадоксален резултат е в подкрепа на хипотезата, че реалното движение се възприема като цялостен обект, който осъществява мнимо
движение. Изчисленията показват, че неговият критичнен размер е около 1.5 градуса и не
зависи от амплитудата и посоката на реалното движение.
Abundant evidence suggests that motion vectors that are local in space or in time can be integrated to
yield a global percept of direction. We presented a bright random dot pattern that moved horizontally
on a dark background. The luminance of the dots was modulated in two phases for 50ms; visible (real
motion) and invisible (apparent motion). We measured the upper critical limit of apparent motion
for correct discrimination of the global direction. The upper critical limit strongly depended on
amplitude of real motion. When the motions in the two phases were in the same direction, the upper
limit decreased with increasing length of real motion. But when the motions in the two phases were
in opposite directions, the upper limit increased with increasing length of real motion. This puzzling
result supports the hypothesis that the real motion is perceived like a whole entity. The upper limit of
apparent motion of the entities is about 1.5 deg; it does not depend on the length and the amplitude
of the real motion.

Въведение
Известно е, че мнимото движение на конфигурация от случайно разпределени точки може да се възприема до пространствени отмествания А на точките, които не над-
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вишават горната критична граница Amax. Когато A < Amax посоката на движение на целият стимул се определя безпогрешно от наблюдателя. В този случай се предполага,че се
активират предполагаеми невронални механизми наречени детектори на движение. В
литературата това явление е известно като възприятие на „short-range“ мнимо движение [1,2 ]. Критичната граница на „short-range“ процеса вероятно отразява размера на
рецептивните полета на детекторите на движение [10 ]. Когато А надхвърли този размер,
наблюдателят не може да възприеме посоката на преместването.
Във всички досегашни изследвания са използвани точкови стимули, които са неподвижни между фазите на мнимото преместване. Ние проведохме изследвания на възприятието на глобално движение при условие, че точките извършват различни по големина реални движения между фазите на мнимо движение. Спряхме се на два възможни
случая: реално и мнимо движение с еднакви посоки и реално и мнимо движение с противоположни посоки.
Самото движение се описва по следния начин: точковата конфигурация се появява и се движи за време Т наляво като изминава разстояние R (реално движение). След
това изчезва за същото време и се появява отместени на разстояние А (мнимо движение) надясно за условие реално и мнимо движение в различни посоки или наляво за
условието, когато и двете движения са в еднакви посоки. Този цикъл се повтаря много
пъти. Основният въпрос, който си зададохме е: каква е възприетата глобална посока
на движението? Тя може да съвпада с посоката на реалното движение R, с посоката
на мнимото отместване А или с физическата глобална посока, която се получава от
векторната сума R+А.
В литературата има консенкус, че при отклониния A < Amax едни и същи невронални
механизми могат да регистрират скоростта и посоката на реалното R и мнимо А движение. Когато двата типа движения се редуват, сигналите от тези детектори може да се
интегрират във времето и като резултат правилно да се възприеме глобалната посока на
движението R+А. Когато A > Amax мнимото отместване няма да може да се възприеме. В
този случай както, ние очакваме глобалното движение се възприема неправилно на база
само на зрителна информация от вектора на реално движение.
Не е лесно да се предскаже дали големината и посоката на реалното движение ще
имат ефект върху горната граница на мнимото движение. До сега не са известни нито теоретични, нито експериментални данни, които да подскажат това. Ето защо ние очакваме, че Amax ще остане постоянно когато се манипулира големината и посоката на реалното
движение. Целта на нашите изследвания е да проверим това.

Методи
Наблюдателите седяха на разстояние 30 cm от осветен екран (0.6cd/m2), като фиксираха бинокулярно фиксационна точка разположена пред тях. Конфигурация от случайно
разпределени светли точки на тъмен фон беше ограничена от невидима четириъгълна
апертура с размери (3.8 deg x 36.9 deg), разположена над фиксационната точка. Гъстотата
на точките беше 0.38 dots per deg2, като всяка точка беше с диаметър 3 mm и осветеност
2 cd/m2. Повече детайли относно използваната апаратура са посочени в [9]. Точките бяха
периодично видими за 50 ms (фаза на реалното движение); за следващите 50 ms тяхната
осветеност беше сведена до нула (фаза на мнимото движение).
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Експеримент 1

Размерите на реалното движение бяха между 0 и 1.34 deg, като се комбинираха с
различни размери на мнимото движение от 0.3 до 3 deg. Глобалните посоки на движение
на целият стимул бяха рандомизирани наляво и надясно. Изследваните лица описваха
това, което виждат с помощта на четири възможни отговори: „движение наляво“, „движение надясно“, „движение в двете посоки“, „хаотично движение“.
Резултати от Експеримент 1
От фигурата 1 ясно се вижда, че в случая R = 0 увеличаването на А над критичната
стойност прогресивно води до намаляване на верните отговори за вярната глобална посока и увеличение на отговорите „хаотично движение“. За R > 0 увеличението на А също води
до намаление на правилната идентификация, придружено от отговори „движение в двете
посоки“. При следващо увеличение на А се докладва за движение по посока на реалното.
От графиката става ясно, че големината на реалното движение оказва ефект на формата на
четирите криви по различен начин: те са отместени надясно с увеличението големината на
реалното движение. От тази фигура е възможно да се определи стойността на абцисата, която съответства на 75% правилни отговори. Така се определя Amax за всяка стойност на R.
В този експеримент Amax силно нараства с нарастване големината на реалното движение.

Фигура 1.
Резултати от експеримент 1. Процента правилни отговори в зависимост от големината
А на мнимото отместване. Горната граница Amax за всяка стойност на R, може да се
изчисли като 75% стойност за всяка крива.
Експеримент 2

За да потвърдиме оценката за Amax от експеримент 1 ние проведохме опит, в който
реалното и мнимо движение отново бяха в противоположни посоки, но Amax беше получено чрез принудителен избор и трансформирания up-and-down метод [8]. Използвахме същите големини за реалното и мнимо движение. Посоката на векторната сума беше
представена рандомизирано наляво или надясно. Лицата трябваше да определят глобал-
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ната посоката на транслацията на конфигурацията от точки с помощта само на два отговора: „движение наляво“ или „движение надясно“. Други отговори не се разрешаваха.
Резултати от Експеримент 2
Резултатите са показани на фиг. 2. Този експеримент потвърди, че Amax силно нараства с нарастване стойността на R.
Експеримент 3

Измервахме горната граница Amax като функция на реалното движение, като векторите на реалното и мнимото движение бяха в една посока. Бяха представени стимули със
същите големини на реалното и мнимо движение. При това условие правилното различаване на посоката щеше да бъде винаги възможно на базата на възприетото реално движение и това наложи използването на задача за различаване на скорости. Представяхме
двойки движения с еднаква големина на реалното като манипулирахме големината на
мнимото по такъв начин, че да се установи критична стойност, над която Вебер отношението за различаване на скорости достига 80%.
Резултати от Експеримент 3
Резултатите са показани на фиг. 2. Вижда се, че горната критична граница Amax намалява с увеличаване големината на реалното движение.

Обсъждане
И при трите експеримента при отмествания A < Amax движението се възприемаше по
посока на векторната сума R+А. Неочакван е резултатът, че Amax зависи от параметрите на
реалното движение, т.е. от неговата скорост и посока. Фиг. 2 илюстрира този резултат: При
еднакви посоки на на векторите A и R, стойността на Amax силно намалява с нарастването на
размера на реалното движение; при противоположни посоки се получава точно обратното.

Фигура 2:
Резултати от опит 1, 2 и 3. Горната граница на мнимото движение Amax (ордината) е
начертана като функция на големината R на реалното движение (абциса). Празните
символи: условия реално и мнимо движение в различни посоки, пълния символ: условие
реално и мнимо движение в еднакви посоки.
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За обяснение на този резултат се опираме на гещалтистките принципи, разработени от Johansson [6,7]. Според тях реалното движение на всяка точка може да се възприеме като цялостен обект, или събитие, „motion event“. Движещата се точка е само
„материала“ на събитието. Нашият стимул е съставен от такива събития, които се появяват последователно във времето и пространството, т.е. извършват мнимо движение.
Ние предполагаме,че глобалната посока на стимула се определя от „short-range“ процеса,
който регистрира отместванета на събитията, а не отместването на самите точки.
Нека обозначим отместването на всяко „събитие“ с D. Размерът на D се дава от
разстоянието от начало-до-начало или от край-до–край на две последователни видими
фази. Ето защо отместването D на „ивиците“ може да се изчисли като D = R – A, когато
реалното и мнимо движение са в различни посоки (опит 1 и 2) и D = R +A когато двете
движения са в една посока (опит 3).
Преизчислените по този начин данни от фигура 2 са показани на фигура 3. Вижда
се, че ефектите на размера и посоката на реалното движение отсъствува. Данните от трите опита демонстрират постоянна стойност от 1.5 deg за Dmax независимо от големината
и посоката на реалното движение.
„Motion event“ е психологически конструкт. Ние предлагаме неврофизиологичен
корелат на този конструкт. Известно е, че когато един обект, в нашия случай точка от
стимула, се движи достатъчно бързо, на ранен етап от преработката на зрителната информация възниква т.н. „ивица от движение“ (motion streak) [5]. Тези „ивици“ се използват от зрителната система при анализа на информацията от движение. Редица автори
[3, 4] показват, че ориентацията на ивиците има за цел да подпомогне определянето на
посоката на движение.

Фигура 3.
Преизчислените данни от фиг.2. Горната критична граница на Dmax е изчислена като
начало-до-начало или край-до-край на последователните „ивици“.
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Заключение
Ние предполагаме, че зрителната система регистрира именно мнимото движение
на „ивиците“, които възникват във фазите на реалното движение на стимула. Ако тяхното премествване в пространството не надхвърля критична граница, то ивиците, а не
отделните точки, се възприемат в мнимо движение. Критичната граница не зависи от
дължината и посоката на реалното движение.
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ОСОБЕНОСТИ НА ЕЗИКОВОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ
ПРИ ДЕЦА С ДИСЛЕКСИЯ НА РАЗВИТИЕТО
ЕКАТЕРИНА ВЪТКОВА ТОДОРОВА
д-р, Департамент „Когнитивна наука и психология“, НБУ,
0898 518 547, e.todorova@nbu.bg
Специфичното езиково функциониране при деца с дислексия на развитието се разглежда в
аспекта на възможностите за правилна езикова изява на един доста богат и усложнен аспект от морфологията на българския език – множественото число на съществителните
имена. Проведеното изследване използва теоретичните модели на Ноам Чомски, за структура на езиковата система и на Дан Слобин, за универсалност на оперативните принципи в конструирането на граматиката на родния език. За проверката на експерименталните хипотези е използван оригинален изследователски инструмент, при който отделните
форми за множествено число са балансирани по степен на трудност и включват всички
правила и изключения, в системата от флективни форми, изразяващи тази граматична
категория. Статистическите процедури, приложени към данните включват описателни
методи на анализ и методи на статистическия извод (честотно разпределение, анализ на
двумерни разпределения, ANOVA, MANOVA). Получените резултати демонстрират специфично езиково поведение при децата с дислексия. Тези особености основно се изразяват в
трудности на езиковото кодиране на словоформи за множествено число според рода на съществителните имена, неустойчива дискриминация между правила и изключения, свръхгенерализация на определени окончания спрямо други. Установените процеси на неправилно
формообразуване, допълнително представят данни за онтогенетичното развитие на флексивната морфология на българския език.
The report represents a survey about of a rather rich and a complex aspect of the Bulgarian language
morphology which is the plural form of nouns. The research regard to studying the possibilities for
correct language performance of regular and irregular forms of the plural nouns with children with
developmental dyslexia. An interdisciplinary approach has been used to study the morphological
problems. The research is based on Chomsky’s theory about language structure and on Slobin’s theory
about operating principles for the construction of language. An original experimental treatment
study has been used to collect initial data. The data has been processed by using the SPSS statistical
package (frequency distribution, analysis of two-dimensional distribution, ANOVA, MANOVA). The
experimental results indicate that dyslexic children have a specific language behavior in the verbal
language performance of plural nouns. The results demonstrate usage of incorrect forms, e.g. over
generalization errors, usage of non-existing phonetic rules, no clear distinction between the different
forms of plural. These errors reveal not only specific language deficit in the investigated population,
but also the mechanisms or strategies which young children use to acquire this part of Bulgarian
grammar.
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Въведение
Основна концепция в интерпретацията на феномена дислексия на развитието е
несъответствието между потенциалните възможности на индивида и неговите реални
постижения. Този възглед определя нарушението като особено актуална и твърде експлоатирана тема. Свидетели сме на световна тенденция за нарастване броя на децата с
трайни затруднения в процесите на учене и научаване. В България според епидемиологично проучване, реализирано за град София (септември, 2007, Логопедичен център),
около 18% от децата в начална училищна възраст изпитват трудности в процеса на учене.
Част от тази популация (6.81%) демонстрира специфични нарушения или дислексия. Този
факт поражда сериозен обществен интерес от страна на институции, неспециалисти и
родители, които се опитват да намерят отговор на въпроса: Защо интелигентното дете
демонстрира училищни затруднения?
Съвсем естествено, разбирането на проблема е свързано със сериозни проучвания
на специалисти от различни области на научното познание. Специализираната литература предлага многообразие от дефиниции и специфични прояви в областта „дислексия
на развитието“. Един от основните изследователски проблеми е свързан с факта, че независимо от сериозните проучвания и наличието на широк кръг от етиологични теории, все още специализираната литература не предлага еднозначен отговор на въпроса:
Какво причинява дислексията и води до специфични прояви във функционирането?
Съвременните научни изследвания са насочени не толкова към търсенето на причинно-следствените отношения: етиологичен фактор – нозологична единица – съвкупност
от симптоми (синдром), а по-скоро към анализирането на различията в поведението
между отделни популации (с и без нарушения). Този поведенчески модел ни позволява
да сравним определени области на функциониране при децата с и без дислексия. Един
такъв подход е особено информативен по отношение на идентифицирането на специфични дефицити. Изучаването на различното поведение се отнася и до откриването на
когнитивни стратегии (или механизми) за придобиване на определени способности. В
този смисъл, подобни проучвания имат принос за по-детайлното разбиране на даден
проблем. Нещо повече, получената информация не е самоцелно, изолирано теоретизиране на въпроса. Изследванията са пряко свързани с по-прецизната описателна диагноза и изграждането на адекватни терапевтични програми за въздействие и превенция на
нарушенията. Съвременните теоретични модели интерпретират проблема – дислексия
на развитието като комплексно нарушение, демонстриращо широк кръг от симптоми,
пряко свързани с развитието на грамотността и останалите училищни умения. За една
от фундаменталните характеристики се приема специфичното езиково функциониране и дислексията се свързва с дефицит в една или повече области от езиковата система
(фонология, морфология, синтаксис, семантика, прагматика). За съжаление, българската
изследователска практика не предлага достатъчно информация по отношение на езиковата онтогенеза и различното езиково поведение на децата с нарушения, носители на
българския език. В съвременната клинична диагностика и терапия се прави опит да се
адаптират западноевропейски теоретични модели, отнесени към езиковото овладяване
и функциониране на атипични популации. Тези модели основно акцентират върху хипотезата за фонологичен дефицит при дислексия, който в последно време се разглежда не
като изолиран проблем, а по-скоро в контекста на развитието на металингвистични способности и взаимодействие с останалите формални (граматични) компоненти на езика
– морфология и синтаксис. Основният проблем тук е, че съществуващите данни касаят
предимно формалната структура на английския език. Предвид на очевидните различия
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в отделните езикови системи, тази информация не би могла да бъде пряко отнесена към
българските деца с дислексия. В този смисъл, важният изследователски въпрос пред нас
е: Как детето с дислексия, носител на българския език, придобива и реализира езикови
способности по отношение на формалните средства за изразяване на граматиката
на родния си език?
Във връзка с това, вниманието в този експеримент беше концентрирано основно
върху реализацията на морфологичната езикова способност по отношение на граматичното значение множествено число на съществителните имена. Спецификата на формалната структура на българския език детерминира тази граматична категория като особено трудна за овладяване. Множествеността на съществителните имена се характеризира с: (1) наличие на определен брой правила и съвкупност от изключения за съществителните имена от мъжки и среден род; (2) разнообразие от флективни форми (формални
показатели, окончания), които я изразяват; (3) правила за звукови (фонетични) промени;
(5) наличие на различни форми за множествено число (обикновена, бройна).
Изследването на тази може би най-комплицирана част от морфологията на българския език ни дава възможност да открием онези особености на езиковото поведение при
децата с дислексия, които да определят специфичен езиков дефицит в тази област. Нещо
повече, тези особености по всяка вероятност взаимодействат и с останалите компоненти от формалната структура на езика (фонология и синтаксис).
По отношение на езиковото овладяване изследователската практика доказва, че
изследването на атипични популации е особено информативно по отношение на това
как малкото дете овладява езиковата система на възрастния. В този смисъл смятаме, че
изучаването на езиковата реализация на изследваната от нас категория, при деца с дислексия, би могло да демонстрира онези когнитивни стратегии, които детето (с или без
дислексия) използва, за да конструира тази част от граматиката на родния си език.
От тази гледна точка, експерименталното проучване би могло да представи една
по-детайлна характеристика на езиковото функциониране и да детерминира насоки за
по-пространни терапевтични стратегии като част от комплексната интервенция.

Метод
Изследвани лица
За целта на изследването бяха формирани две групи изследвани лица – експериментална (40 деца с дислексия) и контролна (40 деца без дислексия), между 8;0 и 9;6 годишна възраст. Общо бяха изследвани 80 ученици, от тях 44 момчета и 36 момичета.
Стимули
Изследователският инструмент включва графични изображения на 60 съществителни имена от мъжки, женски и среден род. Стимулите са съобразени с особеностите на флексивната морфология на българския език. Подбраните думи съдържат всички
възможни суфиксни форми (окончания) с техните общи правила и изключения, както и
правилата за звукови промени, които различните формативи налагат. Според формалната характеристика на българския език тези стимули се разпределят в пет групи(Таблица
1): 1. мъжки род – едносрични, 2. мъжки род – многосрични, 3; мъжки род – бройно множествено число, 4. женски род, 5. среден род.

...
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Таблица 1.
Примерни стимули – група

Процедура
Графичните изображения на стимулите (предметни картини) се подават последователно и са съобразени с фактора: влияние на предходен стимул. В тази връзка предметните картини за кодиране на словоформи за множествено число са в разбъркан ред по
отношение на: рода на съществителните имена – мъжки, женски и среден; формалните
показатели за множественост; формите за образуване на множествено число за „събирателни“ съществителни (обикновена форма) и за числителни бройни (бройна форма);
правилата за звукови (фонетични) промени, които различните формативи налагат. За
всеки един от стимулите първоначално се изисква номинация в единствено число, която
подсигурява неговото разпознаване. След това се налага формообразуване по морфологична категория число съответно за: обикновени форми за множественост на съществителните от трите основни рода; бройна форма за съществителните от мъжки род (Таблица 2).
Таблица 2.
Примерни стимули – номинация
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Методи за анализ

А. Съдържателен анализ на типовете неправилно словообразуване при децата с дислексия.
Б. Статистически методи за анализ на данни: точен критерий на Фишер; двуизвадков χ²
тест за независимост; t – тест на Стюдънт за две независими извадки; тест на Левен
за равенство на дисперсиите; 95 процентни доверителни интервали за допълнително потвърждаване на нулевата хипотеза; едномерен дисперсионен анализ (ANOVA);
модел на многомерен дисперсионен анализ (MANOVA).

Резултати и обсъждане
Първичните данни от изследването показаха особености на езиковата реализация
на словоформи за множествено число при децата с дислексия. Като бяха формулирани
12 типа реализация на словоформи за множествено число: 1 – правилно формообразуване;2 – правилно формообразуване, съпътствано от неспазване на правилата за звукови
промени; 3 – генерализиране на главното окончание –И; 4 – генерализиране на формален показател –ОВЕ; 5 – генерализиране на формален показател –ОВЕ, съпътствано от
палатализация; 6 – депалатализация в краесловието за бройна форма на множествено
число; 7 – употреба на формален показател за бройно множествено число, при стимули
за обикновена форма на множествено число; 8 – употреба на формален показат ел за
обикновено множествено число, при стимули за бройно множествено число; 9 – множествено число, при стимули за бройно множествено число, съпътствано от неспазване
на правилата за звукови промени (–Ъ/-Е не изпадат); 10 – генерализиране на формален
показател –ТА; 11 – опит за достигане до позната словоформа, макар и друга дума; 12 –
отказ от образуване на множествено число.
Нивото на значимост на χ²-стойността: точен критерий на Фишер беше изчислено
за всеки отделен стимул, като значимостта на теста обхваща широк кръг от съществителните имена от мъжки род: едносрични и многосрични; голяма част от стимулите от
мъжки род, които изискват форми за бройно множествено число; някои съществителни
от среден род; и само две съществителни от женски род (Таблица 3).
Таблица3.
Двуизвадков χ² тест за независимост
м.р. – едноср.
коне **
царе **
мъже **
сънища **
пътища **
крака **
рога *
раци**
храсти**

м.р. – многоср.
славеи **
огньове **
дядовци **
петли **
кожуси **
тигри **
номера **
знаци **
съдии **
зайци **

*p < 0.05,**p < 0.01

м.р.– бр. мн. ч.
два петела **
двама съдии **
два ключа *
два коня **
двама мъже **
два рака **
два огъня **
два тигъра **
два пътя **
два славея **
двама царе **
два съня **

женски род
овце, -и **
свине, -и **

среден род
лица **
знамена **
цветя **
дървета **
менюта **
рамене, -ена **
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Допълнителното анализиране на честотите в клетките показа, че най-голям принос
за нивото на χ² имат процесите на неправилно формообразуване:
•

•
•
•
•
•
•
•

генерализиране на формален показател за множествено число –ОВЕ (дядове вместо
дядовци);
генерализиране на формален показател за множествено число –ТА (знамета вместо
знамена);
генерализиране на формален показател за множествено число –И (огъни вместо огньове);
правилно формообразуване, неспазване на правилата за звукови промени (тигъри
вместо тигри);
отказ от образуване на множествено число (двама съдия вместо двама съдии);
достигане до позната словоформа (дърва вместо дървета);
употреба на форма за множествено число, вместо бройно множествено число и обратно (два ключове, много заека);
депалатализация в краесловие за бройно множествено число (два огъна вместо два
огъня).

Анализът на данните, чрез използването на t – тест на Стюдънт показа разлика при
всички групи стимули, като тя е с най-ниска стойност за групата съществителни имена
от женски род (Таблица 4).
Таблица 4.
t – тест на Стюдънт
Т-тест на Стюдънт

Група ИЛ

Брой

Средни

Ст. откл.

Ст. гр. на
средн.

s1 мъжки род – едносрични

Контролна

40

13.85

2.214

0.350

Дислексия

40

8.25

2.273

0.359

s2 мъжки род – многосрични

Контролна

40

8.38

1.170

0.185

Дислексия

40

3.55

1.535

0.243

Контролна

40

12.25

1.235

0.195

Дислексия

40

6.13

2.255

0.357

Контролна

40

7.00

0.000

0.000

Дислексия

40

6.55

0.639

0.101

Контролна

40

11.73

0.452

0.071

Дислексия

40

8.63

1.720

0.272

s3 мъжки род – бр. мн. число
s4 женски род
s5 среден род

За проверка на хомогенността на дисперсиите е използван тестът на Левен. Допълнителното използване на 95% доверителен интервал тук показва, че истинската, но
неизвестна средна разлика между децата без дислексия и децата с дислексия варира: (1)
между 4.601 и 6.599 за стимулите от мъжки род – едносрични, (2) между 4.217 и 5.433 за
стимулите от мъжки род – многосрични, (3) между 5.3112 и 6.938 за бройно множествено
число, (4) между 0.246 и 0.654 за женски род и (5) между 2.533 и 3.667 за среден род (Таблица 5).
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Таблица 5.
Тест на Левен
Тест на Левен

хомогенност

Р

s1 мъжки род – едносрични
s2 мъжки род – многосрични
s3 мъжки род – бр. мн. число
s4 женски род
s5 среден род

0.402
0.115
0.001
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

95% доверителен интервал
по-ниско
по-високо
4.601
6.599
4.217
5.433
5.312
6.938
0.246
0.654
2.533
3.667

Първоначалното използване на многомерния дисперсионен анализ генерализира
информацията от извадката към информация за популацията (деца без дислексия, деца
с дислексия), от която тази извадка е извлечена. За проверката на статистическата значимост на разликите между групите средни е използван ламбда-тестът на Уилкс, който
показва стойност на р < 0.000. Следователно, като цяло множеството от стимули се
държи по различен начин в контролната група и в групата на децата с дислексия. С други
думи, вербалното кодиране на словоформи за множествено число като цяло е със значима разлика в популацията деца без дислексия – деца с дислексия.
Допълнителен резултат е статистическата значимост на всяка зависима променлива (ANOVA за всяка категория стимули), което показва, че всяка категория поотделно е
източник на разсейване (Таблица 6).
Таблица 6.
Резултати от ANOVA
ANOVA
Р

s1
0.000

s2
0.000

s3
0.000

s4
0.000

s5
0.000

MANOVA генерира и информация свързана с анализа на каноничната корелация. В
Таблица 7 е показано количеството дисперсия, което обяснява дискриминиращото влияние между групите изследвани лица за всяка група от стимули.
Таблица 7.
Канонична корелация
Група стимули
мъжки род – едносрични
мъжки род – многосрични
мъжки род – бройно множествено число
женски род
среден род

Изравнен коефициент на корелация
61.00 %
76.00 %
74.00 %
19.00 %
60.00 %

Значителното ниво на разсейване, което обяснява каноничните променливи: мъжки
род – многосрични, мъжки род – бройно множествено число, мъжки род – едносрични и
среден род, показва тяхното силно дискриминиращо влияние за двете групи изследвани
лица. По-малкото количество, което обяснява дисперсията за съществителните имена
от женски род демонстрира факта, че разсейването се дължи само на изследваните лица
от експерименталната група (с дислексия). Следователно, можем да направим извод, че
тези канонични променливи представляват конструкт, който отразява онези групи от
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съществителни имена, необходими да се направи добре изследването на морфологичната езикова реализация на граматичното значение множествено число.

Изводи
Груповата принадлежност на изследваните лица е източник на разсейване, следователно морфологичната езикова реализация на множествено число на съществителни
имена (с нива: вербално кодиране, писмено кодиране в контекст, декодиране на правилни
и неправилни словоформи) е различна при децата без дислексия и децата с дислексия.
Изборът на стимулен материал в проведените експерименти е равнозначен на множествеността в българския език и отразява всички формални особености в тази граматична категория. Получените резултати са носители на приблизително еднаква информация. Следователно, експерименталният инструмент измерва различни аспекти на едно
и също нещо.
Процесите на неправилно езиково кодиране отразяват общо концептуално развитие в изследваните популации като демонстрират универсални когнитивни стратегии за
придобиване на формалната структура на езика. При децата с дислексия някои етапи от
лингвистичната онтогенеза персистират и са с различна продължителност.
При децата с дислексия се наблюдава свръхгенерализация на общите езикови правила в системата. Генериране на свръхправилни форми с окончания –ОВЕ и –И, предимно за съществителни имена от мъжки род. Генерализиране на формалния показател –ТА
за съществителни от среден род.
При децата с дислексия се наблюдава недобра идентификация на различните форми за множествено число в българския език: обикновена, бройна.
При децата с дислексия се наблюдава значима връзка между формалните средства
за изразяване на множествеността и правилата за звукови промени, които различните
формативи налагат.
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НАУЧНА СЕКЦИЯ 8
ПСИХОТЕРАПИЯ И КОНСУЛТАТИВНА
ПСИХОЛОГИЯ
НЕОБХОДИМОСТТА ОТ АДАПТИВНИ ЕКИПИ ЗА
ДЕЙСТВИЕ В ЕКСТРЕМАЛНИ СИТУАЦИИ
Невена Цветкова Атанасова-Кръстева
д-р, Национален военен университет „Васил Левски“,Факултет „Общовойскови“
062/61 86 39, nevena_atanasova@abv.bg
В доклада се акцентира на необходимостта от работата на ефективни екипи при превенцията и овладяването на различни екстремални ситуации за защита на населението от
бедствия, аварии, катастрофи. Това е приоритетна дейност на териториалните звена на
специализираните служби при Министерството на вътрешните работи, Министерството на държавната политика при бедствия и аварии и на някои воински формирования от
Министерство на отбраната. Поради това служителите трябва да са силно мотивирани да извършват тази дейност, да запазват самообладание в екстремални ситуации, да
притежават физическа издръжливост и концентрация на вниманието, наблюдателност,
умения за работа в екип и др. Разгледани са етапите на формиране на групите, техните
разновидности и условията за изграждане на работещи екипи. Уточняват се разликите
между групите и екипите. Описани са характеристиките на адаптивните екипи и тяхната практическа работа за вземане на решения при екстремални ситуации.
This paper focuses on the need of efficiently working teams for prevention and management of
various extreme situations of protecting the population against natural calamities, accidents and
catastrophes. It is a priority in the work of the territorial units of the specialized services at the
Ministry of Interior, Ministry of State Policy for Disasters and Accidents and some military formations
at the Ministry of Defense. Hence, the staff needs to be highly motivated to fulfill their work, to be
able to keep good self-control in extreme situations, to possess physical stamina and concentration,
power of observation, team work skills etc. The paper considers the stages of creating the groups and
subgroups, and the requirements for setting up working teams. The differences between the group and
the teams are specified. The characteristics of the adaptive teams are further described, as well as
their practical work of taking decisions in extreme situations.

В ХХ век останаха кървавите войни, отнели милиони жертви. Въпреки че мирът
се осъзнава като велико благо, осигуряващо в най-широк план първостепенната общочовешка ценност – живота и здравето на хората, все още се използват разнообразни
средства за решаване на икономическите, политическите и националните интереси на
държавите или на определени групи вътре в тях. Развръщането на тероризма в световни

...
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мащаби, борбата с опасните събития, когато етнически и териториални граници губят
смисъл, когато природата въздейства с цялата си мощ, открива нови предизвикателства
пред обществото.
Защитата на населението от бедствия, аварии, катастрофи и ликвидиране на последствията от тях в Р България се осъществява от териториалните звена на Националната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ при МВР и Националната
служба „Гражданска защита“ при МДПБА, често и с участието на някои воински формирования от МО.
Работата на хората, ликвидиращи произшествия, е непривична, свързана с голяма
доза риск и психическо натоварване. Работната среда обичайно е екстремална – висока
температура, отровни газове, опасност от взрив или срутване, радиоактивно облъчване и т.н. Поради това, служителите трябва да са силно мотивирани да извършват тази
дейност, да са самоотвержени, да запазват самообладание в екстремални ситуации, да
притежават физическа издръжливост и концентрация на вниманието, наблюдателност,
умения за работа в екип и др. Всеки инцидент, който е крайно необичаен като гледка, звуци или друго обстоятелство, е способен да предизвика силно емоционално впечатление.
Тези условия създават висок риск от възникването на травматичен стрес, провокиран от
конкретна служебна задача.
Екстремалните ситуации обхващат в своята същност икономическите, политическите и социалните нива на обществото. Екстремалните ситуации откриват нови „октави“ в психичният регистър на човешките възможности. Основни елементи в структурата
на екстремалната ситуация от една страна са риска, опасността, внезапността, изненадата, а от друга – бързо променящите се психични състояния на личността – ужас, страх,
агресия, самообладание. С други думи, психологическата същност на екстремалната
ситуация се свързва със значението на извънредното, необикновеното, бедственото за
човека и стратегията му на поведение по отношение на условията на ситуацията.
В структурите на посочените по-горе организации оперативната дейност се осъществява от дежурни смени (групи). Груповата форма на трудово поведение притежава
редица предимства, поради което се създават вътрешни контакти с колеги и ръководители от същата или сходни служби в региона и страната, а така също и външни контакти
с пострадали или свидетели на различни произшествия.
Груповите структури както на микро-, така и на макроравнище оказват положително въздействие върху отделния индивид за приемане на риска. Чрез механизма на психическо заразяване и подражанието се постига преодоляване на индивидуалния страх в
рискови ситуации. Добрите отношения в групата имат широк диапазон на проявление
– от пълно съвпадение на идейни, нравствени и естетически възгледи до психофизическата съвместимост. Личностните нагласи за даване и получаване на помощ на другите
и за постигане на сътрудничество с тях при опасност, водят до формиране и поддържане
на добър стил на взаимоотношения в групата.
В съвременното информационно пространство, научна литература и медии все почесто се срещат термините „работещи екипи“, „гъвкави екипи“,“ефективни екипи“ и др.
Все повече се говори за продължаващо обучение, за придобиване и надграждане на знания и умения, пряко обвързани с изискванията, които четем в обявите за работа – „отлични комуникативни умения“, „умения за работа в екип“, „умения за водене на преговори“ и т.н. Такива са необходимите квалификации за работа в повечето мултинационални
компании, а също така и в българските държавни организации и частни фирми.
В тази връзка ще бъде дефинирана същността на групата от хора и разликата Ј с
екипа, за да се потвърди тезата, че именно адаптивните и ефективни екипи от различни
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специалисти са най-подходящите за овладяване на екстремалните ситуации, възникващи в заобикалящата ни действителност, грижейки се едновременно за психичното благополучие на пострадалите и за оптималното функциониране на членовете на екипите.
Хората са социални същества и не могат да живеят и да се трудят изолирано от
останалите. Именно поради това те се обединяват в различни групи. Членството в група
задоволява потребностите на личността и позволява изявите Ј. Докато при макрогрупите контактите между членовете са опосредствани или въобще не съществуват, то качествения белег на микрогрупите е, че всички членове имат личен контакт помежду си,
общуват непосредствено и регулярно си взаимодействат. [3]
Съвкупността от хора, които са във взаимодействие или интеракция приемаме за
социална група. Това означава, че всяко действие на един член на групата – изказване,
поза, мимика, жест или дори неволен мимичен израз предизвиква у другите някакви вътрешни реакции, които оказват влияние върху външното им поведение, а от своя страна
може да предизвика негова вътрешна реакция и съответно поведение и т.н.
Групата съществува чрез своите членове, но тя е повече от механичен сбор. Тя е
качествено ново образование със свои специфични свойства и е в състояние да влияе
върху своите членове и в голяма степен да формира тяхното мислене и поведение. Всяко
по – продължително съществуване на дадена група поражда известни групови норми.
Тези норми имат регулираща и стабилизираща функция. Те позволяват на всеки член
да оценява както своите постъпки, така и постъпките на останалите и да ги сравнява с
приетите в групата правила. [1]
Всяка група преминава през четири основни етапа в своето развитие. Първият етап
е формирането на групата, когато се отделя внимание на определяне на йерархичната
структура на групата, стила на ръководство (лидерство) индивидуалните роли и отговорност. На етапа на форсиране или бушуване на групата, членовете на групата започват по – открито и настойчиво да заявяват своите индивидуални мнения, да разгръщат
потенциала на личността си. Това може да доведе до разногласия, които понякога прерастват в открита враждебност и конфликт. Настъпващите противоречия се приемат за
съществена част от формирането на групата. Ако те бъдат правилно насочени спомагат
за развитието на ефективна и сплотена работна група. Следва етапа на нормиране на групата, когато се създават правилата за действие на групата, оформяне на нормите на междуличностното взаимодействие. Завършващият етап е изпълнението и реализирането на
интересите и целите на групата. Ако групата е създала необходимата структура, постигнала е сплотеност, може да концентрира усилията си за ползотворна съвместна дейност.
В психологическата литература съществуват различни типологии на групите –първични и вторични; формални и неформални; дисперсни и контактни; номинални и реални и др. [3]
Интерес за настоящия доклад представлява т. нар. работна група, която е обединение на хора с общи цели и общи интереси по отношение на възложена задача. Различните
специалисти в процеса на изпълнение на трудовата си дейност се обвързват в работни
групи. Ако поради физически (пространствени) причини – например при възникване
на някакво бедствие, хората се събират на едно място и проявяват тенденция да взаимодействат помежду си, не може да се говори винаги за формиране на група, която да е
относително постоянна. Но ако хората се обединяват за да задоволят своите социално
– психологически потребности от сдружаване, сигурност, уважение, взаимопомощ, т.е.
поради социално – психологически причини, може да се счита, че работната група осигурява психологически тонус и личността получава съдействие за постигане на своите
цели.
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Такива групи са спасителните и другите звена, които оказват професионална помощ
на поразеното от бедствия население, в които индивидуалното и групово поведение е
форма на изпълнение на професионални роли, заучени в миналото и реализирани в други
сходни екстремални ситуации. Този тип групово поведение е под прекия контрол на формално установените норми на поведение. В действителност при екстремални ситуации
институциализираните и неинституциализираните форми на поведение са естествено
свързани и представляват общата картина на реалното човешко поведение, обективно
изисквано от създалите се кризисни условия. [2]
В ситуации на бедствия, аварии или катастрофи социално – психологичния климат на работната група от специализираните служби придобива по-особени измерения.
По какъв критерий е избрана групата – удовлетвореност от съвместната дейност, стил
на живот, професионални умения, психична съвместимост, симпатия, антипатия и т.н.
Гравитирайки в екстремална обстановка тези психични образования изкристализират,
а в някои случаи се и видоизменят. В такъв случай характеристиките на групата (сплотеност, доверие, лоялност), могат да елиминират закона за социална леност и да активират
социалната фасилитация. По този начин, както твърдят и различни теории, членовете на
групата в процеса на взаимодействие се допълват по посока на силните си страни и уравновесяват слабостите си, като понякога членовете на групата могат да образуват екип.
Дефинициите за екип за разнообразни и многобройни – някои са посочени по-долу:
– определен брой хора, които си сътрудничат по такъв начин, че постигат повече от
общия брой постижения, отколкото биха постигнали като самостоятелни личности;
– група от хора, посветили се на постигане на общи цели, които работят добре заедно,
разбират се помежду си и съвместната им дейност е продуктивна и води до високи
резултати;
– група от хора с взаимно допълващи се силни страни и умения, които се стремят да
постигнат обща цел, имат общи задачи и подход, за който са отговорни един пред
друг;
– специфична група от хора, които се трудят съвместно върху проект или задача, чиято ефективност се обуславя до голяма степен от хармоничните вътрешни взаимодействия. [4]

Може да се обобщи, че под екип се разбира малка група от хора, която възниква по
специален повод, нейните участници са еднакво силни съпричастни към постигането на
обща цел и работят заедно в постоянна взаимна зависимост помежду си, за да изпълнят
целта. Екипът не може да се получи от само себе си, а изисква проактивна управленска
намеса, така че непременно да изпълни своите цели, заради които е създаден.
Между екип и група има трудно забележими, но много съществени разлики. В групата хората работят заедно, чувствата не са част от работата, доверието и откритостта са
премерени, конфликтите се потушават, задачите и целите са лични, само някои са общи,
информация се дава само „ако е необходимо“. В един действен екип съществува взаимно
доверие между хората, конфликтите се обсъждат и разрешават креативно, чувствата се
изразяват открито, без да засягат достойнството на някого, хората се поддържат взаимно и се подкрепят, целите са общи за всички, информацията се обсъжда и споделя
свободно.
Според нас, може да се направи заключението, че групите също постигат успех,
но дейността им не е толкова ефективна, колкото тази на екипа. Групите, в които се
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включваме (на работното място, у дома, в свободното си време), коренно се различават от екипите. Екипите не се създават лесно и за това е наивно да се мисли, че групите
автоматично се превръщат в екипи. Групите стават „екипи“, само тогава, когато общата
цел се разбира и приема от всички членове. В ефективните екипи, всеки член играе възложената му роля, като използва таланта, знанията и уменията си по най-добрия начин.
Когато всички членове обединят способностите си, за да изтъкват силните си страни и да
доведат до минимум слабостите, общите цели обикновено се постигат. Когато от друга
страна, групите разчитат на изявите на отделните личности, те обикновено успяват в
по-малка степен или трудно. Когато общата работа на екипа не е на необходимото ниво,
добрите ръководители могат да диагностицират къде са проблемите и да предприемат
корективни действия, за да постигнат желаните резултати.
С термина екип много често се употребява и понятието „ефективност“, с което
се отбелязват екипните постижения. Ефективността се определя като степен, в която
екипът постига конкретни и измерими резултати, които предварително са дефинирани,
знаят се от екипа и от всички служители в конкретна организация. Т. нар. рейтинг на
ефективност разкрива какви са проблемите в работата на екипа, може ли да се разчита на
него, какви ще са бъдещите постижения, как да се коригира поведението на екипа, така
че да се постигне целта.
Различни наблюденията показват, че ефективността на екипа зависи от няколко
фактора. [4;6] На първо място това са факторите, които са свързани с поставената задача,
като: ясна цел, указания и планове; подходящо ръководство и лидерство; автономност и
професионално предизвикателство; опитен и квалифициран състав на екипа; лична ангажираност на членовете и „прозрачност“. На следващо място трябва да се посочат факторите, които са свързани с организацията – например: стабилност на организацията и
сигурност на работното място; ангажирано, заинтересовано и подкрепящо ръководство;
подходящо възнаграждение и признание на постиженията; стабилни цели и приоритети.
Не на последно място са факторите, които допринасят за креативността и ефективността на екипа и са свързани с неговите членове. Това са личната удовлетвореност от работата; взаимното доверие и чувството за принадлежност към екипа; добрите комуникации; ниската степен на нерешени конфликти и борба за власт; липсата на заплаха, добър
алармен механизъм при възникване на проблеми, социална осигуреност на работното
място и др.
Доколко в българските организации и служби се използват ефективни екипи особено сега, когато в контекста на европейските стандарти, същите имат нужда от повишаване на конкурентноспособността си и организационната ефективност? В Национално
изследване на екипната ефективност, проведено през 2005 година, са включени 152 екипа с обща численост 1200 души от 32 населени места.[6] От тях 41% са екипи от организации в София, 27% – от организации във Варна, а останалите екипи са от други населени
места в страната.
Установено е, че ефективността на работата в екип у нас не е много ниска, но не
е и висока. Екипите с висока ефективност у нас са 23% – това са екипи, които постигат
във значителна степен своите цели. Екипите с добра ефективност у нас са 37% – това са
екипи, които имат добри постижения на своите цели. Екипите със средна ефективност
са повече от една трета–40% и този факт не бива да се пренебрегва, защото това са „незадоволително работещите“, „посредствените“ и „неефективни екипи“, които най-често не
се справят с изпълнение на своите цели.
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В посоченото изследване е доказано, че разнообразните форми на екипна работа не
се използват достатъчно и това е причина за проблеми с производителността, иновациите, организационната промяна и бързината, с която се работи у нас.
На следващо място в Националното изследване са определени постоянно повтарящи се, слабо оценени фактори на екипната ефективност, според които екипите у нас
имат много добра атмосфера и добро сътрудничество, но само с разбирателство и подпомагане не може да се постигне високо ниво на ефективност. Забелязват се сериозни
трудности с начините на вземане на решения, начините на критика, с обсъждането на
идеи, с изпълнението на цели.
Посочените проблеми относно оптимизиране на дейността на екипите в българските организации и повишаване на тяхната ефективност се нуждаят от конкретни мерки, включващи радикална промяна на начина, по който се управлява работата в екип и
професионалната намеса на специалистите по управление на човешките ресурси.
Организация, изградена на принципа на екипната структура, е много по-гъвкава и
бърза, отколкото бюрократичната и функционалната организация. Причината е в намаляване на централизацията и овластяването на екипите. Екипите имат власт да работят
самостоятелно, да вземат собствени решения и да променят, да внедряват, да подбират
сами служители, да планират, да контролират, да координират действията си с други екипи и т.н. Екипната структура има и други преимущества, освен гъвкавостта и бързината
– например, удовлетворението на хората да работят като се подпомагат взаимно.
Докато в недалечното минало всички членове на един екип са работили заедно в
един офис и в една локална мрежа, днес все по-често се налага екипите да се сформират
от хора от най-различни краища на страната, а при мащабни природни катаклизми или
терористични нападения се събират професионалисти от различни краища на света с
различни култури и различни езици.
В специализираните служби при МВР, МДПБА и МО, отговорни за запазването на
живота, физическата цялост и психическото равновесие на хората от една страна, а от
друга – за опазване на природните богатства на страната при различни критични произшествия се залага на изграждането на ефективни, многофункционални, модулни и мобилни екипи, със способности за развръщане на територията на страната, относително
самостоятелни и всестранно осигурени, оперативно съвместими със силите на другите
ведомства и способни да реагират на съвременните предизвикателства на средата и конкретната екстремална ситуация.
Защо се предпочита екипната работа в службите на „ПБЗН“ и „ГЗ“? Работата в екип
позволява комбиниране на умения, опит, преценка и разчупва границите между хората
в рамките на една служба, като позволява по-тесни взаимоотношения с преките ръководители на групата. Ефективните екипи задоволяват повишените очаквания на пострадалите, техните близки и на началниците, като отговарят по-пълно на усложнената и екстремална ситуация. Всеки адаптивен екип предлага и предполага гъвкавост при изменяща се оперативна обстановка на аварията или бедствието, поради което може да бъде
по-ефективен при аварийно – спасителни работи в условия на нарастващ риск от нови
инциденти, като се използват в максимална степен ресурсите и потенциала на членовете
на екипа.
За ефективната съвместна работа на екипа няма равнища. Тя е еднакво важна както за ръководителите, така и за редовите членове. Отсъствието на екипност в работата
на което и да било звено ограничава организационната ефективност и може да провали
всяка една организация. Тук може да посочим какви са възможностите на всеки адапти-
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вен екип и необходимостта от неговото използване при ситуации, съдържащи повишени
нива на опасност и трудност.
Членовете на адаптивния екип постигат по–добри резултати, от колкото самостоятелните личности. Те са по – гъвкави, поемат повече рискове; генерират повече идеи,
отколкото сам човек и помагат при придобиване на нови умения. Участниците в такъв
екип придобиват повече увереност и се мотивират взаимно. Те са лоялни към общите
цели и проявяват лоялност един към друг.
Непрекъснато изменяща се обстановка на средата при евентуално бедствие или катастрофа поставят на изпитания участниците в екипното взаимодействие. Членовете в
един екип са способни да променят своето поведение, както и ролите си в групата. Обикновено всеки член на екипа има „свой“ опит и стил на поведение. Според някои нагласи,
лидерът трябва да поеме изцяло отговорността, според други, трябва да бъде „гласът“ на
групата и да се консултира с екипа, когато трябва да се вземат решения.
Добра стратегия е човекът, който е в лидерска позиция да прецени, съобразно членовете кой стил е по-подходящ: директивен или открит. Взаимоотношенията лидер –
екип са предмет на двустранни преговори, а не на еднолично решение.
Членовете на екипа, които в даден момент са в подчинена позиция също имат свои
собствени предпочитания за открит или директивен отговор на всяка ситуация. Например екип, който е свикнал задачите да се разпределят индивидуално и да се следят индивидуално от лидера, може да бъде объркан, ако му се възложи да организира сам своята
работа. Служителите, които работят в адаптивния екип трябва да са гъвкави, както по
отношение на задачите, така и с динамиката на изискванията в зависимост от наличното
време, ресурси и възможности за овладяване на всяка ситуация.
В заключение може да се обобщи, че работата на служителите, извършващи аварийно-спасителни дейности е напрегната, а отговорноста е голяма, когато става въпрос за
спасяване на човешки живот. Екипната работа значително облекчава спасителите, затова
работата в екип е интерактивна и е невъзможна без сътрудничеството на участниците. [5]
Адаптивният екип може да съществува в условията на функционалната организационна
структура, при това доста успешно, стига да бъде създаден по правилния начин и в него
да има условия за сътрудничество.
Сложната обстановка, произтичаща от възникнали бедствия и аварии изисква
квалифициран персонал и специализирана техника. Възможността за осъществяване на
адекватна професионална дейност успоредно с овладяването на извънредната ситуация,
възникнала в следствие на произшествие, изисква психофизическа пригодност, умения
за работа в екип, координираност на действията между служителите, висока професионална подготовка, акуратност и т.н. Личните качества и висока квалификация на членовете са ключ към добрата работа на адаптивния аварийно-спасителния екип.
Формирането и правилното функциониране на ефективни и адаптивни екипи при
необходимост от бързи и адекватни мерки за превенция или овладяване на застрашаващи човешкото благополучие опасни събития, би гарантирал стремежа към сигурност,
залегнал у всеки от нас. Едновременно с това, професионалното изпълнение на сложните
и рискови задачи от служителите на специализираните звена ще допринесе за недопускането на евентуални стресови разстройства и запазването на психичното благополучие
както на самите изпълнители, така и на евентуалните бедстващи части от населението.
Държавната политика на МВР, МДПБА и МО, в чиято дейност има редица примери
за успешни операции по недопускане на опасни събития или ликвидиране на последствията от тях, не трябва да жали ресурси и средства за нови проекти, обучения и тренинги за изграждане на мобилни екипи от специалисти, следвайки следните препоръки

707

...

за получаване на конкурентен продукт или т.нар. начини за формиране на работещ екип
при екстремални ситуации:

– създаване на обща цел със задачи, които могат да се изпълнят само при взаимно
сътрудничество между членовете на екипа;
– насърчаване на членовете на екипа да дават своя принос за успеха му;
– създаване на мотивация и награждаване;
– не се фаворитизират и не се дискриминират членовете на екипа;
– осигуряване на необходимата информация и даване на пълномощия;
– насърчаване на откровеното общуване в екипа;
– организиране на събирания на екипа;
– допускане на членовете на екипа до процеса на вземане на решения.

Дори и при извънредни и необичайни ситуации, професионалните умения на различните специалисти могат да гарантират до определена степен спокойствието и сигурността на българските граждани и поддържането на тяхната душевна хармония, разбирана като състояние, при което човек съумява да поддържа в определено равновесие труда
си и резултатите от него в различни сфери на социалния живот.
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Основни принципи
на аналитичната психология на К. Г. Юнг
Красимира Байчинска
ст.н.с. II ст., д-р, Институт по психология – БАН, 95 26 844, Krassy@bas.bg
Аналитичната психология на Юнг е синтез на теория, научно изследване и психотерапевтична практика. Повече от 40 години той я разработва като радикална алтернатива
на психоанализата като фокусира върху митичната, въображаема основа на психиката.
Юнг връща психологията към нейния първоизточник и я превръща отново в наука за душата. Този доклад цели да маркира основните принципи на юнгианската психология и психотерапия. Ще спра вниманието върху: 1) основните различия между Фройд и Юнг, основното
откритие на Юнг за архетипите и съществуването на архетипа на цялостната личност,
този вътрешен център, който направлява нашето личностно развитие. Този център, ни
изпраща символични съобщения, които разбрани и осъществени, ни позволяват да станем цялостни, уникални и психично благополучни личности. Този процес може да бъде спонтанен или фасилитиран в психотерапевтична рамка; 2) Проблема за терапевтичното
взаимодействие: Целта на юнгианската терапия е облекчи невротично или психотично
състояние, което не може повече да се понася поради намесата му в съзнавания живот. Но
като започва с болестното разстройство, юнгианската психотерапия отива по-нататък
и може да включва процеса на личностно оцелостяване, дълбочината на който се определя
от самия пациент; 3) психопатологията в юнгианска перспектива се разглежда най-вече
като разкриваща „смисъла на страданието на душата“;
The analytical psychology of C. G. Jung is a synthesis of theory, scientific inquiry and psychotherapeutic
practice. More than 40 years he was elaborating it as a radical alternative of psychoanalysis that
focused on the mythic, imaginative basis of the psyche. Jung has brought psychology back to its primary
source and transformed it into a science for a soul. This paper aims to mark the basic principles
of Jungian psychology and psychotherapy. I shall focus on: 1) basic differences between Jung and
Freud, Jung’s basic discovery of the archetypes and the existence of the archetype of the Self, this inner
centre that directs our personal development. This centre sends its symbolic messages and if they
are understood and carried out, we can become more round, unique and psychologically well-being
persons. This process can be spontaneous or facilitated within a psychotherapeutic framework; 2)
Problem of psychotherapeutic relationships: The aim of Jungian psychotherapy is to alleviate neurotic
or psychotic state of mind that can not be stand anymore because of its intrusion into the conscious
life. But starting with the illness, Jungian therapy is moving forward and incorporates the process of
individuation, the depth of this process is determined by the patient himself; 3) Psychopathology from
Jungian perspective is considered as revealing “the meaning of the suffering of a soul”

През 1913г. К. Г. Юнг, който Фройд счита за свой ученик и последовател, скъсва с психоаналитичното движение. Причината за техния разрив е в това, че според Юнг, Фройд не
успява да съедини в своята теория двата основни аспекта на психичното и на човека – духовния и природния [2,21]. Психоанализата редуцира редица важни психични феномени,
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като ги описва чрез либидото. На мястото на сладникавия образ на човека в розово, характерен за викторианската епоха, той поставя един нов образ – тази на инстинктивния
човек. В основата на човека, според Фройд е подтиснатата и сублимирана сексуалност,
при това всички положителни качества или творчески способности на човека, имат нещо
отрицателно, което се таи в детството. Отношението към високите културни ценности е
редукционистко и негативно, а религията е определена в негативен план като подтиснат
комплекс. С други думи, телесната метафора е водеща в теорията на Фройд, а духовното
е изведено от нея. Понятието сублимация е опит да се избегнат угризенията на съвестта,
опит сходен с този на алхимика да превърне неблагородните метали в благородни.
Човешкото цивилизационно развитие според Юнг е процес на трансформация на
либидото, развитие на отношението на духа и материята, които са двойната основа на
света. [22]. Според Юнг нито психиатрията, нито неврологията, нито психотерапията,
може да бъде основа на науката за човешката психика. Психологията трябва да има широк културно-исторически и философски базис и да отчита универсалното, вечното в
човека, а също неговите културно-исторически модификации.
Теорията за психичното трябва да обхваща също така и психология на религията. Юнг
критикува отношението на Фройд към религията, който я определя преди всичко като подтиснат комплекс. В своите произведения, Юнг фокусира не върху църковното учение, а
върху отговора на въпроса за неговата жизненост. Според него, тя се обуславя от архетипа
на Бога, който е израз на основна човешка потребност – потребността от психична цялостност, центрираност и осмисленост. Формирането на цялостната личност е резултат от процеса на индивидуация и е тъждествено с формирането на вътрешния, духовен човек [4]
В продължение на повече от 40 г. Юнг разработва една нова психологическа наука,
в която са синтезирани теориите на неговите предшественици – Фройд и Адлер. Неговата теория обаче не е еклектична. Той връща психологията към нейния първоизточник
и я превръща отново в наука за душата [7]. Самият Юнг отхвърля терминът дълбинна
психология, предложен в началото на 20 век от Блойлер, с цел да се отрази интереса
към дълбините пластове на психиката т.е. на несъзнаваното. Юнг намира този термин
за ограничен, защото той счита своя метод за символен. С други думи, той се занимава
колкото със съзнанието, толкова и с несъзнаваното. Символът е това, което създава диалектично единство на съзнаваното и несъзнаваното и обезпечава психичното развитие
и трансформация [8,9,15].
Всички форми на изява на духа вълнуват Юнг – древни и нови, приказни и
реални, текстови и ритуални. [1,6,16,19]. Юнг впечатлява с опита си да разбере психологическите аспекти на духа и така да създаде една психология, която се основава на
единството и борбата между противоположностите – инстинкта и духа. Той се опитва да преодолее разрива между духовното и природното в едно диалектично разбиране
за архетипа. За Юнг, духът и инстинктът, са просто два относително противоположни
полюса на архетипа, несводими един към друг, те се намират в непрекъснато взаимодействие. Психичното е винаги в движение между тези два полюса, и неговата проява
зависи от това, до кой от тях се намира по-близо. Психологията на Юнг акцентира върху
архетипите като основа на нашето въображение и възприятие на света. Те направляват
цялата фантазна активност на индивида и лежат в основата на разнородни на първи поглед феномени – фантазните образи в детските сънища, налудностите на шизофренията,
митологичните паралели. В по-слаба степен те могат да бъдат преоткрити в сънищата на
нормалните хора и невротиците. Основните понятия, върху които се гради аналитичната
психология са психична енергия, съзнание, символ, комплекс, колективно несъзнавано,
архетипи (Персона, Аз, Сянка, Анима и Анимус, Мъдрия стар мъж, Великата майка, Цялостната личност) [2,14,22].
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Според Юнг колективното несъзнавано е тази област от нашата психика, която съдържа следи от начина на функциониране на примитивния човек, това са архаични начини
на функциониране. С други думи, чрез понятието „колективно несъзнавано“ Юнг, обръща
внимание на „историческия“ аспект на нашата психика. Но ако Фройд подчертава личната
история, „детето в нас“, Юнг отива по-далеч и сочи към „детството на човечеството“ [20].
Колективното несъзнавано произвежда образи, и регулира нашето поведение по начин,
характерен за древния, първобитния човек. Независимо от продължителността на културната история на човечеството този човек съществува в нас в непокътнат вид. Нашето
съзнание се е развило, но неговото развитие не е унищожило нашата инстинктивна природа. Така както детето съществува във възрастния и често може да се прояви в неговото
поведение, така и древният човек в нас продължава своето съществуване.
Въпреки че архетипът е основно понятие за юнгианската психология, тя не е психология на несъзнаваното. Юнг лансира нова теория за психичното, в центъра на която
са отношенията между съзнаваното и несъзнаваното. [3,5,10,17]. Тя обаче значително се
различава от тази на Фройд, който счита, че несъзнаваното трябва да бъде асимилирано
от съзнанието и осъзнато. Юнг предлага да се откажем от чисто познавателната конфронтация с несъзнаваното и я заменим с диалогична [2,8]. Това може би най-големия принос на Юнг в съвременната психотерапия. Той показва, че е необходимо да
изменим нашата нагласа към образното съдържание на несъзнаваното, станало достъпно
в резултат на активиран несъзнаван материал. Образът не е просто отражение, а символична реалност, към която трябва да се отнесем с чувство за отговорност. Процесът,
който може да се разгърне в резултат на обективирания образ и сериозното ни отношение
към него е диалога. В диалога между Аза и образа, постепенно може да се разкрие смисъла
на образа, изплувал от несъзнаваното. Човешкият стремеж към осмисленост обаче не е
само интелектуален. Образът, възникнал от несъзнаваното, първоначално противостои
на съзнанието. В много случаи той дори е противоположен на съзнаваната нагласа (между съзнаваното и несъзнаваното съществуват компенсаторни отношения). Нагласата на
съзнанието към продукта на несъзнаваното, към запечатания образ, не трябва да бъде
авторитарна! Образът не бива да бъда изгонен или подтиснат от съзнанието. Той е неявен
въпрос, поставен пред съзнанието, а много често и отговор на всичко това, което съзнанието не знае. Те – съзнаваното и несъзнаваното противостоят, но са равностойни – всяко има своя собствена позиция и правомерност. И ако отношението между тях не е само
въпрос на власт, то тогава остава една друга възможност – възможността за повеждане на
диалог. Правилната нагласа на съзнанието изисква не утвърждаване на неговата познавателна мощ, а установяване на диалогични отношения с несъзнаваното – съзнанието трябва поведе диалог с несъзнаваното без да се опитва да го постави на колене. Смисълът на
диалога е установяване на равновесие, баланс между съзнаваното и несъзнаваното. Той е
възможен само ако признаем, че несъзнаваното е автономно, че има субективен характер,
че е своебразна личност. В този смисъл диалогът между несъзнаваното и съзнаваното е
тясно свързан с идеята за архетипа, който най-често се проявява под формата на личност,
с който е възможно да се „говори“. Така интеграцията на несъзнаваното представлява разгръщане на драма, в която участвуват много персонажи, един от които е и нашето Аз.
И така, на мястото на познавателното отношение между съзнаваното и несъзнаваното, Юнг поставя отношението на конструктивен диалог. Вътре в рамките на този диалог са
възможни различни отношения към несъзнаваното – той може да включва монолози, конфронтации, съгласия, с други думи, борба и единство на две често противоположни гледни
точки. Какво прави диалога толкова ценен? Това, че във всеки истински диалог се ражда нова
истина, която не е прерогатив на един от противниците. Противоположните гледни точки,
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престават да бъдат затворени в себе си, те постепенно се трансформират, ражда се нов смисъл, който е израз не на борбата, а на единството на противоположностите. В резултат на
диалога на съзнаваното и несъзнаваното, възниква нов смисъл, който разширява сферата
на съзнанието. От тази гледна точка диалогичното отношение между съзнаваното и несъзнаваното е продуктивно и творческо, то е условие за самоизменението на индивида..
Идеята за диалога на съзнаваното и несъзнаваното е тясно свързана с това, което
Юнг нарича „трансцедентна функция“. Тя според Юнг се състои от съзнавани и несъзнавани елементи и представлява „дискурсивна кооперация на съзнавани и несъзнавани
фактори“ [8]. Това, което е особено важно, е, че трансцедентната функция:
•
•

•
•
•

обединява двойка противоположности на съзнавани и несъзнавани елементи
прави възможен преходът от една нагласа към друга, по един органичен начин, без
загуба на несъзнаваното
поражда символа, живото трето нещо, което се ражда от удържаното напрежение на
двойка противоположности.
Представлява аспект от процеса на индивидуация, непроизволно лично преживяване, водещо до смяна на основната жизнена нагласа – в центъра на личността, на
мястото на Аза, застава цялостната личност.
В рамките на юнгианската анализа и психотерапията трансцедентната функция бива
активирана поради конструктивното отношение на съзнанието към несъзнаваното, което търси да открие неговия смисъл и цел. В терапията ние осъзнато фокусираме върху
продуктите на несъзнаваното и неговата често противоположна, по отношение на нашето съзнание, гледна точка. Най-често правим това като използуваме сънищата или
активното въображение. По този начин ние заставаме лице в лице с противоположната
позиция на несъзнаваното. Поставяйки себе си в състояние на конфликт между противополжностите, ние откриваме себе си към трансцедентното, към символа, който идва
за да обедини противоположните позиции на съзнаваното и несъзнаваното

Според Юнг целта на терапията не е толкова познанието на несъзнаваното, както
това е за Фройд, който казва: „На мястото на „То“, трябва дойде „Аз“. Според Юнг целта на
психотерапията е създаването на диалогични отношения между съзнаваното и несъзнаваното. „То“ и „Аз“ трябва да станат равностойни партньори, които чрез диалог постепенно формират цялостната личност. Следва обаче да се подчертае, че диалогичните отношения между съзнаваното и несъзнаваното изключват крайната победа на едно от тях,
всяка победа е временна, енантиодромията, т.е. превръщането на противоположностите
е закон. Трансцедентната функция и тясно свързаното с нея преживяване на цялостната
личност, заема особено място в диалога между съзнаваното и несъзнаваното. Трансцедентната функция отваря вратата на индивида към безкрая, и към пълнотата, която само
обединението на противоположностите носи.
Диалогът с несъзнаваното има две цели – междинна и крайна, които са тясно свързани една с друга. Себепознанието е междинна цел, а самоизменението и саморегулацията – крайна цел. Всеки диалог с несъзнаваното трябва да бъде изразен във външния
свят, да доведе до практическо или ритуално действие. Това е много важен момент за
Юнг [2,8]. Да не се спре само до интелектуалното разбиране, до осмисляне на образа. Да
се добави практическо изменение – разбирането да води до действие, до изменение на
поведението на индивида. В Автобиографията си Юнг пише: „За да се постигне освобождаване от тиранията на несъзнаваните предпоставки, бе необходимоизпълнение както
на интелектуалните, така и морални задължения.“ [2, 182]
И така, основният патос на аналитичната психология на Юнг не толкова познавателен,
колкото морален. Той не е насочен към създаването на абстрактен обект (например, теория
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за несъзнаваното), а към оформяне на правилна нагласа на съзнанието към несъзнаваното.
Действието на несъзнаваното може да бъде позитивно или негативно, в зависимост от това,
доколко нагласата на съзнанието към него е правилна. Несъзнаваното може да действува
като тъмна обсебваща човека сила, но може да бъде източник на мъдрост, творчество и красота. Кое от тези две лица несъзнаваното обръща към нас зависи от нагласата на съзнанието
към него! Когато тя е авторитарна, несъзнаваното често има принудителен или обсебващ
характер. Ако тя е диалогична, то може да бъде източник на живителна, творческа сила. С
други думи, колективното несъзнавано според Юнг е подобно на двуликия Янус. То крие
както разрушителност, която може да помете разума и живота, така и живителна сила. В
приказките то често е символизирано като съкровище, охранявано от змей. Юнакът трябва
с хитрост да победи змея и тогава едва съкровището става достъпно. Колективното несъзнавано не може да бъде лесно покорено, необходимо е зачитането му, създаване на условия
за превръщането му от потенциален враг в приятел. Опитомяването на несъзнаваното е от
огромно значение за съществуването на човека, защото се съпътствува от освобождаване
на креативната енергия, скрита в него. Цялата история на 20 век показва, че авторитарната
нагласа на съзнанието към несъзнаваното или към другия, не води до никъде – човешката
неосъзната агресивност взима връх и настъпват исторически катаклизми [23]. Днес бавно
започваме да осъзнаваме, че единственият път на развитие на индивида и човечеството е в
опита му да научи как да помирява двата противоположни аспекта на психиката – съзнаваното и несъзнаваното, и да ги превърне от противниците в приятели.
Юнгианската психотерапия и психоанализа цели да трансформира нагласата на съзнанието към несъзнаваното и да подпомогне това, което Юнг нарича процес на психично
оцелостяване (индивидуация) [1,11]. И двете се основават върху откритието на Юнг е, че
във всеки един от нас съществува център, който направлява нашето личностно развитие.
Този център той нарича цялостна личност (Self ). Според Юнг цялостната личност е архетип на архетипите, централен архетип, тя е модела на нашата личност и жизнения ни
път като цяло. Цялостната личност е нещо като ДНК на личностното развитие. Нашето
семейство, образование и общество – всички те ограничават пълноценното изразяване
на личността, но архетипът на цялостната личност е жив и непрекъснато ни води към
себереализация. Често тя се осъществява чрез сънищата, които ни водят към по-голяма
осъзнатост на това, което е истинно и осмислено за нас като индивиди. Понякога цялостната личност предизвиква жизнена криза, която ни отваря към нови аспекти на нашата
личност, така че да можем да станем по-цялостни.
Цялостната личност е режисьорът на нашите сънища, тя ни изпраща символични
съобщения, които разбрани и осъществени, ни позволяват да станем цялостни, уникални
и психично благополучни личности. Такива символични съобщения се съдържат в също
така и в нашите визии, образи и асоциации. Всички те са ни пратени, за да ни послужат
като инсайти, които могат да ни правят по-цялостни, по-осъзнати и ни водят към по-добър и по-благополучен живот. Ето защо Юнг фокусира върху работата с образите, които
спонтанно се появяват в сънищата, фантазиите и други форми на несъзнаваното. Тези образи са от изключителна важност, защото те имат силата да трансформират съзнанието.
Юнгианската психотерапия и анализа е относително дълготрайна връзка между двама
души, терапевт и пациент и е насочена към изследване на несъзнаваното на пациента и неговата връзка със съзнанието [24]. Терапевтът обръща специално внимание на собствените
си несъзнавани реакции, защото той е потопен заедно с пациента в колективно несъзнавано.
Целта на терапията е да бъде облекчено някакво психично състояние, което не може повече да
се понася поради намесата му в съзнавания живот. Смущението може да бъде невротично по
своя характер или проява на по-дълбоко заложена психотична тенденция. Макар да започва
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с болестното разстройство, юнгианската психотерапия включва и процес на индивидуация,
дълбочината на който се определя от самия пациент. Важна особеност на юнгианската психотерапия и анализа е, че пациентът и терапевта се разглеждат като повече или по-малко равни
участници в терапевтичното взаимодействие. Двамата се намират в диалог, който създава,
както намерено, така и спонтанно, общо преживяване, което бива изследвано. Терапевтичният процес е уникален, а синтезът и разбирането на диалектичния диалог, който се разгръща между пациента и терапевта създава общо поле, в което се разгръща лечебния процес.
Терапевтът участва в този процес не по-малко от пациента. Нещо повече, терапевтичното
взаимодействие води до активиране на архетипа на лечителя вътре в пациента, и обратно,
пациентът активира лечебната функция на терапевта. Така двамата предприемат съвместно
пътуване, в което се изследват непознати територии. Единствената разлика между пациента
и терапевта е тази, че терапевтът е по-запознат с територията на психиката, така че може да
подпомага разбирането на изцеляващия процес, разгръщащ се в пациента.
Важна характеристика на юнгианската анализа и психотерапия е разбирането за
психопатологията, разстройството или на синдрома. Според Юнг патологията има цел
или е част от процеса на изцеление. Симптомите не трябва да бъдат избягвани или отклонявани, защото изцелението включва осъзнаването на техния смисъл. Не случайно
думата психопатология включва следните думи:
психе (psyche) = душа, патос (patos) = страдание, логия (logos) = смисъл
С други думи, психопатологията в юнгианска перспектива се разглежда най-вече
като разкриваща „смисъла на страданието на душата.“
Както Фройд, така и Юнг работят със сънища на пациента. За Юнг обаче сънищата
са ценни не защото зад тях се крият неосъзнати желания. За него сънищата са ценни, защото представят неотредактиран, чист израз на ситуацията на клиента от гледна точка
на несъзнаваното. Сънищата са повече от причинно-следствено съобщения от миналото. Те ни предлагат да видим нашата ситуация от различна гледна точка, тази на несъзнаваното и по този начин допълват погледа на нашето съзнание. Ако сънищата бъдат
разбрани ние можем да разкрием неочаквани аспекти в нашата ситуация, които нашето
съзнание не вижда. Образите в сънищата са символичен израз на живата психика, която
включва различни аспекти на нашата цялостна личност. Ето защо работата със сънищата
подпомага процеса на индивидуацията [11,13,14,18].
Разликата между юнгианската психотерапия и анализа най-често се прави въз основа на интезитета, дълбочината, честотата на сеансите и продължителността на работата, наред с реалистичната преценка на психологическите възможности и ограничения
на пациента. Според Юнг юнгианската анализа подпомага индивида да постигне психична цялост, кръглия или духовния човек вътре във всеки от нас. Тя се базира върху
конфронтация с личното и колективно несъзнавано, която изисква значителен морален
кураж. Подходяща е за тези, които са готови да се спуснат в дълбините на психиката си
и да се срещнете с образите на „другия“ в тях. Юнгианската анализа включва 4 стадии
на лечение: катарзис или пречистване, просветление, интеграция и трансформация [24].
Резултатът от анализата е психично оцелостяване, по-голяма съзнателност, вътрешна
свобода и развит усет за символичните аспекти на действителността. Юнгианската психотерапия няма толкова радикални цели като психичното оцелостяване, но също както и
анализата, се фокусира върху интегрирането на несъзнавания материал, което позволява
да се освободи значителна психична енергия, да се постигне по-голяма осъзнатост и повисоко психично благополучие. Продължителността на терапията варира в зависимост
от потребностите и проблемите на пациента. Юнгианската психотерапия е обикновено
начален етап в юнгианската анализа.
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АРТТЕРАПИЯТА – ЧРЕЗ ИЗКУСТВОТО КЪМ ДУШАТА
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА СОЦИАЛНА
И ПСИХОЛОГИЧЕСКА АДАПТАЦИЯ НА ДВОЙКИ
С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ
МИЛЕНА СТЕФАНОВА БОЖИЛОВА
Докторант, Институт по Психология – БАН
0885 529 356, m_bozhilova@abv.bg
Двойките с репродуктивни проблеми в България надхвърлят 270 000 – факт, който ни кара
да се замислим за разширяване на подходите и методите в неговото преодоляване. Освен
социален и медицински, безплодието е и тежък психологически проблем. Проектът, който
сме разработили е уникален за България, тъй като у нас няма практика да се предлага
комплексен подход при лечение на безплодието, т.е. включване на психологическа помощ при
извършване на медицинските процедури. Пилотният проект на Програмата стартира
във Варна през м. ноември 2007. Към момента програмата се осъществява в осем града
на България – Бургас, Сливен, Пловдив, София, Добрич, Тутракан и Шумен и в нея участват 88 жени. Работи се в групи от по 10–12 жени с проблемно забременяване. Основно се
използват арттерапевтични техники, които помагат за освобождаване на задържана
психична енергия, за обогатяване на спектъра на възможните избори, за възстановяване
не на целостта и автентичността на личността и не на последно място способстват за
събуждане на креативността. В заключение може да се обобщи, че пълноценното използване на разработената психотерапевтична програма би могло да подобри качеството на
живота чрез укрепване на емоционалното състояние на двойки, преминаващи през лечение
на безплодието. Също така в немалка степен би спомогнала за разрешаване на тежката
демографска криза в България.
The health statistics in Bulgaria indicate more than 270 000 couples with fertility problems. This is
the reason behind we are focused on development of additional and different methods and techniques
for overcoming infertility. Beside the social and medical problems of infertility, the couples also face
serious psychological problems. PSYCHOTHERAPY PROGRAMME. We developed a psychotherapy
programme which is unique for Bulgaria, because the specialists haven’t practiced complex
technique – both medical and psychological so far. The programme started in Varna, in November,
2007. Until now we organized psychotherapy courses with 88 participants in eight Bulgarian cities
– Sofia, Plovdiv, Bourgas, Sliven, Dobrich, Shumen, Tutrakan. The full course of the psychotherapy
programme continues 6 months with maximum 12 participants in each group. The programme is
based entirely on the art therapy, as it is the most appropriate technique for energy release, awaking
creativity, perception of the idea for different choices. In conclusion, the execution of the psychotherapy
programme as part of the complex technique for overcoming infertility could approve and stabilize
the emotional state of infertility couples. Also, the psychotherapy programme could be important part
of the whole national strategy against demographic crisis in Bulgaria.
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По данни на Световната Здравна организация от 60 до 80 милиона двойки в света
страдат от безплодие. Семействата с репродуктивни проблеми в България надхвърлят
270 000 – факт, който ни кара да се замислим за разширяване на подходите и методите в
неговото преодоляване. Но освен социален и медицински, безплодието е и тежък психологически проблем. Причините за безплодието могат да са физиологични, психологични
или смесени. Ролята на психологическият фактор при възникване на безплодието е решаваща и до голяма степен предопределя благоприятния изход на лечението. Готовността на жената за зачатие е свързана не само със състоянието на репродуктивната Ј система, но до голяма степен и с нейното психическо състояние т.е. съществува много пряка
връзка между: психика и тяло.Съществува определена динамика и развитие на емоционалните реакции при безплодие. Те могат да бъдат описани като разгръщащи се стадии:
стадий на отрицание; стадий на гняв; стадий на загриженост и вина; стадий на депресия;
стадий на скръб и приемане; Преминаването през тези стадии не е последователно. На
физиологично ниво продължителния стрес, свързан с безплодието, нанася отпечатък на
работата на всички органи и системи в това число и репродуктивната. Отслабва имунитета. Снижава се подвижността на маточните тръби. Получават се промени в яйчниците
и маточната шийка. Заангажират се висши мозъчни центрове, които провокират хормонални промени. Ето защо, за оказването на ефективна терапия е необходим комплексен
подход, а именно съчетаване на медицинската с психотерапия.
Настоящият проект е уникален за България, тъй като у нас няма практика на засегнатите пациенти да се предлага комплексен подход при лечение на безплодието, т.е.
включване на психологическата професионална помощ при извършване на медицинските процедури.
Пилотният проект на Програмата стартира във Варна през м. ноември 2007, като
основната цел е подобряване качеството на живота чрез преодоляването на стреса и укрепване на емоционалното състояние на двойки, преминаващи през циклите за лечение
на безплодието. В момента програмата се осъществява в осем града на България – Бургас, Сливен, Пловдив, София, Добрич, Тутракан и Шумен.
Програмата е разработена от клинични психолози, АГ-специалисти, експерти от
неправителствения сектор и пациенти, засегнати от проблема „безплодие“. В рамките на
програмата са включени следните основни модули:
Модул І – за работа с жени с проблемно забременяване;
Модул ІІ – за работа с жени забременели след прилагане на асистирана репродукция;
Модул ІІІ – за работа с двойки имащи деца родени след прилагане на асистирана репродукция;
Модул ІV – за работа с мъже с нарушени репродуктивни функции;
Модул V – за работа с двойки решили да осиновят дете;

Към момента се разработва Модул І. В групите може да се включи всяка жена с проблемно забременяване. Работим с групи между 8–12 жени.

Някой основни моменти
наложили създаването на програмата
Съвременните изследвания убедително показват, че безплодието и не износването на
бременността са особени състояния, при които винаги са налице нарушения в психичната
сфера и в различна степен могат да са налице и нарушения във физиологичната сфера.

...
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Безплодието е част от съвремието на модерното ни общество. Веднъж диагностицирано, времето за успешното му лечение е ограничено, тъй като много от съвременните жени
започват да мислят за дете едва в по-късните етапи от живота си, обикновено след осигуряването на добро образование и възможности за успешна кариера, т.е. в по-късните етапи на репродуктивната си възраст. Въпреки значимото подобряване на възможностите за
асистирана репродукция, тя все още е успешна при не повече от 50% от безплодните двойки
подложили се на лечение. Депресията, чувството за вина, тревожността и свързаното с тях
напрежение често присъстват и допълнително задълбочават проблема. Тези и други психологически фактори са приемани като възможна причина за самото безплодие, а също и като
фактор предизвикан вторично от инфертилитета. Независимо от причинно – следствената
връзка психологическите фактори играят важна роля в процеса на асистираната репродукция и могат да го повлияят както в положителна, така и в отрицателна посока.
Жените са въвлечени повече в лечебните процедури от партньорите си и е нормално да са по засегнати от тях. Една от характеристиките на безплодната двойка е, че жената
по правило е по-засегната от факта на безплодието.
Болестните нива на депресивното и тревожното разстройства показват, че леката
до средна по тежест депресия обхваща до 28.3% от безплодните жени, средната до тежка–7.2% и 1.2% покриват критериите за много тежка депресия. До 67% от безплодните
жени страдат от тревожност и 24.9% имат депресивно разстройство. Процентът на психологичните проблеми при пациентките с репродуктивни проблеми се движи между 25
до 60%. Психологичните затруднения при безплодие са сложни и са свързани с множество фактори като пол, причина и продължителност на безплодието, резултати от изследванията и броя на проведените лечебни процедури и т.н.
В редица световни проучвания е установено, че подкрепата посредством психологично консултиране води до значимо подобряване на тревожността и депресивитета при
двойки подложени на манипулации за лечение на стерилитета. Десет кратните групови сесии чрез когнитивно-поведенческа терапия показват че 42% от жените достигат до
забременяване на около 6 месеца от началото на програмата.
Интерес представлява и факта, че от 1992 г. австрийските лекари са длъжни да
предлагат психологическо консултиране на жени, преди прилагането върху тях на техники за асистирана репродукция. Психологичното консултиране и неговото влияние върху
успеваемостта при забременяването са щателно проучени. Изследването обхваща 1156
пациенти (средна възраст 33,3 г.) и 1736 ин витро фертилни цикъла. Използван е метода
на психологическа подкрепа по време на манипулациите на IVF–ембрионален трансфер,
и някой по – специфични методи като хипнотерапия и автотренинг. Общият преглед
на успеваемостта при забременяване показва, че 56,4% от жените, които са преминали
психотерапия забременяват. Тази резултати показват, че пациенти, които са преминали
психотерапия, имат по-голяма успеваемост при забременяването, в сравнение с жените,
които не се възползват от тази възможност. Тези резултати показват, че комплексния
подход е съществен аспект от IVF.
При около 25–30 % от двойките не може да бъде открита медицинска причина и
тези семейства са подложени на дългогодишен стрес, социална изолация и трудно приемане от обществото. Психологическият фактор все още остава един от най – трудните и неразгадани в борбата с безплодието. Психологическото безплодие наричано още
идеопатическо т.е. необяснимо, обхваща около 15–30% от всички бездетни съпружески
двойки. Повечето от тези неясни случаи остават „зад кадър“, най вече в следствие на това,
че повече се доверяваме на медицината т.е на физическите аспекти на здравето и много
често си мислим, че можем да пренебрегваме психическите си потребности.
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Научно -практическия подход за психологична помощ при такъв вид пациенти е
разработен и се осъществява в рамките на перинаталната психология и психотерапия,
в частност психология на репродуктивната сфера За основоположник на пре – и перинаталната психология се счита доктор Густав Ханс Грабер (Dr. phil. Gustav Hans Graber),
който през 1971 год. Във Виена сформирал Междунродна изследователска група по пренатална психология. През 1986 год. в Бадгайстен (Австрия) се състоял първият международен конгрес, на кйто е обявено и създаването на Международната Асоциация по
пренатална и перинатална психология и медицина (International Society for Prenatal and
Perinatal Psychology and Medicine — ISPPM).
Едни от основните методи, които използваме в Националната програма за социална и психологическа адаптация на двойки с репродуктивни проблеми,са свързани с арттерапията. Арттерапията е направление, което възниква преди повече от 5000 години,
като пресечна точка на три направления: Психология, Психиатрия и Изкуство. Актуална
започва да става около 1920 г., а през 1940 г.се появява и термина АРТ ТЕРАПИЯ. Особености на арттерапията:
•

•
•

Триадичност – само в арттерапията има трима участника – клиент, терапевт и продукт от дейността.
Метафоричност – метафорите са като неутрална зона на среща между клиента и неговите страхове и травми. Метафората е сгъстена информация напр. за състоянието
на клиента.
Ресурсност – присъства елемента „игра“, а посредством играта възрастния човек се
връща в детството, където нивото на творческия потенциал е много висок. Получава
се удоволствие и от друга страна възможност човека да измени своя живот в по – добра посока, отначало в рамките на играта, а след това и в реална житейска ситуация.

В рамките на програмата сме включили различни техники, като рисуване, работа с
пластелин, работа с глина, работа с пясък, апликация.
Защо сме избрали арттерапията и какво целим? Като свързващ компонент между психологичната и соматичната (телесна) сфера се разглежда афекта. В резултат на
дълго задържане афектът има патологично влияние. Жената не може да забременее, защото по този начин ще се застраши безопасността на организма си. Когато в миналото
се е случило някакво травмиращо събитие и то не е преживяно докрай е изтласкано в
подсъзнанието. Една от особеностите на нашата психика е това, че времето в нея отсъства и това, което е преживяно в детството например, може да ни влияе като, че ли се
е случило вчера. Въпреки това ние можем изобщо да не осъзнаваме неговото влияние.
Афекта е бил много силен и здраво се е свързал с нашето възприятие за бременност. Ето
защо психиката ни счита, че ако настъпи бременност отново ще се върне травмиращото
събитие. И то не толкова самото събитие, колкото вредата, която ще нанесе. Това психиката, която стои като“стража“ над нормалната жизнедеятелност не може да го допусне.
Затова бременност просто не се допуска. Ето защо, осъзнавайки причината за възникване на психологическото безплодие (като при всяка жена това е строго индивидуално), ще
се разкъса връзката на асоциативната свързаност между настъпването на бременност и
миналия травматичен опит.
С какво са ни полезни арттерапевтичните техники?
•
•
•
•

Помощ на клиента да освободи задържана психична енергия;
Помагат за обогатяване на спектъра на възможните избори;
Помагат за разширяване на границите;
Помагат на личността да възстанови целостта и автентичността си;
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•

•

Способстват за събуждане на креативността. А какво е креативността? Това е нашето творческо начало, способността ни за творческо решаване на задачите. Креативността позволява адаптацията на човек в различни ситуации. Колкото е по – високо
нивото на креативността, толкова човек е по – адаптивен. Интересен е фактът, че на
5 годишна възраст използваме–98% от творческия си потенциал, на 10 години–30%,
на 15 години–12%, а при възрастните той остава едва–2%!
И не на последно място, помагат на клиента да направи живота си красив;

Важно е да се отбележи, че творчеството е и едно от средствата за преодоляване
на страха. Творческите личности започват сами да формират живота си. Една от особеностите в статуса на жени с проблемно забременяване е, че при голяма част от тях при
фиксиране върху темата безплодие са налице оформени неврози. Някой автори я наричат „невроза на очакването“. А какво е характерно за клиентите с невротични симптоми?
Налице са само правила и забрани, а потребността да желае е блокирана. Живота им е
лишен от удоволствия. Ето защо с помощта на арттерапията се опитваме да променим
това състояние. В тези случаи е важно терапевта да оцени доколко клиента използва ресурсите си и да му помогне да използва собствените си сили.
Защо работим в група? Защото групата е защитено пространство. Тя дава възможност за повече и различни гледни точки.Учи на споделяне. Учи на общуване. Групата помага да се видиш в очите на другите. В моментите на преживяване и съпреживяване помага
по – добре да разпознаваме емоциите си. Показва какви са стратегиите на поведение в
сложни ситуации на всеки член от групата. Проявяване се и конструкта „Аз и другите“.
Показва какви са уменията за получаване на информацията и начините на нейното използване на всеки участник. Групата ни показва, че сме различни и ни учи да се приемаме.

Нашите очаквания
от прилагането на психотерапевтичната програма
•
•
•
•
•
•

Повишаване на шансовете за забременяване с 15 до 25 %;
Значително понижаване на нивата на тревожност и депресия;
Освобождаване от зависимостта на емоционалните проблеми;
Стесняване на спектъра на психосоматичните разстройства;
Повишаване на психологическата готовност за майчинство;
Изграждане на адекватни модели на родителстване;

В заключение може да се каже, че пълноценното използване на разработената психотерапевтична програма би могло да подобри качеството на живота чрез укрепване на
емоционалното състояние на двойки, преминаващи през лечение на безплодието. Също
така в немалка степен би спомогнала за разрешаване на тежката демографска криза в
България.
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Супервизия и подготовка
за консултиране в социалната сфера
Нели БояджиевА
доцент. д-р, СУ „Св. Кл. Охридски“
Изяснява се същността и се прави терминологично уточняване на схващанията за супервизията и ролята Ј в консултирането и подготовката на специалистите във връзка с
приложението им в социалната сфера. Дискутират се задачите на супервизията в процеса
на консултиране и се прави анализ на съществуващите практики. Акцентира се върху разглеждането на супервизията като образование за консултантите и модела Ј като обучаващ процес за социалната сфера. Определя се мястото на супервизията в подготовката
на помагащи специалисти – консултанти, съветници, терапевти, психолози, педагози и
социални работници.
The concept of Supervision and counceling in the social sphere is a special area in social theory and
practice. The term supervision and its definition in literature are an aim of this article. Another aim
is to describe the role and function of the supervision and the supervisor in the counceling process.
Disscusing the tasks of supervision in the process of counceling and consultation are the third aim.
Supervision as form and method of education of the counsellors, therapiests, social pedagogits and
workers are the last topic mentioned in the artcle. The perspectives of preparing the new professinalists
in social sphere and the role of couseling and supervision in this process are one actual problem for
discussing and deciding not only on theoretical but especcially on practical level in social work.

Същност и терминологично уточняване
Терминът „супервизия“ има латински произход (super –над,-videre виждам, гледам,
наблюдавам) в английски език (supervise) и означава надзор, наблюдение, наставничество и като глагол насочвам и инспектирам (работата на другите или действието на една
организация). Супервизор е човекът, който извършва супервизия (наблюдател, надзирател, инспектор, следи за качеството на работата).
В български език понятието супервизия навлиза като професионален термин директно от английски език главно във връзка с консултрането, съветването и подготовката на специалисти в тази сфера. То означава професионално консултиране и анализ
на целесъобразността и качеството на използваниет практически подходи и методи за
оказване на помощ, както и на отношенията между клиента и консултанта (в т.ч. и на
психотерапия).Освен това супервизията се разглежда е като един от методите за повишаване на теоретическата и практическата подготовка и квалификация на специалистите
не само в психотерапията (където е абсолютно наложителна), но и в социалните науки и
мениджмънта, в социалната сфера и работа, в организационното и управленското консултиране и други области на знанието и социалната практика.
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Различните автори влагат свой смисъл и трактовка в това понятие, в т.ч. и отнасящо
се до социалната работа. С.Нунев(2002) изброява като най-често срещани „наставничество“ (Дж.Смит, 1990), „корекционно консултиране и помощ“ (Д. Джейкъбс, П.Дейвид,
Д.Майерс, 1995), „процес на преподаване и усвояване на знания, ценности, умения и професионален опит“(Дж. Арлоу, 1963), „психотерапия“ (с диферинциране на дидактическата
задача и терапевтичната насоченост) (Дж.Арлоу, А. Кадушин, 1985). Супервизията с всеки
изминат ден става неотменима част от ежедневната дейност на всички, които работят в
сферата на регулиране на човешките взаимоотоношения и оказване на помощ – психолози, консултанти и съветници, психотерапевти, педагози и социални работници. В широкия смисъл на думата тя е насочено към процеса консултиране и се разглежда като един от
най-ефективните методи на обучение по консултране и психотерапия, който отразява „занаятчийския“ аспект на тази работа. Тя позволява на специалистите да акцентират вниманието си върху целите и направленията на своята работа, да формират системни подходи
към стратегиите и тактиките на помощ и намеса, а също така и да осъзнават своите грешки
и да коректират индивидуалните планове за корекция и изменение на поведението на клиената. Това проучване се основава на разглеждането на супервизията, консултирането и
съветването, психотерапията и психокорекцията като паралелни процеси. Те са свързани
помежду си в единна система, благодарение на на формирането на положителен пренос,
част от който е безсъзнателната идентификация и подражанието (Кулаков, 2002, 14)
Разработването на проблемите на взаимовръзката между консултиране и супервизия е насъщна предстояща задача пред теорията и практиката на социалната работа и
методиката на подготвока на специалсити за нея. В повечето европейски страни супервизията е част от задължителното образование на психолози, психоаналитици и психотерапевти, а в много от тях – и на консултанти и социални работници и педагози. У
нас това се отнася най-вече за специализиращите клинична психология и психотерапия
(А. Кокошкарова, 1988, М. Младенова, 2002), а в последните години и по основи и методи на социална работа (Н. Владинска, 2002; С. Нунев, 2002; Н. Петрова, 2005), социално-педагогическо консултиране и управление на образованието (Н.Бояджиева, 2005).
Методиките за супервизия в социална сфера се правят във връзка с и подготовката на
специалисти за практиката като се превеждат справочници и се издават ръководства (Б.
Житарова, 2006). В тях по-често се представят някои виждания от англоезичната литература, изложени с образователна цел. Правят се и опити за някои частични обобщения на
базата на приложението им у нас (Н. Петрова, 2005). Налице е и първото цялостно систематично представяне на супервизията в социалната работа на базата на апробация при
подготовката на социални работници. Появяването му е явление на фона на дефицита
на учебни пособия у нас и липсата на достатъчно преводи във връзка със супервизията в
социалната сфера (Механджийска, 2008). Целта на настоящото изследване е да се открои
спецификата на супервизията в методиката на консултирането и педагогическата работа
за подготовката на специалисти в помагащите професии.

Задачите на супервизията в консултирането
Супервизията изпълнява три основни задачи в консултирането (Кулаков, 2002,7–8) –
професионално (и съответно личностно) развитие на консултанта, формиране и развиване на особени навици и умения, на възможност за оценяване на резултатите и повишаване
равнището на отговорност в службите и програмите по консултиране. Тези необходими
компоненти поставят развиването на навиците в по-широк контекст на професионалното
развитие. В светлината на това супервизията помага на консултанта като главен фактор в
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в този процес консултирането да разбере себе си и своята роля него, а също така и да усъвършенства овладяването на знания и навици, необходими за изпълнението на работните
задачи. Този широк възглед върху развиието на консултанта свързва в едно най-различни
представи за супервизията като показва как ориентираната към терапия концепция за супервизията се съчетава с концепцията, ориентирана към трениране на умения и навици.
Много източници определят супервизията като форма на терапия или терапевтичен процес. В други те се разглеждат като отделни, но паралелни процеси. В най-общ
смисъл това виждане третира супервизията като консултиране на консултирането или
лечение на лечението (а не на лечителя). Това означава, че въпреки че задачата на супервизора не е да лекува супервизирания, то в супервизията могат да се решават и терапевтични проблеми. Атмосферата на супервизията създава надеждно убежище на за
супервизирания, където той може да решава своите личностни проблеми и проблемите
на професионланото си израстване, а в поведението на супервизора на намери съответен
модел, който да следва с терапевтичния процес.
Характерна особеност в ролята на супервизора е, че той не е страничен наблюдател,
а участник в супервизорския процес. Супервизията предтавлява триада на взаиодействие
между клиент-супервизиран (консултанта, терапевт) и супервизор. Тя не може да се третитра като чиста терапия, но отношенията имат и такъв аспект. Това е свързано с неосъзнаваните процеси, които възникват у двамата-супевизиран и супервизор. Важността
на тези процеси е описана още преди 50 години в литературата по социална работа. В
1955 г. Сърлс внедрява концепцията за отражаващия процес, който става известен като
„паралелен процес“. Това са отношенията в супервизията, които повтарят поведението
или интеракцията в терапията като подчертават взаимовръзката на терапевтичната и супервизорската ситуация (Кулаков, 13)
Трябва да се отбележи, обаче че супервизията, която се извършва от експерта в бизнес-мениджмънта се отличава значително от психоличната и клиничната супервизия и
тази в социалната сфера. Супервизорът тук действа в значителна степен като консултант,
ориентиран към личността на супервизирания. Целта на супервизора е да способства
за израстването и развитието на супервизирания в ролята на консултант. Супервизорът
изследва чувствата на супервизирания (включително и чувствата и преживяванията по
повод конкретното вмешателстово) като му предоставя възможност да поработи със
собствените афекти и/или защити. Супервизорът облегчава самопознанието на супервизирания и му помага да разкрие личностните си проблеми и подпомага развитието му.
Поддържащите функции на консултирането пораждат проблема за границите – до каква
точка (ако има такава) е възможно адекватно да се консултира супевизирания? По правило
централен момент в супервизията трябва да бъде съдържанието и начина на оказване на
подкрепа. Но ако консултантът има личностен проблем, който пречи на осъществяването
на функцията му, супервизорът трябва да му помогне да излезе от затруднението. Затова
не бива супервизорът да е началник на консултанта за да се избегне вътрешноролевия конфликт, който компрометира супервизорските отношения. Те не бива да са отношения на
зависимост и съподчинение или други йерархически взаимодействия, свързани с власт.

Супервизията като образование
Много автори разглеждат супервизията в голяма степен като образователен процес, като обучение за формиране на умения и развитие на професионална компетенция.
С. Кулаков цитира Бартлет (1983), който дава определине на консултационната супервизия: „Опитен консултант помага на начинаещ студент или по-малко опитен лекар да
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се научи на разнообразни видове консултиране“. Според други автори – Блохел (1983)
супервизията е „специализиран инструктаж“, в който супервизорът се опитва да облегчи
развитието на подготвящия се консултант. Супервизорът изпълнява роля на посредникпреподвател във взаимоотношенията на студента с реалните клиенти, за чието благополучие студентът носи определена доза професионална, етична и морална отговорност. В
литературата се предлагат още няколко варианта на тези идеи, а именно:

– Супервизиятае задачанаопитен специалист в оказване напомощ наначинаещ(студент)
за да се научи да консултира чрез свой собствен материал(опит);
– Супервизията в терапевтичния процес е специфично развитие на терапевтичните
възможности на супервизирания в контекста на лечението;
– Супервизията се осъществяват интензивни междуличностно-ориентирани взаимоотношения между двама души, в които единият спомага за развитието на консултативните и терапевтичните компетенции на другия;
– Супервизията е продължителен учебен процес, в който изпълняващият ролята на
супервизор чрез изследване на професионалната дейност на супервизирания му помага да усвои съответно професионално поведение.

Различните школи в консултирането и терапията се отличават по степента на желаемото изменение на поведението или на личността в съответствие с изискванията на супервизора или организацията. Някои школи отричат намерението да се „клонира“ супервизора като
виждат в супервизията консултативен процес, който е обучаващ по своето естество. Всички,
обаче са единодушни в това, че бъдещият консултант или терапевт трябва сам да премине
през курс по терапия и да влезе в ролята на клиент, да бъде консултиран от опитни професионалисти. Това ще му помогне не само да реши своите собствени проблеми, за да не ги пренася
в терапевтичното взаимодействие, но и да повиши увереността в себе си, ще обогати опита
му чрез друга гледна точка върху консултативното взаимодействие. Този процес е важна съставка, без която бъдещият консултант не би могъл да стане истински професионалист.
От друга страна супервизията е много повече от обучение на консултанта. Тя не е
само част от задължителната му практическа подготовка, но самата тя е практика, въпреки че внедрява в нея трансформирани принципи. В супервизията квалифицираният консултант допринася за професионалния растеж на супервизирания чрез процеса на словесно обсъждане и анализ на цялостното му поведение и начин на общуване (вербално и
невербално).В резултат на това супервизираният придобива необходимите навици и се
учи да действа независимо. С помощта на супервизора консултантът създава свой собствен стил на вазимоотношение, включвайки и развивайки своята личност. Това му служи
като сериозна подкрепа и гарантира бъдещата самостоятелна професионална дейност.

Супервизията като обучаващ процес в социалната работа
Обобщеното определение на клиничната супервизия е основа за построяване на
единен модел на супервизия, който може да бъде отнесен и към други сфери. Тя е „организиран обучаващ процес, който има четири пресичащи се цели (административна,
оценъчна, терапевтична и поддържаща), в които принципите се трансформират в практически навици“(Кулаков, 17). Може да се добави и формиращата и разививаща навиците
и личността на консултанта насоченост.
Анализът на отделните характеристике на супервизията я определят като целенасочен и организиран процес. Тя се извършва в резултат на предварително планиране,
уточняване на времето, параметрите за наблюдение и съответно очакванията.
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Тя не бива да бъде резултат на импровизации, импулсивни или случайни действия.
Неструктураната и неорганизираната супервизия не е ефективна. Консултантите трябва да
имат възможност да се подготвят и да представят интересни, типични или особено трудни
случаи. От супервизора се очаква да наблюдава случаите, подготвени за сеанса. Може да се
предложи списък на примерни въпроси, които да се обсъждат по време на супервизията.
Супервизията е обучаващ процес без който не може да се осъществи подготвката
на помагащите специалсти. Тя включва в себе си оценка на прогреса и индивидуализран
учебен план на всеки учещ се. В него се фиксират необходимите знания и умения, които той трябва да усвоява и формира. Трябва да се подчертае, че супервизията е процес,
основан на отношения на доверие и уважение, установени съвместно от двете страни.
В този смисъл супервизорът е и инструктор, наставник, приятел, ръководител, преподаветел и колега. Необходимо е да има когнитивно съгласие между тях. Тази позициясе
отнася с особена сила за начинаещите консултанити и придобива особена значимост по
отношение на прогресивното развите в супервизията. В крайна сметка принципите се
трансформират в практиката. Много консултанти имат превъзходни начални навици.
Те демонстрират емпатия, искреност, конкретност и сила. Те, обаче се затрудняват да
определят какво и защо са го направили, защото в много малка степен са в състояние да
концептуализират и да обосноват своите стратегии за намеса и оказване на помощ. Затова те се нуждаят от теории или принципи, към които могат да приложат своите практически навици. Те трябва да се научат да издигат хипотези и да ги проверяват. Това обучение, обаче е обучение на възрастни, а не на ученици и се извършва чрез андрагогически
средства и методи. Важното е супервизорът за заставя супервизирания да се замисли за
концепцията (теорията), принципа (закона) на намесата, което дава на консултанта нова
перспектива в конкретната ситуация. Консултантът проверява принципа като отговаря
на въпроси от рода на „Защо този принцип работи?“ или „Защо не работи“, защо това се
получи така, а не така и т.н. С течение на времето и с натрупването на опит това става
навик и се превръща в автоматизъм, определя професионализма на специалиста.
По този начин основната функция на супервизията е да помогне за „трансформиране на практиката в принципи и на принципитев практика“(Кулаков, 19). Това е „организиран процес на обучение“, който включва в себе си преподаване, наставничество,
моделиране и научаване. В крайна сметка тя е интензивно, оценъчно, продължително
взаимоотношение на двама или повече човека, което поощрява чувствителността и независимостта. Това е „работен алианс, насочен към овладяване и усъвършенстване на
специфични навици, разширяване на кръгозора на интерес и за благото на клиента, осъзнаване на собствения принос в процеса на консултиране и въплъшщение на приможението на теорията на пракитка“(пак там)
Световният опит свидетелства, че супервизията е задължително условие за професионалното консултиране и терапия. Нейната институционализация започва първоначално в практиката на дълбинната психология, но последващото Ј развитие е свързано
с диференциацията на различни направления в психотерапията и създаването на специфични модели на супервизия във всяка утвърдена нейна школа – поведенчески, когнитивен, личностен, хуманистичен, екзистенциално-хуманистичен, системен и др., както и с
дидактичен, развиващ, процесуален, рефлексивен, интегративен. Общото за всички е, че
целта е обучение на професионалисти и анализ на качеството на тяхната работа. Създадени в психотерапията моделите на супервизия се разпространяват във всички сфери на
консултирането днес, в т.ч. и в социалната и педагогическата.
Съществуват различни подходи, но сравнително най-утвърдено е становището, че
приложим за тази сфера е интегративният подход, който е универсален. Все по-опреде-

726

Българското списание по психология, бр. 3/2007

ляща тенденцията към методически еклектизъм, „полипрагмазия“ и теоретическа интеграция. В практическа плоскост тя се осъществява като за всеки клиент се осъществява
подход, специфичен само за него и неговата конкретна ситуация на типично обкръжение и съотнасяне с микросредата – за всеки пациент – „своя“ терапия по израза на М.
Ериксон(Циркин, 663).
Интегративният модел на супервизия се концентрира около следните моменти:
процес на комуникаця в консултативния контакт (вербална и невербална, дълбочина на
контакта, емоционалност-рационалност и др.); информирано съгласие; структуриране
на сесията и курса; процес на концептуализация на психо – и социогенезиса на проблема
или симптомите; избрана „мишена“ за промяна и намеса (например симптом, преоценка
на личносттта, равнище на организация на личността, когнитивни, емоционални, мотивационни процеси, междуличности отношения, зависимости и т.н); съответствие на
избора на целите и средствата за намеса; целенасочености и резултативност на консултативния процес като цяло. Интегративният модел може да се реализира най-добре чрез
вариант на групова супервизия с цел разширяване на концепцията, стратегическия и тактическия арсенал от практики, откриване на „слепи петна“ и грешки в контакта с клиента
(пациента), разпознаване и отреагирване на емоции –“вентилация на чувствата“(Кулаков,
52–53).

Супервизията
в подготовката на специалисти за помагащите професии
Подготовката на новите професионалисти за работа в социалната сфера включва задължителна базисна подготовка – основни теоретични курсове и съпътстващи
дисциплини, сред които методите на социална работа, теорията и методиката на консултирането заемат едно от централните места. По-голямо задълбочаване може да се
осъществи чрез съпътващи специализиращи курсове по отделни видове консултиране,
предназначени и диференцирани за специфични проблеми, клиенти или контингенти от
нуждаещи се индивиди, семейстдва или групи. Различни видове практикуми, тренинги,
наблюдения и стаж в организации и служби са част от практическата подготовка на специалистите. Специфични методи, които се прилагат в обучението освен традиционните
са наблюдение и обсъждане на случаи от консултативната практика – реални, имитативни, учебни, казуси, разиграване на роли и драматични техники, игри и упражнения по
двойки („консултант-клиент“) и по тройки – с участието на супервизор, демонстрации,
прослушване или наблюдение на записи на консултативни беседи, майсторски сесии и
обсъждане на материали от печата, медиите, художествени произведения, споделяне на
опит, кръстосани рецензии върху на проведени беседи, интервю, разговор и т.н. Прилагани систематично методите и разнообразните техники за формиране на консултативни
умения не биха могли да бъдат ефективни без осъществяването и на ролята на преподавателя като супервизор. Освен това той осъществява и едновремно тази роля и по отношение на непосредствените ръководители и наставници на студентите по време на
тяхната задължителна практика и държавен педагогически стаж. Съпровождането им на
„терен“ и помощта, която е необходимо да се окаже в първите стъпки на консултирането
в социалната работа е задължителен елемент на супервизията.
Супервизията е основен елемент във всеки вид практика, а супервизорското консултиране е задължително в първите години на самостоятелна работа на начинаещите.
Тяхната подготовка и първоначален стаж изисква приблизително от три до пет години
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и едва след това следва да бъде оформена със съответно сертифициране и лицензиране,
както е нормативно регламентирано в много европейски страни. Освен това тя е основен
елемент от системата за квалификация и е свързана с изискването да се повтаря на всеки
пет години, като включва преминаване на определен обем часове са усъвършенстване
под супервизия. Подготовката на новите професионалсти в социалната сфера, както и
на доброволно участващите в различни граждански проекти и акции, също е свързана с
необходимостта от помощ от страна на компетентни консултанти към по-малко компетентните активисти. Едновременно с това необходимостта от професионално израстване, усъвършенстване, развитие и саморазвитие, извежда на преден план различни
видове и форми за споделяне на опит, съвместно обсъждане и решаване на проблеми,
екипна и групова работа, съпомощ и поддържане на психическото здраве, техники за
предпазване от синдрома на изгарянето и дистреса, сред които супервизията е на първо
място. Поради това е необходимо тя да бъде включена като задължителен компонент в
плановете и програмите за подготовка, квалификация и повишаване професионаланта
компетентност на специалистите в социалната и педагогическата сфера. Това вече е налице в университетите, които подготвят студенти за помагащите професии –социална,
специална педагогика, социални дейности/работа, психология, но все още критериите за
супервизорска практика не са въведени като норма за обучение.
От друга страна социална практика изисква все по-категорично утвърждаване на
задължителни изисквания при осъществянето на различни видове помощ чрез методите
на психологическо, педагогическо, медицинско или друг вид консулитране. За тази цел
се прилагат различни оценъчни и супервизорски форми и скали, самооценъчни въпросници и карти, разработени и утвърдени в страните с дългогодишен опит и традиции в
тази област. В това отношение съществува голяма степен на случайност, стихийност или
директно налагане на един или друг инструмент, който не винаги е проверен, приспособен или модифициран за нуждите на консултирането у нас. Независимо от това може да
се каже, че протича процес на интензивин взаимен обмен и обогатявяне мужду теория и
практика, в който понякога практиката може да се каже, че изпреварва теорията. Развитието на самата теория и методика на социалното и педагогическо консултиране и съветване върви паралелно със създаването и апробирането и популяризирането на типични
за българската практика модели на супервизия, които все повече се утвърждават. Каква
е тяхната научна обоснованост и ефективност – това е един проблем, чието доказване
предстои.
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МУЗИКА, ЕКЗИСТЕНЦИАЛИ и ТРАНЗАКЦИОНЕН АНАЛИЗ
В ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИЯ ПРОЦЕС
НАДЕЖДА ВИТАНОВА
професор,д.п.н., СУ“Свети Климент Охридски“
0887 377 960, nadia_vitanova@yahoo.com
Подходящата музика, приложена в психотерапевтичната сесия, помага на пациента/клиента да осъзнае и изследва собствените си Его-състояния: отношения, чувства и поведение, които са пренесени от родителите – „негативни родителски сценарии“; отношения
и поведенчески особености, пренесени от детството; специфични за конкретната личност стил на отношение и поведение, които са създадени в резултат на собствения опит,
но конкретния субект иска да промени. Позитивите на психотерапевтичния процес, чрез
използване на музика, се проявяват конкретно в четирите основни екзистенциални измерения: Физическо измерение, свързано със здравето, връзките на пациента с природата,
сигурността и безопасността на дома му, физическите качества, двигателните му умения. Социално измерение, свързано с отношението на пациента към поведенческите,
емоционалните и личностните прояви на хората, с които общува в личен и професионален
план. Self – измерение, свързано с осъзнатите индивидуални особености, позитиви и негативи, чрез които пациентът се самоутвърждава или от които се страхува. Духовно
измерение, свързано с осъзнаването на собствената значимост, произтичаща от връзките с нещата извън конкретния индивидуален свят.
The scientific announcement is both theory and practice, oriented and analyses several cases
comparatively. It aims to share experience related to the music approach employed to establish
connection between the Ego-states, which transaction analysis focuses on, and the existential
experiences of the personality in the process of psychotherapy. Music significantly enhances the
transaction analysis of the Ego-states with regard to:
– „Transaction“ to the negative scenarios from childhood, or to the parent scenarios that trigger
painful Ego-states;
– Putting transactions together and giving meaning to the experience;
– Turning intense transaction experiences into a personal story whose impact on the psyche is already
conscious and controlled in the context of the meaning of the present life.

Основната идея на настоящето изложение е да се интерпретират някои възможности за приложение в психотерапевтичния процес на музика с цел осъществяване на
връзката между състоянията на Его-то и екзистенциалните преживявания на пациента/клиента.
Потребността за изява на най-доброто от себе си е заложена архетипно в човека.
Оказва се обаче, че за удовлетворяването на тази потребност много често е необходима
психотерапевтична помощ, тъй като хората не винаги са в състояние самостоятелно да се
преборят с негативния си потенциал. А от къде идват тези негативни вътрешни тен-
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денции? Според транзакционно-аналитичната концепция те са свързани с трите основни
състояния на Его-то:
– отношения, чувства и поведение, които са пренесени от родителите – „негативни
родителски сценарии“;
– отношения и поведенчески особености, пренесени от детството;
– специфични за конкретната личност стил на отношение и поведение, които са създадени в резултат на собствения опит, но конкретния субект иска да промени.

„Негативните сценарии“ обикновенно се прилагат несъзнавано. Но ако те създават
дискомфорт във вътрешния и социалния живот на личността, тогава е необходима помощ, за да бъдат осъзнати и коригирани.
В тази посока пациентите/клиентите на психотерапевта обикновено демонстрират
някои по-типични психологически проблеми:

–		вяра в „сценария“, създаден от вече неадекватния за настоящето опит на детето или
пренесен от родителските модели на поведение и емоционално отношение;
– подтиснати чувства и преживявания в настоящето, които не отговарят на „сценария“;
– „изкривени“ отношения, поведение и начини на междуличностни взаимоотношения, следващи „сценариите“;
– наличие въпреки всичко посочено по-горе на подкрепящи и „мили“ спомени, които
отговарят на „сценария“;
– болезнени състояния, свързани с търсене в настоящия живот на подкрепа, одобрение на сценария и импулсивно избягване на отрицанието му.
– Подходящата музика, приложена в психотерапевтичната сесия, помага на пациента/
клиента да осъзнае и изследва собствените си Его-състояния. В тази посока терапевтът може да съчетава с индивидуално подбраната музика следните методи:
– поведенчески: терапевтът наблюдава и изследва поведението на пациента/клиента,
който под влияние на музиката преодолява съпротивите си и се самоизразява поцялостно и без „маска“ с думи, жестове, тон на гласа, поза, лицев израз;
– социален: терапевтът осъществява по-интензивно и съдържателно вербално общуване с пациента/клиента, което му позволява да наблюдава и изследва типичните за
съответния човек начини за общуване;
– исторически: осъществява се непринудено преодоляване на подтиснато несъзнаваното психично съдържание, което дава възможност да се анализират важни моменти от миналото на пациента/клиента;
– феноменологичен: анализират се Аз-концепциите на пациента/клиента и се осъзнават феноменологични характеристики на Аз-образа.

Принципни позиции при анализ на екзистенциалните
преживявания на клиента, свързани с Его-състоянията му
– Външният свят е тази реалност, която конкретната личност възприема и преживява
в момента, т.е. реално е това, което може да бъде видяно и преживяно.
– Истината за конкретната човешката същност се намира и може да бъде разкрита
чрез анализ на съдържанието на феномените, проявяващи се в процеса на личностните изяви в съответен контекст /Binswanger L., 1983/.
– В човешката природа е заложена свободата за самоопределяне и избор на решения за
собствената съдба.
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– Човек по природа е добър и се стреми към съвършенство, към реализация на вътрешните си възможности.
– Мотивацията и разбирането на взаимодействието между причина и следствие са
действени принципи при екзистенциалния анализ на личностното поведение.

Екзистенциали и мястото на времето,
пространството и реалността в психотерапевтичния процес
Модалностите на „живеенето“ са обединени от времето, пространството и реалността, които в духа на екзистенциализма носят основни характеристики, присъщи на
всяко човешко съществуване:

– „пространствеността на съществуването“ в екзистенциалния смисъл не е тъждествена на физическото пространство – това е „конкретното преживяно пространство“ в психотерапевтичния процес, независимо от физическата отдалеченост или
близост;
– „времето на съществуването“, пациентът/клиентът вербализира с категориите
„преди“, „сега“, „после“, т.е. то определя „темпоралността на съществуването му“
– достатъчността или недостатъчността да извърши нещо, да осъществи взаимоотношения, да промени условия и т.н.;
– „границите на телесността“ се разпростират до границите на откритостта на личността към света, което се осъществява в смисъла на екзистенциалния модел „битие в света“;
– „съществуването в поделения свят“ позволява на пациентите/клиентите да се откриват и да се докосват до едни и същи феномени, които са в основата на смисъла на
живота.

Търсене на връзка между състоянията
на Его-то и екзистенциалните преживявания на клиента
Настроението е същността на посочените до тук най-съществени за психотерапевтичния процес екзистенциали, защото от неговата конкретност в определен момент
зависи на какво ще реагира и какво ще осъзнае пациентът/клиентът. Сътворените под
влияние на музиката образи са посредници между Его-състоянията и екзистенциалните преживявания на субекта, те оптимизират психотерапевтичния процес
чрез:

– концентриране на възприятията и преживяванията, повишено осъзнаване и проява
на интерес към вътрешния и външния свят;
– Его-центриране на избора на задачи и тяхното решение, което е свързано с придобиване на опит за „свободен избор“ и за взимане на решения в полза на личностното
израстване;
– приемане на другите и себе си такива каквито са, „настройване „ към собствената
вътрешна природа, към целостта и хармонията на собствения Аз и неговата уникалност;
– придобиване на поведение, характеризиращо се с непосредственост, простота и естественост, което е предпоставка за проява на честност и отговорност за собствените постъпки, идеи и ценности;
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– отстояване на автономността на поведението, която е свързана с вяра в собствените
съждения и действия;
– осъществяване на креативност, като непрекъснат процес в развитието на личността;
– възприемане на околните и себе си с реалните параметри и освобождавайки се от
защитните механизмите на изтласкване, проекция, рационализация, формиране на
реакция и др.

Посочените позитиви на психотерапевтичния процес, чрез използване на музика,
се проявяват конкретно в четирите основни екзистенциални измерения:
• Физическо измерение, свързано със здравето, връзките на пациента с природата,
сигурността и безопасността на дома му, физическите качества, двигателните му умения.
Основните въпроси, чиито отговори пациентът/клиентът осъзнава, когато процесът тече в това измерение, са: „Какво пропускам и какво си осигурявам?“, „Къде в мен
се крие причината?“; „Наистина ли има граници между това, което пропускам и това,
което си осигурявам?“; „Какво в мен може да ми помогне да видя целостта между тези
две страни?“
• Социално измерение, свързано с отношението на пациента към поведенческите,
емоционалните и личностните прояви на хората, с които общува в личен и професионален план.
Основните въпроси, чиито отговори пациентът осъзнава, когато процесът тече в
това измерение, са: „Какво приемам в хората около мен?“, „Какво отхвърлям в тяхното поведение и начини за емоционално реагиране“; „Наистина ли има граници между
това, което приемам и това, което отхвърлям?“; „И защо моето отношение на приемане
и отхвърляне е различно спрямо различните хора около мен?“ „Какво в мен създава тези
различия и мога ли да променя „границите“?
• Self – измерение, свързано с осъзнатите индивидуални особености, позитиви и
негативи, чрез които пациентът се самоутвърждава или от които се страхува.
Основните въпроси, чиито отговори пациентът осъзнава, когато процесът тече в
това измерение, са: „Какво от нещата в мен искам да разкрия, за да заявя своята ценност?“; „От мои преживявания или качества се страхувам?“; „Къде в мен се крие причината за тези мои страхове?“; „Наистина ли има граници между това в мен, чрез което се
самоутвърждавам и това, от което се страхувам?“; „Какво може да ми помогне да видя
целостта между тези две страни в мен?“
• Духовно измерение, свързано с осъзнаването на собствената значимост, произтичаща от връзките с нещата извън конкретния индивидуален свят.
Основните въпроси, чиито отговори пациентът осъзнава, когато процесът тече в
това измерение, са: „Какво се добавя към собствената ми значимост, когато открия, че
съм част от необятните граници на съществуване извън мен?“, „Какво разбирам и приемам, или отхвърлям от тази необятност?“; Къде в мен се крие причината за това приемане
или отхвърляне?“; „Наистина ли има граници между това, което приемам и това, което
отхвърлям?“; „Какво в мен може да ми помогне да видя целостта на връзката ми с нещата
извън мен, но твърде важни за постигане на моята собствена значимост?“
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Примерни откъси от конкретен психотерапевтичен процес
Клиентът М. е на 20 г. Започва психотерапия поради усещането си за тревожност
и неприятни преживявания на фрустрация в различни ситуации. Още в първите сесии
става ясно, че има негативна транзакция от детството, свързана с перманентно проявяващо се „чувство за вина“.
Обсъдихме и анализирахме отговорите на М., свързани с посочените екзистенциални измерения, в последователност, продиктувана от процеса. Подходяща музика стимулира процеса на осъзнаване и подкрепя отговорите на въпросите.
На първия въпрос, представяйки „метаболизма“ във физическото си измерение, М.
отговаря така (таблица 1):
Таблица 1.
„Метаболизъм“ във физическото измерение
Какво пропускам?
– Дом, семеен уют.
– Физически необходимата ми близост
със семейството и взаимната подкрепа.

Какво си осигурявам?
– Храна, която превръща живота ми в холестеролно
насищане.
– Движения и физическа хармония

Отново под влияние на музикален откъс, на първите два въпроса, представяйки
„метаболизма“ в социалното си измерение, М. съчетава успешно словесно и изобразително изразяване (таблица 2):
Таблица 2.
„Метаболизъм“ в социалното измерение
Какво приемам в хората около мен?
Духовност;
Чар и „обединителност“;
Искреност;
Предизвикателност.
Рисува „човешко око и петолиние с ноти“

Какво отхвърлям в тяхното поведение и начини
за емоционално реагиране?
Многословие;
Клюкарство;
Агресия;
Конформизъм.
Рисува: „човешко лице с големи уши и съскаща
уста, юмрук“

„Метаболизмът“ в духовното си измерение, свързан с първите два от посочените
по-горе въпроси към това измерение, М. представя така (таблица 3):
Таблица 3.
„Метаболизъм“ в духовното измерение
Какво се добавя към собствената ми значимост, когато открия, че съм част от необятните граници на съществуване извън мен?
Среща на духовни енергии;
Прилив на енергия, идваща от вън.
Рисува: „Стелеща се розово-жълта енергия“

Какво разбирам и приемам, или отхвърлям
от тази необятност?
Пошлост;
Бездуховност.
Рисува: „Израстъци в кафяв и син цвят“

В последните сесии от процеса анализираме отговорите, свързани със Self-измерението. „Метаболизмът“ в това екзистенциално измерение, свързан с първите два от
посочените по-горе въпроси, М. представя така (таблица 4):
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Таблица 4.
„Метаболизъм“ в Self-измерението
Какво от нещата в мен искам да разкрия, за да
заявя своята ценност?
Топлота и съчувствие;
Разбирателство и емоционална изразителност;
Всеотдайност и любов.
Рисува: Оранжево-червена елипса със сияние,
излизащо от вътрешността Ј.

От кои мои преживявания или качества се
страхувам?
Апатия и пасивност;
Противоречиво поведение;
Липса на самоконтрол.
Рисува: Синьо-червена мълния със стрелки
в горния и долния Ј край.

Сравнителният анализ на психотерапевтичните процеси при различни клиенти потвърди възможността да се достигне до успешен резултат, когато подхождайки индивидуално се съчетава подходяща музика с транзакционен анализ на ексистенциалните
преживявания и състояния на пациента/клиента.
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ДИСТАНЦИОННИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ТЕХНИКИ
В ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВОТО
АННА ВЛАДИМИРОВА СПАСОВА
магистър, основател и ръководител на www.e-therapy.bg,
98 16 095, etherapy@mail.bg
Модерният свят на новите технологии изисква постоянно развитие и усъвършенстване. Това важи в пълна степен и за терапевтичните техники, застъпени в психологията.
Целта на разработка ни е да ви запознаем с пет годишния опит на екипа от психолози
на Ани Владимирова и www.e-therapy.bg в интернет пространството. Ще отговорим на
въпросите: Как се случва самият процес на работа? С какви трудности се срещат психолозите? На какви предимства разчитат във виртуалното пространство? Какви проблеми се решават най-успешно? Психотерапията, независимо от местоположението си, е
повече от виртуална – тя протича в душата, представите, фантазиите, очакванията…
Въпреки, че живият контакт дава още 60% невербална информация, терапията он-лайн
става незаменима пред възможността от 100% отказ от продължителна конвенционална
терапия. Факт е и това, че контактът „лице в лице“ все повече е избягван в съвременния
начин на живот. Хората имат все повече комуникативни задръжки – отчуждение, увеличено лично пространство. Съвременният клиент е много по-различен от традиционния.
В България 70% от потребителите на Интернет са на възраст 21–45г. – те са сръчни,
мислят бързо, поемат информация лесно и си проправят път в свят от символи. Потребителите на сайта са в този възрастов диапазон и до момента са над 6000. Хората в тази
възраст имат най-голям шанс да преодолеят продуктивно психологическите си проблеми
с помощта на специалист. Проблемите, с които ежедневно се срещаме, са с твърде широк
диапазон: личностни проблеми, междуличностни конфликти, остри кризисни ситуации,
повишена тревожност, проблеми в общуването, трудности, породени от нестандартна
сексуална ориентация, стерилност в двойката и психологическите последствия, които
носи това за партньорите...Всъщност в практиката ни няма ограничителни списъци за
психологическата проблематика, с която работим, но всеки проблем, надхвърлящ компетентността ни, е своевременно пренасочен към точния специалист.
The modern world of the new technologies requires ongoing development and striving for perfection.
This is valid to a full extent for the therapeutic techniques, involved in Psychology. The aim of
our research is to acquaint you with the five years experience of the team of psychologists of Ani
Vladimirova and www.e-therapy.bg in the internet space. We shall answer the questions: how does
the very working process take place? What difficulties do the psychologists face? What benefits do they
rely on in virtual space? What problems are solved most effectively? The psychotherapy, despite its
position is more than virtual – it takes place in the soul, the visions, the fantasies, the expectations...
Despite that the live contact gives 60% more non-verbal information, the therapy on-line becomes
irreplaceable considering the possibility of 100% refusal of continuous conventional therapy. It is a
fact that the “face to face” contact is still more avoided in the modern way of life. The people still have
more communicative restraints – alienation, enhanced personal space. The contemporary client is
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much more different than the traditional one. In Bulgaria 70% of internet users are aged 21–45. They
are skilful, think fast, intake information and easily trail blazé in a world of symbols. The users of the
site are in this age range and by now they are over 6000 in number. The people of this age have greater
opportunity to overcome productively their psychological problems by the help of a specialist. The
problems we encounter every day are of a too large range: personal problems, interpersonal conflicts,
acute critical situations, increased restlessness, communication problems, difficulties induced by
non-standard sexual orientation, sterility of the couple and the psychological consequences for the
partners, caused by this… Actually, in our practical experience there are no restrictive lists of the
psychological problematic field, we deal with.

Първият, поставил основите на дистанционната психотерапия е бил самият Зигмунд Фройд, с кореспонденцията между него и някои от пациентите му.
Съвременната история на on-line терапията започва в Америка от 1997г. От тогава
съществува и „Международна организация за психично здраве онлайн“ (ISMHO). Tя e
oрганизация с идеална цел и работи за развитието на стандарти за оn-line отношенията
потребител – професионалист, както и за финансирането на развитието и насърчаване
употребата на специфични технологии в помощ на терапевтите.
За това малко време, терапията on-line се развива прогресивно. Понастоящем сайтовете се разделят на две групи, в зависимост от броя на терапевтите работещи в сайта: сайтове-клиники и сайтове-индивидуални практики. Те се различават единствено
по броя на терапевтите. Освен сайтовете с по-обща насоченост има и такива, които са
специализирани в брачни консултации, консултации на деца, проблеми специфични за
жените и за семейството, както и специализирани сайтове за хора с увереден слух.
Tерапията on-line е насочена към хора, които предпочитат удобството на този вид
комуникация, пред контактите лице в лице. Хора, които не могат да намерят подходящ
терапевт около себе си. Към специализирани групи хора, които нямат възможност да
напускат домовете си, поради някакви физически увреждания и т.н. Този вид терапия решава проблеми, които по-скоро не са толкова сложни и тежки, и които се нуждаят повече
от изслушване и подкрепа от професионалист, но изключения винаги има. Проблеми
като: депресии, пристъпи на паника, травматични състояния, физически или психически
тормоз, проблеми специфични за жените, брачни проблеми, проблеми в дадена връзка,
преодоляване на мъката от загубата на близки хора, хронични или временни състояния,
Алцхаймер и деменция. Съществуват и пакет програми насочени към зависимости като
спиране на пушенето и др. Има и сайтове, които са електронен вариант на горещите линии. Те са безплатни и са за кризистни ситуации. В чуждестранните сайтове за психотерапия on-line терапевтът трябва да предостави информация за себе си: име, за предпочитане придружено със снимка, образование, квалификации, както и как всичко това
може да бъде проверено. Клиентът се уведомява за евентуалните рискове, свързани със
сигурността на информацията, възникващи от естеството на комуникацията. Освен това
се предоставя информация, какви мерки са взети от страна на терапевта, за да се осигури
конфиденциалност, както и какви мерки може да вземе самият той. Клиентът също трябва да предостави информация за себе си, идентифицираща го като конкретно физическо
лице. Той загубва анонимност, поне що се отнася до терапевта, който от своя страна е
длъжен да пази тези данни. Чрез тази информация, терапевтът може да прецени, отхвърли или пренасочи клиента. В чуждите сайтове за психотерапия е залегнало като правило,
клиентите да са навършили 18 год., или в редки изключения да има писмено съгласие на
отговорното за него лице. Клиетът също има известни задължения, относно запазването
на поверителността на процеса, като например няма право да използва, каквито и да е
копия от сесията. Необходимо е терапевтът да е наясно със своите възможности, да не
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поема случай извън своята компетентност. При регистриране първите въпроси са: дали
мислите, че ще нараните себе си или някой друг и дали имате суицидни наклонностти, и
ако отговорите на тези въпроси въпроси положително, Ви съветват веднага да се обадите
на 911. Терапевтът също така трябва да пренасочи клиента или да му препоръча традиционната терапия, ако усети, че електронната терапия не е подходяща. Той също има право
да наруши поверителността на сесиите, в определени законови ситуации. Клиентите са
наясно с тези правила, преди да предпочетат този вид терапия.
В някои сайтове има директен чат, който е безплатен, но е активен единствено в
определено време, свободно за работещите в сайта. Има терапевти, които изискват по
една среща с клиента лице в лице, преди започване на оn-line терапията.
Пет години след основаването на „Международна организация за психично здраве онлайн“ се роди www.e-therapy.bg. Това е първия сайт за електронна психотерапия в
България. За изминалите 5 години сайта има над 6 хиляди регистрирани потребители, с
което достойно се вписва като част от световната практика.
Защо толкова много хора не само тук в България, но и в световен мащаб, избират
този род психологическа подкрепа?
На първо място, предварителната подготовка за стандартна терапия в кабинет отнема повече време от самата терапевтична сесия. Трябва специфична ориентация в избора
на специалист. Лична подготовка, записване на час, често и усилия, които именно хората,
изпаднали в тежки емоционални състояния, приемат за непосилни. Наред с това, контактът „лице в лице“ все повече е избягван в съвременния начин на живот.Хората имат все
повече комуникативни задръжки – отчуждение, увеличено лично пространство… Типа
услуги, които могат да се използват по Интернет расте. Потребителите пазаруват във
виртуалното пространство, обсъждат преживяванията си, дискутират проблеми, учат..
Съвременният клиент е много по-различен от традиционния в миналото – в България
70% от потребителите наИнтернет самежду 21–45г. – те сасръчни, мислят бързо, поемат информация лесно и си проправят път в свят от символи. Хоратав тази възраст имат най-голям
шанс да преодолеят продуктивно психологическите си проблеми с помощта на специалист.
Плюсове и минуси. Плюс – психотерапията, независимо от местоположението си,
е повече от виртуална – тя протича в душата, представите, фантазиите от собствените
страхове, очакванията...Минус – живият контакт дава още 60% невербална информация,
но пред възможността от 100% отказ от продължителна конвенционална терапия, терапията он-лайн става незаменима
Основател и организатор на работата в сайта за електронна терапия е психологът
Ани Владимирова.
Всяка терапевтична електронна сесия се извършва от дипломиран, практикуващ
психолог, преминал предварително обучение за работа с информационната система и
психологическите методики. Самите оперативни психолози са подбрани по множество
критерии и са обучени в психологическа диагностика и консултиране по всички проблеми, които клиентите биха могли да заявят. Тяхната професионална помощ може да се
използва от клиента през целия терапевтичен процес. Същевременно има и вариант да
се сменява терапевта при определена потребност.
Всеки терапевтичен проблем се обсъжда от екипа психолози. Сайта работи и с консултанти-тесни специалисти в следните области: сексология -Д-р Михаил Околийски,
медицинска психология – Галина Кубратова, психиатрия – Д-р Димитър Радоев, корпоративна психология – Радостина Борисова-Шишманова.
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Техническото обезпечаване на сайта е поверено на информационния отдел. Това са
програмистите, които гарантират функционалността на сайта, сигурността на доверителния режим и конфиденциалността на информацията.

Проблемите, които решаваме са в сферата на
Личностни проблеми, междуличностни конфликти, остри кризистни ситуации,
повишена тревожност, проблеми в общуването, трудности, породени от нестандартна
сексуална ориентация, стерилност в двойката и психологическите последствия, които
носи това за партньорите.. Все по-често и проблеми на ниво неформални отношения на
работното място.

Как протича една сесия при терапия он-лайн?
Всяка първа сесия цели ориентация в афиширания проблем, както и личностна диагностика на клиента. За целта всеки клиент е желателно да попълни електрнно тест за ориентация в темпераментовите му особености (Айзенк тести личностния профил(Гиисен). Тази информация, както и всяка друга, е абсолютно
конфиденциална. Тя дава възможност на оперативния терапевт да направи добра професионална преценка на проблема и качествено консултиране на клиента.
Всяка следваща сесия е свързана с доразгръщане, оценка и насоки за решаване на конкретния проблем на клиента. След всяка сесия, оперативният психолог изпраща бележки, в които има анализ, обобщения и насоки. Една сесия е в рамките на 40 до 50 минути.
Освен терапия on-line, предлагаме и консултация на базата на структурирана заявка, личностова диагностика, личностови тестове за партньорите в интимната двойка,
сексологична консултация, анализ на готовноста за пластични и естетични корекции, отчитане типа никотинова зависимост.
През малкото време, в което сайта функционира, е извършен голям обем активности. Както благотворителни, което е приоритетната насоченост в работата му, така и
участия в редица изследвания.

Благотворителността дойде още със старта на e-therapy
След откриването на сайта през есента на 2003г. тръгна мащабна благотворителна
акция, която обхвана периода от Коледа 2003г. до февруари (вкл.) В този перод бяха проведени над 1000 безплатни он-лайн психотерапевтични часове с първите ни клиенти.
1. Работим съвместно и със сдружение „Зачатие“, за които сме направили над 200 благотворителни часа по проблемите на репродуктивното здраве. На базата на работата
ни с жените от сдружението се появиха и статиите-обобщения, свързани с проблемите при осиновяване, Инвитро и ICSI, отчуждението в двойката...
2. Съвместна работа с членовете на „БГО Джемини“, на които сме дарили 150 часа безплатна он-лайн психотерапия с техни членове из цяла Европа.
3. Работа, свързана с проблемите на най-младите и на тийнейджърите съвместно с
предаването на Канал1 „Дневник“ и www.namerime.com, за чиито зрители и съответно потребители, сме дали над 200 безплатни часа за он-лайн терапия.
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4. Благотворителна програма за българи в чужбина, като на всеки включил се даваме
по 3 безплатни часа терапия он-лайн.
5. Всеки вторник е ден, в който по радио „Дарик“ e-therapy участва в предаване, благодарение на което помага на много радио слушатели отново дистанционно.

Изследвания, в които сайтът е участвал
1. Участие в конференция по проблемите на репродуктивното здраве гр. Пловдив
(март 2005 г.) Където, благодарение на специализираната терапевтична работа в тази
насока, предоставихме голям брой психологически материали по проблема.
2. Участие в конференция по проблемите на PAS синдрома-София 2006г. пред СГО. С
участието на Ян Пит де Ман, където предоставихме проучвания на базата на нашата
практика, свързани с родителското отчуждение.
3. Участие в І-вото изложение в България „Пълна промяна“ София 2007г. с авторско
психометрично изследване: „Имате ли психологическа готовност за естетически корекции на лице и тяло“.
4. Участие в проучване на „Pfizer“ на тема „Проявления на еректилната дисфункция в
различните терапевтични области“.
5. Участие в изследване „Психологически аспекти на тютюнопушенето и медикаментозно лечение от зависимостта“ също за „Pfizer“.

Голям брой са и медийните участия с образователна цел на e-therapy. Същевременно сайтът има статии, материали и образователни рубрики в множество водещи печатни
издания.

Виртуални проекти и присъствия
1. Участие с материали във виртуалното списание www.tiabg.com
2. В www.namerime.com, e-therapy провежда два пъти в седмицата психологически чат
с въпроси-дилеми, задавани от потребителите на сайта за запознанства.
3. Всяка седмица e-therapy отговаря на въпроси от потребителите на www.namerime.
com, както и на въпроси от читателките на он-лайн списание „Фема“.

Литература
1.

http://www.ismho.org

2.

http://psyntagma.wordpress.com
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Заглавна страница www.e-therapy.bg

Персонална информация за екипа на www.e-therapy.bg
Основател и титуляр на сайта: Анна Владимирова Спасова
Академични степени:
Висше образование „Педагогика и История“ СУ „Св. Климент Охридски“
Магистър по психология. СУ „Св. Климент Охридски“
Квалификация: психолог, учител по психология, етика, право
Основни сфери на работа и специализация в психологията:
Когнитивно-поведенческа психология, Индивидуално консултиране, Фамилно консултиране, Фирмена психология, Краткосрочна терапия,Обучение на младежки лидери,
НЛП в България и Холандия
Авторски програми:
Детска психология с авторска програма „Развитие на креативно мислене на деца от 6 до
11г.“, фирмени тренинги, психометрични изследвания, техники за подбор на „Кастинг
директор“, система за психологическо развитие на деца 1–3г.
Оперативни психолози:
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Александра Петрова Генчева
магистър по психология / ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“ /
специализация – клинична психология
Психоанализа – теоретичен курс.
Тренинг-психоанализа в група /СУ „Свети Климент Охридски“ център за образователни
услуги/
Основни сфери на работа и специализация в психологията:
1. Он-лайн психотерапия
2. Психотерапия

София Георгиева Щерева-Кацарова
Магистър по психология.
Основни сфери на работа и специализация в психологията:
1. Он-лайн психотерапия
2. Психотерапия

Борислава Тодорова Крендева
Магистър по психология Нов Български Университет, Магистърски факултет Департамент: Когнитивна наука и психология, Програма: Комуникативни нарушения (Логопедия)
Основни сфери на работа и специализация в психологията:
1. Он-лайн психотерапия
2. Гореща телефонна линия за жени, пострадали от насилие „Анимус“

Консултанти
Д-р Михаил Околийски – сексолог
Академични степени:
1995 Магистър по сексология и социална терапия, Хумболтов университет, Берлин
1998 Доктор на сексологичните науки, Хумболтов университет, Берлин, Германия.
Водещ на семинари, презентации и експертна дейност в сферата на сексологията, сексуалното образование, СПИН-превенцията и психичното здраве в редица страни – Германия, Норвегия, Белгия, Испания, Португалия, Молдова, Австрия, Литва, САЩ, Азербайджан, Холандия, Люксембург и др.
Автор в Международната енциклопедия за сексуалността, САЩ и в български и
чуждестранни научни списания. Консултант на сексологична рубрика в телевизионни предавания и популярни списания.
Главен експерт в отдел Глобално психично здраве към Национален Център за Опазване на Общественото Здраве.
Галина Кубратова
Академични степени:
Магистър по психология
Магистър по дефектология
Ps.D клинична психология и психотерапия
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Детска психология.
Председател на фондация „Психологическа подкрепа“
Д-р Димитър Радоев
Академични степени:
Магистър по психиатрия „Софийски медицински факултет на МА“
Основни сфери на работа и специализация в психологията:
Специализация по наркология
Специализация по сексология
Клинична психиатрична практика
Радостина Борисова-Шишманова
Академични степени:
Висше образование „Икономика и организация на труда“ УНСС София
Висше образование „PR и реклама“ СУ „Св. Климент Охридски“ София
Висше образование „Социална психология“ СУ „Св. Климент Охридски“ София
Основни сфери на работа и специализация в психологията:
Специализации: Техники за убеждение и внушение, Психодрама, Невролингвистично
програмиране.
Авторски програми: Методики за психологически подбор, мотивация и психологическо
обучение на персонала, тренинги за висши мениджърски екипи.
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Семейната среда като фактор
в слухово-речевото развитие на глухи деца
Галя Стоянова Георгиева-Дървеничарска
д-р, ССУ с ДГ за ДУС „Проф. д-р Дечо Денев“, гр.София
0889 077 032, galeta@abv.bg
Настоящият доклад има за цел да представи проблемните области при обучението и интеграцията на деца с увреден слух, които са слухопротезирани с кохлеарен имплантат, от
гледна точка на родителите. Децата с кохлеарна имплантация (КИ) са вече значителна
група сред слухоувредените и наболелите проблеми в различни области от тяхното обучение, възпитание и интеграция търсят решения по различни начини. Резултатите от
изследването очертават много аспекти от цялостния процес на обучение и рехабилитация на децата с КИ, които все още нямат отговор. Изключително голям проблем за родителите се оказва липсата на достатъчно квалифицирани педагози в общобразователните
учебни заведения.
The purpose of this report is to present the parent’s point of view on issues of integration of hearing
impaired children with cochlear implants. The number of children with cochlear implants is growing
rapidly among the deaf population. That brings up problems associated with their education, teaching
process and integration. The results of the investigation outline many aspects from the overall process
of teaching and rehabilitation of children with cochlear implants; however it does not cover all the
aspects. The main problem for the parents of children with cochlear implant is the lack of specifically
trained staff and highly skilled teachers in the community schools.

За много родители процесът на осъзнаване на съществуващия с детето им проблем
– слухов дефицит, е дълъг и мъчителен. Семейството преминава през редица емоционални и трудни състояния до окончателното диагностициране и приемане на истината. В
стремежа си да намерят най-доброто решение вече голяма част от тях предприемат крачката към хирургическа интервенция за поставянето на най-модерното постижение на
медицинската техника – кохлеарна имплантатна система (КИС). За децата с тежка форма
на глухота, кохлеарната имплантация е един от най-реалните шансове за успешно развитие ако е направена в ранна детска възраст. През 1999 година в България са оперирани
първите две деца. До момента (2008) у нас са имплантирани близо 200 деца на възраст от
две до осемнадесет години.
Грижите за тях по отношение на обучението им трудно намират актуални и верни
пътища в образователната ни система. Изграждането на „пътека“, по-която да се движи
поетапното им обучение и възпитание среща спънки и неуредици, къде заради неяснота
в образователния закон, къде заради липсата на информация и трудното приемане на
нововъведения в структурите на масовите образователни заведения, както и в пречупване мирогледа и стериотипа на работа при голяма част от педагогическия им персонал.
Така родителите се оказват един от важните фактори в слухово-речевото развитие на
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децата си и това трябва да им бъде изяснено още с вземането на решението за извършване на имплантацията. Не трябва да остава у тях заблудата, че кохлеарният имплантат решава веднъж, завинаги проблема с глухотата. Увреждането съществува. Ефект от
КИС се постига единствено от прилагането на дългогодишни психологопедагогически,
аудиологични програми и слухово-речеви тренировки както в училищна, така и в семейната среда. Основният стремеж и на двете страни е да се извлече максимална полза от
обучението на децата с кохлеарен имплантат (КИ).

Затруднения и предизвикателства пред родителите
След имплантацията защитната родителска реакция не се разбира от повечето учители в общообразователните училища, което води до формиране на нагласа, отхвърляща
различното дете и особено евентуалните претенции на родителите. Така се затваря един
кръг без особени възможности за адекватни решения.
Родителите искат да повишат нивото си на информираност и непрестанно търсят
литература, за да си изяснят новото състояние на детето им и начините за помощ. Тук е
мястото на специалистите, които могат да посочат надеждни източници на информация,
да изтълкуват написаното в специализираната литература и да ги предпазят от безразборно четене и тълкувания.
Твърде често родителите остават с погрешни представи за безпроблемна адаптация с новата слухова протеза (КИС), за това, че говоримият език може да се разбере само
чрез слушане, че терапевтичният процес не изисква промяна, и че след първите няколко
настройки децата им трябва да се ориентират в учебния материал.
Освен това по безспорен начин отдавна е доказано, че за правилното и безпроблемно развитие голямо значение имат още редица фактори – социална среда, индивидуалност на ученика, отношенията в семейството и неговата лична ангажираност с новото
положение.
Проведено е анкетно проучване с 20 родители на деца, обучаващи се както в специални, така и в общообразователни учебни заведения. Разработената анкетна карта съдържа 15 въпроса от отворен и затворен тип. Те засягат проблемните зони:
– Социални взаимоотношения на децата в семейството, в условията на учебното заведение, с другите деца (въпроси № 4, 5, 7, 8);
– Особености на общуването и поведенческите прояви на децата (въпроси № 1, 6, 9,
13);
– Подходящи учебни заведения и ангажираност на обществото и институциите с проблемите на децата с КИ (въпроси № 2, 3, 10, 11, 12, 14, 15).

Събраната чрез анкетните карти информация има за цел да очертае възможните
затруднения, които децата с КИ изпитват в ежедневието си и в процеса на обучение през
погледа на техните родители. Да даде по-пълна представа за педагогическите нужди на
децата, които се обучават в общообразователни учебни заведения и за проблеми при
обучението на деца от страната, където все още няма създадена достатъчно гъвкава
структура от рехабилитационни звена за нуждите на децата с КИ. Оценката на резултатите е извършена чрез алтернативен и контент анализ, които очертават следните основни
акценти и дават отговор на въпроса – какво е влиянието на семейната среда за слуховоречевото развитие на децата с КИ.
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Анализ на резултатите
На въпроса, касаещ описание на затрудненията на децата с КИ при контакт и общуване са отговорили 71.44 % от родителите. Не отговорилите са 28.56 %, което навежда
на мисълта, че тази част от родителите не е наясно с конкретните затруднения, които
изпитват децата им. Или пък, че този проблем не е в обсега на познавателната им насоченост спрямо техните деца. Като доминираща трудност резултатите показват – неразбирането на чужда реч от страна на децата (64.26 %). Те явно все още не са готови да се
впишат в реалните условия на масовата среда. Този факт се потвърждава и от конкретно
посочилите този проблем родители – трудност в общуването в масова среда (28.56 %).
Сравнително ниският процент на посочилите това затруднение може да се дължи и на
липсата на лични впечатления на родителите от общуването на децата им извън дома, т.
е. в учебното заведение.
Най-малък процент от родителите (14.28 %) посочват като трудност за техните деца
ориентацията за посоката, от която идва звука. Тъй като това е свързано със специфично
отчитане на слуховите проблеми на децата с КИ си позволяваме да предположим, че полученият резултат е по-скоро следствие на слабост при диференцирането на проблема от
страна на родителите, отколкото на ниското ниво на диференциране на трудността.
Нагласата на родителите като цяло обаче е децата им да се обучават в масово учебно
заведение (70 % от децата с КИ), независимо от последствията, които възникват. Това
навежда на мисълта, че родителите държат децата им първо да са приобщени към средата
на връстниците им в норма, а чак след това да се преценява доколко и как се отразява тази
среда върху формирането на речевите им способности. Погрешно би било схващането,
че веднага след имплантацията детето е готово да влезе в масовата среда на общуване.
Нуждата от специализирана помощ освен обучението по масовите програми на
практика е явна. Една част от родителите осъзнават това, но трудно вземат решението
децата им да се обучават в специализирано учебно заведение, тъй като това е свързано
с редица компромиси – преместване в София, търсене на нова работа и още ред други
социални измерения на въпроса. Данните от анкетата показват, че основната част от родителите (55%) държат на всекидневните занимания по слухово–речева рехабилитация,
а на другите специализирани предмети отделят три дни в седмицата. При провеждането
на анкетата повечето от анкетираните не бяха наясно, какво точно е съдържанието на
тези предмети и каква полза ще имат от тях децата им в слухово-речевото си развитие,
както при прилагането им в учебния процес, така и в домашна обстановка. Според резултатите от анкетното изследване, допълнителна работа в домашни условия родителите
са провеждали в следните насоки: развитие на речта–100 %, слухови стимулации–40 %,
ритмични упражнения–25 %. Отговор „не работя“ не фигурираше в анкетните листи.
Донякъде смущение буди и факта, че 25 % от учителите в масовите учебни заведения имат само грижовно отношение към децата с КИ, въпреки, че интеграцията на
едно такова дете предполага по-активна педагогическа насоченост. Този проблем за съжаление не се наблюдава само при децата с кохлеарна имплантация, а при всички други
деца с обучителни трудности, интегрирани в общообразователните учебни заведения.
Родителите (45%) отразяват, че педагозите проявявят добро-положително отношение.
„Негативно“ и „неутрално“ не се срещнаха в отговорите.
Основната част от родителите (60%) отговарят, че децата им имат добри възможности за общуване с чуващите си връстници. Това на практика означава, че те откъслечно
възприемат информацията по време на разговор и по същия начин формират отговорите
си. Децата могат да се ориентират за темата на разговор по ключови думи, които същест-
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вуват в пасивния им речник, т. е. в най-общи линии могат да бъдат участици в общуването,
но по-скоро пасивни, отколкото активни. Ако едно такова общуване не бъде подкрепено
от допълнителни разяснения, много трудно може да се говори за пълноценна форма на
вербален контакт. Конкретен пример могат да бъдат и театралните представления, които
кукловоди изнасят по детските градини. Децата с КИ разбират само една част от информацията на изиграната приказка и не могат да се включат активно в детските коментари,
ако след това тя не бъде отработена в индивидуалното рехабилитационно занятие. Дали
родителите смятат детето си за по-специално в сравнение с другите деца–44.40 % отговарят с „не“, а 55.50 % са на мнение, че тяхното дете е по-специално. Над половината от
родителите (63.63%), определили детето си като специално, изтъкват като причина, че то
изисква много повече грижи в обучението в сравнение с другите деца. Това от своя страна
води и до други последствия – по-малко време за игра, по-малко време за свободни занимания или спорт и т.н. На практика децата с КИ се оказват от сутрин до вечер обвързани с
усвояването на познания независимо от тяхната насоченост. Родителите (27,27%) смятат,
че „специалното“ при техните деца се обуславя от факта, че те не разбират другите хора,
което пък е и момент на изолация и води до обособяване на собствени групи (деца с КИ),
в които могат да изпъкнат и лидери. Това донякъде е ответна реакция за сигурност, защото общата масова среда не дава възможност за пълноценно приобщаване и показване на
личните им способности. Ако едно дете с КИ би било лидер в специалната група, то същото дете в условията на интегрираното обучение ни би имало такива позиции. Не рядко
се случва да е и обект на недружелюбност от другите деца в групата. Показателен е факта,
че при общи сбирки на различни мероприятия децата с КИ имат по-активно поведение и
поставени в ситуация на „малцинство“, т.е. преобладаваща група на децата в норма, те остават с пасивно, наблюдаващо поведение. Малък процент от родителите (9.09%) смятат
децата си за специални, защото е необходимо да се пази имплантата. Тази причина не е
водеща, но самия факт, че е посочена е достатъчно доказателство, че понякога може да се
превърне в пречка за включване в определен спорт, мероприятие или др.
По време на учебния процес пък нестабилното слуховото внимание и възприятие
е пречка за обучение според 33.32 % от родителите. Това според тях пречи на пълноценното възприемане на подаваната информация от учителите. За учениците с КИ е проблем при провеждането на диктовки, тъй като фонематичният слух на тези деца изисква
постоянни или поне дългосрочни слухови тренинги. Бързото говорене също е съществена пречка (14.28 %). Този проблем води след себе си неразбиране от околните, неспазване на говорните паузи, недостиг на издишната струя да се произнесе цялото изречение,
което всъщност нарушава плавността и нормалната мелодичност на изказа. Освен, че не
ги разбират околните, 57.12 % от родителите преценяват, че и самите деца не разбират
всичко. Този отговор се посочваше при различни въпроси и все с висок процент, което
ни кара да обобщим, че импресивната страна на речта също изисква повече внимание.
Нужно е допълнително индивидуално внимание по време на урока или след него, за да
могат да се осмислят и разберат всички нови лексики. Така би могло да се преодолее и
негативното мнение, че масовият учител има само грижовно отношение спрямо интегрираните деца с КИ в групата или класа. Наложително е отработване на учебния материал
вкъщи, за да се постига и извлича максимален успех от рехабилитацията. 70 % от анкетираните посочват по няколко отговора, което говори за комплексност от проблеми, а
не само един водещ.
С другите деца като основни проблеми се обособяват почти същите отговори. Близо половината (49.98 %) посочват като пречка бедния речников запас и не разбирането на
речта (49.98 %). Бързото говорене (14.28 %) също е проблем независимо, че се осъществя-
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ва при общуване с връстници. Разглежда се двустранно – от страна на самите деца с КИ,
които говорят по този начин и не могат да бъдат разбрани от връстниците си, и от страна
на децата в норма, които дори и да имат нормална скорост на изказа остават неразбрани
от голяма част от децата с КИ. Анкетираните отговарят с повече от един отговор.
С учителите родителите (20%) смятат, че няма затруднения при общуването между
двете категории. Останалите 80 % не дават отговор на този въпрос. Позволяваме си да
тълкуваме това като предпазливост от страна на родителите да изкажат негативни мнения спрямо учителите на техните деца. На практика обучените специалисти да работят
с деца с кохлеарна имплантация са изключително малко в България, а масовите учители,
които имат интегрирани в класовете си деца с какъвто и да било тип увреждане са недостатъчно подготвени да се справят с проблемите и трудностите, които се появяват
при обучението им. Наложителен е изводът, че трябва да има периодични обучителни
семинари по проблемите на кохлеарната имплантация, в които да се включват специални
и масови педагози. Скромният ми опит в това отношение ме кара да изкажа мнението,
че дори и поканени на подобни срещи учителите, които работят в масовите учебни заведения не проявяват достатъчно желание за участие по две основни причини – финанси
и мотивация.
Вкъщи. Отговорили са 100 % от анкетираните. Те извеждат следните затруднения:
„труден характер на детето“–20 % и „други членове на семейството“–15 %. Останалите 65 % отговарят, че са свикнали вече с проблемите, които съпътстват отглеждането
и обучението на едно дете с увреден слух носител на КИС и като цяло приемат, че нямат
затруднения вкъщи.
Оценката на родителите разкрива един твърде широк периметър от проблемни
точки, които могат да търсят решение в цялостния процес на обучение и възпитание на
детето с кохлеарна имплантация. Посоченият от 20 % от родителите, „труден характер“
като пречка при ученето и общуването вкъщи, намира своите прояви и в училищната среда. От преки наблюдения и споделен педагогически опит, той се оказва пречка не само
за конкретното дете, но и за цялата група или клас. Неовладяното упорството на такива
деца в семейството, породено от различни фактори – глезене, прекалена строгост или
внимание и др., често води до умишлено бойкотиране на учебния процес, безполезно
губене на време в „укротяване“ и бесмислени ситуации, от които никое дете не може да
обогати познанията си.
Родителите правят една сравнително добра преценка на възможностите на децата си при избора на учебно заведение. До скоро битуваше мнението, че иплантираното
дете може да се обучава веднага в масовата чуваща среда. За да се постигнат резултати
на сравнително добро ниво като стартова линия за качествена интеграция по нататък,
децата с КИ се нуждаят от минимум двегодишна наситена рехабилитационна дейност в
рамките на специалното учебно заведение. Не са редки случаите, при които децата, имплантирани и записани в общообразователно учебно заведение, не успяват да се справят.
Те изостават в познанията си, губят ценно време от развитието на слуховите си навици
и се налага да започват отначало обучението си по-късно в специалното училище или
градина. Така нарушената мотивация на децата за трупане на социален опит и знания в
по-късен етап влияе и на училищната им готовност.
Успешна социализация би била възможна според родителите, ако педагозите от масовите учебни заведения имат по-добра подготовка, предварителна положителна нагласа и информация на учителите и чуващите деца за работа в групите.
Водещо (60%) се оказва изискването на родителите, децата да развият заложените
си възможности, което без поставения на второ място отговор – специализирани часове
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и рехабилитация–50% не би било пък осъществимо. Така тези два въпроса се оказват обвързани. Поставеният на трето място отговор за нужната подкрепа в семейството (45%)
ни дава правото да включим в тълкуването си така наречената „триада“ при осъществяване на рехабилитационния и обучителен процес: родител – дете – учител. Без активното участие и на трите страни постигането на качествени резултати е прекалено трудно, а в
някои случаи и немислимо. Така факторът „семейна среда“ се оказва, че има съществено
значение при формиране и автоматизиране на слухово-речевите умения на децата с КИ.
Последните два въпроса от анкетната карта са от отворен тип. Анкетираните преплитат отговорите си като към един въпрос. Обобщените мнения представяме в таблица
1. Отговорите на родителите са повече от един.
Таблица 1
Условия за успешна интеграция и благополучие на децата с КИ
По-широк възглед от обществото и държавните институции за възприемане на децата с увреждане
Осигуряване на квалификационно обучение за учителите от общообразователните учебни заведения, където ще се обучава детето с КИ,
ресурсен учител освен рехабилитатора
Осигуряване на личен асистент

50 %
75 %
30 %

Водещо е мнението, че учителите от масовите учебни заведения трябва да преминат
обучителни курсове или семинари, на които да се представят форми и начини за работа
с тези деца. Да бъде подсигурен ресурсен учител освен слухово-речевия рехабилитатор,
който да подпомага усвояването на учебния материал най-вече в училищна възраст. „Болен“ за родителите се оказва тесногръдия начин на мислене за голяма част от обществото
и институциите, които трудно приемат децата с дадено увреждане. Значителен процент
от родителите изказват мнение за достъп до услугата „личен асистент“, която за голяма
част от хората с увреждания остана имагинерна. Нуждата от такъв човек за дете с КИ би
могла да бъде голяма и е обоснована, защото основната част от родителите са работещи.
За да се осигури допълнително специално обучение се налага придвижване до такова
учебно заведение в рамките на работния ден, което означава, че родителите трябва да
излязат от работа, което пък нарушава други правила. Така една част от родителите решават да напуснат работа в името на детето си, а други са принудени да плащат допълнително за превоз, придружител и т.н., за да получат децата им полагащото се от закона
право на безплатно обучение.
В някои от единичните мнения се прокрадваше идеята за консултации с психолог,
която според нас би трябвало да залегне като едно от важните звена във веригата от допълнителна помощ. Важността идва от факта, че често се наблюдават емоции от отрицателен характер в масовите учебни заведения, които рефлектират върху крехкото съзнание на детето с увреждане – респективно дете с КИ. Такъв тип емоции са усмиването от
връсниците им, изолирането от общата група, грубото отношение и още други елементи, които свързани могат да изградят един недружелюбен, затворен в себе си характер,
неподатлив на социално-комуникативно въздействие. Вземането под внимание на тези
изведени препоръки би било от полза и за трите страни в процеса на обучение на детето с
кохлеарна имплантация, както и за органите сформиращи екипите за работа, там където
се обучават такива деца.
Оценката на родителите разкрива един достатъчно широк периметър от проблемни точки, които могат да търсят решение в цялостния процес на обучение и възпитание
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на детето с кохлеарна имплантация. Те посочват и някои важни условия, изпълнението
на които, според тях би благоприятствало успешната интеграция на децата с кохлеарна
имплантация. Семейството се оказва натоварено с извършването на редица дейности, за
които първо трябва да получи информация от специалистите в тази област. Осъществяването на слухово-речева рехабилитация в семейна среда на практика е не само условие
за адекватно развитие на децата след КИ, но и задължително условие, за да могат те да
развият нормални слухови възприятия и речеви способности, които да им служат за посвободна комуникация в масовата среда.
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„Емпатичната лаборатория“ – възможности за
професионална рефлексия и себеизследване
Росица Георгиева*, Николай Бавро**
*д-р, н.с., Институт по психология – БАН, 0899 278 226, rositu2002@yahoo.co.uk
**д-р, н.с., Институт по психология – БАН
„Емпатичната лаборатория“ като название и експериментална ситуация е предложена
и въведена от Карл Роджърс за обучение на студенти по психология и психотерапевти. В
нея, относително еднакви по статус, образование и жизнен опит хора заемат позицията
на „клиент“ и „психолог/терапевт“ за да обсъдят реално съществуващ проблем. Прилагана като обучителна процедура за развитие на социални и професионални умения, „емпатичната лаборатория“ може да бъде отнесена към стандартните тренингови програми.
Разгледана като модел на терапевтична ситуация, тя демонстрира възможностите и
особеностите на личностно-центрирания подход в психотерапията и заложените в него
хуманистични идеи за личностна промяна и развитие. Не на последно място „емпатичната лаборатория“ представлява уникална среда за експериментиране и творчество в областта на междуличностното взаимодействие и себеизследването, която няма аналог в
социалната практика.
Empathy lab as a term and experimental set-up was first developed and introduced by Carl Rogers
for teaching of psychology students and psychotherapists. In it, people relatively equal in status,
education and life experience take the position of a “client” and/or a “psychologist/therapist” to
discuss a real-life problem. As a teaching approach for development of certain social and professional
skills, the “empathy lab” can be classified as a training procedure. As a model of therapeutic situation,
it demonstrates the capabilities and specifics of the person-centered approach in psychotherapy
and the humanistic ideas of personal change and development associated with it. Additionally, the
“empathic lab” represents unique experimental environment for gaining experience in interpersonal
interactions, self-understanding and discovering.

„Емпатична лаборатория“ или иначе казано „лаборатория за изследване на своята
емпатия“ е название, което за повечето хора, дори и за психолозите звучи неразбираемо,
интригуващо и претенциозно. За обучаващите се в парадигмата на личностно-центрирания подход и терапия на Карл Роджърс обаче, то е нещо обичайно, тъй като се отнася
до една от най-популярните процедури в процеса на тяхната професионална подготовка.
Решението ни да представим на националния форум по психология същността и възможностите на емпатичната лаборатория е продиктувано от нашето убеждение, че те са
недостатъчно познати и използвани, а биха могли значително да обогатят арсенала от
обучителни и изследователски средства в областта на психологичното помагане и оптимизацията на междуличностните отношения. В по-широк план, това е повод отново да се
припомнят и дискутират някои от позабравените или недостатъчно оценени послания
на хуманистичната психология.
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Възникването на идеята за емпатичната лаборатория има своята предистория. Тя е
свързана с периода между 1940 –1944 година, когато Карл Роджърс заема позицията на
университетски професор в Охайо, след като 12 години е работил в клиника и е изградил
свой нов възглед за психотерапията, известен днес като недирективен личностно-центриран подход. В Университета Роджърс е отговарял за практическата подготовка на студентите по консултативна психология. По-късно той сам отбелязва и анализира не един
парадокс от този свой първи обучителен курс. Въпреки множеството явни недостатъци
в него, Роджърс с учудване отбелязва, че постигнатите резултати са невероятни. Към тях
може да се добави и констатацията, че след време от тази учебна група са излезли много
талантливи и оригинални терапевти.
Днес бихме определили като недопустимо разрешението за самостоятелна психотерапевтична работа с реални клиенти, което Роджърс давал на студентите, демонстриращи съответната вътрешна готовност и отговорност. Техните терапевтични сесии се
записвали на магнетофон и се подлагали на прецизен разбор в учебната група. Записите
показали, че пред лицето на реалните проблеми неопитните консултанти се държат зряло и терапевтично. По време на обсъжданията, те споделяли своите трудности и търсели
помощ в качеството си на отговорни за случая, а не като очакващи оценка стажанти. При
това често се коментирало раздвоението между вътрешното желание да постъпват по
определен начин и ограничаващата ги представа за догмите в професионалното поведение. Парадоксално е наблюдението на Роджърс, че специализиралите в области извън
психологията се оказали по-адекватни и уверени в действията и решенията си от студентите-психолози. Последните по-често разглеждали клиентите през призмата на различни теоретични модели, главно като обект на анализ и въздействие.
От своята първа обучителна група Роджърс извежда няколко важни принципа, към
които по-късно неизменно се придържа. Първият от тях е станал пословичен и цитиран от големия екзистенциален психотерапевт Ирвин Ялом звучи така: „Не губете време
за обучение на психотерапевти, по-добре го отделете за тяхното прецизно подбиране!“
[2, с.704] Според Роджърс личностните качества на кандидатите за психотерапевти са
основният залог за тяхната успешна реализация. Друг важен принцип е възлагането на
максимална отговорност и включване в реална, а не имитационна терапевтична дейност
още в най-ранните стадии на обучението. Роджърс подчертава, че именно на този етап
свободата на себеизразяване, експериментиране и осмисляне на собствените нагласи и
поведение са по-ценни от наблюдаването на нечие чуждо майсторство или трупането на
теоретични познания в едно от терапевтичните направления. Той съветва да се избягва
обгрижването и подтикването на студентите в процеса но ориентиране към парадигмата,
в която биха искали да работят. Техният избор според Роджърс трябва да бъде осъзнат
преди всичко като вътрешен и искрен.
В този контекст „емпатичната лаборатория“ се разбира от нейните създатели поскоро като пространство за себеизследване и осмисляне на личностните и професионални нагласи, отколкото като обучение по метода на Карл Роджърс. Според Роджърс „консултантите, които се опитват да прилагат „метод“ са обречени на неуспех, ако този метод
не е в синхрон с техните вътрешни нагласи“. [ 7 c.19] Ето защо, според него в рамките на
своята предварителна подготовка те „трябва преди всичко да прояснят и осмислят своето фундаментално отношение към човека“[7, с.432] Последното предполага отговор на
основния въпрос: Как гледаме на хората? По-разгърнато той звучи така: възприемаме ли
другите като притежаващи ценност и достойнство, уважаваме ли техните възможности
и право на себеопределяне, имаме ли нужда и желание да доминираме и да насочваме,
вярваме ли, че хората ще са по-щастливи, ако ни позволят да избираме вместо тях техни-
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те цели, ценности и стандарти? Отговорът, който повечето хора, психолози и психотерапевти дават на поставените въпроси е почти еднакъв и предсказуем. Учудващо за самите
тях обаче се оказва несъответствието между декларативно заявяваното и поведенчески
проявяваното.
„Емпатичната лаборатория“ е среда, в която студентите могат да развият своите
хуманистични възгледи за човека. Недирективното терапевтично поведение, което е емблематично за подхода на Карл Роджърс е конкретната форма, в която тези възгледи са
въплътени и практически прилагани. То е алтернатива на авторитарно-патерналистичното отношение и експертната позиция на специалиста, който най-добре знае какво, как
и защо трябва да се прави за здравето и благото на клиента. Терапевтичната хипотеза на
Карл Роджърс допуска, че всеки човек има достатъчно потенциал за справяне, себеразбиране и развитие, който се актуализира и разгръща при създадени за това съответни
междуличностни отношения. Тези отношения предполагат равнопоставеност и партньорство и са белязани с искреност, респект и приемане. В терминологията на Роджърс
това са „трите необходими и достатъчни условия за личностно развитие и терапевтична
промяна“, а именно конгруентност, емпатично разбиране и безусловно, безоценъчно отношение.[9]
Можем да обобщим, че предлаганата обучителна форма е нетипична, тъй като не
предлага готово систематизирано знание и еднозначен модел на терапевтично поведение, а е ориентирана към развитие на личностните и професионални хуманистични нагласи. Това може да разочарова търсещите конкретни, бързи и атрактивни техники и
умения за работа. Терапевтичният и обучителен модел на Роджърс акцентира върху непосредствения опит в отношенията клиент-терапевт. Как на практика се постига това?
С цел да доближи максимално учебната ситуация до реалната, без при това да подлага
на неоправдан риск клиентите, Роджерс въвежда практиката на взаимно консултиране
между студентите. За целта в добре подбрана група от 15–20 души, се работи в тройки „клиент-терапевт-супервизор“, като партньорите се избират и сменят по желание
на участниците. Препоръчва се групата да е относително еднородна по възраст и ниво
на професионална подготовка. Продължителността на „терапевтични сесии“ варира от
5–10 минути в началото на обучението, до стандартните 50–60 мин. Тези беседи се протоколират от супервизорите или се записват с аудио или видеотехника и се обсъждат
групово.
Въпреки своята условност, тази обучителна ситуация не е ролева игра. В нея се работи с неизмислени проблеми в условията на реален междуличностен контакт. От студентите не се очаква да са „истински клиенти“, споделяйки сериозен личен проблем. Те
могат да разкажат епизод от своето ежедневие, който е станал повод за размисъл или
преживяване. На практика това е достатъчно за да се проявят нагласите и стереотипите
в манифестираното от терапевтите им поведение. Последното е главен обект на обсъждане, осмисляне или промяна в процеса на обучението. Ето защо студентите-терапевти
в началото получават минимум напътствия за начина, по който трябва да се държат.
Единствената задължителна инструкция към тях е запознаването със златното правило
на личностно-центрирания подход, а то е: „Клиентът винаги е пръв!“ (Client’s first) Това
означава, че именно той, а не терапевта определя темата, посоката и темпа на разговора.
На „терапевтите“ се препоръчва да се държат естествено, да реагират спонтанно и да се
опитат да разберат посланието на „клиента“ и неговата гледна точка. Последното се определя като емпатия и обяснява названието на обучителната форма.
Значително внимание в „емпатична лаборатория“ се отделя на обратната връзка. Тя
винаги започва със самоотчет на клиента. Той, а не преподавателя, супервизора или гру-
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пата е главен референт при обсъждането. Споделя се общото впечатление от разговора и
кое в поведението на терапевта е облекчавало или затруднявало процеса на себеизразяване, дали клиентът се е усещал разбран, оценяван или манипулиран. За разлика от други
обучителни програми в емпатичната лаборатория мнението на клиентите не се подлага
на обсъждане. Не се коментират също: личността на клиента, характерът на споделените
проблеми, техните причини и начини за преодоляването им. В центъра на вниманието е
процесът на терапевтичното взаимодействие и това, как той се преживява от главните
участници в него. Така всеки в групата получава достатъчно време и лично пространство,
за да обсъди своите усещания за професионален „провал или триумф“, да получи обратна
връзка и да експериментира отново. Естествено, колкото по-смело и активно е участието
и по-доброжелателно обсъждането, толкова по-интересна и творческа е работата в емпатичната лаборатория.
Ще разгледаме някои от основните индикации и най-често коментирани затруднения и предубеждения на студентите в предлаганата обучителна форма. Ще ги групираме около трите базови терапевтични условия на личностно-центрирания подход, които
формират основните терапевтични нагласи на работещите в парадигмата.
Първата от тези нагласи е конгруентността или стремежът за естествено, непринудено и автентично поведение на терапевта. Известно е заявлението на Роджърс, че
„искреността не се включва или изключва, тя е състояние на присъствие и адекватно
осъзнаване на себе си“ [6 c. 55] Въпреки това, повечето студенти споделят, че я губят,
когато седят в креслото на терапевта и разглеждат препоръката за автентичност като
трудно за изпълнение упражнение. Прави впечатление как някои студенти в новото си
амплоа започват да говорят с несвойствени им интонации и се държат много по-различно в сравнение с обичайното си поведение.
Обратната връзка от клиентите показва висока сензитивност към проявите на инконгруентност – фалшива заинтересованост, превъзходство, снизходителност и ненужно обгрижване. Констатира се и известният факт, че напрежението на терапевта индуцира съответни реакции у клиентите. Многократно се потвърждава и хипотезата на Карл
Роджърс, че естественото и непринудено поведение на терапевта е не само предразполагащ, но и корективен фактор в психотерапията. Въпреки това и за самите терапевти се
оказва учудваща степента на вътрешната им съпротива спрямо тези ясни и еднозначни
корелации. Те се чувстват по-удобно и защитено зад професионалната маска или я използват съзнателно, повлияни от други, по-авторитетни според тях терапевтични модели, препоръчващи дистанцирано и хладно отношение с клиентите.
Роджърс настоява, че искреността е един от най-важните и силни терапевтични
инструменти. Тъй като тя не може да се отработва като професионална техника и умение,
остава регулирането и чрез себерефлексия. То се постига лесно чрез отговор на въпроса:
„Бях ли себе си и истински в това взаимодействие?“ Към професионалната рефлексия се
отнася и отчитането на своите негативни и силни качаства за психотерапевтична работа,
търсенето на себе си, вместо на модели за подражание. Липсата на рефлексивни ориентири в началото на обучението компенсира една от първите заръки в емпатична лаборатория: „Не се надувайте и не се преструвайте!“
С не по-малко трудности и съпротиви е свързано осмислянето и практическото
усвояване на втората терапевтична нагласа или принцип на личностно-центрирания
подход. Карл Роджърс я определя като „безусловно позитивно отношение“ към клиента
(unconditional positive regard).[9] Това е ориентацията към пълно приемане на другия,
което предполага зачитане на неговата уникалност и различност, уважение към личностния потенциал, силата и мъдростта на природната му интенция за справяне. Тези кра-
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сиви, но абстрактни хуманистични идеи в практиката на обучението и професионалното
себерегулиране придобиват семплата императивна форма: „Не оценявай и не контролирай!“ Конкретните и прояви са множество: не поставяй диагнози и етикети; не съветвай; не насочвай; не интерпретирай; не критикувай; не одобрявай, не ободрявай и т.н.
Възприемани като забрана, тези препоръки могат буквално да парализират действията
на начинаещите терапевти. Най-трудно за тях се оказва ограничението за задаване на
въпроси в хода на терапевтичното интервю.
Спецификата на личностно-центрирания подход е такава, че в него не се работи с
миналото и спомените, не се анализират сънища и фантазии, не се обсъждат изтласкани преживявания и форми на алтернативно поведение. Тогава у студентите, възприемащи своята бъдеща дейност като високо експертна, логично възниква въпросът „А какво
трябва да се прави вместо това?“ В емпатична лаборатория студентите непрекъснато се
изправят пред друг въпрос: „Защо направих това?“ Експериментирането в рамките на
учебната програма показва, че „правенето на нещо“ в терапията е начин да се намали напрежението и да се повиши самочувствието на терапевтите. Те трябва да осмислят дали с
отделни прояви и цялостното се поведение реално помагат на клиента или решават свой
ситуативен или личностен проблем
Взаимното консултиране между студенти в емпатична лаборатория има интересно
преимущество като обучителна среда за формиране на недирективна, безоценъчна терапевтична нагласа. То се състои в това, че когато терапевтът и клиентът имат относително
еднакъв и не особено богат жизнен и професионалин опит, по-ясно проличава, че даването на съвети и подсказването на алтернативни решения е неоправдано и неефективно.
Практиката в емпатична лаборатория обаче показва колко устойчиви и трудно непреодолими са подобни социални автоматизми. Те са типични за ежедневното общуването
между приятели и роднини, но в повечето терапевтични парадигми не се препоръчват
като форма на професионално помагане. От позицията на личностно-центрирания подход по-адекватна в последния случай се оказва нагласата за възприемане на клиента като
равностоен и достоен партньор. Според Карл Роджърс наличието на повече професионален и жизнен опит у терапевта също не е основание за пренебрегване на тази основна
хуманистична терапевтична нагласа.
Безусловно най-интригуващият и привличащ студентите елемент в емпатичната
лаборатория е самата емпатия. Повечето от тях знаят класическото определение на Карл
Роджърс, че това е нашата способност да си представим или почувстваме какво изпитват
другите, като че ли сме на тяхно място, при това осъзнавайки своята отстраненост. За да
се разберат механизмите, превръщащи тази способност в ефективен терапевтичен инструмент е необходимо по-задълбочено познаване на личностно-центрирания подход,
неговата философия и феноменологична същност. Това обаче не се изисква за включване
и пълноценно участие в емпатичната лаборатория. На този етап се предлага хипотезите
на Карл Роджърс относно емпатията да се приемат на доверие, а личният опит на всеки
да бъде базата за тяхното приемане или отхвърляне.
Първоначалните реакции на студентите и в този случай демонстрират съпротиви
и стереотипи свързани с представата им, че психотерапията не се прави така. Самият
Роджърс в работните си семинари е предпочитал да онагледява своя начин на работа
казвайки: „По-лесно е да ви покажа, отколкото да ви обясня, а най-добре е лично да
участвате!“ Не е случайна приликата между тези думи и знаменитата фраза на Луи Армстронг: „Ако питате какво е джаза, няма никога да го разберете!“ Общото между тези
двама мъже, е че те са доказани виртуози и майстори на импровизацията, всеки в своята
област.

...
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Духът на свободна изява, експериментиране и творчество е търсена и поддържана атмосфера в емпатичната лаборатория. Това я отличава от други обучителна форма
за придобиване на личен опит, моделиращи чрез указания еталони за социално и професионално поведение, в това число и емпатично. В тях емпатията се разглежда преди
всичка като комуникативно умение, което се разбива на съставни елементи и се усвоява в
отделни стъпки. Известно е, че самият Роджърс е бил шокиран от подобно третиране на
своята идея, от свеждането на емпатията до отработени фрази и механични движения.
За съжаление днес тези варианти на тренинг са по-популярни от първоначалния замисъл
на автора на личностно-центрирания подход. За това емпатичната лаборатория може да
се разглежда като своеобразен резерват или опит за съхраняване чистотата на извора. В
нея се използват както класическите предписания на Карл Роджърс, така и съвременни
модели за обучение, предлагани от признати в направлението авторитети.
Такъв безспорен авторитет е Барбара Бродли, която освен че е психотерапевт и
обучител, активно публикува методични разработки по личностно-центрирана терапия.
[4,5] Според нея, има три важни акцента в практическото осмисляне и прилагане на емпатията в тази парадигма. Първият се отнася до разбирането, че емпатията е преди всичко субективно преживяване, а не поведение. Това е спонтанно възникващ процес, който
по-успешно може да бъде потискан и имитиран, отколкото възбуден и усилен. Ето защо
тя трябва да бъде обект на рефлексия, а не на тренинг. Емпатията е вътрешно усещане,
подобно на радостта – тъй като неведнъж сме я изпитвали, ние можем безпогрешно да
разпознаем кога е истинска и силна, а кога – притворно я изобразяваме.
Вторият важен аспект в осмислянето на емпатията като терапевтичен инструмент,
е че тя е динамичен процес. За изразяване на неговата същност Б. Бродли употребява
термините „емпатично съпровождане“ (empathic following) или „процес на емпатично
разбиращо откликване“ (the empathic understanding response process) [ 5 c.21] На практика в хода на емпатичното интервю терапевтът се стреми максимално да вникване в
личностните смислови значения и преживявания на клиента и да получи индиректно
потвърждение от него, че е почувствал и разбрал посланията му правилно. („testing
understandings”).[8 с.128] Така всяка нова интеракция е индикатор за доближаването или
разминаването между двамата участници в нея и нов подтик за реализиране на интенцията за разбиране. При това трябва да се подчертае, че разбирането в личностно-центрирания подход няма конкретна цел (изясняване на диагнозата, причините и природата
на вътрешния конфликт и др.) – цел е самият процес на емпатия. Резултатът е известен
като „емпатична спирала“ или „ефект на огледалото“, защото методът на Роджърс е насочен към перманентно срещане (moment-to moment encounter) на клиента със самия себе
си.[1, с.47]
Емпатичното откликване е есенциално за личностно-центрирания подход. То е не
просто главна терапевтична процедура или функция на терапевта, а израз на цялостната
философия на подхода, на неговата недирективност и феноменологична същност. Казано по-просто, емпатията е зачитащо и честно откликване на желанието и надеждата на
клиента, когато говори за себе си да бъде чут и правилно разбран. За студентите емпатичното проследяване се оказва трудна задача. Те се чувстват буквално парализирани без
опора на психологични техники, квалификации и обяснения, а предлаганото поведение
им изглежда елементарно и непрофесионално.
За да преодолеят скованото си и неестествено държане бъдещите терапевти са поощрявани към спонтанно реагиране или отказване от взаимодействието, когато усещат,
че то е напрегнато и фалшиво. Метафорично емпатичния процес може да се сравни с
уменията за ръчно плетене или сърфинг. При първата емпатична стратегия се поддържа
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близък контакт с клиента чрез редовно откликване на възловите му послания, а при
втората – чрез улавяне на общото направление на мисълта и главния смисъл на казаното. И в двата случая студентите могат да прекратяват упражнението, ако „изпуснат
нишката“ или „паднат от дъската“. В хода на обучението те успяват все по-дълго да се
задържат в течението на емпатичния процес или иначе казано във феноменалното поле
на клиента.
Когато терапевтичното интервю се провежда пред цялата учебна група, мястото на
отказалия се „терапевт“ може да бъде веднага заето от друг студент. Това позволява ясно
да се види, че следващият участник се държи не по-добре или по-лошо, а по-различно в
същата ситуация. В емпатичната лаборатория се използва и друга интересната форма за
групово участие, наречена от Роджърс „мултиплексна терапия“ (терминът е технически
и означава приемане на различна информация по един канал). В нея срещу клиента сядат няколко терапевта, които се включват по свое желание в различни моменти. В тази
ситуация терапевтите не работят като екип, а всеки участва със своя личностен колорит
и виждане за проблема Резултатът е поучителен. Той показва, как една и съща реплика може да бъде разбрана различно и да породи множество емпатични отклици, че не
съществува единствена, универсална и идеална реакция или еталон за емпатия. Дори
виртуозни в даден момент попадения могат да се окажат нелепи в нов контекст. Това е
аргумент срещу неуместното използване на класическите реплики на Карл Роджърс, станали пословични като анекдотичен образец за терапевтично поведение и изопачаване на
представата за неговата парадигма.
Студентите в емпатична лаборатория имат възможност да наблюдават видеозаписи
на терапевтични сесии на Роджърс. Това, което действително заслужава да бъде видяно
в тях е неговото ненадминато „емпатично личностно присъствие“. Терминът е въведен
от Роджърс в края на жизнения му и професионален път като квинтесенция на цялото му
творчество в областта на психотерапията.[9] Разбирането на емпатията като личностно
присъствие е третият главен момент в нейното осмисляне. То означава, че терапевтът
е изцяло погълнат от взаимодействието, но не от неговите детайли. Състоянието му се
описва като съзерцателност и вътрешна съсредоточеност. На това ниво на емпатийност,
няма значение колко прецизно са премерени терапевтичните действия и казаните думи
– вместо отработени и шлифовани те стават живи, интуитивни и учудващо своевременни. Тогава терапевтичното действие не се прави, а се случва по онзи начин, за който Луи
Армстронг не е могъл подбере думи, описвайки джаза, а древните китайски мислители
са намерили понятието „у-уей“. Разбира се, студентите не могат да постигнат бързо дълбочината и мъдростта на у-уей и хуманистичната психотерапия, но опита в емпатична
лаборатория показва, че те могат да се докоснат до тях.
Не случайно емпатичнато взаимодействие се сравнява с джаз-импровизация. [3] В
него между двамата участници няма доминиране, а взаимно допълване и сътворчество.
Това е не просто умение за водене на равностоен и зачитащ диалог, към което се стремим
като цивилизовани партньори в социалната си практика. То е усещане за пълен синхрон,
стимулиращ себеизявата, взаимнообогатяващ и духовно извисяващ. Роджърс го описва
с понятието „емпатична капсула“. Хората при такъв контакт преживяват особена съпринадлежност, а всичко наоколо избледнява и почти изчезва – състояние добре познато
на влюбените и увлечените в своята работа и творчество. Не е нужно да се доказва, че
подобни истински моменти и връзки в живота носят невероятен терапевтичен заряд, но
все по-малко хора имат възможност да ги открият и „консумират в естествени условия“.
Именно поради това, психотерапията за мнозина се превръща в човешки оазис, а от нас
зависи дали той няма да се окаже само мираж.
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Имат ли място приказките
в съвременния технократски свят?
Валерия Дилова
психотерапевт, 0887 568 975, valdilova@gmail.com
Имат ли място вълшебствата в света на порастналите деца, ориентирани към т.нар.
„външен свят“, светът на социалната реализация, „широко затворили очи“ за „вътрешния
си свят“, светът на непознатото, неуловимото, недоизказанато? Защо не изчезват от нашия образен свят приказните герои? Защо „Властелинът на пръстените“, „Хари Потър“,
„Нарния“ печелят престижни награди и са сред най-касовите филми в последните години?
Защо залите се пълнят с малки деца, пораснали деца и непорастващи деца? Каква невидима струна в нашите души докосват приказките? Защо и в какво е притегателната сила
на приказните сюжети?

Във вълшебните приказки по символичен начин се представят несъзнавани процеси, които компенсират ограниченото ниво на Съзнанието, изобразяват се действия,
които разчупват границите, свързани са с търсене на отговор за „вечните“ въпроси, може
да се открие действения потенциал на архетиповия модел, който отговаря на естествената потребност, вложена в човека, към Себепознание. Всеки носи в себе си знанието за
добро и за зло, то работи и е огромен потенциал за промяна.
Приказките отразяват синтезирания колективен опит за справяне, за преодоляване на тъмните сили и осъществяване на Целостта, разкриват етапите на духовното
посвещение, на стъпките към разширяване на Съзнанието. Приказките са своеобразен
наръчник, ръководство за осъществяване сложния процес на свързване на Аза с неговия
Висш Аз – Цялостната личност, процес, който при всеки, според личния жизнен опит,
протича по индивидуален начин. В дълбинните пластове на Несъзнаваното се съхранява
цялото знание за Целостта, проявено в потенциала на Цялостната личност, потенциал, възможен и постижим за всеки отделен индивид. Това е „божественият“ потенциал,
който прави всеки човек „Образ и подобие Божие“. „Пътят на човека към Бога“ е част от
духовния живот на човечеството, архетипно отражение на структурите на душата, Път за
реализация чрез познание на вътрешното развитие.
С архетиповата си образност на героични битки и победи приказките са богат източник на форми за развитие на Аза и могат да се използват за амплифициране на сънища, свързани с процеса на трансформация и индивидуация. Всеки образ в приказките,
както и в сънищата, може да бъде разглеждан на различни нива и в различен контекст
при изследване състоянието на психиката. Всеки образ може да освети различни неизследвани полета от общата картина. Символите се тълкуват субективно, отнесени към
конкретна личност и обективно, по отношение на връзката им с външния свят.
• Юнг: Архетиповият пласт има способността да образува символи, които обединяват несъвместими на лично ниво съдържания. Осъзнават се чрез символни образи.
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Всяка нощ, когато човек затвори очите и заспи, Съзнанието се оттегля. Заключените врати се отварят, иззиданите преграждения се срутват. Пътят се мярка, огрян от
лунните потоци, обграден от сенчести видения и неясни очертания. Иска или не сънуващият е част от този миражен свят, иска или не броди из него, иска или не попада в битки
и сражения, където оръжията за защита са скрити в познанието за инстинктивната му
природа. Там, в „долната“ земя, реалността е друга, правилата са други, но и там оцеляването зависи от познаването и съобразяването със законите на заобикалящата среда.
Всяка нощ човек прекрачва прага и навлиза във вълшебния, непознат, вълнуващ свят на
Несъзнаваното. Всяка нощ поема по Пътя на познанието за Себе си.
Там някъде през неясната дифузната граница между Съзнавано и Несъзнавано, знанията се транслират, настъпват катаклизми, разместват се пластове, нахлуват в едната и
другата посока неконтролируеми съдържания. Някои образи са преекспонирани, други
потъмнели, някои са различими, други неясни, но те се движат, като в калейдоскоп се
променят и добиват форми, едни стават познати и разбираеми, други изчезват и избледняват, за да се появат в друга композиция оцветени и окрупнени отново, пълни със сила
и живот.
• Юнг: Сънищата са компенсаторна, естествена реакция на саморегулиращата се психична система и са свързани с определен проблем на сънуващия, който той
оценява неправилно от позицията на разума си.
Много често сънищата изглеждат хаотични и несвързани, объркващи и енигматични. За сънуващия е трудно да открие смисъла на кодираните мозаечни послания на несъзнаваното. Трудно е да се съотнесат тези сложни пъзели към ежедневните нужди. Лесен достъп към сложния вътрешен процес на трансформация може да осъществи всяка
приказка за духовно израстване. Приказките с богатата си образност и опростен сюжет
вкарват Съзнанието в утъпкания от поколения търсещи отговор на „вечните въпроси“
Път. Приказките правят първите стъпки на поелия към познанието за себе си по-леки.
Включването им в процеса на вътрешна реорганизация, е един много полезен ускорител
за по-цялостно осмисляне на случващото се в терапията.
Когато се натрупат серия сънища, за сънуващия става по-лесно да разчита вътрешния смисъл на посланията, да ги вкарва в матрицата на архетипната символика, докато
с изненада открие неделимата връзка между сънищния и реалния свят, предопределеността на случващото се, неизбежността на вътрешното израстване, на еволюцията, на
движението, докато достигне до жадувания отговор на извечния въпрос: „Кой съм аз?“ и
така осъзнае дълбокия смисъл на човешкото съществуване.
Тази игра, този поток от енергия ни съпътства през целия живот, проявява се в различни образи и символи, с по-голям или по-слаб интензитет ни зарежда с нови идеи. Този
поток е част от живота, достояние на всички човешки същества. Личното и колективно
несъзнавано взаимно се проникват и инфлуират. Не само в ДНК, но и някъде дълбоко в
психичната тъкан на „Хомо Сапиенс“ е заложено рудиметарното знание за същността на
нещата, складирани са достиженията от изминатия еволюционен път на човечеството
през хилядолетията, всичко видяно, чуто, помислено, изстрадано, почувствано е съхранено. Всеки има кода за достъп до целия архив, вграден, скрит в Личното несъзнавано,
част от общото, Колективно несъзнавано, носител на цялата информация в планетарно
ниво. Макро и Микрокосмоса имат обща пресечна точка и тя се реализира във всеки отделен индивид. Теорията на К. Г. Юнг за колективното несъзнавано дава възможност за
разбиране и решаване на вътрешните проблеми, съпътстващи развитието.
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• Юнг:Архетиповете са унаследената част на психиката, те са структуриращи образци на психилогическо поведение, те са психосоматична идея, която свързва
тялото и душата, инстинкта и образа. Наблюдават се във връзка с вътрешния, психичен живот. Разкриват се чрез вътрешни фигури като Великата Майка, Детето,
Бащата, Сянката, Анима, Анимус, Мъдрия стар човек, Мъдрата стара жена, Цялостната личност.
Дълбоко във всеки човек е заложен стремежът към Знание, към търсене, стремеж,
който минава през Себепознанието. Колкото и да се брани, Съзнавания Аз не може да
зазида всички стени, все някъде остава скрит „таен проход“. И в някой най-обикновен
делничен ден, в дома си крепост, окабелен със защитни охранителни системи, човек неволно може да открие тайнствено вълшебно място, като отвори безобиден стар дрешник
и привлечен от неясно шумолене, дихание и трепет, да последва проблясналата искрица
в душата си и да се озове в един нов свят, в непознато царство, да попадне в непрограмирано вълнуващо приключение, да срещне своето друго, непознато Аз, пренебрежително
отхвърляно като „романтично“, „непрактично“, „нереалистично“. И когато го разпознае
и докосне, когато открие живо пламъчето, непомръкнало през дългите странствания,
когато го прегърне и се слее с него, тогава екзистенциалната тревожност незабелязано
изчезва и човек открива дълго търсения „смисъл на живота“, смисълът на човешкото
съществуване, формулиран простичко в надписа над входа на Делфийския храм – „Познай Себе си и ще познаеш Боговете“.

Пътят на Героя
„Хрониките на Нарния – Лъва и Дрешника“
Към размишления с отпратка „Хрониките на Нарния – Лъва и Дрешника“ ме насочиха серия сънища на жена, споделяни при терапевтични сесии в продължение на три
години. Появяваха се последователно образи, сходни с тези от филма-приказка „Нарния“: Преследваше я зла вещица, помагаха говорещи животни, малко дете се превърна в
голямо, котки и кучета се трансформираха, сменяха цветовете и характерите си, имаше
инициация, победи, загуби, имаше вълнение и неизказана нуминозност.
Тази жена не се вмества в категорията „мечтателни романтички“. По-скоро е типичен пример за справяща се бизнес-дама в съвременните трудни условия на преход–48
годишна, разведена, майка на пораснали, самостоятелни деца, професионално реализирана, ангажирана в множество дейности, бореща се сама с трудностите в живота, със
силен стремеж към социална реализация. Тя отдавна не чете приказки и не вярва във
вълшебствата. Вярва в здравия си разум, вярва в потенциала си, вярва в уменията си да се
справя, вярва в силите си. Постигнатото не дължи на вълшебства, а на труд, компромиси
и безмилостни битки за надмощие, където печелят само силните и неумолимите. Резултатът е материална стабилност, пълна идентификация с услужлива, добре аранжирана
борбена Персона и доминираща екстравертност, необходими за по-добрата адаптация
и реализация в бизнес средите. Но стремежът да се изкове непробиваема защитна броня,
неизбежно води жените до ограничаване на женската природа, до подтискане на женската същност, до компенсаторно подменяне с мъжки характеристики, важно условие за
оцеляване в сферите на обществения живот, организиран от мъже и за мъже. И когато
животът на тази жена изглежда напълно подреден и стабилен, най-неочаквано вместо
триумф и удовлетворение, в душата Ј неочаквано започва да се промъква някакво недиферинцируемо недоволство, необяснимо раздразнение, неясна тревожност, състояния
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нови за нея, но отдавна класифицирани от специалистите като симптоми, съпътстващи „кризата на средната възраст“, екзистенциалната криза, която поражда въпроси,
насочва погледа от вън навътре и провокира към преоценки. Здравият разум гони тези
натрапници, Съзнанието ги отхвърля, Аза се защитава храбро и гради стени пред тях, но
те се промъкват в сънищата, нахлуват като фантазни неканени образи, изричат недоизказани послания, заредени с много емоционален привкус, а приказните герои незнайно
как се заселват в сънищния свят, защото сънищата не се измислят, те се случват.
Смисълът на човешкия живот най-често символично се изразява като „Път“. Дали
ще бъде назован „Пътят на Героя“ или „Пътят на Човека към Бога“, дали „Пътят на Душите“ или „Цикъла на живота“, дали „Бардо“ или „Индивидуация“, зад всички тези определения се крие една и съща, обща „за всички търсещи по всички пътища“ цел, и тя е
движение, промяна, развитие.
Човек заспива, за да се пробуди „Героя“ в него. Щом очите се затворят, вратата към
царството на сънищата се отваря и приказката започва. Единственото важно условие,
за да се превърне съня в приказка, във вълшебство, е да повярваме, че вълшебствата се
случват. Пътя е достъпен за всички, готови да последват порива си към промяна, готови
да преоткрият себе си. Моделът е заложен в човешката психика и ключът към успеха,
ключът към промяната виси някъде наблизо в дрешника. Трябва само да бъде потърсен.
Трябва да бъде последван вътрешния повик и вратата към „Света на Чудесата“, вратата
към скритата несъзнавана част от психиката се отваря. Приказката започва, кълбото се
разплита, нишката следва Пътя, предопределен от пророчество, случайност, принуда.
Често се налага да се взимат съдбовни решения. Пътя неизбежно отвежда поелия към
познанието за себе си в „Долната Земя“, в света на Несъзнаваното. Там той преминава
през опасни приключения и изпитания.
В приказките и сънищата, както и в живота, се явява страховита регресивна сила
за преодоляване, символично изобразявана като Вещица, Триглава Ламя, Огнедишащ
Дракон. Явяват се и помагачи – говорещи животни, омагьосани предмети, вълшебници,
орисници, феи, същества, които знаят повече за естествената мъдрост на живота. Накрая Злото е победено, а търсещия познание възнаграден за упорството си със значителна придобивка и нов статут, изразен символично в коронясване, женитба, наследяване
на царски палат. Задължително има пир, на който всички се веселят. Така най-често приказките свършват, Пътуването свършва, но Пътя не.

Етапи в пътуването
Като всяко едно пътуване и пътуването към себе си, условно
може да се раздели на три етапа с различни характеристики
1. Подготовка за пътуването

Началото на порива за движение, началото на пътуването към себе си, се провокира от вътрешен импулс за промяна, най-често резултат от натрупан негативен опит, от
вътрешен дисбаланс, който става непосилен и нещо се случва, нещо близо до магичен
акт нахлува в съзнавания подреден живот – някакво необичайно събитие, разтърсваща
с внушенията си книга, страдание, поличба, странен знаменателен сън. То е като неудържим потоп, който залива съзнавания свят. Бентът се отприщва, задържаната енергия се
устремява в нова посока и започва обновлението.
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2. Пътуване

Пътят към индивидуация преминава от високите към най-дълбоките нива на психиката. В това дълго пътуване човек се конфронтира с основните архетипове на промяната. Всяка среща с мощна архетипова фигура дава ново познание. Тези основни фигури
са като пазители на митично съкровище. Търсещия попада в тежки изпитания. Но при
всяка успешна победа получава специален дар и достъп до следващо ниво. Като в компютърна игра сложността се повишава, и потенциалът на търсещия нараства. Аза преминава през сложен трансформационен процес. Вътрешното израстване е придобивка,
неизличима от Еволюционния цикъл, затова: „Който веднъж е бил Крал или Кралица,
завинаги остава такъв“. Това сравнение символизира континиума на психичните процеси
и потенциала за преминаване от едно в друго състояние, за смяна потока на енергията и
осъществяване на енантиодромия, така необходима за психичния баланс и равновесие
на личността. Коронацията е символ, знак за влизане в нов статут. Друг подобен символ
е Сватбата, която свързва Краля и Кралицата, свързва противоположностите в мистичен съюз, свързва ги в свещен благословен съюз, предпоставка за раждане на третото,
новото качество на промененото съзнание, етап от процеса на индивидуацията, чиято
крайна цел е пълното свързване на Аза с Цялостната личност и връщане към изначалните
същности, когато женското се слива и идентифицира с потенциала на изначалната вечно
обновяващата се Материя, а мъжкото се слива и идентифицира с потенциала на изначалния вечно оплождащ Дух.
3. Завръщане

Типично е за вълшебните приказки след дълго скитане и множество подвизи, Героя
да се сдобие с „хвърковат кон“, „жар птица“, „орел“ или друго хвъркато, което да го отнесе
обратно на Горната земя, да го върне към дома. Но обратният път е също така дълъг и
опасен. За да го премине успешно и да съхрани новите си придобивки, на Героя често се
налага да даде дар, налага се да реже парчета от плътта си, за да нахрани птицата, която ще
го върне в царството на Съзнанието, т.е. налага се да се раздели с някои от своите стари
нагласи.
Всеки завършен цикъл е начало на нов, всеки край е едно ново начало. Неизбежно след всяка зима идва пролетта. Настъпва ново равноденствие и баланс. Колелото се
върти. Цикълът на живота продължава. След всяко пътуване, следва ново, нова промяна
очаква търсещия някъде напред. След достигнатия връх се извисява нов, след преодоляното препятствие изскача ново.

Съкровищница на мъдростта
В приказките по магичен начин са редуцирани човешките проблеми до най-важните, еднакви по целия свят, общи за човешката психична структура. Сходни приказни сюжети могат да се открият по всички земни кътчета, живи и неизменни, част от културното наследство на човечеството. Четат се, препредават се от едно поколение към друго, от
една култура към друга, от една цивилизация към друга. За тях няма граници и езикови
бариери
Често използваният епитет за приказките като „Съкровищница на мъдростта“ загатва за неизказаното богатство, което се съдържа в тях. Под многослойните пластове на
приказното наследство, в малко ковчеже се пази безценно съкровище, вълшебен ключ,
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който може да отключи скритата врата към дълбините на човешката психика. С помощта
на този ключ човек открива тайния проход, открива Пътя, който води към неизследваните тъмни страни на психиката, към страховете, към слабостите и нерешените вътрешни
конфликти, Път, който неизбежно дарява смелите търсачи на приключения с най-голямото богатство, даващо огромна сила и вълшебна мощ – Себепознанието. В приказките е
възможно всяка жизнена ситуация да бъде разрешена и променена, а Душата (за научна
пригледност, наречена Психика) се намества в архетипни архаични базисни универсални
модели и намира изход, предопределен и закодиран в дълбините на Несъзнаваното. Тези
модели правят всеки човек съпричастен към общото, избавят го от чувството на изолация, самотност и обреченост.
Ето защо приказното и вълшебствата имат все още място в нашия динамичен технократски свят, ето защо борбата между доброто и злото, между „Героя“ и „Чудовището“, между „Белия“ и „Черния“ магьосник, между Спайдърмен и Док Ок, Между Хари
Потър и Волдемар, вълнуват малки и големи. Приказките имат огромна терапевтична
сила. Те не изискват нищо повече от това, вложените в тях послания да бъдат чути, съзнавано и несъзнавано. В тях са скрити нужните лечебни съставки за възстановяване
на изгубената психична енергия. В архетиповия пласт на Колективното Несъзнавано е
заложен моделът за справяне. Историите пораждат вълнение, тъга, въпроси, копнежи,
разбиране, които спонтанно изкарват на повърхността Архетипа. В него се подреждат
попилените късчета цялост. Объркани чувства, комплекси, неизразени емоции катарзисно се преживяват отново, добиват нов смисъл, обогатяват личността с ново знание,
променят гледната точка и разширяват съзнанието на странстващия Герой, поел по трудния път на познание, по Пътя на познанието за Себе си.
Всяко едно пътуване е Път към Себе си, към непознатата, отхвърлена, изтласкана, неприемана, неизследвана част на личността, стаена в дълбините на Несъзнаваното.
Чрез Себепознанието се достига до знанието за истинската природа на нещата. От това
познание се ражда едно просветено съзнание, интегрирало и отделило, култивирало от
морето на несъзнаваното нов пояс суша към разширяващия се остров на съзнанието.
Един еволюционен цикъл се затваря, една нова намотка в спиралоида на еволюцията се
завърта, уроборусът захапва опашката си и човек се ражда за ново съществуване, съществуване, в което му предстои следващ подвиг, следваща среща с неизследваните несъзнавани непознати негови същности.
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ТЕРАПЕВТИЧНИ АСПЕКТИ
НА ПСИХОДРАМАТИЧНИЯ МЕТОД ПРИ РАБОТА С ГРУПИ
ХОРА ВТОРО ПОКОЛЕНИЕ НОСЕЩИ ТРАВМАТИЗЪМ
ВСЛЕДСТВИЕ ОТ РЕПРЕСИИ И ИЗТЕЗАНИЯ
СВЕТОЗАР КОСТАДИНОВ ДИМИТРОВ
дипломиран психодрама-терапевт; водещ на психотерапевтична група към
програма „Рехабилитация на второ и следващо поколение на хора, преживели
политическо преследване и изтезание“; магистър, ст.ас., Университет „Проф.д-р
Асен Златаров“ „Педагогика и Психология“,
гр. Бургас; 0877 023 263; svetozardimitroff@gmail.com
Настоящият текст представя психодраматичният подход за работа в група с хора, имащи в историята на фамилните си системи травматизъм вследствие от преживяна масивна репресия върху личността и актове на изтезания. Базисното допускане в презентацията е, че травматичното събитие оставя трайни фиксиращи отпечатъци в личността на
човека и в не малка степен прави невъзможно обичайното функциониране на индивида. Широко популярното Пост-травматично стресово разстройство /ПТСР/ в същността си е
диагностичен термин, използван за описание на тези често дълбоко увредени психологични
състояния на преживяно системно насилие и травматизъм. Психодраматичният подход
към проблемите на травматизма следва основните терапевтични принципи, описани от
Петер-Феликс Келерман, Марша Карп, Дина Уорди. Основана на методите на повторното
пресъздаване и катарзисното действие, както и на въвеждането на нови елементи в ритуализацията и отношенията с околните, психодраматичната работа повече от петдесет
години доказва ефикасността си в преработването на последствията от ПТСР.В този
смисъл, въпреки че психодрамата е икономичен и силно резултатен метод, в специализираната литература съществуват твърде малко публикации и разработки по темата.
This text present the psychodramatic way of group work with people, having experience of massive
repression and torture in their family systems. Basic statement in presentation is that the traumatic
event put in permanently fixed signs in human personality and makes usual life functioning of
individual very difficult. The wide popular Post Traumatic Stress Disorder /PTSD/ in its substance
is diagnostic term, used for describing of these often deep harming conditions and experience of
systematic violence and trauma. Psychodramatic approach to the problems of trauma follows the
basic therapeutic principles, described by Peter-Phelix Kellermann, Marshia Carp, Dyna Wordi.
Based on the methods of traumatic recreation and cathartic act as well as bringing in new elements
in ritual life and in relations with others the psychodramatic work more then fifty years demonstrate
its efficacy in adapting the consequences of PTSD. In that way in spite of economy and resulting
method of psychodrama, there is a little number of publications and researches on this topic.

Проблемът с психологичните измерения на травматизма вследствие от преживени
репресии и изтезания е разработен в специализираната литература.
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Задачите на настоящата разработка са да се дефинират основните психологични
параметри на въздействието на травматизма на репресиите и изтезанията върху функционирането на личността, вкл. при хора второ поколение жертви на изтезания, да представи особеностите на груповата психотерапевтична работа при преработването на това
страдание и да се откроят специфичните възможности и потенциал на психодраматичния метод като ефикасен начин за възстановяване на пълноценното ментално функциониране на индивиди второ поколение.
За разбирането на проблема, който поставят политическите репресии трябва да
си припомним някои международни документи и дефиниции. Политическите репресии
както и такива от друг характер са отбелязани като недопустими и придобиват характер
на законова забрана за първи път във Всеобща декларация за правата на човека на ООН
от 1948г. В чл. 5 на декларацията се заявява: „Никой не трябва да бъде подлаган на изтезание или на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание“.[4;14] В конвенцията на ООН против изтезанието и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание приета 1984г. изтезанието е дефинирано в чл. 1. по следния
начин: „Терминът ‘изтезание’ означава всяко действие, с което умишлено се причинява
силно физическо или психическо страдание или болка на дадено лице, за да се получат
от него или от трето лице сведения или признания, за да бъде то наказано за действие,
което то или трето лице е извършило или в извършването на което е заподозряно, или за
да бъде то или трето лице сплашвано или принуждавано, или по каквато и да е причина,
основаваща се на каквато и да е дискриминация, когато такава болка или страдание се
причинява от длъжностно лице или друго официално действащо лице, или по негово
подстрекателство, или с негово явно или мълчаливо съгласие...“[4;15]
Придобилото у нас публичност понятие „репресии“ на практика покрива критериите на определението за „изтезание“
След Втората световна война нуждата на близките и децата на преживелите Холокоста от психологическа помощ и терапия стават очевидни за специалистите, които се
сблъскват с този проблем. След тази война, други войни, въоръжени конфликти и организирано насилие се случват на различни места по света, особено в рамките на тоталитарни и диктаторски режими, жестоко репресиращи хората живеещи в тези държави.
Това довежда до сериозни последствия както в пряко репресираните така и в техните
близки и деца. Редица рехабилитационни центрове по света имат опит с лечението на
тези последици, но все още този опит не е достатъчно международно споделен и осмислен. Докато някои аспекти на рехабилитацията на тези хора отразяват спецификата на
контекста други са универсални независимо от историческите, културни и социални
особености.
От научните изследвания темата[9] и практиката е установено, че изтезанието води
до сериозни усложнения в психологическото и социално функциониране на следващите поколения, които често са пренебрегвани. Основните области на проблематичност в
психологичен план са концентрирани в:
Личност – изразено в комплекс на намалено себеуважение с постоянни проблеми
на идентичността, свръхидентификация на родителския статус – „жертва/оцелял“, както
и изявена нужда личността да бъде свръх успешна като компенсация на родителските
загуби
•

Възприятие – очакване за катастрофални събития, страх от нова репресия, стрес
при контакт със стимули, символизиращи репресия и изтезание, доминиране на
травматичния опит във вътрешния свят на личността

766

Българското списание по психология, бр. 3/2007
•

•

Изострена сензитивност – паническо безпокойство, кошмари за преследване, чести
„дисфорични“ настроения, свързани с чувството на загуба и тъга; неразрешени конфликти на базата на гняв, усложнени от преживяване на вина; повишена уязвимост
от стресови събития
Междуличностно функциониране – изразяващо се в повишена привързаност и зависимост към семейството или пък увеличена независимост и трудности при започването на интимни връзки и справянето с междуличностни конфликти

В този смисъл изглежда от особена важност чрез публикации и отваряне на публичен дебат в професионалната и академична общност, така и на обществото като цяло
да бъде акцентирано върху психологичните измерени5я на тази проблематика. Допълнително индивидуалната и в частност груповата психотерапевтична работа цели и превантивен ефект срещу така наречения в специалната литература: ефект на ре-травматизация или кумулативна травма [10]. Първото научно повдигане на темата и извършено
изследване на последствията на репресиите от комунистическия режим върху здравето
на репресираните беше започнато от Е. Генчев, Т. Томов през 1990г. [3] и завършено и
публикувано от Т. Томов Е. Генчев през 1993г.[11]
Последствията на изтезанието (политическата репресия) във второто и следващите
поколения са често по-невидими и трудни за проследяване от последствията при пряко
преживялите ги. Не само обществеността и професионалистите, но също и самите жертви често не могат да свържат травматичните събития с техните повтарящи се симптоми
и страдания в настоящето.
По отношение на жертвите от второ поколение, често се прави разграничение между две категории: деца на жертви починали от изтезанията (където ключовите симптоми
са страх и неприключващ траур) и деца на оцелели жертви на изтезание. Последствията
са различни от тези при преките жертви където на преден план е така нареченото Посттравматично стресово разстройство (PTSD). Най-често описваните симптоми при второ
поколение включват симптоми на страх, депресия с висок суициден риск, ограничени
социални контакти, проблеми в изграждането на идентитет и майчина/бащина роля,
проблеми с автономността и вграждането в пазара на труда както и общо повишена недоверчивост към останалите социални групи. Друга важна причина за необходимостта
да се занимаем с този проблем е негативното въздействие върху обществото тъй като
насилието с което индивидът не се е справил психологически може да доведе и често
води до омраза, семейно и социално напрежение и конфликти и намалява възможността
за обществено помирение.
Богатият рехабилитационен опит на центровете за подкрепа на хора, преживели
изтезания, включително и ценните приноси на българската служба – център АСЕТ позволява груповата психологическа работа с индивиди второ поколение насители на травма
от репресии и изтезания да бъдат диференцирани в групи с кратка, средна и дългосрочна
продължителност. Основните цели на групите с кратка и средна продължителност – със
срок на работа от два месеца до една година – съгласно описанието на Уорди [2; 28–45]са:
1. Осъзнаване на характерните черти на идентитета и уникалните конфликти на представителите на второто поколение, които са продукт на междупоколенческо предаване, протекло между оцелелите им родители и тях самите
2. Освобождаване от чувствата на безразличие и изолация чрез изграждане на усещане
за близост и принадлежност в рамките на хомогенна група
3. Подсилване на идентитета чрез насърчаване на открит диалог между членовете на
групата по общи теми, като всеки член на групата се разпознава като специфичен
глас или аспект на идентитета, който присъства и в другите членове. В групата се
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въвежда посланието, че комбинацията от всички послания представлява цялостния
Аз-образ

Като характерни черти на тези групи в краткосрочен план се приема, че „групите функционират като контейнер, в който членовете на групата служат като огледала,
чрез които те се отразяват помежду си и постигат взаимен резонанс, заемайки си думи
и овластявайки се един друг да преживеят цялостен емоционален опит по начин, който
би бил невъзможен в индивидуалната терапия…“[6;38]. От друга страна след като бъдат
преодолени чувствата на недоверие и срам, групата постепенно установява високо ниво
на свързаност и кохезия, изграждайки специфична опозиция на вътрешно групов живот, противопоставен на отношенията извън групата. В такъв режим на психологическа
работа членовете на групата споделят преживявания и чувства, които са част от емоционалния опит на детството и юношеството, свързан с пост-травматичните модели на
родителите, с които хората израстват и биват оформени като характери.
Психологическите характеристики на дългосрочните хомогенни групи на второ
поколение носители на травматизъм от репресии до голяма степен са повлияни от възгледите на Бион и Фоулкс[2; 39]. Динамиката на груповия процес според Фоулкс се дефинира на четири паралелни нива: Настоящо, Преносно, Проективно и Примордиално. В
отношенията на участниците се реконструира универсалното и примордиалното ниво и
групата като цяло отразява колективното преживяване. Приема се, че в хода на началния
процес фантазиите, които възникват, съдържат теми и символи, заимствани от примордиалния свят на акта на изтезание.В ранните етапи на развитие групите се управляват от
описания от Бион принцип на зависимост, включително и чрез изрази на крайна парализираност, пасивност и липса на увереност, придружени също от прояви на подозрение,
проверка на доверието и тревожност пред възможен бърз разпад на групата. Тези чувства
започват постепенно да се преработват съгласно другото основно допускате на Бион за
процеса в групата „борба – бягство“. В рамките на този етап протича много силна динамика на интернализиране на определени аспекти от груповата матрица на ценности и
послания и проективна идентификация на други части от друга страна. Открити и прикрити прояви на процесите се появяват под формата на остър израз на гняв и съпротива
и изрази на обезценяващо отношение, насочено към груповия терапевт и участниците.
Описаният опит за развитие на груповия процес в тази фаза [1; 65–76] насочва вниманието към преработването на контрапреноса на терапевтите, за да се избегнат негативните
прояви на чувства на гняв, нараняване и безпомощност у водещите. Добрата интеграция на тези настроения в груповата матрица обикновено позволяват по – нататъшното
развитие на отношенията, при което се случва по – открит диалог между участниците
с включване на асоциации, сънища и усещания, свързани с темите на смърт и загуба не
само по отношение на родителите и близките, но и отнесени към самите членове на групата. Емоционалният израз на загубата на различни преживявания на принадлежност
поставя като централни израза на гнева и болката, както и тъгуването по загиналите и
изтезаваните близки. Именно процесът на траур, който настъпва след борбата с гнева
и агресията, позволява за участниците в групата да се прояви началото на процесите на
отделяне и индивидуализация. По този начин на следващия етап вече е налице много
хо – голяма способност за справяне с междуличностните отношения в групата. Основни житейски теми като отношенията в двойка, интимността и сексуалната идентичност
стават водещи и групата има възможност да провери доколко е направила преход от състоянието на парализираност, безпомощност и желание за отмъщение към по – здравите
състояние на тъга и болка поради загубата на даден обект.
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Процесът на приключване и раздяла трае няколко месеца и разлика от описаните
кратко срочни и средно срочни групи предлага възможността за преработване на чувства, които се намират на дълбоко емоционално ниво считаме, че това е много важно и
ново преживяване за членове на група второ поколение в процеса на тяхното емоционално отделяне и придобиване на самостоятелност спрямо техните родители.
В този контекст описанието на психодраматичната групова работа се вписва като
ценен инструмент в психологичното подпомагане на хора, развиващи симптоми на ПТСР
вследствие на изтезание и репресия във фамилната им история. Терапевтичните аспекти на психодраматичния метод с проявленията на пост – травматичния стрес са твърде
сходни като цяло с общите принципи на този групов подход изобщо, по начина, по който
е описано това във възгледите на Морено, Келерман и др.. От една страна изглежда видимо и логично, че персоналните ресурси на личността за спонтанно взаимодействие с
обкръжаващия свят и развитие на вътрешно-личностните роли изглежда силно затормозено и блокирано поради факта на травматизма. Келерман в своя разработка [9] предлага
шест основни компонента на лечебното повлияване на участници в групи второ поколение, първият от които е принципът на повторното отиграване на сцена на ситуации, в
които се докосваме до потиснато умение за емоционална експресия. На второ място психодрамата помага за когнитивното обогатяване и предпоставя ново разбиране на случилото се с представяне в нова светлина на конфликти, които до тогавашния момент на
са имали своето обяснение. На трето място сценичната работа в група подпомага действието на емоционалния катарзис и по този начин насърчава преработката на различни
аспекти на фиксираност на травматичното събитие. На четвърто място въвеждането на
имагинерния елемент на „добавъчната реалност“ разширява кръгозора на протагониста
в отношение то му към света. На пето място фокусът на работа в психодраматичната
група онагледява начините, по които травматичният акт се разполага в между човешките
отношения и средствата, с които може да бъде преодоляно чувството за изолираност.
На шесто място въвеждането на терапевтични ритуали в груповата атмосфера възвръща
умението на протагониста да преосмисля и претворява през собствените си преживявания картината на живота.
Както Келерман посочва „репетитивното повторно отиграване на травматичния
акт е характерен знак на травматизацията, но и едновременно с това и същинското случване на стъпката към лечението на травмата…“ [9;23]. Можем да считаме, че случаите на
повторно отреагиране са част от неуспешните опити на индивида да овладее не поддаващите се на контролиране на проявите на стреса. Това което обаче е същностното развитие на психодраматичната сценична работа е преработването и повторното изживяване
на събитието в защитеното пространство на групата, създаващо условия да се премине
през травматичната болка като внимателно се вербализират усещанията и настроенията,
както и в действие да се представи всичко онова, което не може да се изрази в речта.
Изваждането на травматичния опит „на светло“ само по себе си вече изглежда като освобождаване от по – рано силните за протагониста тенденции да се потиска емоционалното отреагиране на тези преживявания.
По отношение на когнитивното преработване теорията на травматизма показва,
че ПТСР е реакция на невъзможност на травматизираните хора да възприемат и преработват нова информация и да могат да я съхраняват в паметта си. В този смисъл една от
целите на терапевтичните интервенции е да бъдат подпомогнати хората да интегрират
конфликтната информация и да изградят ново означаване на старото и новото знание.
Подобно повторно когнитивно пресъздаване на травматичната случка според Келерман
овластява травматизираната личност да осмисли наново света, който в травматичната
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атмосфера загубва своята структура и значение. Противопоставяйки се на тенденцията за дисоцииране при травматизирани личности, което звучи в изказванията им като
„Знам по принцип какво се е случило, но нямам никакви спомени във връзка с това!“,
психодраматичната атмосфера и работа с протагониста и групата усилено подпомага
нуждата от интегриране на възприятието по пътя на вербализирането на спомените. По
този начин всеки един от участниците започва да изгражда в общото пространство на
„просто информация“ своя лична история на случилата се със самия него. Така постепенното повишаване на само-осъзнатостта за освобождаването и доброто насочване на
блокираната в индивида личностна енергия.
Емоционалният катарзис е специфична процедура в психодраматичната група, поканена на сцената на протагониста тогава, когато продължително активни емоционални
състояния са фиксирани като присъствие в личността – това е особено типично за случаи
на ПТСР – и се нуждаят от афективна експресия. Травматизираните хола често преживяват себе си като болезнено раними в отношенията с околните и установяват повече или
по – малко режим на отбраняване не рядко включващ ярко присъствие на примитивни
защитни механизми като отричане, идеализация и разцепване на преживелищния опит.
По тази причина е от изключително значение да се поддържа оптимално емоционално
равновесие на участниците в процеса и във фазата на загряването за срещата да се достигне оптимално за атмосферата ниво на възбуденост и релаксираност на настроението
на участниците, така че да бъде възможна психодраматичната среща. Разбира се, важно
е да се добави, че в процеса на работата в група често е много трудно да се удържа комбинацията от психологична подкрепа и конфронтация, безпристрастност и навлизане в
темата, равновесие и борба в интензивния контакт с хора, които в голяма степен заключват в себе си своите емоции. Голямата предизвикателство в групи второ поколение е да
се следи доколко емоционалния катарзис е в състояние да се впише в индивидуалното
психично пространство, контролирано от протагониста и от друга страна какъв би бил
ефекта на пободна емоционална експресия спрямо матрицата на груповите отношения.
Въвеждането на друг много ценен елемент от психодраматичната работа – принципа на добавъчната реалност – отваря нови пространства и възможности в групи с травматизирани хора, където на сцена става възможно да се премахне и отстрани на сцена
нещо, което се е случило в живота на протагониста и обратно – да бъде поканено за живот
на сцена нещо, което е било унищожено в реалността на човека. По този начин психодрамата има потенциал да трансформира трагичния житейски сценарий на човека, както
в посока на това да се промени травматичното преживяване, така и в посока на променената емоционална реакция спрямо събитието. Принципът на психодрамата „Като че
ли“ се въвежда обикновено там, където субектът изпитва явна безпомощност да въведе
личен смисъл и отношение в една заливаща травматична реалност. Подобна екзистенциална валидизация и представяне на лична истина за протагониста уважава тенденцията
травматизираните индивиди да „откъсват“ част от реалността, там, където преценяват,
че аспекти на събитието запазва техния личен смисъл и съхранява тяхното емоционално
здраве. В този смисъл въвеждането на тази лична, субективна част от индивидуалността
на сцената на групата в голяма степен се доближава до разбирането на Морено за „решаващ принос в лечението на травмата“[4; 65–72].
В общ план участието в психодраматична група развива в процеса потребността
на участниците към придобиване на по – голяма междуличностна подкрепа и чувство
на уважение. В този план участието в група може в значителна степен да подпомогне
социалната ре-интеграция на травматизирани индивиди и да стабилизира едно ново
и различно преживяване на сигурност в живот, самостоятелност и интимност. Нещо
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повече, групата помага на травматизирани индивиди да преодолеят постепенно своята изолация и да открият за себе си близостта на своите емоционални състояния с
други хора, имащи подобни травматични преживявания. В крайна сметка успешната
психотерапевтична работа може да преформулира усещането на безпомощна жертва
в активна част от преживелищния опит на тези хора. Подобен опит е в състояние да
се впише в процеса на групата в качеството на терапевтичен ритуал като например въвеждането на специални фигури като Господ напр., респ. специални природни условия
като земетресение или пожар или гласове, кореспондиращи на посланията и нуждите
на протагонистите.
Подобни ритуали в психодрамата подпомагат хората да се само-структурират в обкръжението на групата, засилвайки усещането за безопасност и подкрепяйки в същото
време символичните начини на свързване с личните емоционални преживявания. Този
подход на социодрамата и психодрамата включва ритуали на митологичния свят, символите и вярванията, давайки пространство на акта на изтезанието и репресията да се
осмисли в един много по – цялостен контекст на човешката цивилизация.,
В обобщение на това представяне считаме, че психодраматичният метод е адекватен и подходящ като ефективен инструмент в преработката на травматичните събития на личността, възвръщайки на хората в групи чувството за достойнство и собствен
смисъл. Въвеждането на сцена на травматичното преживяване на протагониста съдържа
огромен потенциал за преработването на травматичното преживяване, при което обаче
Келерман недвусмислено посочва, че е от изключителна важност водещия на групата
да следи за това протагонистът да не губи чувство за контрол над сцената си. Обратната крие сериозен риск от повторна травматизация и виктимизация на индивида. В този
смисъл пред психодрамата като креативен и богат на възможности психотерапевтичен
метод стои предизвикателството да адаптира специфично своите предложения и техники, за да обезпечи чувството на безопасност и доверие на участниците в групата, така че
матрицата на процеса, създаден от отношенията на участниците в групата да започне да
работи пълноценно за самите тях.
В рамките на организирания български опит по темата – рехабилитационните програми на център АСЕТ на жертви първо, второ и следващо поколение на политически
репресии и изтезания показва, че малките групи са един добре приет от участниците
формат за психологическа работа. Групите се оказват място за социализация, запознанство и преодоляване на социалната изолация, подозрителността и апатията. Освен това
срещите често служат и за взаимопомощ и споделяне на опит във връзка със социалната
и здравноосигурителната система, проблеми с жилището и възможности за работа. Очакването е новите групи да имат повече насоченост към собствения опит и личната терапия. Изследването на груповия процес и динамика в такива групи, както и изследването
на индивидуалните истории и развитие на участниците, се надяваме да даде отговори на
въпросите за трансгенерационното пренасяне на травмата, както и на терапевтичните
нужди и възможности.
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Настоящото изследване е насочено към проучване на нагласите на българските интернет
потребители за използване на дистанционни психологични услуги. Акцентът е поставен
върху тенденцията за промяна на тези нагласи в периода 2006–2008 г. Проследява се предпочитанието към вида на дистанционната връзка в зависимост от пола и възрастта.
Изследването има определена практическа стойност, ориентирайки ни в нагласите на
потребителите. Изследването е финансирано от проект ОХН–1514/2005 г., Фонд „Научни
изследвания“.
The following study focuses on revealing the attitudes of Bulgarian Internet consumers toward using
virtual methods for psychological consultations and/or support. The accent is put on the changes of
these attitudes in the period 2006–2008. The preferences to different types of Internet communication
channels based on gender and age are revealed. The study is a part of project OHN–1514/2005,
financially supported by Bulgarian National Science Fund.

През последните години интернет технологиите намират широко приложение за
оказване на психологична помощ в целия свят. Идеята за използване възможностите на
мрежата за нуждите на психологията датира от създаването на прототипа на Интернет,
проекта ARPANET.
Изследванията показват, че броят на хората, търсещи чрез мрежата психологична
подкрепа и/или терапевтични съвети, непрекъснато нараства [1, 3–4]. Това създава условия за предлагане на експертни съвети и консултации във виртуалното пространство, т.
нар. кибер-, е – или теле-психология, осъществявани най-често чрез видео-конферентна
връзка, електронна поща, беседи по мрежата (chat) и др [2, 5].
Наличните в момента електронни и телекомуникационни нововъведения са основа
за осъществяване на психологични интервенции, които се включват в понятието телепсихология. Това е нова област, която се сблъсква с много нерешени въпроси, но използването Ј може да разшири неимоверно приложението на психологията. Световният опит
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сочи, че теле-психологията е изключително полезна, когато е невъзможен личният контакт с психолог. Последното може да се дължи на разлика във времето, на невъзможност
за преодоляване на делящото психолога и пациента разстояние или по друга причина.
Нашият интерес към теле-психологията се основана на следните предпоставки:
Според проучванията на Световната здравна организация около 1500 милиона хора
по света страдат и имат нужда от психологична помощ. 75% от тях живеят в развиващите
се страни, включително и в България. Бъдещето се очертава още по-мрачно.

1. Предвижданията сочат, че само след 15 години психологичните проблеми ще са
основен здравен проблем, с който човечеството трябва да се бори. Основно място
между тях ще е отделено на депресивните състояния. Т.е. колкото по-рано се опитаме да намерим пътища за решаване на проблема, толкова по-добре.
2. Опитът на другите Европейски страни сочи, че там където са налични някакви
виртуални психологични услуги, даже и да са само в сферата на поднасяне на специализирана информация на достъпен език, интересът е впечатляващ. За пример
може да послужи проектът NetDoktor с повече от 1000000 посещения месечно или
Web4Health, който достига почти 800000 посещения при предлагане на само около
800 текста.
3. В нашата страна има търсене на подобен тип информация. Над 1.8% от сърфиращите
в Интернет търсят психологична информация и/или психологична помощ.

Постановка на изследването
Целта на настоящата разработка е проучване на нагласите на българските интернет
потребители за използване на дистанционни психологични услуги, както и проучване
наличието или липса на тенденцията за промяна в нагласите.
Изследването се основава на предположението, че с разширяване на използването на виртуалното пространство, ще се променя и отношението към използване на
различните канали за връзка с консултиращия психолог.
Задачите на изследването са:

1. Проследяване на нагласите към различните форми на връзка при дистанционно психологично консултиране.
2. Проследяване на нагласите в зависимост от възрастта и пола на потребителя.
3. Изучаване на промяната на нагласите в период от две години–2006–2008 г.

За да обхванем максимално голям брой лица, създадохме анкета, съдържаща интересуващите ни въпроси, като за събиране на информацията използвахме специалисти
от Института по психология при БАН. Въпросите не са „отворени“, защото анкетата е
пригодена и он-лайн участие. Отворени въпроси даващи възможност за изразяване на
лично мнение и дописване на текст биха затруднили много потребители.
В изследването участват доброволно и анонимно 451 лица, разпределени в две
групи, от тях 19.2% са мъже, а останалите – жени. Възрастовият интервал е от 19 до 65
години.
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Резултати
Графика 1 представя най-общо нагласите на интервюираните лица. Почти 72% от
тях биха използвали интернет технологии за получаване на психологична помощ и / или
консултации.

Фиг.1
Готовност за използване на интернет сайтове
при нужда от психологична помощ и /или консултация

Фиг. 3
Промени в нагласите при жените

При сравняване на резултатите от анкетите проведени през 2006 и 2008 година, се
очертават промени в нагласите:
По отношение на предпочитания начин за Интернет комуникация
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Фиг. 2
Предпочитан комуникационен канал

Резултатите представени на фиг. 2 ясно показват, че за две години предпочитанията
са се променили и електронната поща, като предпочитан канал за контакт, е изгубила
водещото си място. Предпочитат се както електронните писма, така и Skype програмата
– по равно, следвани от видео канала. Резултатът не е неочакван като се вземе под внимание навлизането на безплатната програма Skype. Последната е много лесна за употреба,
дава големи възможности и е финансово привлекателна с приложенията си.
Интересен резултат се получава и при съпоставка на отговорите на жените (фиг. 3).
Все повече са жените, които са склонни да търсят и да се доверят на виртуалната психологична помощ и то във възрастта след 40 години. Очевидно е нарастването в двегодишния период. При мъжете то не е така рязко изразено.
Запазват се възрастовите и свързаните с пола разлики в нагласата към използването на дистанционните психологични консултации. Наблюденията от 2006 г се потвърждават (фиг. 4). Резултатите още веднъж разкриват, че рязко се увеличава търсенето на
психологична помощ при младите Интернет потребители, между 20 и 30 години. При
мъжете търсенето нараства от 8.3% на 33% от случаите, а при жените – от 4% на 44%.
В останалите възрастови групи се наблюдават съществени различия между двата пола. Във възрастовия диапазон между 30 и 50 години жените показват по-изявена
готовност от мъжете да получават психологична помощ и консултации чрез Интернет.
След 50-те години обаче, тази тенденция се нарушава: докато при жените интересът към
този вид психологично консултиране рязко спада – до около 7.8%, при мъжете става обратното – готовността за използване на теле-психологична помощ нараства леко до 20%.
За сравнение – при проучването през 2006 този спадът при жените на и над 60 г. беше до
3% от анкетираните. Интересът на мъжете към психологичните консултации във възрастта 40–45–50 г може да се свърже и с настъпване на „кризата на средната възраст“.

Изводи
Получените данни от проведените анкети ни дават основание да формулираме
следните изводи:
Голяма част от интернет потребителите у нас търсят психологични консултации.
Те предпочитат да използват все по-съвременни методи за осъществяване на контакт
със специалисти.
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Постепенно се налага Skype програмата, като предпочитана, защото все повече навлиза в ежедневието, осигурява анонимност (ако потребителя желае), улеснява споделянето на проблеми и дава възможност както за включване на зрителен комуникационен
канал, така и за запазване на кореспонденцията. Тази тенденция е съпроводена с понижения интерес към използването на електронната поща.
Полът оказва влияние върху нагласите на потребителите на виртуални психологични консултации. Готовността за използване на дистанционните методи е най-висока
при жени на възраст 21–30 г. Най-същественото разминаване в нагласите на мъжете и
жените се наблюдава в периода 31–40 год., с приоритет на жените, които повече търсят
възможност за виртуална психологична помощ. Подобно различие, но в полза на мъжете, се наблюдава във възрастовия диапазон 51–60, и след 60 годишна възраст.
Един от основните изводи, който можем да направим от тези резултати е, че е необходима огромна разяснителна работа сред потенциалните потребители (т.е. почти всички
граждани) за възможностите, целите иперспективите на дистанционните психологични
консултации, както и за това какво представлява труда на психолога-консултант.
Нашите очаквания са, че с включването на повече потребители на Интернет ще нарасне и търсенето на психологична помощ, и все по-голямата позитивна нагласа на потребителите, стига само във виртуалното пространство да може да се намери адекватна, качествена и професионална услуга, така както това вече е организирано в други страни. Това
потвърждава изводът, че проекта е ценен и предлага нещо, от което хората се нуждаят.

Подобно изследване има определена практическа стойност, ориентирайки ни в нагласите на потребителите, то дава полезна информация на психолозите от практиката.
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Супервизията като терапевтичен инструмент
Светломира Аврамова Ковачева
гл.ас.,д-р, Катедра „Педагогика и психология“ ; ПУ „Паисий Хиледдарски“
Супервизията навлиза в психологическата практика като форма на консултиране, която
е ориентирана към персонални, групови, професионални и социални отношения. Тя е своеобразен инструмент за решаване на проблеми, произтичащи от социалните интеракции
на личността или групата. Необходимостта от супервизията е резултат от неудовлетвореността и неефективността на клиента в социалните и професионални взаимодействия. Разгледани са възможностите за разпознаване, осъзнаване и решаване проблемите на
търсещите консултиране. В теоретичен и практически план са проследени фазите на ориентиране в проблемите на клиента, техният анализ, акцентира се целите и средствата
на супервизията. Обръща се внимание на ролята на супервайзора при дефинирането на
проблемната област и целенасочените въздействия, които той упражнява, с цел активиране на ресурсите на личността, респ. групата за преодоляване на проблема.
Supervision makes its way through psychological practice as a form of consultation, orientated
towards personal, group, professional and social relations. It is a peculiar instrument for problems
solving, resulting from social interactions practiced by the individual or the group. The essential
quality of supervision stems from the client’s lack of satisfaction and ineffectiveness in his/her social
and professional interactions. Opportunities are considered for discerning, realization and solving
problems of clients who requested consultation. Phases are presented for orientation and analysis of
client’s problems in both theoretical and practical plans. The emphasis lies on supervision’s means
and goals. It is taken notice of the role of the supervisor when defining the problematic area and
purposeful influences, which he/she exercises with the intent of setting in motion individuality’s
resources, respectively group’s resources for overcoming the problem.

Терминът супервизия навлиза в психологическата практика от икономическата и
административната област, той обозначава една управленческа функция, с първостепенно значение, чиято цел е да подпомага и контролира дейността на сътрудниците и работниците при осъществяването на основните им задачи [4].
Супервизията се дефинира и като рефлексия на професионалната дейност [3]. Често професионалната ситуация се възприема и оценява от участниците в нея като неефективна, потискаща и натоварваща и това може да бъде породено от различни причини.
Супервизията е форма на консултиране и образец, който е насочен към подпомагане на специалисти и екипи, които професионално са поставени в подпомагаща, консултираща, образоваща и ръководна роля по отношение на другите. Нейната цел е да
влияе позитивно на отделната личност и на групата при извършване на практическата им
дейност. В процеса на супервизията се вземат под внимание потребностите и начините
на учене на хората в зряла възраст. Нейната основна задача е да стимулира участниците
към самоопределяне, самостоятелност и да повишава комуникативните им способности. Супервизията е словесен метод, който разглежда поведението на участниците от
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гледна точка на професионалната им роля с цел да се разшири професионалният им и комуникативен опит. Това води до по-висока професионална и личностова ефективност. В
хода на супервизита не се въвежда ново съдържание, а се използват наличните познания
и опит на супервизантите за да се провокира тяхната рефлексия. По този начин се увеличава инструментариумът за действие в професионалните ситуации. В процеса на сесиите
под ръководството на супервайзера /терапевта/ участниците обсъждат професионалния
си опит, поставят въпроси, свързани с конкретната професионална дейност, и разискват създадените професионални конфликти. Супервизията е креативен диалог, който не
дава готови решения, а е ориентиран към потребностите и желанията на участниците в
сесиите. Използвайки професионалните им ресурси, той провокира рефлексия и дава
възможност да се повиши ефективността на участниците в професионални и социални
ситуации. Супервизията е терапевтичен инструмент, който води до откриването на нови
перспективи, до повишаване на ефективността чрез увеличаване на възможностите на
супервизантите за съвместна работа, справяне с конфликтни ситуации, преодоляване на
стреса и снемане на напрежението.
Историята на супервизията като форма на консултиране е тематично свързана с
професионалната дейност. Като терапевтична и социална практика тя има четиридесетгодишна история, но въпреки това все още има дебати относно предмета на суперизията.
В научната литература се формират различни становища относно структурата и методите и. Съществуват различия и в мненията към кого е насочена тя – дали към отделната
личност, или към екипа. През 70-те години навлиза моделът за решаване на проблеми в
супервизията. Този модел е въведен през 1971 година от D’Zurilla и Goldfried [2] като доказано необходим за супервизията, тъй като влияе за ефективното и структуриране. Оформя се становището, че супервизията е процес за решаване на проблеми от личностен
и професионален характер. Когато практически една личност или работещи в екип хора
не са удовлетворени от продуктивността на своята дейност, от атмосферата и комуникативния стил се обръщат към супервизията като възможност да се преодолее проблема и
да се постигне промяна по посока на личностовата и груповата ефективност. Но в този
случай супервизантът (клиентът) не чака от супервайзера (терапевта) готово решение на
проблема, а по-скоро професионална консултация за пътищата и начините на решаване
на проблема т.е. Ролята на терапевта е по-скоро помощна: намиране на начините и средствата за решаване на проблемите.
В процеса на супервизията се открояват следните фази:[3]
•
•
•
•

ориентиране;
анализ на проблема;
анализ на целите;
анализ на средствата.

По време на първата фаза се формулира поръчката искане на участниците, която сe
дефинира от самите тях. Определя се и съдържателното ниво на темите и как ще протича терапията. През тази фаза супервайзерът следи емоционалното и когнитивното отношение на супервизантите при представянето на проблемната ситуация. Съществува
опасност в тази фаза супервайзерът да поеме отговорността и упралението при търсене
на решението и така да наруши изискването за симетрия в интерракцията. Ето защо найважно в първата фаза е да се определи начинът, по който ще протече супервизията, а не да
се изведе веднага съдържанието на поставените от супервизантите проблеми.Значимото
в тази фаза е да се постигне съгласие относно протичането на терапията. В ориентировъчната фаза трябва да се очертае рамката, трансперентна за всички участници, което
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създава у тях сигурност и доверие.Другата задача по време на първата фаза е участниците да формулират накратко поръчката си и целта на сесиите, определят се също така и
задачите на супервайзера. Встъпителният въпрос на терапевта към участниците се отнася за причината, която е в основата на желаната супервизия. Отговорите обикновено са
разнообразни като например: „Бих искал да говоря за новата си работа“ или „ Уморен съм
толкова много, но не мога да разбера причината – дали е свързана с настоящата ми работа или е някъде другаде.“, „Изживявам стрес, тормозят ме отношенията с някои колеги.“
Супервайзерът насочва и изисква клиентите да скицират и анонсират проблема си, но не
бива да допуска те да пристъпят към анализ, защото това става в следващата фаза на супервизията. В тази си роля терапевтът трябва да прояви упоритост и настойчивост, като
даже прекъсва супервизантите, когато те се опитват да навлизат в анализа на случаите.
Следващият етап на супервизията е проблемният анализ, през който супервизантите извеждат проблемите и релевантните им аспекти. Смисълът на супервизията трябва
да съответства на задачата, поставена от супервизантите по време на ориентировъчната
фаза. Идеята е да се използва предоставената от участниците налична информация, за да
се осъществи формулираната цел. Да вземем за пример следната терапевтична ситуация:
Супервизантът се намира в лична и професионална криза и се обръща към супервайзера
с искането, да му помогнат да се ориентира в причините за състоянието си. Така формулираната задача искане обаче не е прецизна. Ролята на супервайзера в този случай е
чрез подходящи насочващи въпроси да получи повече информация за конкретните фактори, които натоварват пациента. Такива въпроси са „От кога клиентът има усещане за
състояние на безпомощност?“, „Търпи ли промяна това състояние?“, „Има ли фактори,
които според него влияят на състоянието му?“. Когато супервайзерът установи връзката
между отделните фактори, които натоварват клиента му, формулира хипотеза по време
на сесията относно връзките на състоянието на клиента и факторите, обуславящи го. От
особено значение при проблемния анализ е натрупването на информация за пациента от
неговото ежедневие и реално състояние, която впоследствие се анализира на абстрактно
ниво от участниците в сесията. През втората фаза проблемите трябва да се дефинират
много ясно, а това води до конкретизиране на задачата на супервайзера. Методите, които се използват от него за анализа на реалното състояние, зависят от двете страни в
сесията, за което те се споразумяват. Такива методи могат да бъдат следните: поставяне
на въпроси, конфронтиране със ситуацията, фокусиране, психодрама и други. Понякога
супервизията може да завърши на тази фаза, защото анализът на реалната ситуация сам
по себе си е решение на поставения от супервизанта проблем. В хода на проблемния
анализ и двете страни трябва да проявят съзнателност и активност с цел прецизното
експониране на проблема.
Фазата на проблемния анализ е завършена, когато супервайзерът и супервизантът
са осветлили реалното състояние на проблемите, след което терапевтът насочва сесията
към третата фаза – АНАЛИЗ НА ЦЕЛИТЕ. По време на тази фаза се разглежда какво
клиентът иска да постигне с терапията. Ако за първата фаза е характерно само да се изведе целта на отделните терапевтични средства, то по време на третата фаза на базата
на анализа на проблема (втора фаза) се анализира желаното от гледна точка на супервизанта състояние, което би го удовлетворило. Ако по време на втората фаза се обсъждат
факторите, които създават у клиента усещането за потиснатост и неудовлетвореност, то
по време на третата фаза в центъра на анализа е формулирането на целите, които супервизанът има за бъдещото си състояние. В практиката много често целта на конкретната
сесия съвпада с целта на анализирания проблем. Всъщност по време на третата фаза на
основата на осъзнатите обективни причини супервизантът си поставя целите, чрез кои-
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то да преодолее проблема си. За да се подобри вероятността да се осъществят поставените цели и проблемът да се реши, е необходимо при формулирането на целите да се има
предвид следното:
•
•
•

целите да бъдат позитивно формулирани;
целите да бъдат конкретни;
целите, към които се стреми терапевтираният, да бъдат реалистични.

Много често клиентите формулират целта, отричайки състоянието, което преживяват. В този случай отсъства възможността за развитие на позитивна антиципация към
желаното състояние цел, защото отрицателната цел не мотивира. Ролята на супервайзера
е да стимулира позитивното преформулиране на целите, а това води осъзнаването на
конкретното средство, чрез което ще се операционализира и осъществи целта на супервизанта. Реализирането на поставената цел зависи до голяма степен от личностния потенциал на терапевтирания, от времевите дименсии и от условията на ситуацията.
Фазата анализ на целите е завършена, когато супервизантът е извел конкретни и
реалистични цели от гледна точка на желаната промяна. След това супервайзерът води
сесията към нов етап – АНАЛИЗ НА СРЕДСТВАТА, които ще дадат възможност целта
на супервизанта да се реализира. Задачата на супервайзера по време на този етап е да подтиква чрез подходящи въпроси терапевтираният сам да изведе средствата за постигане
на желаната промяна. Могат да бъдат зададени въпроси от следния тип: „Имате ли идея
как бихте могли да достигнете целта?“, „Как в минало време разрешавахте подобни проблеми?“, „Има ли средства, които не бихте използвали в никакъв случай?“, „Има ли личност, на която да се опрете, когато вземате решението си?“ и др. Терапевтът концентрира
вниманието си върху набора от стратегии, които супервизантът премисля и преценява и
това е един от смислите на този вид терапия – не само да се реши конкретният проблем,
а да се развие способността на терапевтирания сам да решава проблемите си, като разполага с по-богат набор от средства и стратегии за това. За да се подпомогнат супервизантите в избора на средства, те се подтикват към оценка на позитивните и отрицателните
им страни, записвайки ги в писмена форма. Супервайзерът подпомага този процес чрез
подходящи въпроси: „Моля, помислете за позитивните и отрицателните страни на посочената от вас стратегия.“, „Коя от стратегиите искате да използвате най-напред?“, „Коя
стратегия не бихте използвали?“, „Чрез коя стратегия и кое средство ще достигнете до
желаната промяна?“ и др.
Като търси отговори на тези въпроси, супервизантът осъзнава нуждата от определени познания, а ролята на супервайзера в тази фаза е да му ги предложи. По този
начин той допринася за правилното избиране на инструментариума и преодоляване на
проблема. По време на всички етапи на супервизията и двете страни трябва да бъдат
активни при дефинирането и анализа на проблема, при поставяне на целите и избора на
средствата за желаната промяна. Задачата на супервайзера е съвместно със супервизанта
да развива възможностите и компетенциите му за справяне с проблема.
Като терапевтичен инструмент супервизията се налага, защото допринася за бързото емоционално облекчаване на супервизанта, като снема личностното му напрежение
и натоварване. Този ефект се постига на основата на интеракцията супервайзер (терапевт) – супервизант (терапевтиран). Успехът на терапията се определя и от желанието на
супервизанта да промени поведението си и отношенията с другите. Ролята на супервайзера е да стимулира и да подпомага терапевтирания при експлицирането на проблемите
му и анализа им. Като създава чувство на сигурност и внушава уважение към неговите
проблеми, той подкрепя желанието на супервизанта сам да определи целите и средствата
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за постигане на желаната промяна. В хода на супервизията терапевтираният получава
шанс да разграничи реалния проблем от несъществуващия и да изведе проблеми, които
до тогава са били на неосъзнато ниво, поради това супервизията има не само кратковременен ефект, но тя води до поведенческа и личностова промяна, формира усещането и
нагласата за успешност у супервизанта.
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РОДИТЕЛСКИТЕ ПАТЕРНИ
ПРИ ДЕЦА С ХИПЕРАКТИВНО ПОВЕДЕНИЕ
МИЛЕНА ИВАНОВА МАНОВА
Институт по позитивна психотерапия, 0899 175 517, milenamanova@abv.bg
Клиничното оценяване на децата с ДВХ трябва да включва измервания, които оценяват не
само детското поведение и адаптация, но и взаимодействията родител-дете, родителския
психологически статус и брачното функциониране. За да се придобие цялостна картина за
социалната и икономическа среда на децата с ДВХ в семейната терапия, е необходимо да се
търси корелация между родителската дезадаптация и депресия и поведението на детето.
Не е възможно да се работи едностранчиво само за овладяване на нови патерни на поведение от детето. Важно е родителите също да са част от терапевтичния контекст. Родителите на деца с ДВХ трябва да бъдат насърчавани и обучавани за по-ефективно справяне,
а не обвинявани, като акцентът е върху това, което детето може, а не върху това, което
не може. В доклада се разглеждат някои от най – често срещаните негативни образци на
поведение.
The clinical assessment of ADHD children has to include measurements that evaluate not only
child’s behaviour and adaptation but parent-child interactions, parental psychological status
and marital functioning as well. It’s necessary to search correlation between parents’ depression
and maladaptation and child behaviour. It’s impossible to work only on learning new behavioural
patterns by the child. It’s important to include parents in therapeutical setting. In therapeutical work
the accent is into child coping abilities but not into disabilities. Parents are encouraged and teached
to use more effective strategies. This report gives overview on the most frequent negative behavioural
patterns.

Разстройството с дефицит на внимание и хиперактивност е както поведенческо,
така и емоционално развитийно нарушение.
Хиперактивният синдром обхваща хетерогенна група от деца, някои от които са с
дефицит на вниманието, други са хиперактивни, а трети комбинират симптоматиката от
двете групи. Комплексът от характеристики се описва чрез симптоми от три клъстера:
I. Дефицит на вниманието – неспособността на детето да потисне външната стимулация и свръхизявена перцептивна отвлекаемост.
II. Импулсивност – неспособността на детето да потисне вътрешните си стимули
III. Хиперактивност – необходимостта на детето да провери тези стимули и да оперира
с тях.
IV. Според Barkley импулсивността е водещ симптом от синдрома хиперактивност.
Именно заради това са и проблемните предпоставки в отношенията родител – дете
с хиперактивно поведение. По-долу са част от негативните описания на импулсивността:
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Винаги намира бърз / не винаги правилен/ отговор, когато го питаш за нещо
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Често променя настроението си
Много неща го дразнят, изкарват го „вън от кожата му“
Често се отвлича по време на учебен процес
Ако някой му крещи, отговаря по същия начин
Може да нагруби родителите си
Обича действията, не разсъждава предварително за последствията
Изисква незабавно внимание
Не може да изчаква отложено възнаграждение
В игрите не се подчинява на общите правила
Лесно забравя инструкции.
Повишава глас, спори често, отговаря негативно на критика

Като правило тези деца избират по-лесните и бързо достижими цели, за които са
необходими по-малко усилия и лесно предвидими резултати. Заниженият контрол на
поведението, а не толкова дефицитът на внимание, е белегът, който отличава тези
деца от другите. Непостоянни са при изпълнение на задачите. В някои случаи успеваемостта им е много добра, а в други лоша. Съществува изразена флуктуация между
добрите и лошите постижения, по-често срещана отколкото при другите деца. Според V.
Douglas децата проявяват необикновена способност да търсят незабавни възнаграждения. Те манифестират ниско ниво на вътрешна мотивация и изглеждат свръхзависими от
външни подкрепления, за да се включат в задачата.
Оценяването на семейната среда при децата с хиперактивност и дефицит на вниманието произтича от няколко аргумента. Счита се, че социалните взаимодействия на
тези деца с родителите и сиблингите, са доказано – по-стресиращи и негативни за всички
членове на семейството. В училище учителите са фрустрирани от факта, че децата не
отговарят на традиционните инструкции и дидактични стратегии. Родителите от своя
страна се чувстват фрустрирани, че децата им не се вместват в рамки и недоволстват от
училищната система, която е безсилна да се справи с техните нужди.
Изобилстват доказателства, че всички членове на семейството преживяват собствен психологически дистрес и са често срещани психиатричните разстройства,. Тези
смущения със сигурност влияят върху отглеждането на децата с хиперактивност и резултират като дисфункция в по-късна възраст.

Взаимодействия родители – деца. Области на дисфункция
Важността на отношенията и взаимодействията между родители и деца е свързана с
факта, че като правило в семейната система се търсят дефицити. Много често семейството остава в периферията на научните изследвания и анализи. Допуска се, че има взаимна
обратна връзка между родители и деца, която води до реверсивен семеен ефект. Не са
еднозначни родителските въздействия върху децата и не са добре изучени родителските
стилове в семейства с деца с ДВХ. Обичайно е критичното отношение към родителите на
деца с ДВХ и стремежът към обвинение единствено и само върху родителите.
В изследване от 1979 г. Barkley и Cunningham [7] доказват, че хиперактивните деца
са по-малко отстъпчиви, по-негативни, ниско концентрирани към определени задачи и
не са склонни да следват майчините насоки.. Зрелостта и редуцирането на симптомите
на ДВХ помага за намаляването на степента на конфликти. Но все още си остава тенден-
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цията към повече наставления и негативни коментари от страна на майките на децата с
ДВХ, отколкото в нормалните семейства. Подобни резултати докладват Mash и Johnston
през 1982 г. Според Campbell [7] конфликтите преобладават в структурирана ситуация, в
която има поставени задачи, отколкото в свободното общуване и игра.
Полът на децата не играе голяма роля в тези взаимодействия. Тенденциите към
противопоставяне са общо взето еднакви за момчета и момичета.
I. Родителски стилове на възпитание

За майките е характерно, че са по-негативни, не твърде отзивчиви към посланията
на децата си и по-командващи.
Следователно основното ни допускане е, че майките на хиперактивните деца проявяват императивен стил на родителстване.
Родителският стил е подчинен на амбивалентност. Родителите са прекалено изискващи, критични, наказващи, заплашващи и рядко връщат позитивна обратна връзка
към детето. Амбивалентността означава, че не са последователни в избора на родителска стратегия. Любовта на родителя съществува под формата на строга справедливост,
ако очакванията на любов и внимание не се приемат. Във възпитателната ситуация това
са родители, които ту наказват строго, ту са прекалено либерални към детето, като че
ли го неглижират. Преобладават изискванията за послушание и автоконтрол от страна
на детето, а в същото време липсват похвали и поощрения. Детето като че ли е в непрекъсната ситуация на незнание как да постъпи, за да угоди на родителските очаквания.
Няма ясно дефинирани граници на позволеност и непозволеност. В повечето случаи родителите на деца с хиперактивно поведение демонстрират висока толерантност и висок
праг на търпимост към проявите на детето. В същото време рядко наказват детето или
ако го накажат, степента на наказание не съответства на провинението. Наказанията се
отличават с по-голяма суровост, твърдост и неочакваност. Заради неопределеността на
наказанията и тяхната непредвидимост децата живеят в ситуация на постоянна фрустрация. Родителите на децата се фокусират върху поведението на децата, като по-малко
внимание се обръща на контакта родител – дете, неговата емоционална и съдържателна
страна. Емоционалната страна на контакта включва способността на родителя да дава
и да получава любов, търпение и да съществува като фигурата – образец. Съдържателната страна на контакта с детето включва правила, културални изисквания и базово
познание за морал. Родителите изискват от детето. Често това се непропорционални изисквания за постижения и декларативно добро поведение, които са непосилни за децата
с хиперактивност.
Любовта се дава, когато изискванията за академични и поведенчески достижения
са изпълнени. Следователно любовта трябва да се заслужи, тя не е еквивалентна и имплицитна.
II. Наказанията като негативна родителска практика

Важна характеристика от интеракцията родител – дете е степента, в която детето е позитивно стимулирано, както и наказвано. Въпросът към родителите по време на
психологическото консултиране е: как наказвате и как поощрявате детето си. Доказано
е, че родителите, които са константни в родителските си стратегии за възнаграждения
– наказания, съдействат на детето да намали симптомите на хиперактивност. Тези, които са несистематични в избора си на стратегия, не подпомагат този процес. Малко се
обръща внимание на това, че неприятните въздействия като забележки, повишаване на
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тон, подигравателно отношение могат да намалят нежелателните прояви, но могат и да
ги усилят. „Това се случва, когото единственият шанс на детето да привлече вниманието
върху себе си, е негативното поведение. Много често раздразнението на родителя и нежелателното поведение на детето взаимно се подкрепят и усилват.“ [4].
Когато разрушителното поведение на децата продължи, без да е намалено, родителите започват да издават по-чести заповеди и насоки, особено такива, насочени към
контрол на импулсите на децата. Това са ограничителни команди, които обаче с течение
на времето оказват все по-малка промяна в поведението на децата с ДВХ. В един момент
родителската фрустрация може да резултира в издаването на заплахи, в опит да бъде мотивирано детето да се подчинява и изпълнява. Там, където този подход се проваля, родителите са склонни да пробягват до физически наказания и твърд дисциплинарен надзор.
Обичайните молби на родителя към детето често са неефективни. Често молбите са или
заповедни, множествени, прекалено рационално-обяснителни, или молби от типа договаряне „ако, то... „. Всички тези опити могат да доведат до усещането у родителя за провал
и до повторение на механизма на заучената родителска безпомощност. В това състояние
родителите на правят никакви или минимализират усилията си да налагат заповеди на
децата си, оставяйки ги да правят каквото си искат. Заучената безпомощност води до
все по-прогресивно отдалечаване от децата и дистанцирано, безучастно наблюдение на
поведението им. В крайна сметка родителите абдикират поради невъзможността си да
произведат промяна в поведението на децата си въпреки всичките си усилия за справяне.
Майчините оплаквания в тези случаи са за депресия и повишена тревожност.
В изследванията на родителската диада дете – родители все по-често се обръща
внимание на двупосочността в семейната социализация на агресията. / Lytton, 1990/
[1]. Характеристики на детето като импулсивност, темперамент, негативизъм и неустойчиво внимание силно повлияват родителското отреагиране. Допуска се, че е възможно
отрицателната родителска тактика да е реакция на неуправляемото, опозиционно и агресивно поведение на детето. Поведението на детето рефлектира върху родителите и
стила на възпитание, а действията на родителите формират поведението.Не съществува
единствена причина за развитие на агресивно и антисоциално детско поведение. Това е
реверсивна множествена детерминация на поведението в процеса на развитие.
Обичайните наказателни средства като забележки, викове, напляскване се срещат
често във възпитателната практика. Този подход постига бърз ефект за кратко време, тъй
като залага на страха на детето от наказания. Впоследствие е възможно детето да развие
тревожност или да стане резистентно към родителските наказания. Страничните ефекти са свързани с трайното установяване у детето на неадекватни поведенчески патерни,
като постигането на желания с крясъци и бой. Родителското наказание би трябвало да
е придружено от обяснение и да се обмисли алтернатива, заместваща нежеланото поведение, тъй като детето се научава какво не бива да прави, но не и какво трябва да се
прави. Съвременната консултативна практика с децата изключва физическото наказание
като възпитателно средство. Вместо това с детето се преговаря, като се подкрепят възнаграждаващо добрите поведения, а неприемливите не се възнаграждават. Това са т.нар.
жетонни подкрепления, които изграждат система от поощрения и лишаване от поощрения. Фигуративно се използват жетони – знаци, които носят стойност за детето, когато
целим промяна в поведението му и които впоследствие се заменят с важни за детето
договорки, като оставане до късно, повече игра навън или с компютър, любимо ястие и
т.н. Важно е да се преговаря с детето какво означава за него да бъде възнаградено. При
по-малките деца възнаграждаващите стимули се дават непосредствено и често, но при
по-големите е възможно дейностите и стимулите да се получават всяка седмица.
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В последно време се дискутира въпросът доколко е уместно единствено външното
подкрепление за манипулиране на поведението. Все повече се набляга на развитието на
вътрешна имплицитна мотивация и саморегулация на детето за развитие на умения [8].
Най-пълен модел на неефективни родителски прийоми на възпитание описва теорията за „Принудителен семеен процес“ на Патерсон /Patterson, Reid & Dishion,1992/ [1].
Този модел постулира три основни факта за дисфункционално семейно съществуване:
1. Обмяна на твърди и несъгласувани помежду си родителски наказателни мерки, които постепенно привикват детето към агресивни и антисоциални рефлексии. Отношенията са моделирани от висока конфликтност и силен негативен афект, така че
детето се научава да използва агресията в качеството Ј на социален инструмент за
постигане на цели и урегулиране на междуличностни отношения.
2. Родителите недостатъчно дават наставления и като цяло се отличават със слаб контрол върху детското поведение. Това е индикация за развитие на бъдещо отклоняващо се поведение /делинквентност/.
3. Слабо позитивно присъствие в живота на детето-индикация за повишен риск от поява на хиперактивност и агресия. Положително присъствие означава: похвала за добро поведение; насърчаване; наставления и препоръки за просоциално поведение;
използване на положителна стимулация за повишаване на автомотивацията на децата; предоставяне на избор, вместо издаване на заповеди и изисквания за безусловно
подчинение; положителна реакция към инициативите на детето.

Таблица 1,
Връзка между методите на семейното възпитание и антисоциалното поведение на детето, източник: Конър, 2002

ІІІ. Родителски конфликт

За родителите на деца с ДВХ е по-вероятно да имат брачни проблеми, отколкото за
тези на нормални деца (Befera & Barkley, 1985; Cunningham et al., 1988) [7]. Тези открития не са винаги очевидни в някои изследвания (Barkley, DuPaul, & McMurray, in press-a;
Mash & Johnston, 1983c) [7] и може да са свързани с комбинираните симптоми на деца с
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дефицит на вниманието и хиперактивност, които имат същевременно и опозиционно
разстройство(Barkley, Fischer, et al., in press-b/ [7]. Дали опозиционно разстройство ще
се открие у децата с ДВХ отчасти се дължи на степента на брачна дисфункционалност и
психиатрични проблеми на родителите в семействата на тези деца. Според Barkley семействата с ДВХ имат до три пъти по-висока степен на раздяла и/или развод на биологичните родители, отколкото семействата на нормалните деца (54% срещу 15%; Barkley,
Fischer et al., in press-a). Според Матанова [3] в семействата на децата с хиперактивност
стресът се индуцира от тревогата, свързана с проблема, но може и да допринесе за детската хиперактивност в семейства, в които конфликтите са чести.
Вирджиния Сатир /2005/ [5] твърди, че в ситуация на конфликт ДВХ се явява като
средство за туширане на напрежението между двамата родители. Така естествено се измества фокусирането от родителската проблематика към детската.
David Rabiner & Durham /2006/ [7] са на мнение, че отглеждането на дете с трудности в поведението създава повече предпоставки за семеен дистрес. Те считат, че родителите демонстрират по-високи нива на брачна неудовлетвореност, отколкото родителите
на деца без ДВХ. Често пъти родителската терапия и възможността да споделят фрустрацията, свързана с отговорностите по отглеждането на дете с хиперактивност, се оказва
полезна.
Съществуването на агресия също се обосновава с родителската и семейна дисфункция.
Тя е силно свързана с по-крайната и по-широкоразпространена дисфункция в различни области на детската адаптация; има предиктивна функция относно по-ниските
академични постижения, повече са изключванията от училище, по-голяма е и злоупотребата с различни вещества, по-чести и повторяеми са поведенческите проблеми и антисоциалното поведение.
Отношения на децата с ДВХ с техните бащи.
Отбелязва се, че децата са по-малко негативни и разсеяни, когато комуникират с
бащите си вместо с майките. Причините за това, че бащи може да имат по-малко трудности с децата си, отколкото с майките, не са напълно изяснени, но има някои вероятни
обяснения. Едно от тях е свързано с непропорционалния дял от времето, което всеки
родител прекарва с детето си с ДВХ, особено по отношение на изпълнение на задължения или конкретни задачи. Майките са тези, които поемат по-голямата част от грижите,
вниманието и задълженията по отношение на децата. Бащата по-рядко регулира поведението чрез правила, по-рядко повтаря заповедите си и по-бързо наказва за несвойствено
поведение. Случва се бащите да неглижират диагнозата при децата с ДВХ, представяйки
я за нормално, буйно поведение или да виждат в детето си своя собствен модел на поведение от детството. Често бащите се съмняват в родителската компетентност на майките
и твърдят, че децата им нямат нужда от помощ.
Отношения на децата в тинейджърска възраст с родителите
Robin, Kraus, Koepke & Robin (1987) [7] изследват взаимоотоншенията юноши – родители и достигат до извода, че съществуват големи комуникационни дефицити между
деца с хиперактивност и дефицит на вниманието и техните родители. Наблюдават се повече гняв и негативен афект в решаването на спорове, както и по-често обсъждане на стари проблеми, свързани с учебната успеваемост или междуличностни конфликти. Счита
се, че родителите имат по-ригидни възгледи в сравнение с родителите на нормално адаптиращите се деца, че трудно допускат независимо мнение и пренебрегват автономност-
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та на детето си. Обикновено приписват лошото поведение на лоши намерения. От своя
страна децата приемат родителските мнения като крайно несправедливи и нечестни.
ІV. Семейни психиатрични проблеми

Родителите на децата с ДВХ също така може да имат разнообразни психиатрични
разстройства, най-често срещаните от които са поведенчески проблеми и антисоциално поведение (25–28%), алкохолизъм (14–25%), хистерия или афективни разстройства
(10–27%) и разстройства на ученето (Cantwell. 1972; Morrison, 1980; Morrison & Stewart,
1971, 1973b; Singer et al., 1981) [7]. Дори ако не злоупотребяват с алкохола, родителите
на децата с ДВХ консумират повече алкохол, отколкото родителите на нормалните деца
(Cunningham et al., 1988). Biederman, Munir, & Knee (1987) [7] и Biederman et al. (1989)
също докладват по-голямо разпространение на афективни разстройства, особено на депресивни разстройства сред родителите и братята и сестрите на децата с ДВХ (27–32%) в
сравнение с контролна група (6%).
V. Майчина депресия

Майчината депресия рефлектира върху качеството на грижите за детето и върху
перцепциите на майките към детското поведение. Майчиното възприятие за отклоняващото се детско поведение и маладаптация е силно изострено. Депресираните жени
оценяват децата си като по-девиантни, отколкото са обективните оценки на децата, може
би заради по-ниската им толерантност към лошото поведение
Изследванията на Hops /1987/ показват, че дисфоричният афект на майките резултира в незабавно потискане на детето и родителска агресия към него.
Колкото по-депресивни са майките, толкова са по-малко съдействащи. Те възприемат света като враждебно място и отчитат високи стойности също по скалата на брачна
неудовлетвореност.
Там, където има майчина депресия и брачни проблеми у майките на децата с ДВХ,
ще се срещат дори по-високи нива на детско непокорство и агресия, отколкото в семейства, където майките са само депресирани или дистресирани в брачно отношение. Доказано е, че те са по-саркастични в обръщенията си към детето, склонни към оплаквания и
защитно поведение.

Обобщение
В семейната терапия е необходимо да се търси корелация между родителските проблеми и възможностите за редукция на родителската дезадаптация и депресия и поведението на детето. Не е възможно да се работи едностранчиво само за овладяване на нови
патерни на поведение от детето. Важно е родителите също да са част от терапевтичния
контекст.
•

•

Клиничното оценяване на децата с ДВХ трябва да включва измервания, които оценяват не само детското поведение и адаптация, но и взаимодействията родител-дете,
родителския психологически статус и брачното функциониране, за да се придобие
цялостна картина за социалната и икономическа среда на децата с ДВХ
Необходимо е да се дистанцират клинично ДВХ от разстройството с противопоставяне и предизвикателство. ДВХ е развитийно разстройство, докато РПП се поддържа от семейни характеристики, влияе се от условията на социално приемане и
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отхвърляне и често е свързано с враждебност и насилие в семейството. Родителите
на деца с ДВХ трябва да бъдат насърчавани и обучавани за по-ефективно справяне, а
не обвинявани, като акцента е върху това, което детето може, а не върху това, което
не може.
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Психодраматично изследване
на символа и символизацията
Надя Любомирова Матеева
д-р, 0887 31 71 61, nadia@gyuvetch.bg
Изследването на категорията символ, както и на процеса на символизация, като индивидуален акт на съзнанието, имат важно значение за обяснението на много фактори и
прояви на човешкото поведение. Психодраматичният подход e един от най-адекватните
методи за изследване на символи в психологическия процес, тъй като в него се съчетават
методите на вербалните психологически теории и терапии – от една страна, и методите
на действените – от друга. С това този подход се оказва една уникална съвкупност за изследване на различните вариации на човешкото поведение и обхваща най-пълно неговите
многобройни символни прояви. Предмет на настоящото изследване е понятието символ,
от гледна точка на значимостта му като психичен факт през призмата на психодраматичното разбиране. Общият преглед на психодраматичното разбиране за символа в
полето на психологията дава една по-цялостна и ясна представа както за понятието
символ, така и за многобройните му форми и сфери на приложение в човешката практика. В работата е показано как, чрез метода на психодрамата, се използват разнообразни
символи от индивидуалния свят на човека, които подпомагат изразяването на чувствата
и емоциите, и усилват интензивността на индивидуалните преживявания, при използването на разнообразни форми на психодраматичната игра. Този метод се основава на
предположението, че изследването на чувства, формирането на нови отношения и модели
на поведение под различни символни форми, е по-ефективно при използването на действия,
сходни до истински житейски ситуации, отколкото – единствено на вербални методи.
The study of category symbol, and the processes of symbolization – as an act of the human conscious,
has an important role for explanation of many steps of human behaviour. Psychodrama – as
a therapeutical method, is one of the most adequate manners for studying of the symbols in the
psychological process, because of the fact that psychodrama is a combination of verbal psychological
theories and therapies – from one side; and from another – all the methods of action. Because of these,
psychodrama is an unique combination for study of different manifestations of human behaviour.
Main object of our study is the psychological concept for symbol from the view of psychodrama
perspective. This point of view gives more-complete idea of symbols and its unending applications
in human practice. In this study is shown how through psychodrama method, people use different
symbolic actions to express more easily their emotions and to strenthen their personal experiences.
The main idea of psychodrama method is that by using actions, which are most near to the real life
situations, not only by verbal techniques, but the studying of human emotions, making new relations
with other people and examination new models of behaviour by different symbolic actions, is more
effective.
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Възникването и развитието на психодрамата е свързано с името на изследователя
Джейкъб Морено1. В този метод се използват техники от театъра, чрез които клиентът
може, с помощта на различни вербални и невербални символи да изиграе минали, сегашни или очаквани житейски ситуации и роли, опитвайки се да ги разбере по-пълно и
по този начин да постигне катарзис по отношение на тревожещите го проблеми. Изиграват се или се преиграват значими събития, за да се помогне на участниците да разпознаят
или преживеят различни скрити чувства, потискани до този момент, да съумеят да ги
изразят пълно и с това да се насърчи изпробването на ново, по-ефективно поведение.
Морено прибягва до обяснения на психичния живот, които произтичат от процесите в групата или от предписаните от културата социални роли. Това позволява преживяванията да бъдат показани и видени, (а не само разказани и чути). Психичните проблеми
стават по-цялостно достъпни за съпреживяване и с телесните им прояви – стойка, тонус,
движения, и с разположението на телата и предметите в пространството на ситуацията.
Веднъж извадени наяве, човешките проблеми стават по-податливи към контрол. По този
начин е възможно те да бъдат видени от очите на повече хора, а не само през представите
на терапевта. А погледите, пречупени през различен жизнен опит конструират различни
версии на проблема. Това е предпоставка за дискурс, а дискурсът е най-сполучливата
среда предоставена на човека за работа с истината.
На практика, психодрамата е сполучливо пригаждане на психотерапевтичната идея
към основната черта на човешките факти, свързани с преживяванията, със смисъла на
отношенията.
Джонатан Фокс пише, че на Морено повече, отколкото на който и да е друг, се дължи преходът от терапия на индивида към разбиране на междуличностовите компоненти
на психичния живот2. Негово е откритието, че всички ние сме актьори на сцената на живота, и едновременно с това притежаваме безкрайна сценична фобия. Морено установява силата и значението на състоянието „тук и сега“ и на спонтанната креативна среща
и освен това е един от хората, спомогнали за откритието, че думите не са нищо друго
освен символи.
Неговите театрални модели на размяна на роли, помощен аз, игра на роли и симулиране на роли поставят началото на теорията му за превъплъщаването и изиграването. Той пише за използването за използването на социалния универсум, за работата, за
играта, за научаването, за гражданството и за цялата концепция за социалния атом и за
социалното пространство. Той е един от първите, които развиват възгледа, че пациентът
е ко-терапевт, а не обект на помагащия.
В основата на всички трудове на Морено в социометрията (измерването на взаимоотношенията), социодрамата (драмата на групата) и психодрамата (драмата на индивида)
са залегнали няколко общи теми, първата от които поставя ударение върху играенето и

1

2

Първата група за обучение по психодрама в България, известна като София І, стартира през
пролетта на 1989 г., водена от г-жа Габриеле Висман-Брун (Gabrielle Wiesmann-Brun), Швейцария и д-р Йоран Хогберг (Goran Hogberg), Швеция. Първи последовател на Габриеле Висман-Брун в България е д-р Давид Йерохам, който провежда активна работа за популяризиране на психодрамата – както на ниво теория и идеи, така и на ниво практика – психодраматерапия, -обучения, -консултации, -супервизия и др., и основава първите български групи по
психодрама, като поставя началото на психодраматичното движение в страната, което става
все по-стабилно и утвърдено.
Fox, J. The essential Moreno: Writing on Psychodrama, Group Therapy and Spontaneity, Springer
Pub Co, 1988
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действието. „Човекът е изпълнител на роли“3, казва Морено. Концепцията на Морено за
психичното здраве почива на идеята за личността, владееща много роли, за индивид с
голям репертоар от роли и гъвкавост да действа по подходящ начин, в подходящ момент.
Действието освен това е същината на подхода му към терапията. Той казва „основната
характеристика на техниката на психодраматичния сън се състои в това, че сънят не се
разказва, а се играе“!
В психодрамата пациентът, наречен протагонист се подканва да сподели своя личен
вътрешен свят, независимо колко е особен той е в този процес се валидизира индивидуалността. Класическата психодрама представлява групов терапевтичен процес, в който
се използва като инструмента игровата импровизация изучаване на вътрешния свят на
клиента. Психодрамата, по същество се явява такъв вид игрово изкуство, което отразява
актуалните проблеми на клиента, а не създава въображаеми сценични образи.
Следователно, психодрамата се явява първият метод за групова психотерапия, разработен за изучаването на различни личностови проблеми, мечти, страхове и фантазии.
Тя се основава на предположението, че изследването на чувства, формирането на нови
отношения и модели на поведение е по-ефективно при използването на действия, сходни
до истински житейски ситуации, отколкото използването единствено на вербални методи. Интензивността на преживяванията се усилва при използването на разнообразни
психодраматични прийоми, особено играта с разнообразни символи от индивидуалния свят на човека, които подпомагат изразяването на чувствата и емоциите.
Още от зараждането си психодрамата има за цел да изгради терапевтична обстановка, която си служи с живота като модел, да интегрира в нея всички модалности на
живеенето, като започне с общите символи – време, пространство, реалност и космос
и обхване всички детайли и нюанси на живота.
Наблюденията от настоящата работа са свързани с личните ни преживявания в
психодраматичните сесии от нашата практика в психодраматичната школа на д-р Давид
Йерохам4.

Символни функции на ролевата игра
Ролевата игра е свързана с усилията на хората да се изправят пред неизвестното, т.е.
да насочат своята потребност да контролират, или поне до известна степен да участват
в силите, които оказват влияние върху съдбата им (още от дълбока древност). Затова в
много ритуали са включени ролеви игри на религиозна тема, като омиротворяване на
наказващите богове, угаждане на добрите и т.н.
Друга функция, осъществявана с помощта на ролевата игра и отново свързана с
отношението към неизвестното, е честването на особени жизнени събития в жизнения
цикъл на индивида. И тук ролевата игра е използвана като средство, чрез което хората
изразяват своите надежди за бъдещето, когато всеки от тях влиза в нова фаза от жизнения си цикъл. По този начин са създадени множество символични ритуали, включващи

3
4

Морено, Дж. Основи на психодрамата, изд. Отворено общество, С., 1994
Авторът изказва своята благодарност на д-р Давид Йерохам* за възможността за участие в
обучителна група по психодрама, за идеите и съветите по отношение на проведеното изследване (Д-р Давид Йерохам е основател на Фондация „Психотерапия 2000”, директор на магистърска програма „Артистични и Психосоциални Практики” към Нов Български Университет,
психиатър, психодрама-терапевт, -обучител, -консултант и –супервизор).
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изпълнение на ролева игра, за да се отбелязват необикновените събития като раждане,
женитба, смърт, както и най-различни други церемонии за посвещаване в тайнство.
Поведение на ролева игра се проявява също така и във връзка с ритуали, създадени
с цел да потвърдят обвързаността към общоприетата ценностна система и общото наследство. Не само необходимостта да се потвърди принадлежността към голямата група,
към обществото е давала тласък за създаването на подобни ритуали, но потребността да
се видиш в историческа перспектива, като носител на социокултурната традиция, която
пренася миналото в настоящето, е настоящето в бъдещето. Ритуали, свързани с утвърждаването на човешката самоидентичност са наблюдавани както на обществено, така и
на личностно равнище. В единия случай става дума за повторно изиграване на легендарни събития от историята на дадено общество, а в другия се изиграват семейни традиции,
поддържани в продължение няколко поколения.
Ролевата игра намира приложение и като начин на общуване в междуличностните
взаимодействия. Тук вече става дума за ролева игра като индивидуална форма на изразяване, за разлика от по-горните случаи, където тя бе разглеждана в контекста на институционализираните ритуали. Хората често прибягват до конкретно пресъздаване на
разкази и случки на идеи или мнения вместо вербално описание, защото често предполагат че демонстрацията предава по-ясно желаното послание. Подобни предпочитания
се наблюдават не само в културите, където вербалният ек е недостатъчно развит, но и в
модерните общества, които използват изключително сложни и абстрактни езици.
Друга често наблюдавана и споделяна тенденция на ролевата игра е способността
да намалява чувството за безнадеждност и неувереност, чувството за страх, да внушава
надежда, да формира и укрепва усещането за собственото Аз, да лекува, да помага за
по-доброто взаимно разбирателство между хората. Затова няма и никакво съмнение, че
огромното удовлетворение то ролевата игра, наблюдавано още сред примитивните хора,
произтича от способността Ј да задоволява основни психологически потребности, както
и от присъщите Ј терапевтични качества.
Оказва се, че ценността на ролевата игра много зависи от контекста, в който е изразена.
В основата на създаването на психодрамата, Морено е запленен от значимостта
на творческия акт, и дълбоко е заинтересуван от идеята за Божеството в смисъла на Бог
– като върховен творец. Той вярва, че способността на хората да творят е фундаментално качество и именно това богоподобно качество, присъщо на хората, създава и ги
прави отговорни за своето собствено творчество. В търсене на детерминанти, които да
подпомагат творческия акт, Морено достига до понятията спонтанност и момент. Тези
понятия са използвани за формулиране на неговата теория „спонтанност – творчество“
– основата на психодраматичния метод (Морено, 1964г.).
Спонтанността може да де характеризирана от четири независими форми на изява.
Драматичната спонтанност се отличава с това, че придава обновяване и жизненост на
чувствата, действията и словесните изкази, които са повторения на това, което индивидът е изпитвал хиляди пъти преди това. Креативната спонтанност създава нови организми и нови форми на изкуство, както и нови модели на средата. Първичната спонтанност е значима с това, че представлява уникално разширение на вече съществуващото.
Последната форма на спонтанността е т.нар. уникалност на реакцията – т.е. спонтанните
реакции трябва да бъдат навременни и нито с твърде силна, нито с твърде слаба интензивност.
Друго важно понятие от психодраматичната теория на Морено е творческия акт.
Идеята зад това понятие е, това че трябва да се прави разлика между самия творчески акт
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и някои от неговите крайни продукти. Творческите действия представляват трансмисията, чрез която спонтанността изявява себе си в жизнения процес. Една от забележителните отличителни черти на творческия акт поради това е, че той съдържа елемент на
изненада. Той е неочакван, защото изплува на повърхността, в повечето случаи внезапно и непредсказуемо. Този аспект произтича от наблюдението, че вдъхновенията, които
предизвикват творческия акт, превъзмогват ограниченията на реалността с цел да я променят. Самият Морено казва „в творческия акт действа нещо предхождащо и намиращо
се извън дадената действителност“5.
Процесът на загряване в психодрамата също е важна съставна част от цялата теория на Морено. Въпреки че той не е дал завършена теория на мотивацията, прави едно
общо заключение – хората притежават стремеж, който може да бъде описан като „глад за
играене“, който е вроденото желание на хората за действие. Това желание подхранва от
една постоянна сила, наречена загряване – процес, който подготвя хората и ги готови да
се впуснат в спонтанно – креативно поведение (фиг.1).
Основната цел на психодрамата се изразява в насърчаване спонтанността на клиента, която намира израз чрез творческия акт, случващ се „тук и сега“ е фокусиран върху
действителното поведение на хората. Точно затова и върху творческия акт може да се
въздейства още в момента на неговото възникване. Процесът на промяна или лечение се
постига чрез катарзис и чрез тренинг. Морено определя две разновидности на катарзиса
– чрез действие и чрез интеграция. При първата форма става дума за активно участие на
клиента в процеса на драмата, а при втората – става ду за участие под формата на идентификация с положението и проблемите на другите участници в групата. Основната цел на
ролевият тренинг е предизвикването на спонтанност у участниците, както и разширяване на съществуващия ролеви репертоар чрез методите на ролевата игра.
Определянето на съдържанието на сцената зависи от видовете символи,
които водещият е различил в процеса на наблюдение на ролевата игра на протагониста. Този вид символи в психодрамата обикновено говорят за действителна
или потенциална област на затруднение в поведението на протагониста. В психодрамата
се говори за няколко вида символи, които водещия използва в хода на всяка сесия.
Най-общо видовете следи в психодрамата се разделят на вербални и невербални. Обикновено в психодрамата поради факта че затрудненията на протагониста се изразяват
чрез действие, невербалното поведение е по-богат източник за генериране на различни
символи, отколкото традиционните вербални форми на психотерапия. Освен това, много важен факт в психодрамата е този, че несъответствието между вербално и невербално поведение само по себе си често също се оказва много важен символ.
Вербалните символи могат да се проявяват по различен начин. Те могат да бъдат
преки вербални изявления, направени от протагониста. Други вербални следи са по-незабележими тъй като не се предлагат директно от протагониста, а по-скоро произтичат
от направените от водещия изводи от представените описания. Те могат да бъдат изразявани под формата на ирационални мнения, непостоянство при излагане на серия от
случки, или чрез символично значение на думите, избрани за описанието на даден факт,
мисли или чувства.

5
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Невербалните символи са много по-трудно уловими и изискват много добри способности за наблюдение у водещия.

Има и символи, основаващи се на несъответствието между вербалното и невербалното поведение на протагониста.
Методът, използван от водещия за подбора на символите води до съставянето на
сценария за разиграваната психодраматична сцена. Това налага допълнителното обсъждане на значението и важността на символите, тяхното отношение към поставянето на
сцените и ефекта от използването на различни стратегии за подбор на различни символи
върху оформянето на съдържанието на сесията.
Един от начините за разглеждане и разбиране на символите в психодрамата е
те да бъдат разглеждани като знаци за начало на спонтанни творчески действия. „При спонтанните действия се създава първоначалното впечатление за безформеност... в хода на развитието им става ясно, че те взаимно си принадлежат като тоновете
на една мелодия... безпорядъкът е само външен, отвътре съществува постоянна движеща
сила...“6
Символите също се проявяват като намеци, неоформени понятия или фрагменти от идеи. Както началото на всеки творчески акт те първоначално нахлуват „безформено“. Именно затова те се нуждаят от среда, в която да изразят систематично. Тази
среда обикновено се осигурява от водещия под формата на сцена или ситуация, при която актът да може да бъде консумиран с цел да задоволи потребността. След това, оформянето на съдържанието на сценария е съвместно усилие и творчески акт, споделен
между водещия и протагониста. Протагониста осигурява символите, а водещия помага
да се поставят сцените, подреждайки ситуационните обстоятелства и осигурявайки необходимите условия, които да улеснят действията на протагониста и той да постигне
психотерапевтични ползи.
В психодрамата съществуват главно два типа стратегии за съставяне на сценарий
– самоинициирана и външноинициирана. При първия тип стратегия е важно, че свободата за определяне на съдържанието на сценария е изцяло в ръцете на протагониста.
Сцените се изграждат около символите, осигурени само от протагониста. Установено е,
6
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че съществува връзка между състоянието на готовност на протагониста и предлагането
на подходящи символи. Следователно липсата на значими символи може да означава, че
протагонистът все още не е готов да се изправи пред проблема. Когато водещия има хипотеза за представените теми, но няма предложени символи от протагониста, той трябва
да се въздържи от поставяне на сцени, свързани с тази хипотеза, докато не се появят подходящи символи. Подборът на символи се ограничава само с тези, представени по един
или друг начин от протагониста.
При външноинициираната стратегия символите могат да идват както от протагониста, така и от водещия. Тук се смята, че докато протагонистът осигурява основната
информация по проблемни за него теми, водещият е този който може да извърши интерпретациите и преценките, както и да формулира причините за тяхното възникване.
Най-добрата препоръка при методите за подбор на символи в психодрамата е комбинация от двете гореописани стратегии.
Различните преживявания от срещите се извършват в контекста на „тук и сега“, независимо дали изиграването се отнася до минало или до очаквано събитие. Очакваните
събития се изиграват в настоящето, за да може клиентът по-добре да види възможностите за избор и разрешаване на конкретната ситуация. Чрез преживяването, назоваването
и освобождаването на различни силни чувства участниците в психодрамата, а дори и
публиката, не само наблюдаваща, но и силно съпреживяваща сцената, успяват да видят,
преживеят, а с това и разберат по-добре проблема и конфликтните ситуации.
Психодраматичният метод се състои от пет основни компонента, действащи като
символи, а именно:
•
•
•
•
•

Сцена;
Водещ;
Протагонист;
Помощни Аз-ове;
Публика.

Постигането на разбиране за самите себе си, на своето поведение и неговото отражение върху другите е една от целите на психодрамата, която се постига чрез интерпретациите, осигурени от водещия. Интерпретациите в психодрамата са основно два типа:
вербални и символни. Символните интерпретации по-скоро се осъществяват по време
на фазата на действие, докато вербалните се предлагат по време на заключителната фаза.
За разлика от вербалните, символните интерпретации са единствени и уникални само
за психодрамата. Използването на символните интерпретации се изгражда на основната предпоставка за поведенческите терапии, базиращи се на симулацията, а именно че
терапията се провежда чрез езика на символите на действието. Елегантността на този
метод за интерпретация много често намалява съпротивата на протагониста и му помага
по-лесно да приеме нова, различна гледна точка от своята.
Протагонистът (от protos –първо и agony – болка) е субектът, които полежи на
промяна в опредена посока. Психодрамата е място, където протагонистите могат да се
срещат в една символна форма със своите мечти, фантазии и след това в действителност
да преживеят, да усетят и да видят последствията от своите фантазии. Те могат да изпробват нови и алтернативни начини на поведение, без да са потиснати или заплашени
от ефекта на възможните последствия. Психодрамата е метод не само за копиране на миналия и сегашен опит, но е и метод, който предлага повече от реалния живот на ежедневието. Протагонистите са насърчавани да се държат по начина, по който те винаги са искали, но са били неспособни, уплашени или обезсърчавани да го правят. В психодрамата
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протагонистът е един. Дори когато ситуацията изисква двама души – например съпрузи,
водещият трябва да прецени кой да бъде протагонист, и кой помощен Аз.
В психодрамата членовете на групата изпълняват главно три функции – на потенциални протагонисти, помощни Аз-ове, както и да осигуряват подкрепа като група, при
необходимост. Символните изображения, осъществени от добавъчните участници може
да не са точни копия на обективната реалност, но я наподобяват по задоволителен за протагониста начин. Те са достатъчно сходни до неговата обективна реалност, за да могат да
го накарат да повярва, че е изправен все едно пред истинските неща. Възприетата роля
трябва да бъде портретирана по такъв начин, че да е достатъчно автентична, за да накара
протагониста да си представи, че сцената, която се поставя, е истинска.
По време на работа, психодраматичният процес преминава през няколко основни
фази:

•

•
•

Фаза на загряването;
Фаза на психодраматично действие;
Фаза на дискусията.

Морено е описал необходимостта от период на загряване с основно предназначение
да подготви участниците за предстоящите преживявания по време на процеса на групова
работа. По време на фазата на загряването участници трябва да почувстват сигурност, че
средата в която работят е безопасна. Освен това, за тази фаза също е много важно между
участниците да се изгради климат на доверие. Фазата на психодраматичното действие се
състои в изиграването на минала или настояща ситуация или очаквано събитие, както
и преработването Ј с помощта на водещия, помощните Аз-ове и публиката. Водещият
използва различни психодраматични техники, направлявайки протагониста в изследването на нова територия и получаването на ново разбиране, като постоянно внимава
да не го пренатовари със собствените му емоции и преживявания. След изиграването и
постигането на катарзис и прозрение, фазата на психодраматичното действие може да
завърши.
Фазата на споделянето, дискусията и последствието се състои в опита да се интегрира и осмисли току-що преживяното от протагониста и от участниците в групата.
Останалите участници, без протагониста, които е бил потопен в мощни собствени преживявания, се приканват да споделят собствени наблюдения и преживявания, съобщавайки как сесията е въздейства върху тях.
По време на фазата на психодраматично действие се използват различни техники, насочени към спонтанното изразяване на чувствата. Водещите могат да разчитат на
някои от стандартните психодраматични техники като – размяна на роли, дублиране,
огледало, магически магазин, проекция в бъдещето, работа със сънища и др. – или пък да
изобретят свои собствени.
Обобщеният извод, който можем да направим от изложеното до тук е на основата на идеята, че постигането на успешна психодрама е свързана с чувствителността и
уменията на водещия по отношение на символите, които групата и нейните членове заявяват под една или друга, осъзната или не до там осъзната, вербална или невербална
форма. Психодрамата като метод за работа със символи, може да бъде свързан с мощна
терапевтична намеса, която може да доведе до освобождаване на потискани чувства, а
на тази база – и до по-дълбоко себеразбиране и до различни конструктивни промени в
поведението на частниците.
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Огненият ритуал – архетипен образ
на творческото вдъхновение
и личностната промяна
Даниела Добромирова Първанова
Магистър, Общински детски комплекс – Козлодуй
0887 231 206, d.parvanova@abv.bg
Целта на доклада е да представи различни аспекти от креативната работа с огън, която
е резултат от личен или групов творчески процес. С похвати от областта на движенческия театър в комбинация с истински огън, юношите от младежката театрална формация „Три-четири!“ изобразяват огъня като символ, напълнен с личен смисъл и съдържание,
а етапите на приемане и овладяване на ритуалните формули отразяват процесите на
лична трансформация. Интерпретирайки значението и непреходните послания на огъня,
юношите в театралната трупа откриват неговия аналог в процеса на творческо вдъхновение – неизменна част от търсената личностна промяна и групова идентичност.
The aim of this report is to represent different aspects of the artistic work with fire, which is the result
of individual and group processes. By using methods from the field of the physical theatre and in
combination with real fire, the participants in the youth theatrical formation “Three-four!” represent
the fire as a symbol full of individual points of view and content. The levels of accepting and mastering
the rituals’ formulas are a reflection of the individuals’ personal transformation. By interpreting the
meaning and the eternal messages of fire, the adolescents in the theatrical troupe discover its analogy
in the process of creative inspiration, which is a constant part of the sought personal change and
group identity.

Изходна позиция
Особено чувствителни към новите социални изисквания по време на промените
в юношеска възраст са емоционално ранимите и преживелите предишни психологически травми сред подрастващите. Това налага в опита на младежката група за експериментален театър „Три – четири!“ към Общински детски комплекс – Козлодуй,
наред със сценичните изяви, да се търсят и множество цели, свързани с личностното
развитие и самоопределение на младите хора. Театралната трупа в момента наброява
13 участника, повечето от тях – деца с нездравословна семейна среда, поради което
груповата артистична практика е изцяло насочена към подобряване на социалните модели за адаптация, пречупени през особеностите и характеристиките на юношеската
възраст.
Започнали фаза на изграждане на Аза, като етап от човешката индивидуация, младите хора от театралната трупа преминават през множество болезнени сътресения: чувство на „различност“, тъга или дистанциране. „Несъвършенството“ във външния свят
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и това на вътрешния вече се превръщат в осъзнати проблеми. Предстои справяне с все
още неразбраните вътрешни импулси и външните изисквания на социалната среда. И
ако детското стъпало на съзнанието не се сблъсква с проблеми, защото психологията
на индивида е все още без силно изразени вътрешни конфликти и изцяло зависеща от
семейната среда, то в по-късната юношеска възраст, каквато е възрастта на участниците
в театралната трупа, на преден план се манифестират поредица от вътрешни противоречия и съмнения, продуцирани от осъзнаването на собствения Аз и неговото „излизане“
в социалното пространство.
Така множеството проблеми пред повечето у младите хора в артистичната формация се обединяват в неспиращия конфликт между стремежа към съхраняване на детството и натиска от променените изисквания на средата. Това противоречие се изразява
в присъщата на тази възраст криза на идентичността. И тъй като привичната за юношеството съпротива към „разширяване“ на живота не би могла да се преодолее изведнъж,
пред младите хора от театралната трупа застава болезненият въпрос за отделянето им от
групата на децата и преминаването им към групата на възрастните, за да може успешно
да бъде повлиян техният социален статус и правото им да бъдат пълноправни членове
на обществото.
В контекста на културната история на човечеството, генерираното още в родовообщинния строй посвещаване или инициация в етапите на индивидуално развитие
често е свързвано с редица „болки на прехода“, аналогични с противоречията и кризите
на идентичността в юношеска възраст. За да се смекчи този преход, в древността той е
придружаван с обредност – специфични актове и ритуали на преминаване, вариативни
в различното време и пространство, но водещи към своя общ обединяващ смисъл – „временната смърт“, реализирана във връзката „живот – смърт – нов живот“ и допълвана с
преодоляване на „препятствията“, през които трябва да мине младият човек, но вече като
„герой“, достигащ своята психологическа зрелост.
И тъй като съвременните млади хора нямат подобни узаконени ритуали на изпитания, те несъзнателно сами ги инициират, като индиректно търсят своето себедоказване.
Същевременно, чувството на духовен недостиг и нуждата от омекотяване на силно агресивното звучене на епохата, в повечето случаи закономерно се компенсират с появата на
архетипни образи, които се явяват и в подкрепа на трудностите във възрастовия преход
в юношеска възраст. Така – с внедряването на пречистващи и съзидателни символи в
груповите практики, пред младите хора в театралната трупа се открива възможност да
разберат, че те не биха се интегрирали в социалните стереотипи, ако преди това не са успели да преживеят личния си опит да се изправят сами срещу обществото. „За да влезеш
в огъня, се иска смелост!“, по думите на участниците. Илюстрация на подобен „бунт“ в
артистичната формация е именно афинитетът към необичайни, смели и рисковани артистични техники, демонстриращи несъгласието с конвенционалните културни форми
на себеизразяване.
Тази съпротива срещу „общоприетото“ сценично изкуство намира своя отговор
именно във все още новото за България младежко огнено изкуство, наречен „Въртене
на огнен пой“. В творчеството на младежката група за експериментален театър се появява силата на огъня като реален партньор, движещ мотив и символ на промяна. С
времето огненото изкуство трайно привързва участниците към себе си, а работата с
огъня се оказва не просто временно любопитство и интерес към поредната арт-техника. Именно тази свързаност и отдаденост на огъня, необяснима и за самите участници,
провокира търсенето на причините за привличането към огнената стихия в юношеска
възраст.
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Огненият пой – вид ритуал
за инициация в юношеска възраст
„Пой“ означава топка, завързана на въже, а завъртането на огнения пой представлява своеобразен танц с огън в различни хореографски комбинации, произвеждащи
множество образи, картини и послания. След първата си среща с огненото изкуство, театралната формация предприема самостоятелно усилено изучаване на огнения пой и тъй
като методите на работа в групата са насочени към личната инициатива на подрастващите, всяко едно ново начинание или „откритие“ бива подкрепяно и стимулирано, с цел
добиване на лична увереност и развиване на креативност, които пренесени в условията
на социалния живот на участниците биха донесли вече и своя нов смисъл.
Произлязло от Нова Зеландия, огненото изкуство става все по-популярно сред младите хора, а сред „въртящите огън“ дори вече се говори за обособяване на своеобразен вид
„пой-култура“. И докато маорите от Нова Зеландия са използвали поя за развиване на сила,
координация и гъвкавост, запаленият пой в съвремието се явява препратка към добиване
на нови физически възможности и атрактивност в себепредставянето, като успоредно на
втори план, се постигат и множество варианти за решаване на емоционални проблеми,
свързани с изискванията на възрастта, в която се намират участниците. Преминавайки
през огненото изкуство, младите хора придобиват нови умения, научават „тайни“ и получават знания, които се разполагат под формата на ритуални елементи в сценария на огнения пой. В процеса на работа се оказва, че въртенето на огнения пой приблизително следва
структурата на традиционния обред за посвещаване: отделяне на индивида от обществото, пограничен период и връщане към колектива, но вече с нов социален статус.
В контекста на инициацията, предварителната подготовка за огнения пой може
да се приеме като временно откъсване от привичностите на ежедневието и намиране на
различен смисъл в ново начинание. Младите хора сами откриват нужната им информация за огнения пой в интернет, осъществяват комуникация с други „огнени“ трупи, един
от друг се учат да боравят с огъня. Подготовката може да се интерпретира като „въвеждане“ в нова реалност, както и като вид „приготвяне“ на огнения реквизит преди той да
бъде запален, като самият огнен реквизит се явява аналог на вътрешните „инструменти“
и модели, присъстващи като психични образувания у участниците.
Самата подготовка за огнения пой протича във вид на ритуализирано действие, в
което всеки знае задачата си, добре отрепетирана преди това. Монтират се саморъчно
направените реквизити, което се случва с помощта на другите. Опушените вериги и груби железни скоби, с които се сглобяват елементите на огнения пой, по думите на участниците, намират своя аналог в тъмната, демонична страна на огъня, като част от „чистилището“ – резултат от неговата разрушаваща функция. Мистичното усещане се засилва
допълнително от миризмата на горяща газ и облаците дим при огнените етюди. Не случайно младите хора се шегуват с „дяволската си функция“, защото според тях „овладяването на разрушителя е в силата на демона“, съгласно древните митове. На субективно
ниво предстои среща именно със скритата част на несъзнаваните процеси и превръщане
на вътрешните психични сили в активни и осъзнати. Именно подготвянето за огнения
пой е процесът, в който участниците създават у себе си нагласа за възприемане на риска
и преодоляване на страха от срещата с непознатото, а създаването на предварително положително отношение към огнената стихия предопределя и истинската среща с огъня,
респективно – с вътрешните послания у всеки един от тях.
Реквизитът за огненото въртене съдържа няколко елемента, най-важният от които е „горящата топка“ на огнения пой. Свързвана с образа на слънцето и наричана от

...

801

участниците „кълбо от енергия“, огнената топка е винаги в центъра на огнения танц, притежава своята обединяваща и притегателна функция и създава представата за цялостност както на самата огнена игра, така и на реализираната личност в контекста на успешното преодоляване на най-трудното препятствие в огнения пой, а именно – въртенето на
огъня „около себе си“, т.е. интегриране на целостта през индивидуалното пространство.
Произлизащ от древните бойни изкуства, „огненият стаф“, като елемент от реквизита на огнения пой, отразява стремежа към победа и завоевания у младите хора.
Приоритет на момчетата в групата, в огнения стаф, наричан още „Тоягата“, младите хора
откриват образа на „битката“ и „оръжието“, присъщи на източните бойни изкуства и
намиращи своя аналог в стремежа към самоопределение и автономност. Символ на активност и силно изразено мъжко начало, интегрирането на образа на огнения стаф дава
възможност на младите хора да изработят нови умения за изразяване на своя личен бунт
и същевременно за запазване на индивидуалните параметри – първо на физическо равнище, а след това и като елемент на социалната им адаптация.
Изразеното женско начало също присъства сред елементите на огнения реквизит
и най-добре се илюстрира чрез „огнените пръсти“, изобразяващи „криле на птица в
полет“, по думите на участниците. Символ на стремежа към свобода, красота и духовно
прераждане, с огнените пръсти играят предимно момичетата в театралната трупа. Не
случайно в една от огнените постановки на театралната трупа главен герой е славянската
Жар птица, а сюжетът търси своя аналог в птицата Феникс, част от египетската и раннохристиянската символика и представляваща смъртта, възкръсването и вечния живот.
Така през саможертвата, мекотата и отдаването на другите, участниците в групата откриват смисъла на умението „да създават“ както във външния свят, така и по отношение на
личното себеприемане и личната самопромяна.
Запалването на огъня юношите свързват със запалването на „енергията“ – психичната енергия у всеки един. Своя огнен реквизит участниците палят „един от друг“ или от
общ съд, в който предварително гори огън и който, по думите на младите хора и по подобие на митологичните интерпретации, е вид своеобразно „огнище“, свързано с „центъра
на живота“ и с колективното начало. Така „разгарянето“ на реквизита, както и на вътрешните пространства у участващите, се случва „заедно“ както във физически план, така и в
сферата на разговорите и мисловните пространства, които се откриват пред тях. Групата
се оказва поле на нови „опитности“, в което всеки „прехожда“ през всеки, а младите хора
добиват чувството за взаимност и подкрепа, усещане за подобие и принадлежност към
референтна общност. В групата усещането за мощ се усилва, а постигнатото с огъня е
„споделено“ и утвърдено като побеждаваща лична стратегия в смисъла на колективната
и личната цялостност.
Въртенето на огнения пой заема централна част в схемата на съвременното огнено изкуство, обхваща зоната на прехода от покой към „разгаряне“ и след това – угасване, символизира прегаряне на старите предишни модели на самоопределение и появата
на ново самочувствие през нов личен опит. През атрактивните и трудни за изпълнение
огнени комбинации – символ на преодоляването на „препятствието“ и аналог на „пътя
на Героя“, младите хора добиват чувство за значимост от проявените нови специфични
умения при справянето с предизвикателствата със стихията. Самите „поъйри“ са силно
впечатлени от приликата им с образа на Ковача в древногръцката митология и неговото
припокриване с ролята на Алхимика, който „моделира безсмъртието в огъня на пещта
си“ и извършва „алхимично пречистване“. Свързват себе си и с даоистите, влизащи в
огъня без да се опарят, за да се „освободят от човешката си същност“. Същевременно,
близо и до древните български магически практики, управлението на стихията в огнения
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пой създава у участниците чувство за мощ и контрол, както и усещането за „извън-лична“
сила.
Именно в този етап на огнения пой, младите хора споделят, че „огънят става част
от самите тях“ и в това именно взаимодействие се случва усещането за „необяснимото“, чийто аналог участниците намират в силата на волята и вдъхновението, категорично проявяващи се при танца в огнената стихия. Не случайно, у младите хора присъства
стремеж към „огнената завеса“ като елемент на огнената хореография и представляваща
според митологията символ на преход между „старото и новото“, „между тленното и нетленното“, а преминавайки през огъня, според участниците, „човек се променя и става
безсмъртен“. Така „безсмъртието“, в смисъла на личностната интеграция и според древните обреди, става по-лесно постижимо именно в тази зона на среща между несъзнаваните психични сили с осъзнатата активност на личността, а рискът в огъня е този, който
стимулира събирането на двете гранични психични реалности, в резултат на което се
появява ново – трето духовно измерение. Това новополучено трансформиращо значение, което се случва на „границата“ между реалния свят и ирационалното усещане, дава
у участниците чувство за нов поглед върху самите себе си и усещане за нова личностна
сила.
Гасенето на огнения пой представлява ритуална раздяла с огъня, прехвърляне
на контрола от огнената стихия – вече навътре към себе си, същевременно – завръщане
към реалната социална ситуация, но вече с нова увереност от преминалото изпитание.
Пренесено в личен и социален план, гасенето на огъня, често пъти придружавано с викове и гневни възгласи, може да бъде възприемано като символно представяне на раздяла
с индивидуалните съпротиви срещу личната промяна, както и с угасване на предишните
„удобни модели“ на реакция – вече ненужни и изчерпали своя енергиен заряд с напредването на новия преход във възрастта. След загасването на огнения пой младите хора
изпитват различно чувство на удовлетворение, автономност и независимост, същевременно – спокойствие и емоционален баланс.

Креативни подходи при работата с огън
Тъй като процесът на индивидуация е несъзнаван и е възможен предимно, когато
човек съзнателно създава своя лична свързаност с него, в театралната трупа непрекъснато се търсят начини за осъзнаване на собственото развитие, най-често през прилагане на различни подходи и техники за развиване на творческо въображение и креативно
мислене.
През изкуството, като един от пътищата за разпознаване на несъзнаваните психични съдържания, участниците се учат да „чуват“ огъня, да „виждат образи“ в огъня,
както и да се срещат с „огъня вътре в себе си“, за всеки един – „открит“ по различен начин и променящ се през собственото му въображение и „вътрешно зрение“. Разкриват се
доминираните от чувствата съдържания на фантазните образи, а „разчитайки“ огнените
послания през метода на активното въображение и творческата визуализация,
младите хора успяват да се идентифицират с личните послания на психичното вътре в
тях. Така „малкото вътрешно огънче се превръща в хиляди звезди в небето“ или в „анимационен герой“, „огнените искри стават пищна огнена завеса“, а „от тъмното се появява
танцуващият голям Огнен човек, който носи горящата енергия, за да се случи „личното“ запалване“. В процеса на работа, символът на огъня предразполага юношите от театралната трупа да „позволят“ на неговите значения да се съединят с техните първични
представи за стихията и така да осъществят своеобразно свързване, идентичност и ин-
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теграция със стихията на собствените им емоции. Именно работата с личните проекции
разкрива креативността у младите хора, като с това архетипа на огъня непрекъснато се
преплита със своя адекватен за юношеството израз в действителността, проектиран в
личното творчество на участниците в театралната трупа.
Реагирайки на огнените послания, младите хора разбират, че танцът, ритъмът
и припяването, несъзнателно проявяващи се в творческия процес, се явяват силно „зареждащи“ ритуални елементи, в древността прилагани като външен стимул за активиране на психичната енергия към действие. На тяхната енергетизираща сила се дължи и
голяма част от въздействието на съвременното огнено изкуство – не случайно огненият
танц се придружава от ритъма на тарамбуки, дайрета, маракаси и мелодията на собственото припяване.
Именно в личното си творчество участниците преминават през процес на обективация на получените през метода на активното въображение фантазни образи и съдържания на несъзнаваното. В работата се търси индивидуалният ритъм и „личната“ песен
на участниците, не се задават предварителни параметри на звученето, целта е всеки да
мобилизира личните си вътрепсихични послания, за да могат те да бъдат интегрирани
активно на съзнателно равнище. С възможността за физическо моделиране на стихията
през движението, юношите се отделят от „силата на реалния огън“, за да изместят центъра на активността вътре в себе си. Така овладяването и играта с огъня в съвременното
огнено изкуство добиват вид на едно символично представяне на разбирането и управлението на собствената вътрешна реалност през индивидуалните възможности.
Посредством множеството асоциации, продиктувани от личния смисъл в символните образи и с помощта на метода на амплификацията, многото значения на огъня,
припознати в личните възприятия и проекции на участниците, се оказват пряко свързани с интерпретацията на българския фолклор и световната митология. Именно смисълът
на ритуала като средство за „преминаване“ през възрастта предизвиква и по-дълбинното
търсене на връзките между древните обреди и съвременния огнен ритуал на младите
хора от театралната трупа, изразени най-ярко в тяхното авторско творчество. Прилагайки активни и креативни подходи към символния трансфер между огнените обозначения
и вътрешните си светове, в авторското си творчество юношите от театралната трупа
правят опит за оживяване на древните митични образи през една съвременна сценична условност. За своите етюди младите хора предприемат продължителни проучвания
на митологията и българския фолклор, така огнените представления излизат извън
рамките на „механичното въртене на огън“ и добиват вид на приказка, легенда или мит,
изказани чрез езика на модерните артистични послания.
Търсещи подобие на своя огнен пой, участниците откриват, че няма друг символ
в българските вярвания извън огъня, който по по-добър начин да символизира „пречистването от старото и приемането на новото“, като ритуалните практики най-ярко се
припознават в празниците на „Баба Марта“, „Св. Четиридесет мъченици“, „Благовещение“, „Еремия“. По подобие на българските обичаи, смисълът на съвременното огнено
изкуство се идентифицира като „очистващ, предпазващ, предизвикващ бъдещото плодородие“ и най-често отбелязващ „прехода от стария сезон към новия“ – функции, обозначаващи в контекста на юношеска възраст именно процеса на инициация и посвещаването
в новата биологична, социална и психологическа зрелост.
Особено знаков огнен обичай за младите хора по време на пролетните ритуали е
„Сирни заговезни“, чийто аналог е местният ритуал „Оратниците“, по време на който
младите хора от театралната трупа вземат реално участие със свои огнени представления. Именно през въртенето на „оратника“ и „огнените стрели“, свързвани с образа на
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слънцето и интерпретирани във времето като вид слънчева магия, младите хора откриват дълго търсеното подобие на своя огнен пой в българския фолклор. Така навлизането
в митологията и българските традиции създава чувство за идентифициране и участие в
една своеобразна „свръх-сила“, така у младите хора се създава усещането, че те не са „отделни“ и „сами“, а принадлежат към общочовешки ценности и концепции.
Универсалният език на символа прави огнените представления на театралната
трупа особено търсени от публиката, независимо от пол, възраст и социален статус. Не
случайно до този момент, рядко през погледа на аудиторията се намира логично обяснение за бързото „привързване“ към този вид изкуство, защото то се оказва не просто предаване на информация, а концентрирано общуване на базата на своеобразна и първична
чувствителност, същевременно по силен и индиректен начин се заявява усещането за
групова идентичност – подпомага пътя на социализирането и включването в ситуацията
както на „играещите“ с огъня, така на „припознаващата“ се в огъня тяхна публика.
През груповите дискусии и груповото консултиране младите хора адаптират
новите знания и опит, получени от творческите занимания към своето реално социално
ежедневие. В работата със символа участниците разбират, че архетипният образ на огъня е метафора, а символните интерпретации са безкрайни и позволяващи на личния им
опит да се напълни с нови гледни точки и позиции. Става ясно, че огънят непрекъснато
бележи своята променливост и крайност в посланията, които предава: „любов“, но и „омраза“; творчество“, но и „разрушение“; „горене“, но и „тлеене“. Същевременно между двата крайни полюса на изява съществуват и безброй други нюанси на смислови значения,
които в процеса по опознаване на огъня, участниците отчитат: „неговата мощ“, „уют“,
„чувството, че ти се подчинява“ и същевременно „не подлежи на контрол“, „той е жив, но
трябва да се внимава с него“, „ако се възгордееш, той може да те опари“.
Още в етапа на тренировките, като част от запознаването с огъня, става ясно, че
както стихията има своята двойнствена страна, така и психичното у човека притежава
способността както да твори, така и да разрушава, а идеята за осъзнаване и промяна на
личните вътрешни процеси е тази, която ще балансира привидните крайности както на
обективно, така и на субективно равнище, същевременно – ще отвори път на нови индивидуални възможности. Прекарвайки аналог между огнената сила и младежкия заряд в
юношеска възраст, участниците установяват, че както огънят, така и човешката личност
не може да бъде възприемана едностранчиво и именно доближаването на противоречията и тяхното обединяване дава възможност за нов поглед върху целостта на съществуването и идентифицирането не само с една единствена съзнавана житейска нагласа. Младите хора разбират, че успоредно със съзидателния елемент, в огъня присъстват и сили,
изпепеляващи „старите и предишни ценности“, на чието място ще трябва да застанат новите идеи. Същевременно в контекста на взаимодействието на природните стихии, участниците в огнения пой оприличават елемента „огън“ с промяната, която ще превърне
досегашните им чувства – несигурността и пасивността, „присъщи“ на елемента „вода“
– в едно ново и различно състояние, свързано с духовността и креативна сила на творческото вдъхновение. Така младите хора приемат силата на вътрешните си конфликти като
източник на развитието, кореспондиращо с идеята за цялостната личност. Участниците
се „учат“ да съучастват на промяната в себе си и да приемат, че смелото вземане на решения съдейства на тяхното лично развитие, а оттам и на стремежа им към цялостност и
автономност, изразени като основна цел в ритуала на инициация.
През посвещаването в огъня, младите хора разбират, че именно вдъхновението от
творчеството е процесът, който „управлява“ огъня и самите тях като творци на собствения си живот. От своя страна, фактът, че самите участници са носители на творческия
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процес създава утвърждаване на стабилна житейска нагласа към доверие в личната им
активност и креативност. Така вътрешната потребност, изразена в необходимостта от
смяна на стратегиите в юношеска възраст, „преоткрива“ в огъня неговото трансформиращо значение, а потребността от пренастройване на нов ритъм на поведение и начин на
живот преминава в ново разбиране за себе си и ново усещане за собствената сила през
една различна социална нагласа за себедоказване и себеприемане.

Обобщение
Съединяващ вътрешните дълбини на човека с външната безкрайност, в процеса на
работа символът на огъня проявява своята обединителна, възпитателна и терапевтична
функция, като поставя юношите в огромна система от свързаности, както във вътрепсихичното им пространство, така също в обкръжението на близкия социум и в полето
на общочовешката културна памет. По този начин различните изисквания на личността
и на обществото, представени пред юношеската възраст, намират своето балансиране в
трансцендентната функция на огнените послания, а именно: свързване и хармонизиране
на противоположностите, съдържащи се в огнения символ, тяхното съотнасяне към личността на подрастващите, а оттам и личното трансформиране и „прехождане“ от едно
човешко поведение към друго.
И тъй като процесът на индивидуация е както строго личен, така и социално ангажиран процес, овладяването на огнената стихия не би било възможно без взаимното групово съпреживяване на огнените послания в техния стремеж за реализация във външния
свят. Така в контекста на обредната символика, огненият пой се явява вид съвременна
ритуална форма, пресъздаваща елементите на инициацията в младостта, а своеобразната
отдаденост на огъня възпроизвежда и основните послания на юношеската възраст, подчинени на стремежа към автономност и самоопределение – елементи с особена важност
по пътя към интегрирането на цялостната личност, при която пасивността на детството
ще трябва да отстъпи на съзидателните сили на младостта, а безпомощните досегашни
детски модели – да се трансформират в нови активни печеливши стратегии на младия
човек.
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В търсене на себе си – групово творчество
в юношеска възраст
и процеса на личностно израстване
Даниела Добромирова Първанова
Магистър, Общински детски комплекс – Козлодуй
0887 231 206, d.parvanova@abv.bg
Споделям убеждението, че като психолози можем да оптимизираме диалога си с младите
хора чрез креативни практики, които търсят обединението си в достъпен и цялостен модел за комплексно подпомагане развитието на психосоциалния статус на подрастващите.
Ще разкажа за опита си от стимулиране на групов творчески процес, като средство за себепознание и себеизменение. Той се използва под формата на експериментален театър от
младежката формация „Три – четири!“. Младежката формация работи предимно в областта на т.н. „театър на движението“ – тип мултимедиен спектакъл, като постигането
на крайния сценичен продукт обслужва предварително поставените цели за постигане на
лична адаптация и социална интеграция на участниците. Групата в момента включва
предимно юноши с емоционални проблеми от нездравословна семейна среда. В контекста
на актуалната проблематика, груповата работа закономерно очертава своите основни
двойни цели: постигане на личностно израстване с помощта на творческия процес и стимулиране на личностно самоопределение с подкрепата на груповите взаимодействия в екипната работа.
In my opinion, we, as psychologists, can optimize our dialogue with young people by creative practices
which look for their union in an accessible and completed model for complex promotion of the psychosocial status development of young people. I will share my experience in stimulation of group creation
process as an instrument for self-knowledge and self-change. It is used in the form of experimental
theatre by the youth formation “Three-four!”. The youths work mostly in the field of so called “physical
theatre”– a multimedia performance which final stage product services the preliminary aiming
at achieving a personal adaptation and social integration of the group members. The group now
includes mostly adolescents with emotional problems caused by an unhealthy family environment.
In the context of current topic, the group work regularly outlines its main double goals: achieving a
personal growing-up with the help of creation process and stimulating a self-determination promoted
by group interactions in team work.

Актуална проблематика
Решаването на основните противоречия на юношеската възраст в практиката на
младежка група за експериментален театър „Три-четири“ към Общински детски комплекс-Козлодуй показва, че стимулирането на личното и колективно творчество се явява
един от ефективните подходи за подпомагане процеса на личностно самоопределение
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и израстване на юношите. Артистичната формация е с близо 15 годишна история, във
времето преминава през различни форми на театралния жанр, за да добие сегашната си
визия на експериментална работилница, в която модерното изкуство и арт-похватите
са органична част от креативния групов процес. Групата работи предимно в областта
на т.н. „театър на движението“– тип мултимедиен спектакъл, като постигането на крайния сценичен продукт обслужва предварително поставените цели за постигане на лична
адаптация и социална интеграция на участниците.
Със самото си създаване, артистичната формация планира извънучилищни дейности в област „сценично изкуство“, като първоначално заложените цели са насочени
предимно към пълноценна реализация на свободното време на юношите и стимулиране
на техния творчески потенциал при завишена степен на надареност. В този контекст, години наред младежката театрална трупа работи с известни имена на българския театър
– представя пиеси по класически произведения на българската и световна драматургия.
Традиционният стил на работа продължава до момента, в който младежката формация
поставя своя първи авторски спектакъл, изграден изцяло по идеи на младите актьори.
Срещите със собствените преживявания, пресъздадени на сцената, изцяло променят
подходите към творческите изяви и предварителния репетиционен процес, а креативните техники и театрални похвати постепенно изменят своята първоначална сценична
насоченост и категорично изместват посоката си към личността на юношите, с техните
основни противоречия и начини за справяне с проблемите в обкръжаващата ги социална
среда. Така, неусетно във времето, акцентите в работата на театралната трупа се оказват
изцяло ориентирани към областта на психологическата превенция и психопрофилактиката, като успоредно с работата в сферата на изкуството за деца и юноши, на втори план,
но с приоритетно значение, артистичната формация започва неформално да се реализира и като своеобразна малка терапевтична общност.
Според статута на общинските детски комплекси, театралната трупа наброява 13
участника, като групата е смесена – хетерогенна. Включването в нея е на доброволен
принцип, такси за участие не се заплащат. Заниманията обикновено се провеждат четири
пъти седмично, обхванати в два учебни часа, предвидена е и индивидуална работа. Всяка
година групата се обновява, част от нейните членове завършват гимназиална степен на
образование, на тяхно място постъпват нови – групата е изцяло отворена и динамична
откъм присъствие и мотивация за участие. Поради променящия се във времето стил на
работа, приемът в театралната трупа вече не търси задължително наличие на музикални
и артистични дарования и насочености. Разчита се основно на юношеския интерес, насочен предимно към идентификация с референтна група, каквато се явява младежката
театрална формация. Не случайно новопостъпилите се оказват в групата поради лични
приятелства с участниците, без да заявяват предварителна мотивация за работа в областта на театралното изкуство. С времето се очертава и общия признак, характеризиращ
членовете на театралната трупа, като всички те се оказват обединени от сходни проблеми в семейната среда, рефлектиращи в последващата им социална адаптация.
При постъпването си в групата, голяма част от участниците се характеризират със
своеобразна „затвореност“, отчуждение и проблеми в емоционалната сфера. Някои открито изразяват състояние на „заучена безпомощност“, придружено от негативни установки
за себе си, за настоящето и за бъдещето. Много от членовете на групата разкриват недоверие в собствените си възможности във вид на малоценностни изживявания, като при някои от тях следствията са в резултат на претърпяно насилие в миналото, трудно понесена
загуба на единия от родителите, преживени драматични събития, свързани със смърт на
приятели и близки от семейството. Същевременно, преобладаващата част от участниците

808

Българското списание по психология, бр. 3/2007

са деца от нездравословна семейна среда: семейства на разведени родители; алкохолна зависимост на единия от родителите; семейства, в които съществуват елементи на насилие,
както по отношение на единия от родителите, така и по отношение на децата.
Присъщо за повечето от участниците в театралната формация е отчитането на психологически бариери в социалната адаптация, изразени в безпокойство относно това, че
се различават от другите, от връстниците, от съучениците. Важен е въпросът „Кой съм по
отношение на другите?“ на фона на болезненото чувство на отчуждение към съществуващия бит и нравствени стойности в масовото обкръжение. Безапелационно отхвърлящи
обкръжаващия ги социално-културен модел, юношите в театралната формация търсят
своите нравствени изображения, проектирайки вътрешните си нагласи и състояния в
произведения от областта на музиката, театъра, изобразителното изкуство и прозата.
Това от една страна засилва чувството им на идентичност с артистичната формация, от
друга – тревожни се оказват елементите на „затваряне“ в рамките на групата. И тъй като
психологическите бариери се явяват всъщност „проявени действия“ – неадекватни в
новата ситуация, пред членовете на театралната трупа с всеки нов авторски спектакъл
се поставят различни предизвикателства, насочени към установяване на нови поведенчески модели, отработени и „отрепетирани“ първо на сцената на репетиционния процес,
едва след това – прехвърлени в реалното им социално обкръжение.

Психосоциални подходи и креативни практики
Отделните проблеми на участниците определят и насоките на групово обсъждане на проблематиката, с което стартира и цялостния репетиционен процес, а работата с
конкретните лични преживявания се оказва помощно средство както за преодоляване на
собствените страхове и отрицателни установки, така и за по-късното „структуриране“ на
авторските сценарии на театралните постановки – тип „сюжет по лични преживявания“.
При груповия анализ, груповата работа и груповото консултиране става ясно,
че и други имат подобни преживявания на трудно детство или прояви на насилие, и че
човек всъщност не е толкова сам и „отделен“. Това намалява чувството за алиенация, от
друга страна създава стабилна групова принадлежност и пространство, в което участниците смело могат да говорят за своите чувства, страхове и нагласи, като по-късно ги „обличат“ в подходяща креативна или сценична форма, без това да предизвиква „учудване“ и
неприемане. Именно привързаността, получена в театралната трупа, е своеобразно доказателство за приемане от страна на околните, същевременно това помага на младите хора
да „примирят“ себе си със заобикалящото ги обкръжение. Снемат се бариерите и страха
от това, че са „различни“, същевременно се постига значимо чувство на принадлежност,
което тушира едно от основните противоречия в юношеска възраст, а именно: противоречието между стремежа към общността и стремежа към автономност – ясно изразени
сред участниците през тяхното усещане за „неразбиране“ от страна на външния свят.
Откривайки своето подобие в останалите, членовете на театралната трупа получават и тяхната подкрепа за своеобразна независимост по отношение на групата. Така
групата, а в последствие и сцената, се превръщат в тренировъчно поле, на което може
да се отрепетира зависимостта и независимостта, като средство за укрепване на Аза. И
тъй като всеки един от участниците, поради своите малоценностни изживявания, има
потребност да бъде в центъра на вниманието, груповата работа предлага удачно разположение на силите, с което успешно може да се противостои на агресивните прояви, както
и на нарцистичните гледни точки, присъщи на юношеската възраст и често проявявани
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по време на репетиционния процес. Понякога, при изявена емоционална проблематика,
установена в груповата работа, участниците в театралната трупа преминават и през индивидуално консултиране в сътрудничещия консултативен кабинет към Център за превантивна и възпитателна работа с деца. Чести са случаите на работа с родителите и
близкото обкръжение, провеждат се и общи родителски срещи, на които се прави обзор
на цялостното развитие на групата, както и на отделните нейни участници.
Театралните етюди и психодраматични техники са насочени основно към самоопределението при участниците. И тъй като този процес в юношеска възраст напомня
на непрекъснатата смяна на реквизит, маска и костюм, в провокираните от самите тях
тренингови форми на работа младите актьори могат да се „видят“ отстрани, „проиграни
от останалите“, както и да усетят в кой „образ на себе си“ се чувстват най-сигурни. През
възможностите на словото, на невербалната комуникация и на мета-езика, участниците
успяват по-вярно да идентифицират актуалните си проблеми и личните си възможности,
а „влизането в образ“ активира смяната на мисловните нагласи по отношение на собствената самооценка. Прехвърлено в социалното обкръжение, това дава възможност на младите хора да реагират по-пластично и креативно на предизвикателствата към личността
им, а управлението на поведенческите им нагласи се улеснява от постигнатото по време
на тренинга усещане за контрол над ситуацията и справяне с ролевия модел, съответен
на конкретния момент. Същевременно, с важно значение за психосоциалната адаптация
се оказват постигнатото партньорство в групата и реализираното доверие към останалите. И тъй като сценичното изкуство изисква непрекъснато внимание за „другия“, възприемането на отговорността за партньора пряко кореспондира и с взаимоотношенията
извън групата, като това специално рефлектира и в умението за създаване на пълноценни
връзки и трайни приятелства – важен елемент при постигане на личностна стабилност
в юношеска възраст.
Психофизическите подходи работят основно в посока изразяване на собствените емоции, често преминаващи в смисъла на „очистване“ от натрупаните негативи
и постигане на емоционално разтоварване. В повечето случаи репетиционният процес
„стартира“ не с групов анализ на проблематиката, а именно с „изиграване“ на чувството
и състоянието през движението, танца и пластиката. И тъй като това се случва на
фона на музика, избрана от самите участници, ефекта от преживяването е несравним
с останалите подпомагащи техники и методи в практиката. Това е една от причините
движенческият театър да е особено предпочитана форма на изява сред участниците. С
помощта на творческото въображение личните сюжети „оживяват“ през тялото, оказващо се основно изразно средства на сцената. Участниците разбират възможностите на
собствената си физика и силата на телесните послания, долавят нюансите в човешкото
общуване и опознават собствената си сетивност. Преминали през импровизацията на
движението, поставените „проблеми“ намаляват своята деструктивна сила, а усещането
след тренинга е чувство на облекчение и яснота. Подобен ефект имат и релаксиращите
упражнения, също предпочитани сред участниците и приети в личния им опит под формата на автогенен тренинг.
Арт-техниките и работата с творческа визуализация основно търсят активиране на творческото въображение, представляващо ключов момент в трансформацията на идеите в сценично движение. През методите на активното въображение младите хора успяват да достигнат до собствените вътрешни представи, изразяващи техните
скрити емоционални състояния, а обективирането на фантазните образи се случва през
прилагането на различни движенчески похвати и арт – техники, напоследък и през работа
с огъня – носител на младежкия енергиен заряд в юношеска възраст. Отпечатвайки свои-
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те вътрешни светове през различните средства на изкуството, участниците в театралната
трупа успяват да се дистанцират от личната си проблематика и в своеобразен вътрешен
диалог да достигнат до творческите импулси вътре в себе си. С помощта на метода на
амплификацията, младите хора правят опит да свържат собствените си образни представи, получени при работа с активното въображение, с посланията на древните култури
и митологии. На практика, процесът обогатява личните им представи за самите тях и създава ново усещане за принадлежност към колективната история на цялото човечество.
Във всички авторски постановки на театралната трупа се отчита силното архетипово присъствие на прилаганата символика в сценичните изображения. Появата на архтетипови образи в творчеството на тази възраст не е случайно, архетипите подпомагат
интегрирането на несъзнавани съдържания у участниците, като с това се облекчава болезнения възрастов преход. Оказали се „по случайност“ в действието, всъщност отново
„избрани“ от самите участници, носителите на символиката донасят огромен ресурс от
смислови значения, които в процеса на експерименталните търсения се интерпретират
по различен начин, за да се слеят с дълбоките и вечни послания, които архетипите носят
в себе си. Така на сцената „оживяват“ пластични композиции, изобразявани изцяло с
въжета, с огромни цветни платна или с ефирен найлон. Преминали през въображението, те се превръщат в „живо море“, в „неспиращо движение на енергиите“, в „пашкула на
любовта“, в „гробницата на илюзиите“, в „личния затвор“ или в „освобождаването от себе
си“. Търси се и скритото архетипово значение на различните цветове и тяхната свързаност с проблематиката на младите хора: така става ясно, че „Любовта не е нита бяла, нито
червена, нито черна... Тя е всичко, от нея има за всички, и всеки е длъжен да я притежава
по смисъла си на това, че е човек.“. Така и въжетата се превръщат и в „задръжки“, но и в
„свързаности“, и в „палачи“, но и в „пазители“. „А какво става с въжетата, когато те станат
част от самите нас, как можем да ги управляваме? А как да управляваме себе си?“, питат
се младите хора от театралната трупа и непрекъснато търсят своето решение в движението на сюжета, подсказано от техните лични вътрешни потребности. Така интегрирането
на скритата архетипова символика се превръща в естествен процес от личното развитие
на всеки един.
Не случайно и главните персонажи в авторските спектакли изобразяват важни
елементи от процеса на индивидуация. Закономерно на сцената се откриват архетиповите образи на Героя, на Мъдростта, на Детето, на Анимата, на Сътворението – образи,
подкрепящи болезнения преход в юношеската възраст. И тъй като по самата си същност
спектакълът е ситуация, която сама се развива и въвлича героите в подсказаното от самите тях действие, оказва се, че творчеството в някаква степен „подчинява“ творческия
процес, или по думите на участниците: „Спектакълът сам се прави.“ И този феномен е
изключително ярък тогава, когато в работата се появява архетипната символика, защото именно през нея всеки един прави своето припознаване във вечните съзидателни и
пречистващи еталони, изиграни на сцената. По този начин символните постановки на
театралната трупа се оказват изключително въздействащи не само върху самите участници като главни герои, но и върху аудиторията на публиката, която несъзнавано се
идентифицира със сценичното действие.
Болезнените спомени и състояния, разкривани в началото на репетиционния процес намират своя естествен израз в собственото литературното и художествено
творчество на участниците – модел на проектиране на специфичните лични състояния. Произведенията на младите хора отразяват както техните вътрешни противоречия,
така и последващото им развитие, пренесено на по-късен етап в драматургията на сценичното действие. С важно значение за този процес е създаденият от самите участници
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интернет форум за нуждите на театралната трупа, наречен от самите тях – „място за
виртуална репетиция“. С времето форумът се превръща от средство за обмен на работни
идеи и общуване между самите участници – в културно средище на различни артистични формации от цялата страна. Свързан с ключови теми от живота и ежедневието на
младите хора, форумът „създава“ голяма част от структурата на постановките, често той
се превръща в оживена дискусия и място на виртуални конфликти, понякога форумът
изпълнява и ролята на онлайн консултиране. Самостоятелното творчество създава и рекламните материали за представленията, музиката в постановките е отново изцяло
по идея на младите хора, предложенията за костюм и декор – също. Всяко театрално
представление е придружено от авторска фотоизложба – отново дело на театралната
трупа, а във всички постановки присъства и мултимедия, която дава възможност на „героите“ да обединят през екрана многото реалности на техните вътрешни светове, вече
пречупени през общото поле на сцената.

Авторският спектакъл като вид терапевтичен модел
Без да се омаловажават конкретните креативни и психосоцилани практики, в работата на театралната трупа основен модел на творчество е самата идея – представа
– матрица за цялостност, по която се развива създаването на една нова реалност, каквато
е театралния спектакъл. По своята същност, авторският спектакъл се доближава до ритуализираните форми на инициацията в юношеска възраст, започващи в „оттеглянето“ за
няколко месеца в творческия процес, преминаването през „изпитанията“ на спектакъла
като през една голяма „среща със себе си“ и завръщането след финалните аплодисменти в
реалния социум. „Традиционно“ след всяка поредна постановка, младите хора споделят:
„Вече никога няма да бъдем същите.“ Именно усещането за съзидание се явява водещ
мотив в стремежа към творчеството у младите хора, а постигнатото себеусещане при
сценичното овладяване на личните сюжети граничи с чувството за могъщество на „себе
си – като Създател“ и достигане до своеобразна успешност на Аза, така необходими при
личностното интегриране в тази възраст.
И тъй като сцената се явява зона на паралелна реалност, основните средства на
аналогия при работата с авторските постановки се движат в следните посоки: „сценичният спектакъл“ кореспондира с личния „житейски сценарий“, „театралната сцена“ – със
„сцената на живота“; „сценичният сюжет“ се свързва с „личното преживяване в реалността“; „ролите на сцената“ със „социалните роли“; „главният герой в спектакъла“ е аналог
на „Аза, като главен герой на собствения си живот“; „авторският спектакъл“ е обвързан
с формулата „автори на собствения житейски сценарий“. Пренесени в живота на участниците, тези връзки между виртуалния творчески процес и реалността подпомагат подостъпното усвояване на системата от обществени отношения и многото социални роли,
както и потвърждават необходимостта от приемане на житейските събития с чувство на
доверие в себе си.
Авторският спектакъл – тип „сюжет по лични преживявания“ е специфична форма
на сценичния жанр, която е изградена изцяло по идеи на участниците. На практика,
авторският спектакъл се проявява като един мащабен модел на обективация на вътрепсихични съдържания, конфликти и потребности. Всяка една стъпка в създаването на
спектакъла се подсказва от самите действащи лица – от сблъсъка на лични концепции,
провокиращи идеята за сценария – до предпремиерните рекламни материали. Това създава усещане за значимост и пълноценност, а на мястото на малоценностните изживявания се добавя ново самочувствие и увереност. Същевременно, във всеки един момент
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от дългия репетиционен процес младите хора се чувстват „отговорни“ по отношение на
своя продукт, която отговорност се засилва и поради факта, че спектакълът до последния момент се променя, както във времето се променят и гледните точки на участниците.
На практика, именно в моментите на репетиционния процес се „случва“ трансформацията на предишните модели в нови, по-адаптивни. И въпреки че, тази трансформация
не се усеща в момента на „нейното случване“, а значително по-късно, младите актьори
индиректно стават отговорни за своята лична промяна, разбират че тя е управляема и
подлежи на развитие. Така „заучената безпомощност“ постепенно се заменя с осъзната
креативност и решимост в критични ситуации, отчуждеността преминава в комуникативност и приемане на другите и света, а на мястото на тъгата идва удовлетворението от
постигнатото със собствени усилия.
Отделните помощни методи в практиката не биха имали своята стойност, ако преди това не са обвързани с голямата и обобщаваща крайна цел – насочена именно към
личността на младите хора. На практика, създаването на един спектакъл по лични преживявания се превръща в един своеобразен голям тренинг за себепознание и себепромяна, ориентирани към постигане на интегритет и автономност на Аза. Закономерност
в практиката е, участниците да отхвърлят готовите класически произведения, в които се
налага да играят „чужди“ роли и усещания, обяснимо с личния бунт срещу авторитетни
образи и присъщия стремеж към индивидуалност в тази възраст. Преминали веднъж
през „пре-създаване“ на себе си, младите актьори трудно могат да бъдат завърнати към
рамките на класическия текст, а когато това се налага, то той отново бива адаптиран и
„пречупван“ през възприятието на самите участници.
Като важен елемент в доближаването към процесите на индивидуация се очертава въпросът за личния бунт срещу установените норми и забрани в конвенционалния
свят на родителите и обществото. Така на преден план застават въпросите за „големия
затвор на света“ и „личния затвор на собствените страхове“, темата за героизма и ролята
на саможертвата, границата между възможното и невъзможното и „силата на личното
намерение“. Именно намирането на „себе си“, в смисъла на инициацията в юношеска възраст, стои в основата на авторските постановки, като идеята търпи развитие във времето
и се пречупва през конкретната актуална проблематика на младите хора. Така, в един
от собствените спектакли на театралната трупата „Защо пилето пресича пътя?“, митът
за Героя оживява през саможертвата и разбиването на личните проекции и невъзможности на юношеството, за да достигне в края на спектакъла до идеята за творческото
вдъхновение като част от личната психична зрелост. Във „Всичко е в главите ни“ – друга
от авторските постановки на артистичната формация, бунтът, насочен към рационалния свят на възрастните намира свето решение именно във „виртуалните възможности
на творчеството“ като ирационално измерение, същевременно откриващо нови идеи за
активна реализация в социалния свят. Интересно развитие бележат съпротивите срещу
класическите пиеси, които са аналогични на съпротивите срещу общоприетите норми и
социални правила, изразени в последния собствен спектакъл на театралната трупа „Бож
не иска да умре по Уестсайд“, в който спектакъл класическата Уестсайдска история отново бива пречупена през личните гледни точки на „сегашното“, но вече с различни изводи,
отнасящи се до постигане на нови начини за режисиране на „личния житейски спектакъл“ в големия сценарий на живота.
Предимството на авторския спектакъл се изразява именно в неговата насоченост
не само към отделни елементи в психосоциалната адаптация на подрастващите, а предимно към комплексното развитие на тяхната цялостна личност през работата с ценностни нагласи и конструкти, свързани с вечните въпроси за човешкия смисъл, свобо-
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дата, отговорността, любовта и смъртта. В тази екзистенциална плоскост младите хора
от театралната трупа намират отговори на присъщите за възрастта им въпроси, свързани
с определянето на себе си като личност и индивидуалност. Именно личният творчески
бунт като начин за откриване на самотъждественост улеснява в последствие участниците по техния път към собствените им чувства, преживявания и мисли. Така в процеса на
работа може да се проследи как започналият преди няколко години преход към отношението към себе си, дава вече своите реални очертания в разбирането на личния вътрешен
свят. Като закономерно следствие, юношите от театралната трупа започват много често
сами да определят стратегиите, с които да си осигурят благополучие и не случайно отново „избират“ стимулите на груповата артистична работа, която се стреми да предлага
възможности за по-ясно очертаване на параметрите на собствената личност в процеса на
самоопределението и планирането на личното бъдеще.

Изводи от практиката
В творческата си биография театралната трупа се оказва силен притегателен център
не само за участващите в нея, но и за много почитатели на неформалната работа и общуване. Често по време на репетициите присъства многобройна „публика“ от приятели, а
празниците, представленията и събитията на театралната трупа обичайно се посещават
от много нейни предишни членове – вече студенти, с което артистичната формация не
спира да работи като обединяваща творческа общност на множество и различни млади
хора. Част от бившите членове в групата вече се занимават професионално с изкуство,
на тях артистичната формация дължи и голяма част от сегашната си специфична подготовка за сценичните изяви. Театралната трупа бележи множество участия в национални и
международни младежки форуми, с което и открива подобие и принадлежност към една
голяма културна общност, същевременно участниците добиват самочувствие на увереност в собствените творчески сили. Значителна част от проблемите, с които младите
хора постъпват в театралната трупа постепенно се преработват в нови креативни модели
за адаптация, а чувството за непълноценност се заменя със стабилно себепредставяне и
с осъзната личностна автономност.
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ВЪТРЕШНИЯТ СВЯТ НА ОСИНОВЕНОТО ДЕТЕ
Теодора Танева
докторант, Институт по психология -БАН
Настоящата статия се фокусира върху вътрешната реалност на осиновеното дете и специфичните му потребности, които го правят по-уязвимо в определени аспекти в сравнение
с връстниците му. Акцентирани са някои от най-важните преживявания на осиновеното
дете – изоставянето от биологичните му родители, последствията от това изоставяне
върху психиката и поведението му, реалността на двете семейства, двете майки, разцепването на Осиновения Аз.
The current article focuses on the inner reality of the adopted child and the specific needs that make
him more vulnerable in certain aspects in comparison to his non-adopted peers. Some of he most
important experiences of the adopted child are stressed upon – the abandonment from his biological
parents, the effects from that abandonment on his psyche and on his behaviour, the reality of his two
families, his two mothers, the splitting of the adopted self.

Травма ли е осиновяването? Или спасение? Дали действително осиновяването спасява детето от бездомност, а осиновителите му – от бездетност?
До много скоро осиновяването беше смятано за възможно най-доброто решение
както за детето, което не може да бъде отгледано в биологичното си семейство, така и за
родителите, които не могат да имат собствени деца. Т.е осиновяването се разглеждаше
единствено през призмата на спасението, което носи, без да се отчита факта, че преди
едно дете да бъде осиновено/„спасено“, то е било изоставено – изоставяне, което редица
съвременни автори описват като преживяване, което бележи целия живот на осиновения.
В България осиновяването все още е тема-табу, въпреки че в последно време тенденциите са към разчупване на нагласите и все по-голяма отвореност по темата. Липсва достатъчно информация за спецификата на психичния живот при осиновените деца,
липсва специализирана литература, както и професионалисти, които да обучават кандидат-осиновителите в предизвикателствата на това да си родител на осиновено дете. Често
осиновителите живеят с идеализирани представи за осиновяването и когато се сблъскат
с реалността, повечето от тях преживяват силен стрес, висока тревожност, чувстват се
провалени като родители, в крайните случаи се стига до разсиновяване.
Широко разпространено е мнението в обществото, че осиновените деца по нищо
не се различават от всички останали деца. От една страна осиновените деца са деца като
всички останали, но от друга – те носят в себе си „първичната рана“ от изоставянето от
биологичната им майка. Съвременните автори (Verrier, Brodjinsky, Lifton) установяват, че
именно в преживяването на изоставяне и разкъсването на връзката майка-дете се крие
ключа към разбиране на голяма част от проблемите на осиновените.
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За родителите осиновители е изключително трудно да приемат идеята за т.нар.
„първична рана“. Много от тях са склонни да отричат съществуването на травма от изоставянето, както и редицата последствия, които това преживяване носи след себе си.
Сякаш подсъзнателно осиновеното дете е еманация на всички неосъществени копнежи
на родителите си – от него се очаква да запълни празнотата в живота им, да излекува
тяхната собствена рана от невъзможността да имат свое биологично дете. И в силният
стремеж това да се случи, осиновителите често забравят, че осиновеното дете е дете с
история, която е започнала много преди то да се появи в техния живот. Опитите тази
история да бъде изтрита, прикрита, разказана само от части или доукрасена нарушава
комуникацията между детето и родителите му. Именно нарушената комуникация между
децата и родителите е най-голямото предизивикателство в живота на осиновителите –
предизивикателство, което ако не бъде овладяно навреме, води до сериозни конфликти,
бягства от вкъщи, в най-тежките случаи – до разсиновяване.

Първичната рана
Ако при осиновяването може да се говори за травма, то травмата не е осиновяването само по себе си, а в изоставянето, което осиновеното дете е преживяло в началото на
живота си. Това изоставяне Нанси Верие нарича „първична рана“ – „рана във физически,
емоционален, психологичен и духовен аспект, която причинява толкова много болка, че
тези, които са си позволили да я преживеят, я описват като рана на клетъчно ниво“. 1
Преживяването на изоставяне се проявява по различни начини в различни моменти от живота на осиновените деца, за което е добре бъдещите осиновители да бъдат подготвени.
Много често срещано явление е детето да бърка осиновяващата майка с изоставящата майка, както и думата „осиновяване“ с думата „изоставяне“. Именно реалното
преживяване на изоставянето в ранна детска възраст води до това объркване – детето
проектира изоставящата майка върху майката-осиновителка. В представите му тя е ту
майката-спасителка, ту изоставящата майка. В резултат на тези смесващи се представи,
детето демонстрира амбивалентни чувства към нея (силна привързаност, редуваща се
със силна враждебност), объркващи както за майката, така и за детето.

Разцепването – двете майки
Осиновеното дете, от което се очаква да живее сякаш е мъртво за биологичната си
майка, има нуждата да вярва, че жената, която го е носила в утробата си девет месеца,
продължава да го носи в сърцето си. Тази потребност е толкова силна, колкото и потребността му да вярва, че жената, която не го е носила в утробата си, но която всеки ден му
дарява любовта си, също го носи в сърцето си. „Задачата на осиновените деца е да срещнат и сдобрят тези две майки вътре в себе си – биологичната майка, която ги е лишила от
всичко майчинско и психологическата майка, която им дарява майчинството си“.2
Според теорията на Мелани Клайн всички деца преживяват разцепването между
„добрата“ и „лошата“ майка в параноидната позиция и се опитват да интегрират двата
образа в депресивната позиция. При осиновените деца са възможни няколко варианта:
1
2

Верие, Н., „Първичната рана – да докоснем света на осиновеното дете”, стр. 15
Lifton, B.J “The Journey of The Adopted Self – A Quest for Wholeness”, p. 14
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– да припишат изцяло положителните черти на едната майка, а изцяло отрицателните
на другата, като позициите им могат да се променят във времето
– да разцепят всяка една от майките на две, като по този начин се появяват четири
майки – две „добри“ и две „лоши“

Какво се случва в света на осиновения с тези конфликтни образи на „добри“ и
„лоши“ майки, които ги спасяват, крадат, обичат и изоставят? Кои от всички майки се
противопоставят една на друга и кои се интегрират в едно цяло? Към коя от всички майки да е лоялно осиновеното дете?
Коя майка е истинската?
И кое дете е истинското?
Отричайки че осиновените имат две истински майки, обществото отрича реалността, в която осиновените живеят. Може би това е ключът към отговора на въпроса защо
толкова много осиновени споделят, че се чувстват нереални, неистински, неродени. Те
влагат толкова много психична енергия в търсенето на онова неуловимо истинско дете
вътре в тях, за да открият, че идентичността на това дете е безнадеждно вплетена в реалността и нереалността на неговите две майки.
В дълбините на всяко осиновено дете живеят и двете майки – присъстващата майка
и отсъстващата майка, конкурирайки се по между си, всяка придърпваща детето към себе
си. А детето живее в страха да не бъде разкъсано от тези две майки, страха от разделената
лоялност, страхът от фрагментация, разпадане на Аза.

Конспирацията на мълчанието
Митът за изоставения като бебе Едип, който Фройд превръща в един от основните
постулати на своята теория за привличането на детето към родителя от противоположния пол, може да бъде разглеждан и като мит за осиновяването – мит за отчаянието
на биологичните семейства, които изоставят децата си, както и мит за последствията
от тайните в семейството на осиновителите. Митът за Едип съдържа квинтесенцията на
осиновения.
Когато в едно семейство има тайни, в него се констелира конспирация на мълчанието – конспирация, която може и да не е изказана на глас, но подсъзнателно контролира
комуникацията в семейството. Тайната в съвременното семейство на осиновителите не
е, че детето е осиновено, както беше преди няколко десетилетия, – тайната е центрирана
около въпроса „Кое е детето? От къде идва?“. Осиновителите често знаят информация за
произхода и историята на детето си, която не желаят да му разкрият. След като веднъж
осиновеният заподозре присъствието на тайни, то започва да възприема родителите си
като стоящи между него и биологичното му семейство.
И до ден днешен не е съвсем ясно къде точно обществото поставя осиновяването –
между официалното мнение, че осиновеното дете се ражда отново в семейството на осиновителите си и популярното схващане, че „кръвта вода не става“. Въпреки тенденцията
към все по-голяма отвореност и все по-малко тайни в осиновяването, продължават да
се срещат срама, амбивалентността, стигмата, свързани с изоставянето и респективно
осиновяването на едно дете. Това, което често преживяват осиновителите е описано още
от Хелене Дойч „сякаш тези майки не могат да се освободят от предразсъдъка да възприемат осиновяването като изкуствено майчинство и предразсъдъците относно биологичния произход на детето. Те искат да да запазят изюзията, че са свързани с осиновеното си
дете чрез едно пълно, цялостно майчинство и да намерят потвърждение на тази илюзия
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в детето си“.3 Сякаш колкото повече осиновителите подценяват стойността на биологичната връзка, толкова повече привличат внимание към болката от непреживяната загуба
да имат собтвено биологично дете.
Много често посланието, което осиновеното дете прочита в думите на родителите
си е „Ние ще те обичаме като наше собствено дете, безусловно – но всъщност при условието, че се преструваш, че наистина си наше дете“. В това послание има двоен смисъл
на „съществуване и не-съществуване“. Родителите сякаш казват: „Ти не си това, което
си роден да бъдеш; ти си това, което ние искаме от теб да бъдеш“. Тоест само ако детето
се отдаде напълно на идентичността на осиновителския си клан ще заслужи любовта на
родителите си. Вече изоставено от биологичната си майка, осиновеното дете няма друг
избор, освен то на свой ред да я изостави, като по този начин изоставя истинския си Аз.
Този ранен потенциален Аз, все още привързан към биологичната майка, е неприемлив
за осиновителите и следователно, става неприемлив за детето.

Разделеният Аз
И Winnicott (1965), и Laing (1965) използват термините „истински Аз“ и „Фалшив
Аз“, за да опишат разцепването на психиката, която понякога децата преживяват. Betty
J. Lifton (1994) смята, че когато се говори за осиновени деца, по-подходящото разграничение би било „Изкуствен Аз“ и „Забранен Аз“, като нито един от двата Aз-а не е изцяло
„истински“ или изцяло „фалшив“.
Изкуственият Аз има много от характеристиките на „доброто осиновено дете“, което дава всичко от себе си, само и само за да угоди на другите и да получи толкова важното за него одобрение. Подобно на семейството на осиновителите си, в което осиновеното
дете се е озовало, Изкуственият Аз е изкуствено създаден – един социален конструкт,
един Аз-„като-че-ли“, живеещ „като че ли“ в биологичното си семейство. В стремежа си
да се почувства приет, осиновеният пренебрегва собствените си потребности заради потребностите на другите, усеща кое е приемливо и кое не и прави всичко възможно, за да
избегне конфронтация. В този смисъл Изкуственият Аз се доближава до „Фалшивият
Аз“ на Laing, който с поведението си реагира на очакванията на другите за това, което той
трябва да бъде, а не спрямо осбствените си дефиниции за това какъв иска да бъде.
Изкуственият Аз се опитва така да структурира психичната си реалност, че тя да
отговаря на реалността на семейството на осиновителите. Някои осиновени толкова успешно отцепват част от себе си, че дори не задават въпроси за биологичната си майка,
нито имат фантазии или сънища, свързани с нея.
Забраненият Аз, който често има характеристиките на „лошото осиновено дете“,
е Аз-ът, който вероятно осиновеният би имал, ако не беше отделен от биологичната си
майка. Въпреки опитите да получават одобрението на другите, в един момент фрустрацията, тъгата и гневът от това да бъдеш откъснат от реалността на миналото ти, излизат
наяве. Забраненият Аз предпочита да остане скрит, от страх да не бъде унищожен. Той
отказва да се отрече от реалността, че има и други родители, отказва да изостави потенциално истинския си Аз.
Забраненият Аз населява обикновено „царството на призраците“. Според Карл Густав Юнг от всички възможни призраци, които ни преследват, тези на родителите ни са
най-значими. Забраненият Аз, а понякога и Изкуственият Аз се спускат в „царството на
3
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призраците“, за да се срещнат с изгубената майка или изгубеното бебе, което никога не е
имало шанса да израсне в детето, което би могло да бъде.
Осиновеният влиза и излиза от царството на призраците, както отива и се връща ту
към Изкуствения си Аз, ту към Забранения Аз в различни периоди от живота си. Например може да е послушното дете, което обаче в пубертета се бори за автентичността си,
бунтува се срещу осиновителите си, които възприема като неавтентични и като бариера
между него и Автентичният му Аз.
Осиновените са разкъсани между лоялността към осиновителите си, които са ги
спасили и невидимата лоялност към жената, която им е дала живот. Разтревожени от
чувството си за неблагодарност, те остават амбивалентни в приемането на осиновителите си за „истинските“ родители. В същото време, понеже не са имали реални преживявания в реалния свят с биологичната си майка, не могат и нея да приемат за „истинска“.
Тези разцепени лоялности им пречат да решат конфликтите около едните и другите си
родители.
И тъй като именно осиновителите са родителите в осезаемия живот на осиновеното дете, те са хората, които могат да му помогнат да преодолеят разцепването на Аза, да
скъсят разстоянието между двете реалности, да бъдат заедно с него по пътя... В търсене
на цялостността...
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ЗА НЯКОИ ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНАТА РАБОТА С МЕНТАЛНО
УВРЕДЕНИ ХОРА НАСТАНЕНИ В СОЦИАЛНИ
ИНСТИТУЦИИ
Иванка Генова Янчелова
Магистър,Дом за възрастни хора с умствена изостаналост „Св. Врач“
и Център за временно настаняване „Добролюбие“ – Пловдив
0898 736 169, vaniamitova@abv.bg
В доклада се разглеждат проблемите, възникващи пред работещите в социалните институции психолози и по-специално, в домовете за лица навършили пълнолетие и с водеща
диагноза „Умствена изостаналост“. Подчертава се необходимостта от постоянна психологична работа с ментално увредените хора. Анализират се особеностите им, като се
подчертава, че те постъпват в тези домове по различени причини и с различна подготовка, като се отбелязва, че и адаптацията им в институцията е различна. Констатира
се, че те вече са с изградени навици и особености в поведението и промяната е трудно
осъществима, но не и невъзможна. Поставя се въпросът за необходимостта от индивидуална и групова психотерапия, като се набляга на възможността групите да бъдат организирани в зависимост от възможностите и желанията на лицата с ментално увреждане,
като психотерапевтът трябва да се съобрази както с целите, поставени от останалите
специалисти, работещи в институцията и да координира работата си с тях, така и в
зависимост от индивидуалните особености и интелектуалния потенциал на всеки един
от тях. Разгледани са възможностите за провеждане на индивидуална психотерапия с цел
корекция на поведението на хората проявяващи агресия и автоагресия, като тя може да
бъде комбинирана с аромотерапия и заместваща терапия в зависимост от възможностите на лицата с подобни прояви. Посочва се, че психологът, работещ в социална институция, трябва да провежда занимания – групови и индивидуални, с цел поддържане, а в някои
случай и развиване, на мисловните, паметовите и волевите психични процеси. Разгледани
се видовете психологични терапии, който авторът използва, при работата с лица с умствена изостаналост и необходимостта от комбинирането им, за да бъде ефективно въздействието им. На база тригодишния опит са направени заключения и са посочени примери за решаване на проблемно поведение с помощта на психотерапия. Посочени са начините
и методите за изследване на лица с умствена изостаналост, като се набляга на необходимостта от индивидуален подход за изследване поради факта, че всяко лице е с много специфично увреждане, което в нередки случай трудно се дефинира и се налага продължително
наблюдение, за да бъде точно диагностицирано с цел по-успешно въздействие. В заключение
се посочва, че е необходимо да се работи от ранно детство до дълбока старост с лицата
с умствена изостаналост, като целта е колкото е възможно да бъде изградено адекватно
на изискванията на обществото поведение и по-успешното им вписване в структурата
му. Посочва се, че трябва и да се работи и за приемането на тези хора в обществото, а не
отхвърлянето им. Докладът синтезира теренния опит на автора, който би бил полезен
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на психолози, социални работници, психиатри и др. специалисти, работещи в социалната
сфера.
The report focuses on the problems, which the psychologists who work in social institutions and more
precisely in mental homes for adults, diagnosed as “mentally retarded” face. The report underlines
the necessity of continuous psychological work with the mentally ill people. It analyses their specific
characteristics. For example, most of the patients are accommodated in the mental home for different
reasons. Their abilities and level of training are different as well, hence their degree of adaptation.
It’s an undeniable fact that they have already acquired certain habits and behavioral patterns
which makes any change difficult to achieve but not impossible. The report underlines the need of
individual and group therapy. It recommends that the groups should be organized in accordance
with the abilities and preferences of the mentally ill. It is also important that the psychotherapist
should take into consideration not only the individual characteristics and the intellectual potential
of the patients but also the goals set by the other specialists who work at the same institution so that
effective coordination is achieved. Another aim of the report is to reveal the opportunities to carry
out individual psychotherapy to correct the behavior of the people who show aggression and self
aggression. This therapy can be combined with art and aroma therapy depending on the abilities of
the above mentioned people. The psychotherapists who work in social institutions should organize
individual and group sessions which aim at preserving and in some case even developing of the psychic
processes connected with the mind, memory and will. The report also lists the types of psychotherapies
used by the author in her work with mentally retarded people and highlights the necessity of their
combination which enhances their effectiveness. The conclusions are drawn on the basis of the threeyear experience of the author. There are examples of how to deal with behavioral disorders with
the help of psychotherapy. The report includes information about the methods of diagnosing and
treating mentally ill people and emphasizes the need of individual approach. The importance of the
individual approach is determined by the fact that each patient has a specific disorder, which in many
cases is difficult to be diagnosed and requires continuous observations in order to achieve effective
therapy. In the conclusion it is said that the therapy of people with mental disorders should start
from early childhood and continue until old age. The goal is to achieve behavior which is adequate to
the requirements of the society and which will lead to their acceptance in the social structure. It also
underlines how important it is to overcome rejection and work for their integration in the society. The
report is based on the “on the field” experience of the author which can be useful for psychologists,
social workers, psychiatrists and other specialists who work in the social sphere.

Психотерапевтичната работа в специализирана социална институция е истинско
предизвикателство за психолога-терапевт, който е решил да работи и помага на хората с
увреждания, защото проблемите са много и от различно естество.
Социалните институции в България си приличат, независимо дали са добре устроени или не, дали са за възрастни хора или за такива с увреждания /ментални, физически,
психически/, дали са за деца или юноши, защото животът в тях е изграден с цел задоволяване на основните жизнени потребности – храна, облекло, медицинско обслужване.
Дори в нормативната база психичното здраве е споменато мимоходом и в общ план, докато за медицинското и социално обслужване има изработени и се прилагат методики за
работа, а с приемането ни в Европейския съюз се изисква и постигането на определени
стандарти на живот.
В домовете за хора с умствена изостаналост постъпват лица навършили пълнолетие и с водеща диагноза от ТЕЛК „Умствена изостаналост“, която често е придружена с
генетична обремененост /синдром на Даун/ или други заболяване – синдром на ПиерРубен, алалия, глухонемота, ДЦП, епилепсия и др.

...
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Проблемите при консултирането и провеждането на психотерапия при лицата с
ментални увреждания са много и от различно естество, като се започне от факта, че те
постъпват в институцията като оформени личности, притежават определени стереотипи на поведение, имат различна степен на интелектуална недостатъчност, различни
възможности и способности за обучение и развитие. Всеки един от тях е отгледан и израснал в различна социална среда, получили са обучение и възпитание според възможностите на родителите или на институцията в която са отгледани, притежават различни
способности за придобиване на нови знания и умения, адаптация и др. Провеждането на
психотерапията при тях изисква да се съобразим с всички тези условности, включително с индивидуалните им желания и интереси. Допълнителни условия са целите, които
останалите специалистите, работещи с лицата, са си поставили, за да бъде работата ни
ефективна и полезна за всички.
Данните и описаните практики за психотерапевтична работа с ментално увредени
хора в настоящия доклад се основават на тригодишния опит на автора при работа с ментално увредени личности. Общият брой на изследваните, наблюдавани и включвани в
различни форми на психологична работа лица е 64, като 12.5 % от тях са със синдром на
Даун, 6.25 % имат и „Шизофрения“, 1.56 % – синдром на Пиер-Рубен, 12.5 % – епилептици, 7.81 % – ДЦП. Освен данните за заболяванията им, психологът-терапевт трябва да
изготвя актуални оценки на способностите им за обучение, за да могат останалите специалисти, работещи в институцията да съобразяват поставените цели с възможностите
на всяко лице. По тази причина се налага ежегодно, а понякога и по-често, изследване на
интелектуалните способности на лицата. За целта в нашата практика използваме теста на
Рейвън, различни рисувателни тестове, кубовете на Кос, а при необходимост и в зависимост от индивидуалните особености, психичното състояние и др. фактори, се прилагат
и различни тестове и методи за наблюдение и оценка, съобразени с поставените цел. На
база проведените изследвания през трите години ние получихме следните данни за интелектуалната недостатъчност на всеки едно от настанените лицата–4.69 % са в норма,
но страдат от психично заболяване, 1.56 % са граничен вариант, 17.19 % – лека умствена
изостаналост, 4.59 % – умерена умствена изостаналост, 21.87 % – тежка умствена изостаналост и 31.25 % – дълбока умствена изостаналост. От всички настанени в институцията
50 % са обучавани и до някаква степен грамотни, като 23.44 % от тях могат да четат и
пишат на различно ниво. От тук и първата задача на психолога, който работи с ментално
увредени хора, е да направи точна и ясна преценка на способностите и възможностите на
лицата, за да бъдат правилно и точно включени в подходящите за тях психотерапевтични
и други занимания – групови и индивидуални. Когато се изготвя оценка не бива да се забравя или подминава факта, че всеки идва от различна среда и е с различни способности
за адаптация. Това в много случай остава водещо при определянето на типа психотерапевтична работа. Ще направим опит да класифицираме отделните типове въз основа на
обективните признаци „семейство“ и „обучение“:
Първата група включва лица отглеждани до навършване на пълнолетие в семейна
среда или до по-късна възраст и обучавани.
Втората група е съставена от лица отглеждани в семейна среда, но необучавани.
Третата група е съставена от лица отглеждани от ранна детска възраст в институции и получили обучение.
Последната включва лица отглеждани от ранна детска възраст в.институции, но не
получили обучение.
За всяка отделна категория е различно възприемането на институцията, както и
адаптирането към нейните особености и начинът на живот в нея. Всеки е отглеждан в
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различна по социален и интелектуален статус семейна среда, получил е различна степен
на образование, възпитание и обучение, а когато това е ставало в институция, ситуацията е доста по-различна – наблюдава се депривация, отчуждение или прилепчивост и др.
нежелани поведенчески реакции. Грижите за хора с интелектуални затруднения трябва
да е много последователна и предварително добре планирана, за да могат да се постигнат
желаните резултати, а самите те да не се чувстват отхвърлени и излишни.
При лица израснали в семейна среда до навършване на пълнолетие се наблюдава
много близка емоционална връзка, която понякога предизвиква неприемане на институцията. Психологът-терапевт трябва да работи с двете страни, с цел постигане на побърза адаптация. Чести са случаите, когато близките на хората с увреждания ги вземат
за уикенда в домашен отпуск, което от своя страна довежда до непрекъснато очакване на
връщане вкъщи, което води след себе си една непрекъсната тъга, отчуждение от другите,
нежелание да се контактува, неприемане на условията в институцията, а много често
се проявява така наречения от нас „синдром на изоставения“, който понякога води след
себе си дори депресия, агресия и автоагресия. Практиката ни е показала, че е добре да се
работи със семейството и лицето едновременно за преодоляването на всички негативни
явления и постигане на адаптиране към институцията и приемане на семейството, че
близкият им няма да бъде толкова често до тях. Психотерапията с тези лица задължително трябва да включва разнообразни занимания, любими неща с цел по-лесното преодоляване на раздялата с близките и туширане на отрицателните емоции.
Когато лице с умствена изостаналост е отглеждано до по-късна възраст в семейството и поради невъзможност да продължи грижата за него бива настанено в институция, се наблюдават различни варианта на реакция. Първият от тях е почти безболезнен,
но се среща много рядко и то при тежка и дълбока степен на изостаналост в интелектуалното развитие. Лицето приема институцията, чувства се добре, научава много нови неща,
изгражда добри отношения с околните. В тези случай психотерапията може да бъде ограничена само до групови занимания, които да поддържат нивото на усвоени навици и умения, ако е възможно да се усъвършенстват някои от тях. Не е нужно да се преекспонира
индивидуалната работа, защото тя може да донесе и негативни последици.
Вторият случай е доста по-характерен и често срещан – лицето приема институцията като необходимост, но винаги се надява да се върне обратно в семейството. Често
се наблюдават депресивни състояния след продължителни периоди от време при липса
на контакт с близките. Не са редки случаите при които се наблюдава емоционален срив,
който предизвиква продължителна депресия, а при лицата със синдром на Даун IQ – то
спада с поне един пункт. Те са подходящи както за индивидуална, така и за групова психотерапия, която да преодолее емоционалната нестабилност и да помогне за по-бързото
връщане към нормален ритъм на живот.
В третия случай, когато лицето е отглеждано в социални институции от ранна детска възраст, не се наблюдава някакво особено състояние. Адаптацията е изключително лесна и бърза. Характерното за тези лица е особено силно изграденото чувство за
самосъхранение и оцеляване, което понякога достига до патологични нива. Егоизмът,
завистта и липсата на емпатия към околните са част от характера на всеки. Ненавистта
към хората и обществото е силно изразена. Потребността от любов и закрила също е
много висока, затова е добре тези лица да бъдат организирани в група, където да се развиват социални и комуникативни умения, изграждане на способност за изразяване на
чувства и емоции, емпатия и сътрудничество. Затова, според нас, когато се отглежда дете
в институция е необходимо психологичната работа да започне от ранна детска възраст
и с помощта на игрова психотерапия, психодрама, ролеви игри и др. техники да бъдат
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изградени социални умения, възможности за изразявани емоции и чувствата. При необходимост може да се работи индивидуално, в зависимост от увреждането, но е задължително изготвянето на предварителна програма, която да начертае насоките за работа,
качествата, които лицето трябва да придобие или да усъвършенства, като задължително
всички, които имат отношение към случай са уведомени и полагат грижи за пълноценното Ј осъществяване.
Друга отправна точка при формирането на групите и отделянето на лицата за индивидуална работа е необходимостта целите, които си е поставил психологът да бъдат
съотнесени към целите на другите специалисти, работещи в институцията. Сътрудничеството е задължително, за да се постигнат добри резултати. Когато се работи в много и
различни направления успехите ще са минимални, докато при едно партньорство могат
да се наблюдават значителни подобрения в уменията и способностите на лицата. Добре
е програмите да бъдат съгласувани с всички специалисти, работещия по даден случай,
разбира се, че не бива да се пренебрегват желанията и на лицето.
Към момента в социалните институции в България има изградени стереотипи за
работа с ментално увредени хора. Министерството на труда и социалната политика изготвя програми за социална рехабилитация, но много често те се оказват трудно изпълними при липсата на достатъчно обучен персонал за работа с хора с увреждания. Оценката доколко едно дете с увреждания е подходящо за обучение в училище се извършва
от Районните инспекторати на областите, където работят комисии за оценка на възможностите, когато заключението е, че не може да бъде обучавано не само в общообразователно училище, но и в специализирано такова, то остава в семейството, където най-често
за него полагат грижи, но не го обучават на различни дейности. Много малко градове
разполагат с дневни центрове, където детето може да получи специализирана помощ от
логопед, психолог, рехабилитатор и др. специалисти. Понякога се налага семейството
да смени местоживеенето с цел осигуряване на най-добрата грижа, но по-често се примиряват с даденостите и така детето с увреждане не може да развие потенциала си. В
нашата практика сме се сблъсквали със случай когато, лице с увреждане, отгледано в семейството без да е правен опит за каквото и да е обучение, бива настанено в институция,
то наблюдава околните и започва да копира техните действия и поведение, старае се да
постигне резултатите на другите, постепенно развива интереси към различни дейности,
много често придобива нови умения и навици, за които близките не са предполагали, че
може да усвои. Това разбира се е в резултат на продължителни и упорити групови и индивидуални занимания от страна на психолога, социалните работници и др. специалисти
работещи в институцията. Според нас, не е добре хората с ментални увреждания да бъдат
отделени от обществото и да не осъществяват контакти с други лица. Необходимо е.да
им се предоставя възможност за различни занимания, да бъдат обучавани на различни
действия, естествено съобразени с физическите и психичните им възможности. Когато
тези занимания се осъществяват от специалисти работещи в различни области /психолог, логопед, рехабилитатор и т.н./ в зависимост от вида на увреждането и специфичните
способности, се постигат добри резултати и лицето може да бъде полезно както на себе
си, така и за околните.
Много често при хората с ментални увреждания се срещат агресивни и автоагресивни прояви, когато е системна се прилага и медикаментозно лечение от страна на психиатъра, но според нас, е задължително първо да се опита с корекция на поведението
и едва тогава да се прибягва до лечение с медикаменти. В тези случаи се работи както
индивидуално, така и групово, като допълнение към двата вида психотерапия може да
се използва и аромотерапия, която да е внимателно подбрана за всеки отделен случай.
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Добре е лицата с агресивни прояви да бъдат включвани в различни занимания, които да
изискват и физическо изразходване на енергия. Когато те са настанени в институция или
посещават дневен център, това е лесно осъществимо при наличието на режим, който се
спазва – редуване на занимания и почивка.
Ролята на психолога-терапевт в тези случай е много важна, защото трябва да прецени точно кои занимания са интересни за лицето, не предизвикват досада а удоволствие
и проявява ентусиазъм, когато ги изпълнява. Това подпомага цялостното оформяне на
личността и допринася за отстранява на нежеланите прояви. Ако оценката е неправилна, то корекцията на поведението няма да бъде осъществена и агресивните прояви ще
продължат. При изготвянето на индивидуалните програми за корекция на поведението е
необходимо всички лица, имащи отношение към случай /семейството, близки и познати,
други специалисти, работещи с лицето/ да бъдат запознати и включени според възможностите си в нея. Така ефектът ще е по-бърз и резултатите няма да закъснеят..
Психологът-консултант, работещ в социалната сфера, трябва да провежда индивидуална и групова психотерапия, която да подпомага поддържането на интелектуалните
способности на лицата. Това може да се постига чрез различен тип занимания, както при
индивидуалната, така и при груповата работа са подходящи занимателни игри развиващи памет, мислене, концентрация. Добре е на лицата, които могат да четат и пишат да
им се поставят индивидуални задачи за самостоятелно изпълнение, които след това да
бъдат обсъждани и разглеждани в групата. Така може да се развива логическото мислене,
аналитичните и синтетични способности на личността. Чрез груповите занимания могат
да се изграждат етични норми за поведение, развиване на волевите умения, комуникативните способности и социалните умения да бъдат усъвършенствани
Психотерапевтичната работа с хора с ментални увреждания ни доведе до следните
изводи по отношение на възможните решения за работа.
Добре е психологът-консултант да владее краткосрочна психотерапия, защото продължителната работа с едно лице е трудно приложима, особено при намален обем на
внимание и ограничените интелектуални способности. Заниманията не бива да бъдат
отегчителни, трябва да се търсят интересните неща за всеки един клиент и да бъдат приспособявани за целите, които сме си поставили. С нейна помощ може да бъде коригирано
агресивно и автоагресивни поведение. Много от лицата имат изградени нежелани навици, някой в резултат на липсата на занимания в ранно детство, което налага бърза и
ефективна намеса.
Може да бъде използвано и НЛП, когато това се налага, особено при лица с агресивни и автоагресивни прояви. Тази техника е особено подходяща при тежката и дълбоката
умствена изостаналост, защото дава много бързи резултати, а дълготрайната психотерапия се оказва трудно осъществима при тях, с оглед на ниския интелектуален потенциал,
в нередки случай и изключително малкият обем на памет и внимание.
Психотерапевтът, работещ с ментално увредени хора, задължително трябва да осъществява занимания за поддържане на интелекта. Това може да става чрез различни занимателни, игрови и обучителни техники за въздействие и развитие на способностите.
Когато лицето е с по-лека форма на интелектуален дефицит може да бъде обучено да
ползва и компютърни варианти на съществуващите игри за обучение, това създава допълнителен стимул и у останалите, които наблюдават заниманията, което от своя страна
довежда до траен интерес към тях, а от там се подобрява и качеството на психотерапията. Добре е постоянно да се работи за внимание, памет, мислене.
Много често предпочитаното занимание от хората с увреждания е арттерапията,
под всякаква форма. Това може да бъде използвано и за диагностициране на моментното
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психично състояние. Психотерапевтът така може да реагира своевременно на появили се
психични проблеми и да предотврати задъбочаването им.
Много подходяща е психодрамата за изграждане на различни социални умения и
развиване на емоциите и чувствата на хората с ментални увреждания. От опит можем
да споделим, че психодраматичната техника е предпочитана от тях и те с желание се
включват в нея. Обичат да изпълняват различни роли, което пък развива уменията им
за справяне с различни ситуации. Тази техника е много подходяща, защото през последните години се поставят изисквания пред обществото тези хора да бъдат включени и да
осъществяват различни социални дейности. Това може да се осъществи само, ако те са
подготвени за изпълнението им. Психодрамата им дава възможност да развият увереност в собствените сили, защото предварително са развили социални умения за действия
в различни ситуации.
Игровите методи за развиване на различни способности също много допадат на
хората с ментални увреждания. Те са полезни и могат да се използват с различни цели –
придобиване на социални умения, памет, мислене, въображение, корекция на поведение
и др. Терапевтът може да ги прилага с оглед на поставените цели за изпълнение, като се
съобразява със степента на умствена изостаналост и сложността на задачата.
Изключително трудно е за психологът, работещ в социалната сфера, да прецени коя
техника ще е най-подходяща още при първата среща с клиента. Поради тази причина,
понякога решение за съответната техника и начин на работа се взема на втора и дори на
трета среща, защото трябва да се спечели доверието му и да се разкрият съответните
особености в характера и възможностите на лицето с увреждания.
В резултат на нашия опит можем да заключим, че за лицата с ментални увреждания
трябва да се полагат грижи от най-ранно детство до дълбока старост, за да бъдат полезни
за себе си и обществото. Много от тях могат да извършват различни дейности. Еднотипните действия при хората без проблеми в интелектуалното развитие са отегчителни, но
за много от тях са желани и дори любими. Това може да бъде използвано и те да бъдат
включени в живота на обществото. По този начин то ще ги приеме и няма да ги отхвърля,
както е в момента. Много семейства крият проблемното дете, изоставят го в социалните
институции, а то може да бъде обучено и да се включи в семейството пълноценно, като
всеки един от другите членове, разбира се това може да се осъществи само под контрола
и с помощта на съответните специалисти.
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НАУЧНА СЕКЦИЯ 9
ПСИХОЛОГИЯ НА ЗДРАВЕТО
НАГЛАСИ НА ЮНОШИТЕ
КЪМ НЯКОИ ЗДРАВНИ ПОВЕДЕНИЯ
АННА АЛЕКСАНДРОВА-КАРАМАНОВА*, ИРИНА ТОДОРОВА**
*магистър, НЦ „Психология и здраве“, annaalexandrova@yahoo.com
** д-р, НЦ „Психология и здраве“, ilgt1@comcast.net
В юношеството здравните поведения като здравословно хранене, физическа активност,
прекарване на много време пред телевизиионния екран или пред компютъра, употреба на
цигари и алкохол и други са от съществено значение за физическото и психичното здраве.
Същевременно те са и израз на собствената индивидуалност, на желанието за независимост, за експериментиране, за демонстриране на зрялост, за приемане от връстниците.
Разбиранията и индивидуалните значения, които самите юноши споделят във връзка със
здравето и здравните поведения, проучихме с помощта на качествено изследване, проведено паралелно в България и Румъния като част от международното сравнително изследване
„Поведение и здраве при деца в училищна възраст“ (Health Behaviour in School-aged Children
– HBSC). Проведени са 30 полуструктурирани интервюта с юноши на възраст 11, 13 и 15
години, записани и транскрибирани дословно и подложени на качествен анализ по метода на Интерпретативен феноменологичен анализ с помощта на софтуер за качествена
обработка на данни Atlas.ti. Докладът обсъжда смислите, които юношите придават на
здравето, и нагласите им по отношение на споменатите здравни поведения. Анализира се
възприеманата от юношите значимост на здравните поведения за здравето и психологическото благополучие, функционирането им като буфер срещу стреса и социализиращата
им функция.
Health behaviors such as healthy eating, physical activity, television viewing or computer use,
smoking, alcohol consumption, etc. are of vital importance for physical and psychological health
in adolescence. At the same time, they are an expression of adolescents’ individuality, desire for
independence, need for exploration, demonstration of maturity, and need for peer acceptance.
We have investigated adolescents’ understandings and personal meanings of health and health
behaviors through a qualitative study, conducted in parallel in Bulgaria and Romania as part of
the international comparative study „Health Behaviour in School-aged Children“ (HBSC). Thirty
semi-structured interviews with adolescents aged 11, 13 and 15 have been carried out. They have
been tape-recorded and transcribed verbatim and analyzed through the method of Interpretative
Phenomenological Analysis, using Atlas.ti qualitative data analysis software. The report discusses
the meanings adolescents attribute to health and their attitudes towards the above mentioned health
behaviors. The perceived importance of health behaviors for health and well being, their function as
a buffer to stress and their socializing function are described.
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Въведение
Изследването на здравето на юношите представлява особен интерес поради относителното пренебрегване на тази възрастова група от изследователите и работещите
в областта промоция на здравето. Тази група има и голям потенциал да извлече полза
от здравни политики и инициативи, основани на научни изследвания и информация.
Разглежданите здравни поведения са от съществено значение за физическото и психичното здраве на юношите. Тяхното изучаване е важно, тъй като юношеството е период,
в който се установяват модели в начина на живот, които остават стабилни и в по-късни
етапи от живота [11]. Възприемането на здравословни навици на хранене, ежедневната
физическа активност, тютюнопушенето и употребата на алкохол в юношеството увеличава вероятността за пренасяне на тези поведения и в зряла възраст [4, 5, 7, 11]. Поради това, особен интерес представлява изучаването не само на разпростарението да
даените поведения сред тези възрастови групи, но и смислите, които юношите влагат в
здравето като цяло, както и в конкретните поведения. Разбирането на това как самите
юноши разсьждават за здравето си би могло съществено да доприенсе за промоцията
на здравето.
Нездравословните здравни поведения имат силно изразени негативни ефекти
върху физическото здраве. От друга страна, здравословните навици на хранене предотвратяват желязодефицитна анемия, затлъстяване, хранителни разстройства, зъбен
кариес, а в дългосрочен план – коронарна болест на сърцето, рак и инсулт [13]. Редовната физическа активност намалява риска от сърдечно-съдови заболявания, от рак
на дебелото черво, не инсулинозависим диабет и остеопороза, от полза е при артрит
и затлъстяване [9]. Прекалено честото и продължително гледане на телевизия и използване на компютър е свързано с наднорменото тегло и затлъстяването при децата
и юношите [6] и с консумация на висококалорични храни [2]. Употребата на цигари
и алкохол е причина за висока заболеваемост и смъртност [4, 11]. Злоупотребата с
алкохол в юношеството може да доведе до алкохолна зависимост и хронични физически и психични проблеми в зряла възраст [11]. Ефектите от пушенето са свързани
с намалена функция на белите дробове, повишени астматични проблеми и влошено
физическо състояние в краткосрочен план и с пристрастяване в зряла възраст в дългосрочен план [4].
Наблюдават се и множество негативни ефекти върху психичното здраве, макар че
те трудно могат да бъдат разглеждани отделно от ефектите върху физическото здраве.
Така например пропускането на закуската оказва влияние върху познавателните процеси и научаването [14]. Редовната физическа активност допринася за подобряване
качеството на живота във физически и психологически план [10] и е от полза при психични проблеми като тревожност и депресия [9]. Високият риск от системна алкохолна
злоупотреба в късното юношество е свързан с поведенчески проблеми и склонност към
девиантно поведение при момчетата и с високи нива на тревожност при момичетата [8],
с депресивни и тревожни разстройства [11]. Въпреки това юношите често интерпретират последствията от пушенето и употребата на алкохол като позитивни. Като основни
функции на тези рискови поведения се считат контролирането на негативните настроения и депресията, улесняването на социализацията (спомагане принадлежността към
определена група от връстници, осъществяване на контакт с противоположния пол),
свързването със зрялост и самоувереност [4, 11]. Основните фактори, влиящи върху пушенето при юношите, са поведенията, нагласите и очакванията на родителите и
връстниците [4].
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Методология
Бяха проведени 30 конфиденциални полу-структурирани интервюта с 15 момчета
и 15 момичета на възраст 11, 13 и15 години, живеещи в София и различни малки и големи градове в страната. Целта на изследването бе да се проучат колективните значения
и разбирания, които учениците имат за здравето като цяло и за здравните поведения в
частност. Очакваме дълбинните интервюта да разкрият лични истории и да изяснят как
учениците осъзнават своето здравно поведение в ежедневието си и във връзка със социалния контекст. Интервютата се базират на техники на интервюиране, подходящи за деца
[3]. На участниците бе гарантирана анонимност и всички имена, използвани в доклада,
са псевдоними. За провеждането на всяко едно интервю беше получено разрешение от
родител. Интервютата бяха записани и транскрибирани дословно и бяха подложени на
качествен анализ по метода на интерпретативен феноменологичен анализ (IPA) [12] с
помощта на софтуер за качествена обработка на данни Atlas.ti [1].

Резултати
Здраве. Здравето често се концептуализира oт юношите чрез негативното си определение като отсъствие на болест, но също толкова често тази дефиниция се преплита с позитивни определения: „да не си болен, да се чувстваш добре, за да можеш да правиш разни
неща“ (Рая, 15 г.), „да не се притесняваш и да можеш да правиш всичко, да се чувстваш в
добра форма“ (Станислав, 15 г.), „Здравето е... Това състояние за мене е да си бодър, да си
жизнен, да можеш да правиш всичко…. Зависи просто от душата“ (Диан, 11 г.). Немалко
юноши изтъкват зависимостта на здравето от имунната система. Като цяло юношите осъзнават значимостта на здравните поведения и здравословния начин на живот и как те допринасят за добро здраве. Най-често се коментира значението на здравословното хранене,
на ежедневното спортуване и на въздържането от употреба на цигари и алкохол. Също така
се обръща внимание на обратната взаимозависимост между здравето и спорта, а именно че
наличието на здравословни проблеми ограничава или прекратява спортните занимания.
Ами може би да спортуваш е най-важното за здравето и да се храниш правилно. И
двете. Таня, 13 г.
Да, по принцип, много е хубаво да спортуваш нещо, защото и дихателната ти система, и всичко ти е по-добре,..., това ти подпомага някак си организма да е по-здрав.
Полина, 15 г.
Ами те мисля, че не осъзнават вреда..... хванали някакви приятелки, че пушат, но
те не осъзнават това. Те дори се гордеят, че пушат. Ето, една съученичка казва – ооо, аз
пуша от шести клас! Таня, 13 г.
Тренирах баскетбол, но тъй като имах операция на зъба и спрях. Лекарите бяха
казали да не играя много време, а преди това отсъствах от училище, защото бях болен и
така. И мама ме спря. Диан, 11 г.

Грижата за здравето почти винаги се възприема като отговорност на майката, особено при по-малките ученици, докато някои от по-големите я концептуализират като
индивидуална отговорност.
Хранене. Повечето интервюирани юноши се хранят редовно и не пропускат нито едно
от храненията през деня. Закуската обикновено включва сандвич или баничка, геврек и др.
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и е адекватна като количество и качество. Вечерята обикновено е здравословна (готвени ястия), а и е фон на най-интензивното за деня общуване между всички членове на семейството.
Обядът обаче често се състои от сандвич или други не особено подходящи храни като пица,
чипс или сладки неща. Това от една страна се дължи на факта, че учениците обядват вкъщи
сами, без присъствие на родителите, и се хранят според собствените си предпочитания, а от
друга страна много юноши обядват в училище, където това е най-достъпната храна.
(В училище закусвам) сандвичи, такива работи, макар че мама казва по-добре да
си закусвам в къщи.....Обядвам обикновено в къщи, след вечеря остава храна и на другия
ден обядвам. Въпреки че мама понякога изхвърля тенджери с храна, защото аз не ям
много. Ям предимно вечер и следобед и ако има нещо сладко предпочитам него да изям,
а не някоя манджа. Елена, 11г.
Ами, – нездравословни неща (ям в училище).... Примерно, чипсове, сандвичи...такива неща... по принцип предпочитам нещо готвено, но тук няма как просто... Рая, 15г.

Любими на юношите са нездравословните храни (твърде калорични и с високо съдържание на мазнини) като шоколада, бонбоните, чипса, майонезата и др. Някои ученици
са запознати с характеристиките на различните храни и ги категоризират като „полезни“
и „вредни“. Родителите се опитват да контролират храненето на децата си и да ограничават „вредните“ храни, но в повечето случаи не успяват да го правят ефективно.
Обаче много обичам да ям, шоколад обичам да ям. Много! Значиии, да има ей така
един шоколад пред мене, ще го изям с удоволствие.... Ограничават ме. Той баща ми беше
ходил в Германия и ми беше донесъл цяла бонбониера със такива бонбончета. Ама те три
бонбониери – различни и толкова вкусни. И мама вика – една бонбона и ги прибирам! И
аз се разминавам само с една бонбона. Силвия, 11 г.
Не, не съжалявам (че не мога да ям чипс и снакс заради брекетите), защото все пак
може баба ми да ми направи картофи, пържени картофки, или тя знае как също да прави
чипс. Но пък от чисти картофи, а не да слага вътре консерванти и такива неща. Диан, 11 г.
Защото мама постоянно ми казва, че не трябва да ям толкова много, и да не ям
примерно майонеза и разни други вредни неща.... тя специално заради мен не купува
майонеза. Понеже аз я ям направо с лъжицата. И от парите, които са ми за закуска си
купувам майонеза или течен шоколад, или нещо което ми се яде и в къщи не се купува,
защото е вредно. Павел, 15 г.

Физическа активност. За редовните занимания с физическа активност е от особено значение наличието на подходящи условия като достъпност, близост до дома, удобство, наличие на извънкласни спортни занимания в училище, подходящ треньор, съобразени със семейния бюджет такси за тренировките. Често при прекратяването на тези
условия юношите се отказват от организирани спортни занимания.
Ами, отказах се. Първо имах много голямо желание да тренирам, обаче тренировките просто ми съвпадаха. Аз преди бях втора смяна, в седми клас, в началото на тази
година. Таня, 13 г.
Преди миналата година тренирах футбол в „Левски“, след това се преместих в „ЦСКА“,
но сега вече спрях да тренирам....защото има проблеми с плащането понякога, таксата
трябва да се плати в средата на месеца, а нашите взимат заплата в края. Христо, 11 г.

При по-големите ученици от особено голямо значение е психологическият климат
в групата от връстници, с която тренират или спортуват. Сплотеността на групата и при-
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ятелските взаимоотношения допринасят спорта да стане значима част от живота на юношите, докато неблагоприятната атмосфера или лошото отношение към самите тях водят
до отказване от тренировките.
Защото все пак всички клубове там са си като една общност и е много готино да
викаш за отбора и всички като се обединят викат за един човек и така... Обичам го.
Заради колектива най-вече и просто си е като друг свят някак си. Всички се познават
там, това си е тяхна общност и е хубаво да имаш повече приятели. Рая, 15
Защото, честно казано атмосферата, където тренирах бадмингтон не ми беше
приятна, иначе това ми е любимия спорт.... с удоволствие бих продължила, но там хората
са много амбициозни, а пък аз нямам амбиции да ставам спортистка. Предпочитам да не
се чувствам там недооценена. То не че имам кой знае какви качества. Христина, 15 г.

Физическата активност, която не е организирано спортно занимание (като разходки, каране на колело в парка, футбол, фитнес, и др.) е една от основните дейности за
прекарване на свободното време с връстниците. За повишаване нивата на ежедневната
физическа активност допринася и ходенето (тичането) до училище, което е мотивирано
както от желанието на юношите да стигнат по-рано на училище, така и от удоволствието
от движението. Налице е вътрешна мотивация за редовна физическа активност – юношите харесват спортните занимания и ги асоциират с положителни емоции, наслаждават се на движението и се забавляват.
О, особено да танцувам най-много обичам!... Иначе също да се разхождам много
обичам. Когато бях на село през лятото, тичах. Сутрин бягах по нашата улица, понеже
ние сме на един наклон, който е надолу и аз от наклона нагоре до планината догоре.
Силвия, 11 г.
В часа по физическо играя волейбол, но не ме бива много, и на футбол не съм много
добър, но когато играем футбол влизам и търча като луд, общо взето. Макар че не мога да
играя, просто ми е приятно.Станислав, 15 г.

Влиянието на родителите върху честотата и интензивността на заниманията с физическа активност е голямо. От една страна, чрез собствените си занимания с физическа
активност родителите са ролеви модели, а от друга, спортът е форма на общуване в семейството и дейност, в която участват няколко от членовете на семейството.
Понякога ходя с приятелките си, но те повечето не могат да се пързалят, нали, и
така. С майка си ходя. Тя ме подтикна, да. Ами тя всичко може, значи, може да се пързаля, може да играе футбол, може да играе, значи каквото и да е, боулинг, всичко може да
играе. Мира, 13 г.
Ами всички (цялото семейство) обичаме да играем баскетбол – това е най-любимия ни спорт.... Имаме един апартамент на дядо ми – той почина и там имаме фитнес
уред и тренираме понякога с баща ми. Диан, 11 г.

Гледане на телевизия и използване на компютър. Гледането на телевизия е една
от основните дейности в ежедневието. То почти винаги влиза в описанието на дейностите,
извършвани в един „обикновен ден“, особено при 11-годишните (ако не в учебните, то в почивните дни). При някои юноши типична ежедневна дейност са заниманията с компютър.
Сутрин баща ми ме води на училище, след това се прибирам в къщи с тролея сама,
обядвам, мама ми се обажда по телефона да види дали съм се прибрала, уча, гледам телевизия и си лягам. Елена, 11 г.
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По принцип, като се прибера, малко трудно се отлепям от компютъра, защото има
там „Форум“ на училището, има приятели... Станислав, 15 г.

Гледането на телевизия и/или заниманията с компютър са любими дейности на повечето юноши. Много често гледането на телевизия се съчетава с писането на домашни
или други занимания. Понякога включеният телевизор създава илюзията за човешко
присъствие. Заниманията с компютър или гледането на телевизия могат да служат като
награда и да стимулират юношата за изпълнение на задълженията му.
От малка съм си свикнала да си пиша домашните на включен телевизор или радио или нещо такова..... Не мога да седна в тишината и така да си пиша домашните.
Общо казано нашият телевизор работи по цял ден. Хем така гледам и филми, не си
изпускам сериалите и не съм сама. Елена, 11 г.
Аз когато си науча, значи, майка ми като стимул ми го е казала това, значи
„Ето ти го тука форума, имаш нови съобщения, някои са ти отговорили, ще си ги видиш като си научиш“, нали. Мира, 13 г.

Някои от най-значимите функции на гледането на телевизия и заниманията с компютър са като средства за справяне със стреса (за почивка и релаксация) и като източник
на знания и интересна информация.
Ами аз като се прибера от училище лягам да си почина и там има един филм от два
и половина който го гледам. Чакам го да свърши и след това сядам да си пиша домашните
и така. Христо, 11 г.
Разтоварвам се с компютъра, с приятели и съученици, с чат, във Форума от учлището, и музика, естествено. Много обичам да сушам музика. Христина, 15 г.
Повече гледам документални филми, чета. (Харесвам документалните филми), защото в тях разбираш например за животните. Обичам да гледам всяка неделя от петнайсет часа „Нешънъл джиографик“. И те там казват за животните. Диан, 11 г.

Гледането на телевизия в голяма степен се измества от заниманията с компютър,
особено при по-големите ученици. Това е свързано с факта, че основната функция на
заниманията с компютър се изразява в общуване с връстниците посредством писане във
форуми и чатене с приятелите. Макар и по-рядко, заниманията с компютър са общо занимание в семейството и форма на общуване с родителите.
Аз изобщо преди, нали, не знаех, че има, нали, т.е. аз знаех, че има форум, обаче не ми
беше интересен. И тогава, нали, ми беше любимото занимание телевизията. Мира, 13 г.
И аз понякога ги питам – абе, вие как бяхте в работата? Мамо, какво правиш? Че
тя нали работи на компютър и ми показва на нашия компютър какво е правила, какви
чертежи е правила. Диан, 11 г.

Цигари и алкохол. Според твърденията на интервюираните 11 – и 13-годишни ученици никой от тях не пуши и не употребява алкохол, както и техните приятели. Според
15-годишните повечето ученици на тяхната възраст пият и пушат, включително и някои
от приятелите им. Юношите изразяват предимно негативно отношение към тютюнопушенето и употребата на алкохол и правят опити да повлияят на членове от семейството
си или на връстници да спрат да пушат или пият. Същевременно битува и мнението, предимно сред по-големите, че пушенето и пиенето са резултат от лично решение и личен
избор и върху този избор не може да се влияе.
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Пушенето е много вредно нещо! ЕСТЕСТВЕНО!!! Ще Ј взема цигарата и ще я изгася! Тя ми е приятелка!!! Аз трябва да я опазвам! Здравето Ј. Щом тя сама не може да се
пари, АЗ трябва да я пазя. Пушенето е МНОГО вредно нещо! Майка ми и баща ми и те
пушат. И баба ми и тя пуши. Аз много им се карам. Ей така, като видя, че баща ми пуши
и – тати, ти защо пушиш?! Пак си си купил цигари! Много им се карам.Силвия, 11 г.
Майка ми е пушела преди, аз успях да я откажа, но баща ми е заклет пушач и водим
постоянна борба с него, но мисля че няма де се откаже. Павел, 15
Не, не ми пречи, всеки си решава какво да прави, по принцип, по-добре да не се
пуши, но те си решават, аз не мога да им държа сметка дали ще пуши някой или не, на мен
лично не ми пречи ако пуши някой около мен. Полина, 15 г.

При по-малките ученици авторитетът на родителите е все още много силен и тяхното негативно отношение и забраните по отношение на пушенето и употребата на алкохол
са ключов фактор децата им да не се ангажират с или да прекратят подобни поведения.
Не, никога не ми е хрумвало (да пуша), защото аз съм се заклел пред баба ми преди
да почине, тоест прабаба ми, че никога няма да опитвам нито наркотици, нито пушене...
Нито алкохол. Алкохол – може само по бира и то чак като порасна. Диан, 11 г.
Родителите според мен са виновни за всичко, защото те Ј позволяват всичко да
прави. Значи тя има сестра, на нея Ј дават да пуши, дават Ј каквото иска да прави, дори
да пуши пред тях, те абсолютно нищо, те са съгласни с нея за всичко. Мира, 13 г.

Същевременно някои от по-големите юноши, водени от желанието за независимост от родителите, за взимане на самостоятелни решения и от стремежа към експериментиране споделят мнението, че ако „всеки опита“, това ще доведе до прекратяване на
желанието за цигари и алкохол или до неговото ограничаване. Според тях забраната и
пълното въздържане би довело до противопоставяне на родителите и в крайна сметка до
пушене и употреба на алкохол.
Мисля, че човек в крайна сметка трябва да опита, така да се каже, повечето от нещата в живота. В смисъл, ако кажеш „забранявам ти да пиеш и да пушиш“ на децата си,
то това е най-сигурният начин те да опитат. И затова трябва да се опита, ако пушиш или
пиеш, това да бъде в някакви граници в крайна сметка. Рая, 15 г.

Според юношите мотивите на техните връстници да пушат и да употребяват алкохол са свързани със стреса, с желанието да изглеждат по-големи и по-готини, да изпъкнат сред връстниците си и да бъдат приети и да се впишат в група от връстници, в която
всички пушат или употребяват алкохол. Според интервюираните обаче те самите никога
не са се поддавали на опитите на техни връстници да ги накарат да пушат или да употребяват алкохол, и някои от по-малките дори отказват да общуват с деца, които пушат или
пият (или групата на връстниците, която не пуши и не пие, отхвърля юношата, който
пуши или пие).
Понякога просто става заради стреса, който те заобикаля. Да, и заради такива ситуации, в които попадаш сред обкръжението си, че не можеш да не пушиш след като всички пушат от твоя клас.... Ами повечето също пушат. При тях е не заради някакви стресови
ситуации, ами просто, защото искат да бъдат такива ГОТИНИ. Таня, 13 г.
Питал съм приятели: „Харесва ли ви да пиете?“, а те отговарят: „Не ни харесва, но
просто се правим на мъже.“ Павел, 15 г.
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Да, имах един такъв приятел, но аз вече не ходя с него. Това е един Ж., който не пие,
а опитва по глътка, но се опитва да пуши и аз затова вече не ходя с него. Христо, 11 г.

Заключение
Положителното дефиниране на здравето и осъзнаването на връзката между здравето и здравословния начин на живот е характерно за младото поколение в България.
Нагласите към здравословното хранене, физическата активност и гледането на телевизия и използването на компютър са позитивни, а към тютюнопушенето и употребата на
алкохол – подчертано негативни. По отношение на храненето, физическата активност
и употребата на цигари и алкохол когнитивният фактор е много силен – юношите имат
знанията и информацията за принципите на категоризация на храните като вредни и полезни, за честотата на физическата активност, за негативните ефекти от цигарите и алкохола. Въпреки това реалните им здравни поведения като избор на храни, занимания с
физическа активност и гледане на телевизия и използване на компютър са ръководени не
от загриженост за здравето, а предимно от хедонистични мотиви. Също така значим е и
мотивът за социализация в групата на връстниците, особено при физическата активност,
използването на компютър, пушенето и употребата на алкохол. Третата група мотиви,
която се обособява, е за справяне със стреса, което говори значимостта на напрежението на ежедневието дори и за по-малките деца. Нейното влияние се разкрива при поведения като гледането на телевизия и използването на компютър и тютюнопушенето и
употребата на алкохол. Също така не бива да се пренебрегва влиянието на факторите на
физическата среда като достъпност, удобство, близост и др., особено като предпоставки
за здравословно хранене и редовна физическа активност. Влиянието на родителите е значимо по отношение на всички здравни поведения, въпреки че с нарастване на възрастта
то намалява за сметка на увеличеното влияние на връстниците.
Разбирането на основните фактори на влияние и мотивите, стоящи зад ангажирането със здравните поведения, в голяма степен би могло да допринесе за повишаване на
здравословните поведения сред юношите чрез разработването на подходящи програми
за промоция на здравето.
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Самооценка на умственото и психично здраве
при юноши на 11, 13 и 15 години1
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В тази работа се разглеждат емоционалните и поведенчески проблеми на ученици на възраст 11, 13 и
15 години чрез формата за самооценка на въпросника за Силни страни и трудности (Гудман, 1997). Поради своята добра информативност той е широко използван в епидемиологични и клинични изследвания като кратък скринингов тест за разкриване на социалната адаптация и потенциалния риск от
развитие на психиатрични разстройства. Извадката се състои от 4854 юноши от представително
за страната изследване, част от международното проучване „Поведение и здраве при деца в училищна
възраст“ под егидата на СЗО. Анализирани са четири скали, които обхващат емоционални симптоми, проблеми с връстниците, поведенчески проблеми и хиперактивност. С възрастта се наблюдава нарастване на безпокойство, тревожността и потиснатостта; от друга страна юношите съобщават
за намаляване на способността им за концентрация и успешно обмисляне и изпълнение на задачите.
Емоционалните проблеми са по-изявени при момичетата – те имат много повече страхове и по-често
са тъжни, същевременно се ядосват и избухват значително повече от момчетата.
Emotional and behavioral problems of school-aged children aged 11, 13 and 15 are investigated with the Self-report
version of the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ, Goldman, 1997). Due to its high discrimination power
the SDQ is widely used in epidemiological and clinical research to define social adaptation and predict the potential
risk of psychiatric disorders. The sample consists of 4854 adolescents from a representative Bulgarian study, part of the
international survey “Health behavior in school-aged children – HBSC” held under the auspices of WHO. Four scales
are analyzed that comprise emotional, behavioral and peer problems and hyperactivity. On the one hand, an increase
in anxiety and nervousness is shown with age, on the other hand, adolescents report a decrease in concentration and in
the ability to finish the work they do. Emotional problems are more pronounced for girls – they have more fears and are
down-hearted more often, at the same time they get very angry and lose their temper significantly more than boys do.

Юношеството е преходен период между детството и зрялата възраст, изпълнен с
много и разнообразни промени – физически, емоционални и социални. Подрастващите
се изправят пред различни психологични и социални задачи – те трябва да се справят с
физиологичните си промени, да изградят своя система от норми и ценности, да се вградят успешно сред връстниците си, да придобият достатъчно знания и умения с оглед
избора на бъдещата си професия. Същевременно те се нуждаят от сигурност и обич, от
признание на тяхната личност и имат силен стремеж към нови преживявания и независимост [1].
1

Настоящото изследване е съфинансирано от Национален фонд за научни изследвания към
МОН.
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Конфликтите и липсата на баланс между специфичните нужди на подрастващите и
все по-големите изисквания, които израстването поставя пред тях, води до възникване
и развитие на емоционални и поведенчески проблеми, както и до отключване на различни психични заболявания. Много психични разстройства започват в юношеска възраст,
като се наблюдава значително нарастване на депресията и суицидните поведения сред
младите хора [7].
Утвърждаването на здравословни навици за укрепване на физическото, емоционално и социално здраве, може да допринесе за пълноценно реализиране на способностите на юношите и тяхното благополучие, а това според СЗО определя доброто психично
здраве [6]. За тази цел е необходимо изучаване на психологическите характеристики и
поведения, които дават израз на техните тревоги, страхове, общуване с другите и умения
да се справят.
Настоящото изследване е върху самооценката, която ученици от три различни възрастови групи дават на емоционалното си състояние, поведение и общуване с връстниците, с помощта на въпросника „Силни страни и трудности“, създаден от д-р Роберт
Гудман [2]. То е част от проведеното за първи път в България международно проучване
„Поведение и здраве и при деца в училищна възраст“ (Health Behaviour in School-aged
Children – HBSC), насочено към задълбочено изучаване на здравето и здравните поведения на младите хора.
Този въпросник намира все по-широко приложение поради това, че макар и кратък,
добре обхваща различните аспекти на психичното здраве на децата и подрастващите и,
което е особено важно при проучвания с преобладаване на здрави лица, се спира не само
на техните затруднения, но и на силните им страни. Изследванията са показали добрата
му дискриминативна валидност и надеждност при разкриване на потенциалния риск от
развитие на психиатрични разстройства [3,4].
Основната цел на това изследване е проучване на характеристиката и динамиката
на преобладаващите затруднения в различните проблемни области в този възрастов диапазон, както и влиянието на пола върху профила на техните трудности. От друга страна,
резултатите са съпоставени със съществуващата преводна версия на въпросника – ССТБГ [13] и обсъдени по отношение на получените стойности, които разграничават доколко наличието на трудности е в границите на нормалното или ги надхвърля и поставя
въпроса за нуждата от допълнително насочено клинично изследване (cut-off points).

Методи
Изследвани са 4854 юноши от три възрастови групи – на 11, 13 и 15 години, (съответно в V, VІІ и ІХ клас), които са от представителна за страната извадка. Те са приблизително равномерно разпределени по пол и възраст.
Използвана е формата за самооценка на въпросника „Силни страни и трудности“, която се прилага от 11 – до 16-годишна възраст. В проведеното проучване на HBSC
2005/2006 г. са включени 20 въпроса от четирите сфери – емоционални симптоми, проблеми с връстниците, поведенчески проблеми и хиперактивност, които участват при изчисление на крайния сбор трудности2 [8].

2

Въпросникът съдържа и пета скала “Просоциално поведение”, която не участва в този краен
сбор.
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Всеки от въпросите има по три възможни отговора – „невярно“, „донякъде вярно“
и „напълно вярно“. Някои от въпросите са така изказани, че да разкриват силните страни
на юношите, а останалите изразяват трудностите им. За отговора „донякъде вярно“ на
всички въпроси се приписва една и съща стойност–1, отговорът „невярно“ се оценява с 0
на въпросите за трудностите и с 2 на въпросите за силните страни, а отговорът „напълно
вярно“ – с 2, освен на въпросите за силните страни, при които се дава 0.3
Всяка клинична скала е съставена от по пет въпроса и оценката Ј може да бъде от
0 до 10, така крайният сбор на трудностите варира от 0 до 40. Колкото по-голяма е стойността на сбора, толкова повече се очертават проблемни области.

Резултати и обсъждане
При статистическата обработка на резултатите са включени само юношите, които
са дали отговор по всеки въпрос на скалата (общо 4332-ма), останалите (10.8% от цялата извадка), пропуснали дори един отговор, са изключени от анализите. Изчислени са
дескриптивните статистика с процедури от SPSS по всяка от скалите и по отделните въпроси в скалите спрямо пола и възрастта. Значимостта на пола и възрастта са изследвани
с непараметричен анализ.
Скала „Хиперактивност“
Петте въпроса на тази скала са върху трите основни проблема на разстройството на
вниманието – невнимание, хиперактивност и импулсивност, така както са дефинирани
в диагностичния наръчник DSM-IV, поради което в сравнителни изследвания тя показва
висока критериална валидност [4]. Средните оценки по възраст, общо за цялата извадка
и по пол са представени на табл.1.
С възрастта се наблюдава значимо увеличение на отговорите, които описват трудности в концентрацията, по-голяма разсеяност и трудности при завършване на започнатата работа, както и при стоене дълго на едно място, много по-изразени при момичетата.
Момичета разкриват и нарастваща импулсивност с годините – докато при момчетата
разпределението (в %) на отговорите на въпроса дали обмислят нещата, преди да ги направят, се запазва почти непроменено и при трите възрасти, при момичетата рязко намаляват тези, за които това е напълно вярно.
При анализиране на скалата за хиперактивност се установява голямата значимост
на фактора възраст (χ=137.6, p<<.001). По отношение на пола значимостта за цялата извадка е слаба, което се дължи на липсата на различия в групата на 13-годишните.
Скала „Емоционални проблеми“
Въпросите, обединени в тази скала, отразяват наличието на тревожност и потиснатост, на страхове и загуба на увереност в нови ситуации, които могат да доведат и до
появата на психосоматични оплаквания.
При момичетата с нарастването на възрастта значимо се засилват тревожността,
потиснатостта, нервността и загубата на увереност в нови ситуации; което намира израз
и в по-често съобщаване на психосоматични оплаквания.
При момчетата промените в емоционалната сфера с нарастване на възрастта не
са така изявени – набелязана е само тенденция към увеличение на психосоматичните
3

В проведеното изследване зададеният формат на оценяване е 1,2 и 3; за нуждите на интерпретацията те са прекодирани както в оригиналния вариант.
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оплаквания, нервността и загубата на увереност в нови ситуации. По-изразено е само
засилването на тревожността (χ=9.77, p<.05), но не и на потиснатостта. Не се наблюдава
възрастова динамика по отношение на наличието на страхове както при момчетата, така
и при момичетата.
Когато се анализират отговорите по скалата като цяло, различията както по пол,
така и по възраст са силно статистически значими. От подробното обсъждане по отделните въпроси на скалата се вижда, че това се дължи предимно на изявените възрастови
различия при момичетата.
Скала „Поведенчески проблеми“
В тази скала се разглеждат някои характеристики на проблемното поведение: затруднено овладяване на нервни изблици, агресивно налагане над другите, присвояване,
лъжа и измама. Има още един въпрос, който разглежда поведението от по-различен ъгъл
– дали юношите правят това, което им се казва.
Прави впечатление, че при момичетата се наблюдава значимо увеличение на агресивното поведение и затруднение при овладяване на нервните изблици, което е изразено
най-вече в прехода между 11 – и 13-годишна възраст, и много по-малко от 13 до 15 г. При
момчетата тази промяна е незначителна.
Разлики се наблюдават и по отношение на обвиненията в лъжа – при момичетата тези обвинения нарастват с възрастта, като отново по-изявена е разликата между 11
и 13г.; при момчетата има едно незначимо увеличение за 13-годишните, за другите две
възрасти данните са едни и същи. Момчетата по-често казват, че вземат неща, които не
са техни; като и при двата пола този процент показва леко увеличение на 13-годишна
възраст.
Въпросът доколко юношите правят това, което им се казва, показва съществена
промяна с възрастта и за момчетата (χ=117.2, p<<.001), и за момичетата (χ=190.2, p<<.001):
от 11 г до 15 г. три пъти намалява процентът на тези, които отговарят утвърдително на
този въпрос.
Анализирането на скалата като цяло потвърждава описаните данни – факторът
възраст е силно значим, най-вече за сметка на различията между 11 г., от една страна, и
13 г. и 15 г., от друга. Разлики по пол се наблюдават само в най-малката възраст (Ζ =–3.6,
p<<.001).
Скала „Проблеми с връстниците“
С тази скала се изследват проблеми в общуването на юношите – приятелства, съвместни игри, популярност сред връстниците, наличие на тормоз.
В най-малката възраст процентът на децата, които имат един или повече добри
приятели, е най-голям, с нарастване на възрастта той намалява и юношите по-често отговарят, че това е донякъде вярно (определено по-значимо при момчетата). Около една
трета и от момчета, и от момичетата във всяка възрастова група са убедени, че връстниците им ги харесват; от друга страна и за двата пола с възрастта намалява процентът на
тези, които смятат, че не са харесвани от другите и те по-често отговарят, че това донякъде е така. И при двата пола намалява процентът на тези, които по-добре се разбират с
възрастните, отколкото с връстниците си.
Най-голям процент от 11-годишните казват, че другите ги дразнят и тормозят, като
момчетата са два пъти повече. При момчетата този процент намалява доста равномерно
с възрастта, при момичетата, обаче, първо се наблюдава увеличение от 11 към 13 г., след
което и при тях пада.
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Момичетата на 13 г. и 15 г. са все по-склонни да отбягват другите и да остават сами,
докато момчетата не показват промяна с възрастта.
Анализирането на скалата като цяло показва слабо изразена значимост на възрастта: двете по-големи възрастови групи се отличават от 11-годишните, но не и помежду
си. Не се установяват разлики по пол, с изключение на най-малката възраст, където те са
статистически значими (Ζ =–3.1, p<.002).
Табл.1.
Средни стойности по отделните скали
и крайния сбор трудности за всяка възраст, общо и по пол
Скали
Емоционални проблеми
Хиперактивност
Поведенчески проблеми
Проблеми с връстниците
Краен сбор
Брой и.л.

11г.

13г.

15г.

Общо

Момчета

Момичета

2.39

2.81

3.07

2.77***

2.19

3.30**

3.35

4.00

4.29

3.89***

3.80

3.97*

2.58

3.22

3.33

3.05***

3.11

3.00

2.97

3.18

3.09

3.08**

3.12

3.05

10.75

12.48

13.07

12.12***

11.65

12.55***

(1406)

(1427)

(1499)

(4332)

(2084)

(2248)

С *** – p<<.001, с ** – p<.01 и с * – p<.05 са обозначени значимите различия по възраст и
по пол
Интерпретация на трудностите

Както за всички подобни скали при изследвания в общата популация за определяне на рисковата група стойностите при 90-ия персантил се приемат за разграничаващи
– cut-off points [9]. Стойностите до 80-ия персантил определят границите на нормата;
над 90-ия персантил те говорят за ясно изразени проблеми и нуждата от допълнително
насочено клинично изследване; между 80-ия и 90-ия персантил са т.нар. гранични стойности.
Според ССТ – БГ
Представените в българската преводна версия на въпросника стойности по отношение на крайния сбор са:
•
•
•
•

0 до 15 определят границите на нормата
16 до 19 са граничните стойности
20 до 40 – рискова група
Направен е анализ на разпределението на оценките според тези стойности по крайния сбор точки. Той показва, че 73,8% от всички изследвани юноши имат оценка от
0 до 15; 15,5% имат от 16 до 19, останалите 10,7% имат ясно изразени затруднения,
като сборът по крайния бал при тях варира от 20 до 40 точки.

С нарастването на възрастта намалява броят на юношите, чиито оценки са в границата на нормата (79,9% при 11-годишните, 72,0% при 13-годишните и 69,9% при 15-годишните) и тази възрастова динамика има статистическа значимост. Съответно нараства
броят на децата, които попадат в другите две групи – с наличие на някои затруднения
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(гранична група) и ясно изразени затруднения (рискова група), като по-изявени са разликите между петокласниците и юношите от двете по-големи възрастови групи.
Наблюдават се значими статистически различия и по пол – повече момчетата
(77,4%), отколкото момичетата (70,4%), имат краен сбор трудности в границите на нормата. От друга страна, 18% от момичетата имат гранични стойности, докато при момчетата
този процент е 13%.

Фиг.1
Общо разпределение по групи на крайния сбор според възрастта и пола (в %)

Според нашето изследване
Получените от нашето изследване данни показват стойности при 80-ия и при 90ия персантили, които се различават по отношение на крайния сбор трудности и две от
скалите. Представените в българската версия на въпросника cut-off points са аналогични
на описаните от Гудман за английски юноши от 11 до 16 г. [3], но няма данни дали са част
от превода или са получени след нормиране върху българска извадка.
За нашата извадка като цяло стойностите по отношение на крайния сбор са:
•
•
•

0 до 17 определят границите на нормата
18 до 20 са граничните стойности
21 до 40 – рискова група

Разпределението на оценките според тези стойности променя процентните дялове
по съответните групи, но показва същата възрастова динамика: в границите на нормата
са 87.8% при 11-годишните, 80.7% при 13-годишните и 79,5% при 15-годишните. Съответно процентът на юношите, чиито оценки говорят за наличие на ясно изразени затруднения, на 11 г. е 5.4%, на 13 г. вече е 8.5% и на 15 г. е 9.5%.
Наблюдаваните разлики по пол като цяло не са така силно изразени–10.7% от момичетата имат гранични стойности срещу 8.3% от момчетата.
Различни са cut-off points и при скалите „поведение“ и „отношения с връстниците“,
като стойностите за нормата се изместват с по една точка – вместо от 0 до 3 са от 0 до 4 и
съответно за гранична е 5 вместо 4.
Анализът на разпределението на оценките по всяка от скалите показва:
•

сходни тенденции по скалите „Хиперактивност“ и „Емоционални проблеми“ – с
нарастване на възрастта се увеличава процентът на момичетата, които попадат в
групите с гранични и ясно изразени затруднения (p<<.001). При момчетата не се
наблюдават разлики според възрастта за отделните групи. Наблюдава се значимо
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•
•

различие по пол само по скалата „Емоционални проблеми“ – много повече момчета
(92,2%) попадат в групата на нормата в сравнение с момичетата (80,8%);
по скалата „Поведенчески проблеми“ се наблюдава значимо нарастване на процента
юноши и от двата пола, които са с гранични и ясно изразени проблеми в поведението, като това е особено изразено в прехода от 11 към 13 години;
по скалата „Проблеми с връстниците“ средно около 15% от момичетата и 17% от
момчетата имат гранични стойности, този процент е най-висок при 13-годишните и
от двата пола.

Обобщение
Резултатите от проведеното изследване показват, че юношите като цяло съобщават
за повече силни страни отколкото трудности, което говори за едно добро умствено и
психично здраве.
Същевременно се установява нарастване на проблемните поведения с възрастта,
като по-изявени са разликите между петокласниците и юношите от двете по-големи възрастови групи. Това е особено изразено при момичетата. При тях значимо се засилват
тревожността, потиснатостта, нервността и загубата на увереност в нови ситуации; агресивното поведение и затруднение при овладяване на нервните изблици.
Съпоставянето на нашите данни с данни от проучвания в Англия [13], Норвегия
[9], Финландия [5] и Дания [11], разкрива определени различия в някои от изследваните
области. Средните оценки за скалите хиперактивност и емоционални проблеми са общовзето сравними, но по отношение на поведението и общуване с връстниците българските
юноши съобщават много повече проблеми. Съответно крайният сбор на трудностите е
по-висок.
Съвсем близо до получените у нас средни за момчетата и момичетата по отделните
скали са данните от представително изследване в Архангелск [10], което обхваща един
малко по-различен възрастов диапазон–13 до 18 г. Единствената разлика е при средната на момичетата за скалата проблеми с връстниците, където изчислената стойност от
нашата извадка е по-висока. Нямаме сравними данни от съседните на България страни,
както и от страните от Средиземноморския регион, а това безспорно ще е интересно
сравнение.
В заключение трябва да се каже, че поради репрезентативността на извадката за
страната в трите възрастови групи, получените резултати могат да се разглеждат като
норми по отношение на самооценъчната форма на въпросника.
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Ролята на превантивното психологическо
консултиране в дейността на Консултативния
кабинет при РИОКОЗ Стара Загора
Галина Димитрова Господинова
магистър, РИОКОЗ Стара Загора
042/ 602 674, g_dimitrowa@abv.bg
През 2005 година в изпълнение на Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето и под егидата на Министерство на здравеопазването бяха създадени Кабинети за
отказване от тютюнопушене към Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве. От разкриването към настоящия момент Консултативния кабинет
при РИОКОЗ Стара Загора утвърди своята дейност. Началото бе посветено на промотиране на Кабинета за да се постигне в следващите години устойчива посещаемост. Доклада
представя три годишния опит и ролята на Консултативния кабинет за профилактика
на зависимости и борба със стреса при РИОКОЗ Стара Загора с цел преодоляване на поведенчески рискови фактори сред населението, с приоритет – тютюнопушене и дистрес.
Консултативната дейност е основана на теорията и практиката на психологическото
консултиране за деца, възрастни, семейства и групи. Приоритетна цел в работата на
Кабинета е профилактика на хроничните неинфекциозни болести, тютюнопушенето и
стреса като самостоятелни и комбинирани фактори за тяхното възникване. Индивидуалният подход, съчетан с различни психологични техники акцентира върху отказа от тютюнопушене /индивидуално и групово/, съхраняване на психичното здраве и повишаване на
индивидуалната стресоустойчивост.
Following the National Tobacco Control Programme under the aegis of Ministry of Health Consulting
Rooms for Tobacco Abandonment had been established in the Regional Inspectorates for Public Health
Protection and Control / RIPHPC / in 2005. Since its establishment until this moment the Consulting
Room in RIPHPC – Stara Zagora has won good recognition of its activity. The beginning had been
devoted to promotion of the Consulting Room to achieve steady number of regular visits of clients
willing to quit smoking during the next years. The report presents the three-year experience and the
role of the Consulting Room in Addiction Prevention and Stress overcome Prophylactic Program of
RIPHPC – Stara Zagora aiming to influence the distribution of behavioral risk factors among the
population putting the priority to smoking and distress. The advisory activity had been based on the
theoretic and practical knowledge of psychological counseling of children, adults and family groups.
The main aim of the activity of the Consulting Room is the prevention of chronic non-communicable
diseases through eliminating smoking and stress as independent and combined risk factors for these
diseases. The individual approach, combined with different psychological techniques is focused on
smoking cessation (individually and in groups) keeping on psychic health and increasing of individual
capability of self-protection against stress.
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Определението на Световната здравна организация за здраве е свързано не само
с отсъствие на болест, но и със „състояние на пълно физическо, психическо и социално
благополучие“. Това подчертава голямото значение, което днес се отдава на психичните
и социални фактори за здравето на индивида. В съвременната наука и практика е прието да се търси взаимовръзка между соматичното, психическото и социалното здраве на
човека.
Ако соматичното здраве можем усешно да дефинираме като отсъствие на хронични
заболявания, физически дефекти, функционални нарушения, ограничаващи социалната
дееспособност на човека, то при понятието психично здраве в литературата няма еднозначно тълкуване и еднакви критерии. То е свързано с развитието на психосоматичната
медицина, която съотнася всяко соматично нарушение с изменения в психическото състояние. Психичното здраве се определя като състояние на душевно благополучие, характеризиращо се с отсъствие на болезнени психични проявления и осигуряващо адекватна
на условията регулация на поведението и дейността. Това понятие не се изчерпва само
с медицински и психологически критерии, а в него са отразени обществени и групови
норми и ценности. [5] Тези норми са показателни, особено при самостоятелното, а също
и при подчертано комбиниранато действие на два рискови за здравето на индивида фактори като тютюнопушене и дистрес.
През 2005 година в изпълнение на Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето и под егидата на Министерство на здравеопазването бяха създадени кабинети за отказ от тютюнопушене към Регионалните инспекции за опазване и контрол
на общественото здраве. От разкриването си през месез май 2005 година към настоящия
момент Консултативният кабинет при РИОКОЗ – Стара Загора утвърди своята дейност.
От промотирането на Кабинета в началото през годините се достигна до устойчива посещаемост от клиенти, нуждаещи се от консултативна помощ.
Тютюневата зависимост е болестно състояние, което предизвиква психични и поведенчески разстройства, дефинирано в Международната класификация на болестите
на СЗО, 10-та ревизия (МКБ 10, код F–17). Съгласно определението на СЗО: „Лечението
на тютюневата зависимост включва (самостоятелно или в комбинация) поведенчески и
фармакологични интервенции като: здравно образование, кратко послание или съвет,
интензивна подкрепа, предписване на медикаменти или прилагане на други интервенции, с които да се постигне ограничаване или преодоляване на зависимостта от тютюна,
както от отделния индивид, така и от населението като цяло.“[1] Тютюнопушенето е найважната предотвратима причина за редица неинфекциозни заболявания и преждевременна смърт. Днес то убива един от всеки десет възрастни по целия свят, а към 2030 година се очаква да убива един от всеки шест, т.е. ще причини повече от 10 милиона смъртни
случаи годишно. В доклад на Световната банка се казва, че при същетвуващите тенденции 500 милиона души живи днес ще загинат евентуално от употреба на тютюн. Повече
от половината от тях днес са деца и юноши. Очаква се до 2030 година тютюнопушенето
да бъде най-голямата самостоятелна предотвратима причина за смърт по света. [1] По
данни на Министерство на здравеопазването около 700 милиона деца дишат въздух, замърсен от тютюнев дим. Като силно разпространен вреден навик сред населението у нас
тютюнопушенето води до широк спектър от респираторни, сърдечно-съдови, мозъчни и
злокачествени образования.
През 2007 година от НЦООЗ бе проведено проучване на факторите на риска за
здравето, отнасящи се към употребата на цигари, чиито данни са красноречиви. Почти
всеки втори анкетиран пали цигара. Двадесет хиляди на година от смъртните случаи, в
следствие на рак и сърдечно-съдови проблеми у нас, са провокирани именно от пороч-
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ния навик. Най-важното е, че хората не осъзнават причината. Те се оправдават с лошите
условия на живот и стреса. Всеки пети редовен пушач има високо кръвно налягане, с
повишен холестерол са 4% от употребяващите цигари, 3% са с кръвна захар над нормата,
57% страдат от наднормено тегло, 28,8% от мъжете пушачи злоупотребяват с алкохол.
Изследователите отдавна са разбрали, че „традиционните“ („класически“) рискови
фактори на сърдечния инфаркт – хипертония, атерогенен липиден профил, тютюнопушене, диабет и др., не могат да обяснят всички случаи на това заболяване. Така възниква тезата за наличие на „нетрадицинонни“ причини на сърдечно-съдовите инциденти,
включващи стреса и някои личностни характеристики. [4] Понастоящем съществува
огромен научен материал, който свидетелства недвусмислено, че лицата с тежък и продължителен стрес имат повишен риск да зоболеят и починат от сърдечно-съдови зоболявания. В резултат на редица изследвания бе установено, че колкото е по – интензивно стресевото състояние, толкова са по-изразени смущенията в кръвоснабдяването на
сърдечния мускул.[7] В най-голяма степен засегнатото население е в активна възраст.
Същесвува и едно различно неблагоприятно влияние: стресът влошава „класическите
рискови фактори“ (увеличава тяхната честота и интензитет, затруднява корегирането им
и т.н.), което от своя страна благоприятства прогресирането на сърдечно-съдови промени. Предвид всичко това очевидна е необходимостта от „омекотяване“ и „овладяване“ на
тежкия стрес. Това е възможно да се направи чрез различни по вид дейности: повишаване на информираността по отношение на рисковите фактори, в това число и стреса;
изясняване на атистресогенната роля на социалните модели на поведение; обучение за
намаляване на силните емоционални реакции (афектите); теория и практика на автогенния тренинг и т.н. Лицата, които успеят да „овладеят“ стреса, може да се предположи, че
биха имали статистически намалена честота на сърдечно-съдови инциденти.
Най-адекватната антистресова стратегия представлява премахването на факторите, пораждащи стресови ситуации. Но това са обективни условия и фактори, които много
често не биха могли да бъдат променени. Тогава сякаш логично следва отговор, че нищо
не би могло да се промени, но дейността на Консултативния кабинет при РИОКОЗ – Стара Загора и неговата устойчива посещаемост през годините показва нещо съвсем друго.
Превантивното психологическо консултиране и психопрофилактиката имат едно
съществено направление – повишаване на индивидуалната стресоустойчивост. По този
начин се откриват възможности за „омекотяване“ на неблагоприятните въздействия на
стресогенната ситуация върху здравето на хората. Превантивното консултиране се използва успешно в Консултативния кабинет на РИОКОЗ – Стара Загора при проблеми,
свързани с взаимооитношенията в семейството, за тяхното оптимизиране при криза, при
възникващи проблематични ситуации за учащите в училище и семейството, партньорската двойка и някои отклонения в ежедневието. През последните години в дейността му
се утвърди и консултирането на учреждения за успешно преодоляване на вероятно възникващи конфликтни ситуации на взаимоотношенията с граждани. Друг важен акцент
е използването на превантивното консултиране с образователна насоченост. Тук вече
се преследват цели, свързани с подпомагане, развитието на личността за постигане на
значими образователни и професионални постижения, а също и достигане до разбиране
у клиента с проблемно поведение, че то е такова. Като основна форма на работа понякога
се налагат и дебатите.
Трите най-разпространени поведенчески рискови фактори:тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, както и двигателното обездвижване, понижават стресоустойчивостта
и повишават психичната ранимост. Поради това психологическото консултиране в Консултативният кабинет на РИОКОЗ – Стара Загора е насочено към два изключително ва-
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жни фактора по своята значимост – отказа от тютюнопушене и повишаване на личната
стресоустойчивост. Риска от тяхното самостоятелно и комбинирано въздействие е ясен и
доказан, което определя важността на самата дейност по тези направления. Твърде често
се налага и комбиниране на методологията, предвид „стресираността“ на консултирания пушач и необходимостта от развенчаването на мита за антистресогенното действие
на тютюнопушенето. Самото твърдение, че тютюнопушенето помага за преодоляване
на стреса има потвърдено продължение от вида: „а в същност го задълбочава“. Това е
така, защото никотинът е отрова за централната нервна система; приеман системно той
влошава нейните функции, а функционалното увреждане на нервната система понижава
психическата устойчивост на човека и намалява неговите възможности за справяне със
стресови ситуации.
Много са причините, поради които хората желаят да се откажат от тютюнопушенето, но може би една от приоритетните е загрижеността за здравето-тяхното собствено,
на семейството им и на някой, който вдишва дима от тяхната цигара, както и парите.
Много хара признават, че тютюнопушенето е твърде неприятен навик, който е свързан
с лош мирис и замърсяване. Те окуражават младите хора да се откажат от това нездравословно поведение. Макар и запознати с фактите трудна е раздялата с този навик. Има
два основни отговора за това: Физическата зависимост към никотина и силата на навика,
което означава, че тютюнопушенето се е превърнало в социална и психологическа „опора“. Веднъж впримчен, пушачът много трудно и болезнено се отказва.[3] Отказът от тютюнопушене е един прекрасен повод за пушача да разбере себе си; да формира характер
и да се научи да мисли позитивно. [2] Самият процес на отказа е строго индивидуален,
но като правило той започва с промяна на отношението на пушача към тютюнопушенето.
Препоръки за отказ има смисъл да се дават дори и на пушачи, които не са заинтересовани
от това. Много е важно да се обясни категорично, ясно и активно, че е желателно да спрат
цигарите, поради здравни и финансови причини. Важно е също така да се отчетат и два
основни фактора: колко силна е мотивацията за спиране и колко силна е зависимостта.
Изясняването на тези два фактора помага за решението от какъв вид подкрепа се нуждае
пушачът. Много хора желаят да се откажат, но поради зависимостта изпитват затруднение да го направят. Често са нужни няколко опита преди да се успее. А факта, че се правят
няколко опита показва, че при тях има известна степен на мотивация и че те могат да успеят накрая. И често успяват може би преодолели своите слабости, направили промени
в личния си живот или нещо друго. Самата мотивация се измерва по скала, както и зависимостта-индекс на Фагерстрьом, които дават достатъчно добра количествена оценка.
Съществуват два основни аспекта на зависимостта: физиологична и социално-психологическа. Физиологичната или химическата се дължи на никотина в цигарите и ефекта на наслада, който поражда. Но когато не може редовно да се приеме никотин пушачът
изпитва различен по степен на изразеност „глад“. Интензивността и честотата на никотиновия „глад“ означават, че съвсем скоро бившият пушач ще се върне към пушенето.
Зависимостта е толково по-силна, колкото повече цигари човек изпушва на ден. Индекса
на Фагерстрьом дава достатъчно прицизни измервания по отношение силата на зависимостта. И ако първата цигара се изпушва до половин час след събуждането,зависимостта
е вероятно най-силна. Има хора, които изпитват силни абстинентни симптоми след отказването, които могат да варират от безпокойство, раздрвазнителност или нарушение
на концентрацията до тревожност и безсъние и депресия. При други може да се наблюдава повишаване на апетита. Никотин заместващото лечение вече е в състояние да увеличи вероятността за дълготраен успех. Но разрушаването на физиологичната зависимост
към никотина е само част от проблема. Някои хора могат да се откажат за определен
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период и да направят рецидив след това. Те могат перфекно да се справят с „глада“ за
цигари и други странични действия на никотиновата абстиненция, но не могат да преодолеят социалната и психологична „опора“, която им дава пушенето. Тютюнопушенето
е пряко свързано с конкретни дейности. Например някои хора пушат, когато си почиват
с чаша кафе или чай, или с чаша алкохол вечер, или след ядене. Пушачите често вярват,
че цигарата ги освобождава от стреса, дава им чувство за самоконтрол или допринася за
повече увереност при среща с непознати. Много често просто дава възможност „да правиш нещо с ръцете си“. Именно тази поведенческа страна на зависимостта е много трудно
преодолима. Самият процес на спиране на тютюнопушенето /промяна в поведението/ е
сложен и индивидуален. Той преминава през няколко етапа. Началният етап е свързан
с формирането на идеята за отказване чрез съвет. След него се достига до намерение за
спиране. Тук основно пушачът започва да мисли за отказ за да може да формира съвсем
ясно своето решение за спиране. На този етап той все още няма увереност, че може да
го направи, но е готов да опита. И съвсем естествено след тази готовност идва опита за
спиране. В този момент пушачът се нуждае изключителн от подкрепа и проследяване за
да се затвърдви неговото трайно спиране.
Физиологическата зависимост и социално-психологическият навик показват, че
отказването е трудно за много пушачи. И все пак, през годините на работа на Консултативния кабинет много пушачи са съумели да се откажат. Може би когато хората като
цяло осъзнаят каква опасност крие тютюнопушенето ще започнат масово да желаят да
се откажат.
Консултативната дейност като система от академични знания и практически умения се утвърждава като важна, съществена и необходима съставна част на социалната и
здравна практика. Тя е насочена към подпомагането на здрави хора за максимално разгръщане на потенциала им за развитие във всички области на живота. Психологическото
превантивно консултиране като форма на психологическа помощ е добре приложимо
в дейността на Консултативният кабинет при РИОКОЗ – Стара Загора за решение на
проблемите на здрави хора, които искат да се справят с трудностите на ежедневието,
житейски и възрастови кризи, дилеми в общуването и професионалния избор, както и
най-вече при отказа от тютюнопушене. Това се потвърждава както от броя на посетилите
Кабинета през годините така и от броя на отказалите се трайно от вредния навик – тютюнопушене.
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Тютюнопушенето на работно място вреди на здравето на пушачи и непушачи. Един от
най-успешните начини за намаляване на тази вреда е въвеждането на стриктни забрани
за тютюнопушене. Много пушачи обаче не са съгласни с подобни мерки, защото забранте
за тютюнопушене са не само превенция на пасивното пушене, но ограничават също така
субективно възприеманите положителни ефекти от цигарите (СПЕ) като концентрация
и успокоение. Докато по-голяма част от изследванията в областта на психологията на
здравето досега се концентрират върху възприеманите здравни рискове на тютюнопушенето, целта на актуалното проучване беше да изследва връзката между СПЕ и други
фактори, свързани с тютюнопушенето на работно място. Настоящето проучване показа
сигнификантна положителна асоциация на СПЕ с аспекти на никотиновата зависимост,
както и с одобрението на частична забрана за тютюнопушене. Бе наблюдавана и тенденция за положителна връзка между СПЕ и спазването на тотална забрана на тютюнопушене на работно място. Не беше установена асоциация между СПЕ на тютюнопушенето
и възприятията за риск на пушенето. Практически тези резултати би могло да бъдат
ползвани в развиването на положителни интервенции засягащи пушачи в контекста на
забрана на тютюнопушене на работно място. Обърнато е внимание и на ограниченията
за генерализиране на резултатите.
Work-site smoking harms the health of both smokers and non-smokers. One of the most successful
approaches to curb the risks of smoking is the introduction of strict smoking restrictions. However,
many smokers are not satisfied with such measures, since smoking bans not only prevent exposure
to passive smoking, but they also restrict the perceived benefits of smoking (e.g., perceived relaxation
and concentration) to smokers. Whereas much of the research on smoking behaviour in the field of
health psychology has concentrated on the perceived risks, the aim of the current research is to study
the link between perceived benefits of smoking and other variables related to smoking behaviour. The
current research found significant positive relationships between the perceived work-related benefits
of smoking and aspects of the nicotine dependence, as well as with the approval of partial smoking
bans. A tendency for a positive association with the compliance with total ban was also observed.
However, no link was found between the perceived benefits and the perceived risks of smoking. Practical implementation derived from these results might be inventing positive approaches to influence
smoking behaviour in the context of smoking restrictions in the workplace. Limitations of the results
are also discussed.
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1. Introduction
Smoking in the workplace is an important facet of the global problem of tobacco smoking,
the major preventable cause of death in the world [1]. Smoking at work affects not only the health
of smokers, but also the health of non-smokers, since even short-term exposure to tobacco
smoke could be extremely harmful, e.g. [2–4]. Considering the general context of anti-smoking
policies, the workplace is a setting where large groups of affected by the tobacco smoke persons
can be reached, where the legislation does not invade the private life and last but not least, where
multiple positive effects of smoking restriction policies have been already demonstrated [5, 6].
The most promising way to curb smoking at work is to impose strict smoking bans [7]. Smoking restrictions not only prevent non-smokers from second-hand smoke [8], but also affect the
smoking behaviour of smokers. After the introduction of smoking bans, a significant increase in
successful quit attempts and a decrease in the cigarette consumption per day have been observed,
e.g. [7, 9, 10]. In addition, smoking restrictions seem to have positive effects on the perceived social
norms and attitudes relevant to both active and passive smoking [11]. Thus, banning smoking in
the workplace is a strong signal that smoking is not acceptable and cannot be tolerated.
However, there are some barriers against the implementation of smoking restrictions in the
workplace. Although smokers in general cope with existing bans on smoking, e.g. [12–14], not surprisingly, the support for smoking restrictions before their implementation is significantly lower
among smokers than among non-smokers [15]. Achieving stronger approval of smokers might be
important because smoking bans seem to be most accepted when they are enforced by or with the
strong support from the local community and not when they have been dictated from above [16].
To date, the main approaches to promote supportiveness of smoking restrictions involved
messages on the health-related harms of active and passive smoking. Whereas there is evidence
that these approaches are effective to a certain extent [17], they have also some limitations. For
instance, the argument that the harms caused by passive smoking would prevent smokers from
smoking in the presence of non-smokers and vulnerable persons still might not alter their active smoking behaviour and would not reduce the smoking breaks during work and the health
related absents. In addition, persuasive messages on the risks of active smoking could be even
discounted by smokers [18]. Thus, adequate approaches should be developed to address smokers in order to achieve higher support for smoking bans and to affect to a greater extent active
smoking. The current research pays in this regard special attention to the perceived benefits of
smoking – a variable that has been often ignored by previous studies. The experienced positive
consequences of smoking (e.g. decreased anxiety, relaxation) function as positive and negative
reinforcements building the difficult to treat psychological dependence of smoking, e.g. [19,
20]. In line with this, the Transtheoretical Model of Change (TTM) [21] posits that the perceived benefits of smoking, termed as the pros of smoking, and the perceived risks of smoking
or the cons of smoking contribute to the so called decisional balance that determines the transition through different stages of health behaviour change [21]. According to TTM, smokers
who do not intend to quit smoking report high perceived benefits of smoking. While moving
through the different stages of change towards fully abandoning of the smoking habit, the perceived benefits of smoking decrease whereas the perceived risks of smoking increase [22].
Particularly in the workplace context, the perceived benefits of smoking might have important regulatory function. For instance, recent studies showed that job strain is positively
associated with smoking prevalence [23], and smoking intensity [24]. Accordingly, work stress
was found to be associated with nicotine dependence [25]. These findings suggest that smokers
might derive positive consequences of smoking that are related to the perception of their work
context, and that the perception of these positive consequences might be linked to the attitudes
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towards anti-smoking regulation in the workplace. There is some empirical evidence suggesting
that the perceived benefits of smoking are strong predictors of the attitudes towards smoking restrictions. A recent study, for example, found that, among other variables (such as the
perceived risks of smoking, nicotine dependence, or demographic variables), the perceived relaxation and pleasure of cigarette smoking were the best determinants of the attitudes towards
smoking bans in public places [26]. The present study is part of a broader survey exploring
work-site smoking in Bulgaria and aims to investigate the link between perceived work-related
benefits of smoking and support for anti-smoking policies in the workplace.
The current study suggests that smokers perceive particular work-related benefits of
smoking. Specifically, it is hypothesized that the perceived work-related benefits of smoking
are linked to other variables related to smoking. These variables include nicotine dependence,
risk perceptions of active and passive smoking, perceived and self-reported violation of smoking restrictions. It was expected that the perceived work-related benefits of smoking will be
positively associated with nicotine dependence, risk perceptions of active and passive smoking.
Positive correlations were expected between the perceived work-related benefits of smoking
and self-reported violation of smoking restrictions, and quit attempts in the past 30 days. The
third hypothesis posits that the perceived benefits of smoking are significant negative predictor
of the support for smoking bans at work.

2. Method
2.1 Setting and participants

Seven companies with 529 potential participants agreed participating. Data from one
company was eliminated due to very low response rates (10%, 19 out of 200 employees participated). In the remaining six companies the average response rate was 59%, ranging from 49% to
79%, accounting for 189 participants overall.
The distribution of the participants regarding smoking status (for definition of the smoking
status see below) was as following: 60 participants (33%) were recognized as never-smokers, 36
as ex-smokers (20%), the occasional smokers were 12 (7%) and 74 participants smoked regularly
(40%). Smokers were in average 33 years old. 66% of them were female, resulting in overrepresentation of female participants. The distribution of women in the subsample of smokers did not differ from the distribution of women in the overall sample (61%) and among different companies.
2.2 Questionnaire

The test instrument was paper-and-pencil questionnaire. Its items were derived from the
International Tobacco Control Survey (ITC), [27], and studies conducted in the framework of
TTM [21]. The questionnaire was translated from English into Bulgarian according to a guideline for translation of psychological tests [28].
First, smoking status [29] was measured through self-report of the current smoking status including the following options: „I do not smoke“ (non-smokers), „I used to smoke, but I
have given up“ (ex-smokers), „I smoke but not on a daily basis“ (occasional smoker), „I smoke
at least one cigarette a day“ (daily smokers).
Perceived work-related benefits of smoking were measured using a scale of seven items
derived from TTM and ITC and defined relating particularly to the work context (e.g., „smoking helps me concentrate better at work“). Six items reflected particular perceived benefits,
namely: pleasure, social acceptance by colleagues, easier socialization, relaxation, concentra-
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tion, avoidance of boredom. One additional item measured in general the perceived effect of
smoking on work: „smoking helps me work better“). The responses to all of these items are
coded on a 5-point Likert-scale from 1 – „strongly disagree“ to 5 – „strongly agree.“ The internal
consistency of the scale was Cronvbach’s α =.77 which was good. Table 1 represents the means,
the standard deviations and the intercorrelations of the scale. The overall mean of the scale was
M = 2.49 (SD = 0.76).
Table 1.
Means, Standard deviations and intercorrelations (Pearson)
of the items in scale perceived work-related benefits of smoking. * p <.05, ** p <.01
pleasure (1)
acceptance by coworkers (2)
generally work better (3)
relaxation (4)
concentration (5)
socialization (6)
less boredom (7)

M
3.11
1.68
2.63
3.60
2.68
2.00
2.04

SD
1.23
0.90
1.39
1.14
1.24
1.02
1.11

1

2

3

4

5

6

.31**
.58**
.42**
.34**
.01
.51**

.34**
.11
.22
.34**
.45**

.44**
.73**
.23
.38**

.51**
.05
.16

.21
.25*

.24*

Further, three aspects of nicotine dependence were assessed: 1) the amount of cigarettes
smoked per day with open response format; 2) the time after waking up prior to first cigarette
in the day, and 3) the perceived difficulty to go without smoking for a whole day, measured on a
4 point scale ranging from 1 – „not difficult at all“ to 5 – „almost impossible.“
Perceived harms of passive smoking were assessed regarding five risks: asthma, lung
cancer, heart disease, bronchitis, breathing problems (Cronbach’s α =.86). Three additional
items reflect the perceived harm due to passive smoking for three vulnerable groups: pregnant
women, people suffering from illness and young children (Cronbach’s α =.79). Perceived self risk
was measured with two questions regarding the risk due to active smoking and due to passive
smoking. A further item was obtained regarding the perceived harm of own smoking to other
people’s health. The responses of all risk-items were coded on a 5-point scale ranging from 1 –
„extremely low“ to 5 – „extremely high risk.“
Further, there were three options for the perception which type of anti-smoking policy
was implemented in the company: 1) forbidden everywhere 2) allowed in certain indoor areas,
and 3) allowed everywhere. Approval of existing smoking regulations and perceived violation of
smoking restrictions were measured using 5-point Likert scale ranging from 1 – „low expression of the variable“ to 5 – „high expression of the variable.“
Finally, sociodemographic measures such as age, gender, job description and working
area were obtained. They all showed no effect on the variables related to smoking behaviour;
therefore they will not be reported in the further analyses.

3. Results
3.1 Perceived work-related benefits,
nicotine dependence and perceived risk

The perceived work-related benefits correlated high and significant with the three aspects
of nicotine dependence: The higher the participants rated the perceived work-related benefits,
the more cigarettes they smoke per day (r =.37, p =.001), the sooner they lit the first cigarette
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after waking up (r = –.29, p =.02) and the more difficult they described the possibility to go a
whole day without smoking (r =.58, p <.001).
The perceived work-related benefits of smoking did not correlate significantly with the
perceived risk of illnesses related to passive smoking r = –.24, ns, with the perceived risk for
vulnerable persons due to passive smoking r =.07, ns, with the perceived self-harm through active r = –.08, ns and through passive smoking r = –.21, ns and with the perceived health risk for
other people exposed at the own smoke p = –.13, ns.
3.2 Perceived work-related benefits and anti-smoking policies

First, although all of the companies had introduced smoking restriction and smoking
was allowed only in certain smoking areas, some of the smokers perceived that smoking was
restricted totally (n = 37, 50%) and some of the smokers perceived that there is a partial ban
on smoking with specially designed smoking areas (n = 29, 39%). Eight participants (11%) reported the workplace as setting with no smoking restrictions. Some of these participants stated
that they do not comply with a smoking restriction at work, that they actually denied existing.
Thus, this group of respondents was eliminated from subsequent analyses. The remaining two
subsamples smokers reporting there is a total ban and those reporting there is a partial ban were
investigated separately.
The approval of the current antismoking policy was overall high (M = 4.27, SD = 0.92),
whereas the approval of a total ban (M = 4.46, SD = 0.77) was marginally higher than the
approval of a partial ban on smoking (M = 4.03, SD = 1.53) F (1, 64) = 3.60, p =.06, η2 =.05.
There was no difference regarding the reported compliance with the restriction between participants in the context of total (M = 1.56, SD = 0.95) and of partial ban on smoking (M =
1.76, SD = 0.97): F (1, 63) = 0.72, p =.40, η2 =.01. In the subsample of smokers reporting there
is a total ban, the work-related benefits of smoking did not correlate with the approval of
the smoking policy r = –.16, p =.35 and there was a tendency for a positive correlation with
the reported compliance with the smoking restrictions r =.31, p =.07. In the subsample of
smokers who described their workplace as a workplace with partial smoking restriction the
perceived work-related benefits of smoking correlated positively significantly with the approval of the policy r =.40, p =.05 and did not correlate with the reported compliance with
the norms r = –.04, p = 85.

4. Discussion
The present research focuses on the suggested association between the perceived workrelated benefits of smoking and other variables related to smoking behaviour. First, as postulated the perceived work-related benefits of smoking were linked significantly with the assessed nicotine dependence. This finding opens speculations whether the perceived benefits
of smoking are effect of the withdrawal symptoms in smokers constrained to smoke at work,
and whether they are a sort of justification of the smoking behaviour. Future research might
address more concisely this question. Second, there was no connection between the perceived
work-related benefits of smoking and the perceived risks of smoking. This might be due to the
fact that the risks were defined generally and not particularly related to the work context, while
the perceived benefits were related strictly to the work context. Third, the relation between
the perceived work-related benefits of smoking and the support for and the compliance with
the smoking restriction was a more complex one. In the context of a perceived total ban the
work-related benefits of smoking tended to be associated with the compliance with the policy.

...
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However, the reported violation of the smoking ban was low (M = 1.65, SD = 0.96), which
might indicate that the law regulating smoking in the workplace in Bulgaria had success. Alternative explanation of this finding is that data was collected through self-report and not through
objective measures or observation. Additionally, the self-reported compliance with a norm is a
very sensitive measure of violation of internal norms in one company and this could have led
participants respond in a socially desirable way.
Further, there was no relation of the perceived work-related benefits of smoking to the
approval of a total ban. There was however a connection between the approval of a partial ban
and the perceived work-related benefits of smoking. This correlation was surprisingly positive.
It might be explained by the fact that specially designed smoking areas give the opportunity of
smokers to experience the subjective desirable effects of smoking. There are however some limitations. First, partial and total ban were assessed through self-report. The actual anti-smoking
policy of the companies provided by the official law was one of partial bans, so it is surprising
that some of the participants stated there is a total ban in the workplace, whereas others stated
there is a partial. However, people might perceive the workplace only as the immediate working area without explicit cafeteria what is defined as work-place, so they might report that the
current smoking ban is a total ban, if they consider the cafeteria where smoking is allowed as
actually out of the work-place context. This is an indication of insufficient operationalization of
this construct and it should be considered in future studies. Second, the support of the smoking policy was a support for existing smoking restrictions. It could be only speculated how this
support changed over time, whether the support after the implementation was influenced by
the support before the implementation and if the perceived work-related benefits of smoking
were a factor that influenced the support before the implementation having an impact on the
future compliance with the smoking restrictions. However, the present findings showed that
the perceived work-related benefits were a factor that tended to be related to the compliance
with a total smoking restriction at work and they were linked to the support for a partial ban
on smoking.
Several practical implications could be derived from these findings. Seeing the implementation of smoking bans from the perspective of the smoker is important, because it allows finding positive ways for combating health damaging behaviour. Changing job characteristics and
reducing job strain may have the effect of promoting health behaviour [cf. 30]. Policy makers
could develop approaches of “replacing” the perceived benefits persons derive from smoking
with healthier strategies. If smokers for example report that smoking helps them relax at work,
it would mean that the introduction of relaxation trainings could be a promising technique to
communicate the value of implementing smoking restrictions. Thus, smokers should not be
left “coping alone” with their withdrawal symptoms and craving for smoking, but instead they
would be provided with more adequate arrangements [cf. 31].
There are some important limitations that should be addressed. First, since the most
studies on smoking behaviour were conducted in Western populations, there are maybe
some unexpected influences in the Bulgarian sample. For instance, Bulgaria has smoking
rates above the average of the European Union (36%) [32]. Second, the overrepresentation
of female participants is another limitation that does not allow generalizing statements to
the whole population. Gender was not associated with any variable in the study, thus it is
not possible to say how exactly this unrepresentativeness of the sample affected the results.
Third, it should be noted that the cross-sectional design of the study does not allow any
causal interpretation of the findings, thus it is not possible to predict if change in the perceived benefits of smoking will result in changes in the compliance with and the support for
smoking restrictions.
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ВЪЗПРИЕМАН СТРЕС И ПСИХОСОМАТИЧНИ
ОПЛАКВАНИЯ – РЕЗУЛТАТИ ОТ КРОС-НАЦИОНАЛНО
ИЗСЛЕДВАНЕ В ГЕРМАНИЯ, БЪЛГАРИЯ И ПОЛША
ВИХРА НАЙДЕНОВА*, СНЕЖАНА ИЛИЕВА**
*д-р, Университет Бийлефелд
**доцент, д.пс.н., СУ„Св. Климент Охридски“
Представени са резултатите от крос-национално изследване, проведено сред над 2000 студенти от Германия, Полша и България. Основна цел на изследването е сравнението на психичното
здраве и здравно поведение на първокурсниците от трите европейски държави, както и бъдещото развитие на превентивни програми. Психосоматичните оплаквания се изследват с помощта на скалата German Youth Health Survey (Hurrelmann & Kolip, 1994), а възприеманият стрес
чрез пълната версия на скалата на Шелдон Коен за възприеман стрес (Perceived Stress Scale – PSS).
Значими крос-национални различия бяха установени при повечето от изследваните психосоматични оплаквания. Българските и полските студенти показват по-чести оплаквания от промени в настроението, депресивни настроения или проблеми в съня в сравнение с немските първокурсници. Немските студенти страдат по-често от болки в тила и раменете, но показват
най-ниски стойности на възприеман стрес в сравнение с българските и полските студенти.
The article presents the results from cross-national survey by more than 2000 students from Germany,
Poland and Bulgaria. The aim of the article is comparison in the mental health and health behavior by
the first-year students from these three European countries and the development of future prevention
programs. The psychosomatic complaints were surveyed with the scale German Youth Health Survey
(Hurrelmann & Kolip, 1994) and perceived stress with the full version of the scale of Sheldon Cohen
– Perceived Stress Scale – PSS. Significant cross-national differences were measured by the most
of the surveyed psychosomatic complaints. The Bulgarian and Polish students showed significant
more often complaints like mood changes, depressive symptoms and sleep difficulties compared to the
Germans. The analysis showed that the German students complain more often from pain in neck and
back, but showed lowest result in the area of perceived stress compared to the Bulgarian and Polish.

Въведение
През последните години нараства необходимостта от сравнителни европейски изследвания в областта на психичното и физическото здраве, като тази тенденция става
още по-значима след приемането на България в Европейския съюз и в резултат на създаването на единно европейско научно-изследователско пространство.
Малкото сравнителни европейски изследвания в областта на здравето и здравното поведение отчитат значителни разлики между западноевропейските и източноевропейските
държави. В Източна Европа се отчитат значително по-високи нива на нездравословни поведенчески практики като тютюнопушене и консумация на алкохол и оттам и се установява
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и по-висок ръст на преждевременна смъртност в резултат на сърдечно-съдови заболявания
[11, 14]. Едно от обясненията на изследователите за тези значими крос-национални разлики
са високите нива на стрес в страните от Централна и Източна Европа, които са резултат от
протичащите политически, икономически и социални промени през последните години [12].
Все по-наложителни от гледна точка на потребностите на практиката са изследванията
в областта на стреса и психичното здраве, както и въвеждането на последващи програми за
превенция на здравето, които да се основават върху задълбочен анализ на причините, проявите и подходите за справяне със стреса. Резултатите от крос-национални европейски изследвания в тази област ще позволят да се очертаят сходствата и различията между Запада
и Изтока и да се определи какви общи институционални мерки могат да бъдат предприети,
за да се ограничат неблагоприятните последствия за личността и обществото като цяло.

Теоретична рамка
Настоящото изследване разглежда крос-националните разлики в областта на възприемания стрес и психосоматичните симптоми в три европейски държави – Германия,
Полша и България.
Възприеман стрес е начинът, по който личността възприема и отговаря на реалността и нейните предизвикателства. Настоящото изследване ползва скалата на Шелдон Коен
за възприеман стрес, която е конструирана на основата на известната теория за стреса на
Лазарус [2]. Според интеракционисткия подход на Лазарус стресът е релационен феномен, който се появява във взаимодействието между личността и изискванията на околната среда. Тук особено влияние имат способностите на личността да се справи с предизвикателствата на външния свят. Лазарус дефинира като стрес всеки случай, при който
външните и вътрешните изисквания „надскачат“ способността на индивида да се адаптира
и да се справи, като по този начин нарушават неговото психично благополучие [8, 9, 10].
Психосоматичните симптоми, които също се изследват в настоящото изследване,
са физиологични нарушения, които са причинени от ментални процеси. Можем да говорим за психосоматично заболяване, когато то възниква в резултат на емоции – като
например гняв, неспокойство, депресия и вина. Всъщност интеракцията между психически и физиологични фактори се обобщава като психосоматика. Често оплаквания, в
чиято основа са неразрешени психични конфликти, са така наречените функционални
симптоми на сърдечно-съдовата, стомашната и мускулната система [13]. Съвременните
изследвания доказват, че огромна част от симптомите на различни заболявания са в резултат на влияние на психологически фактори и фактори на средата [6, 7].
Eвропейски изследователи обръщат внимание на връзката между стреса и психосоматиката [3, 4]. Напрежението в работната и семейната среда може да бъде определено като основна детерминанта на този тип симптоматика. Много често психосоматичните заболявания
са причинени от външни фактори – стресори, възникнали на работното място, в отношенията, при затруднена комуникация с близки, проблеми със семейството. Тези стресори могат да
предизвикат реакции като главоболие, безсъние, падане на косата, дори дехидратация [4].

Методи на изследването
Представените резултати са част от крос-национално изследване, което има за цел
да проучи стреса, здравето и здравното поведение при студентите от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, университет Бийлефелд (Германия) и университет Лю-

858

Българското списание по психология, бр. 3/2007

блин (Полша), както и различните психологически и социални фактори, които оказват
влияние върху изследваните феномени.1
За реализация на поставената цел се прилага идентичен въпросник за трите страни,
разработен и апробиран в университета в Бийлефелд. Той обхваща различни области на
психичното здраве, възприеман стрес и психосоматични оплаквания при младите хора.
Изследват се голям брой психосоматични симптоми и степента, в която те са характерни
за студентската група. Въпросникът е предварително апробиран с германски, български
и полски студенти. Направени са преводи на полски и български език, като при българския превод са направени два сравнителни превода и един трети експертен.
Въпросникът съдържа и пълната версия на скалата за възприеман стрес на Шелдон
Коен – Perceived Stress Scale [1].
Скалата, с помощта на която се изследват психосоматичните симптоми, е адаптирана по скалата на German Youth Health Survey [5]. Въпросът, зададен към студентите, е
„Кои от долуспоменатите оплаквания сте имали през последната година“, след което се
изброяват двадесет и два вида симптоми като умора, главоболие, болки в кръста и гърба,
затруднено дишане, проблеми със съня и други. Отговорите по четири--степенната скала са от „никога“, „по-скоро рядко“, „по-скоро често“ до „никога“.
Получените данни са въведени автоматично чрез скенер в компютърния център на
Университет Бийлефелд. Анализите от сравнителното изследване са проведени с помощта на статистическата програма SPSS 12.
Изследвани са 803 немски, 709 български и 591 полски студенти от първи курс на
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, университет Бийлефелд (Германия) и
университет Люблин (Полша).

Резултати и дискусия
Сравнителните резултати по отношение на възприеман стрес показват интересни
тенденции, които са в синхрон с първоначалните очаквания, а именно, че студентите от
страните, които все още са в процес на социално-икономическа трансформация, субективно ще оценяват равнището си на стрес като по-високо. Немските студенти показват
най-ниски стойности на възприеман стрес (х=24.16) в сравнение с българските (х=25.67)
и полските студенти (х=28.05) (виж Графика 1).
Българските студенти имат по-високо ниво на стрес от немските студенти, но техните сумарни средни стойности са по-ниски в сравнение с полските първокурсници.
Полските първокурсници имат най-високи средни суми за възприет стрес. В този смисъл, макар че може да се очаква възприеманият стрес да е по-висок при български студенти поради социално-икономическата ситуация, се оказа, че това не е така. Очевидно
различията са породени и от конкретната ситуация, в която се намират студентите в

1

Описаните резултати са част от паралелно сравнително изследване“Cross-national students
health survey (CNSHS, 2005-2010)” в съвместно сътрудничество на Софийски университет,
Университет Люблин и Университет Бийлефелд. Освен авторите изследователската група
CNSHS включва: Alexander Kraemer, Rafael Mikolajczyk, Sabine Meier (Bielefeld, Germany);
Christiane Stock (Esbjerg, Denmark), Nazmi Bilir, Hilal Ozcebe, Dilek Aslan (Ankara, Turkey);
Janina Petkeviciene, Jurate Klumbiene, Irena Miseviciene (Kaunas, Lithuania); Francisco Guillen
Grima (Pamplona, Spain); Urszula Dudziak (Lublin, Poland); Annette Maxwell (Los Angeles, USA),
Walid El Ansari (Oxford, UK), Shokria Labeeb (Assiut, Egypt) and others.

859

...

дадена университеска среда и от степента, в която са се адаптирали и се чувстват интегрирани в нея.

Графика 1.
Възприеман стрес при немски, полски и български студенти

За да се установи степента, в която съществуват различия при изследваните студенти в психосоматичните оплаквания, беше направен еднофакторен дисперсионен анализ. Бяха установени статистически значими различия в почти всички психосоматични
оплаквания, като с изключение на болките в тила и раменете, източноевропейците показват значимо по-високи средни стойности (виж Таблица 1).
Единствено не бяха установени значими различия в такива области като умора,
сърцебиене, затруднено дишане, болки в кръста и гърба, страхове и фобии (p>.05). Част
от тези психосоматични симптоми са по принцип характерни за по-късни възрастови
групи, а друга част, като страховете и фобиите например, са силно личностно детерминирани и разкриват предразположеност към определени психични заболявания.
Поляци и българи показват спрямо изследваните немски първокурсници значително по-високи средни стойности в области като промени в настроението (F=56,787,
р<0,001) и главоболие (F=10,794, р<0,001). Тук съществените различия са между източноевропейските студенти и немските, които в значително по-ниска степен се оплакват
от тези симптоми. Прави впечатление, че проблемите с концентрацията и главоболието
в еднаква степен са присъщи на български и полски студенти, както и може да се допусне, че те в една или друга степен са свързани с учебния процес и с все още доминиращите традиционни форми на преподаване, които изискват съсредоточаване от страна
на студентите и ограничават интерактивността и участието им при обучението (виж
Таблица 1).
Единствената психосоматична област, при немските студенти показват значимо
по-висок резултат в сравнение със своите колеги от Полша и България, са болките в тила
и раменете (F=18,577, р<0,001). При всички останали психосоматични оплаквания стойностите на немските студенти са най-ниски.
Резултатите сочат, че българските студенти имат най-високи стойности по отношение на следните психосоматични оплаквания: проблеми със съня (F=11,106, р<0,001),
депресивно настроение (F=35,215, р<0,001), промени в настроението (F=56,787, р<0,001)
и проблеми с теглото (F=5,971, р<0,01). При това трябва да се отбележи, че полските и
немските студенти показват сходни резултати в тези области и особено по отношение на
депресивното настроение.
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Таблица 1.
Крос-национални различия
в психосоматичните оплаквания при немци, поляци и българи
Психосоматични оплаквания

Стомашни проблеми/киселини

Болки в кръста и гърба

Умора

Затруднено дишане

Треперене на ръцете

Сърцебиене

Разстройство

немци
поляци
българи
немци
поляци
българи
немци
поляци
българи
немци
поляци
българи
немци
поляци
българи
немци

Средна
аритметична
стойност
1.95
2.06
2.11
2.33
2.31
2.28
3.02
3.05
3.02
1.51
1.51
1.55
1.57
1.80
1.70
1.81

поляци

1.90

0.85

българи
немци

1.87
1.72

0.87
0.72

поляци

1.57

0.68

българи
немци

1.71
1.34

0.64
0.62

Националност

Стандартно
откл.
0.83
0.82
0.83
0.89
0.85
0.89
0.76
0.73
0.81
0.76
0.71
0.79
0.78
0.83
0.85
0.84

Запек

поляци

1.50

0.70

Главоболие

българи
немци
поляци
българи
немци

1.62
2.36
2.53
2.54
2.01

0.74
0.86
0.80
0.90
0.97

Проблеми със съня

Кошмари

Проблеми с концентрацията

поляци

1.89

0.89

българи
немци

2.14
1.66

0.92
0.80

поляци

1.65

0.76

българи

1.76

0.80

немци

2.30

0.82

поляци

2.45

0.82

българи
немци

2.41
2.37

0.85
0.99

F

Р

7.771

0.000

0.581

0.559

0.336

0.715

0.702

0.496

13.31

0.000

1.645

0.193

9.489

0.000

31.552

0.000

10.794

0.000

11.106

0.000

3.885

0.021

6.686

0.001
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Болки в тила и раменете

поляци

2.25

0.87

българи
немци

2.08
1.71

0.93
0.87

Болки в корема

поляци

1.99

0.85

Промени в настроението

българи
немци
поляци
българи
немци

1.74
2.26
2.60
2.73
1.32

0.87
0.91
0.85
0.84
0.60

поляци

1.20

0.49

българи
немци

1.54
1.84

0.77
0.91

поляци

1.84

0.90

българи
немци

2.19
1.34

0.90
0.62

поляци

1.27

0.55

българи
немци
поляци
българи
немци
поляци
българи
немци
поляци
българи
немци
поляци
българи

1.39
1.83
1.95
1.99
1.52
1.69
1.63
2.22
2.48
2.48
1.63
1.67
1.72

0.69
0.89
0.84
0.96
0.72
0.77
0.74
0.88
0.93
0.90
0.85
0.90
0.87

Треперене

Депресивно настроение

Затруднения с говора

Проблеми с теглото

Липса на апетит

Неспокойство

Страхове/фобии

18.577

0.000

19.329

0.000

56.787

0.000

49.124

0.000

35.215

0.000

5.921

0.003

5.971

0.003

9.773

0.000

20.244

0.000

1.992

0.137

Резултатите от проведеното изследване показват значими крос-национални разлики както в областта на множество от психосоматичните симптоми, така и в областта на
възприемания стрес при немските, полските и българските първокурсници. Оказва се,
че изследваните източноевропейци в значително по-висока степен се оплакват от промени в настроението, главоболие, промени в концентрацията. Може да бъде обобщено, че
оплакванията с най-високи стойности при източноевропейците са от ментален характер
и имат психо-социална природа – например неспокойството, промените в настроението,
проблемите с концентрацията и главоболие.
В особено висок риск са българските студенти, които при почти всички симптоми
показват по-силни оплаквания в сравнение с немските си връстници. Самият факт, че
българските първокурсници съобщават за по-изразени проблеми с теглото и със съня,
за промени в настроението и депресивно настроение е изключително показателен и свидетелства за здравния статус и психичното здраве на младата популация. В този смисъл
при създаването на превантивни програми, насочени към младите хора, би следвало да
се вземат под внимание тези значими крос-национални различия.
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Психологическата превенция в областта на психосоматичните оплаквания и стреса
при източноевропейските студенти може да бъде проведена както на индивидуално, така
и на организационно равнище. Университетите чрез различни здравни и спортни програми, както и чрез социално-интегриращи събития биха могли да осигурят в по-голяма
степен превенцията на психичното здраве и управлението на стреса. Друг аспект, който
би могъл да бъде подобрен, е средата, в която се обучават студентите. Могат да бъдат
предприети действия за подобряване на физическата среда, за създаване на подходящи
условия на работа, оптимизиране на учебния процес, гъвкаво разпределение на натовареността по семестри, които биха могли да намалят нивото на стрес и да не са предпоставки за неспокойствие, липса на концентрация и други оплаквания.
Резултатите от проведеното международно изследване показват също така необходимост от бъдещо разширяване на изследването и в други европейски държави, както
и очертават перспективи за повече междукултурни изследвания в областта на стреса и
здравето, в това число извън рамкитена Европа.
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АКТИВНОСТ И АДАПТАЦИЯ НА СРЕДНОШКОЛЦИТЕ
ОТ ПЛОВДИВСКИТЕ УЧИЛИЩА В ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО
НА ПРЕВЕНЦИИ НА НАРКОМАНИИ СРЕД ВРЪСТНИЦИ
ГЛОРИЯ ВЕЛИСЛАВОВА РАНГЕЛОВА
магистър, Областен диспансер за психични заболявания – гр. Пловдив.
Превантивен център към община Пловдив
С настоящото съобщение искам да споделя една добра практика, която продължава 8-ма
година в рамките на Общинска програма за превенция на наркомании в училищата на територията на гр. Пловдив. Касае се за провеждане на поредица от семинари, състоящи се
от различни обучителни модули, включващи предварително подбрани средношколци–13–16
год. Основна цел на програмата е: Сформиране на екипи за превенция сред връстници или
връстници обучават връстници. За реализирането на тази цел се сформира екип от психолози, работещи в Превантивен център към община Пловдив, който си постави следните
задачи:
Изграждане на младежки умения и комуникативни способности
1. сред участниците.
2. Формиране на самостоятелни позиции и ангажираност по
3. проблемите на наркоманиите.
4. Мотивация на участниците за самостоятелна работа и създаване
5. на доброволни ученически екипи.
6. Подготовка на участниците за следващите етапи на програмата – специализирано обучение от експерти в областта на наркоманиите, обучение и специфични
умения за превенция сред връстници.
With the current announcement I want to share a good practice that continues for the eight year
within the framework of Municipal program for prevention from drug addictions in schools on the
territory of Plovdiv town. It is about the conductions of series of seminars consisting of different
educational modulus including preliminary selected secondary school students–13–16 years old. The
main goal of the program is: Formation of teams for prevention among coevals or coevals teaching
coevals. On gaining this goal, team of psychologists is formed, working in preventive center to Plovdiv
municipality that placed the following tasks:
1. Building youth’s skills and communicative abilities among the participants.
2. Forming independent stands and undertakings on the addiction problems.
3. Motivation of the participants for individual work and formation of voluntary students’
teams.
4. Preparation of the participants for the future phases of the program -specialized expert
training in the field of drug addictions, training and specific skills for prevention among
the coevals.
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Обучението и възпитанието на младите хора са основните функции на училищната институция. Системата на работа в съвременното средно училище в по-голяма степен съсредоточава усилията на преподавателите върху даване на знания, отколкото върху целенасоченото възпитаване на ценности и норми на поведение. Превенцията на проблемите, свързани с
употребата на психоактивни вещества е поставена в условията на системна липса на ресурси.
При изпълнението на една конкретна превантивна програма би могла да бъде ангажирана
всяка от отделните групи в училище – учители, ръководство, педагогически съветник, медицинска сестра, охрана, ученици и др. – но никой не възприема превантивната програма като
цялостна отговорност, свойствена за функционалната му роля в институцията.
За всяка превантивна интервенция има няколко съществени въпроса. Те седят и в
основата на оформянето на училищната програма в областта на наркоманиите:
1. Необходима ли е някаква обособена превантивна дейност или динамиката на ситуацията сама по себе си е достатъчно благоприятна?
2. Какъв тип проблем е употребата на психоактивни вещества /морален, медицински,
правен, глобален, и т.н./и кой трябва да се занимава с него?
3. Трябва ли училищните, превантивни интервенции да са съсредоточени към предотвратяване на негативните ефекти върху училищното представяне на учениците или
трябва да предпазват учениците от проблеми в по-широк аспект?
4. Стремим се да предотвратим всяка употреба на психоактивни вещества от учениците, предпазваме ги от възникване на проблеми, вследствие употребата на психоактивни вещества или имаме различни цели за различните психоактивни вещества /
разделяме ги на „меки“ и „твърди“, легални, забранени и т.н./
5. Имаме общ подход към цялата училищна популация или я разделяме на подгрупи?
6. Доколко ясни и измерими са целите, които си поставяме и може ли да отчетем ефективността от действията си?

Съществуващите понастящем в училищата превантивни практики са поместват в
един континиум, чийто крайни форми могат да бъдат условно наречени „мероприятия“
са резултат от въпроса „Какво можем да направим, за да отчетем, че сме изпълнявали някаква дейност в тази област?“, докато програмите си поставят конкретни цели въз основа
на оценката на нуждите от превантивни интервенции в конкретната ситуация.
Характеристиките на програмите са следните:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Изпълняват обособена училищна политика
Целите са конкретни и измерими
Системност и последователност
Отчитат се специфичните нужди на целевата група, към която е предназначена програмата
Общуването е чрез интерактивни методи, позволяващи на участниците да споделят
нагласи и да участват с лично мнение.
Обучението се извършва чрез трениране и преживяване
Обикновено акцентът е върху „обучение в жизнени умения“ /или друг комплексен
подход/
Осигурени /финансови, времеви, човешки/ ресурси.

Предлагам на вашето внимание седем годишна програма за превенция, реализира-

на благодарение на община Пловдив в училищата на територията на града.

Касае се за провеждането на поредица от семинари, състоящи се от различни обучителни модули, включващи предварително подбрани средношколци 13–16 г.
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Съобразявайки се с по-горе опоменатите характеристики на една превантивна програма обучението се проведе от екип състоящ се от шестима психолози и един социален
работник, всички работещи в превантивен кабинет по наркомании. То бе проведено на
хижа „Здравец“, намираща се в околностите на града три пъти по три дни и пет дни – летен лагер в рамките на година.

Основната цел на програмата е:
сформиране на екипи за превенция сред връстници или
връстници обучават връстници
За реализирането на целта екипът си постави СЛЕДНИТЕ ЗАДАЧИ:

1. Изграждане на младежки умения и комуникативни способности сред участниците.
2. Формиране на самостоятелни позиции и ангажираност по проблемите на наркоманиите.
3. Мотивация на участниците за самостоятелна работа и създаване на доброволни ученически екипи.

Подготовка на участниците за следващите етапи на програмата – специализирано
обучение на експерти в областта на наркоманиите, обучение и специфични умения за
превенция сред връстници.
Бяха обхванати 70 пловдивски училища.
Обучението бе изградено на основата на четири модула: „ЛИДЕРСТВО“, „ГРУПОВА
ДИНАМИКА“,“КОМУНИКАЦИЯ“ и „ПРЕВЕНЦИЯ НА ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА
СРЕД ВРЪСТНИЦИ“. Всеки от модулите бе разделен на теми, даващи основни знания,
необходими за успешната работа на участниците сред техните връстници. Използваните
интерактивни методи дават възможност на преминалите курса да усвоят знания и създадат лидерски умения, като същевременно изградят положително отношение към целите
на програмата.

Анализ на учебните модули
МОДУЛ „ЛИДЕРСТВО“
ТЕМА „ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА“

Изясняването на качествата, които е необходимо да притежава добрият лидер дава
възможност на обучаваните да изградят критично отношение към проблематиката и да
отнесат наученото към собствените си възможности и досегашни умения. Темата разглежда младежкото лидерство както в аспекта на подпомагането и взаимопомощта между връстници, така и в аспекта на организация и мотивиране на доброволни групи.
ТЕМА „ТИПОВЕ ЛИДЕРИ“

Информацията за различните лидерски стилове и възможните резултати и рискове
при прилагането им предлагат на участниците сами да подбират стилове, според конкретните нужди и ситуации, чрез които ще оптимизират своята дейност, както и тази на
групите, с които работят.
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МОДУЛ „ГРУПОВА ДИНАМИКА“
ТЕМА „ЕТАПИ В РАЗВИТЕ НА ГРУПИТЕ“

Знанията за обективните процеси, протичащи в групата дават възможност на младите хора, поставени в лидерска позиция сред своите съученици и приятели, да формират
и ефективно да ръководят различните целеви групи, обхванати от целите на проекта.
ТЕМА „РОЛИ В ГРУПАТА“

Доброто и навременно разпознаване на ролите, в които влизат участниците гарантира израстването на групата в ситуацията на „невидим“ конфликт от стихийно възникнала група в група от емоционално близки съмишленици.
ТЕМА „ФОРМАЛНА И НЕФОРМАЛНА ГРУПА“

Разкрива особеностите на всяка една от двата вида групи: при тяхното сформиране,
структуриране, начини за вземане на решения, целеви послания, излъчвани от групата,
специфичните им „плюсове“ и „минуси“. Темата засяга и въпросите на общуването във
формалната среда на класа и училището, както и формирането на групи от съмишленици,
които да се развият като екип от доброволци.
ТЕМА „ЕКИП“

Акцент при разработването на темата е поставен върху сформирането на училищни
екипи за превенция на наркомании, както и върху съвместната работа на учениците с
учителите, педагогическите съветници и медицинските специалисти в училищата.
МОДУЛ „ОБЩУВАНЕ“
ТЕМА „ ОБЩУВАНЕ“

Разкрива особеностите на вербалното и невербалното общуване. Цели създаване
на комуникативни умения у подрастващите и повишаване на ефективността при общуването им с връстници.
ТЕМА „КОНФЛИКТИ“

Специфичните особености и трудности при общуването на теми свързани с проблемите на наркоманията и другите видове рисково поведение, налагат създаването на
специализирани комуникативни умения, които да използват при възникване на конфликтни ситуации. Доброто усвояване от учениците на подобни умения за емпатично
общуване ще им позволяват да бъдат по-добре приети от връстниците им.
МОДУЛ „ПРЕВЕНЦИЯ НА ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА
СРЕД ВРЪСТНИЦИ“ТЕМА „ВИДОВЕ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА /ПАВ/“

Участниците бяха запознати с видовете ПАВ, видовете наркотични вещества, начинът на приемане и въздействията им.
В процеса на работа бяха изложени и диференцирани термините:
ПАВ
НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА
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УПОТРЕБА
ЗЛОУПОТРЕБА
ЗАВИСИМОСТ
ТОЛЕРАНС
АБСТИНЕНЦИЯ
ЛЕЧЕНИЕ
ТЕМА „ФАКТОРИ ЗА УПОТРЕБАТА НА ПАВ“
Засегнати фактори са:
ЛЮБОПИТСВО
УДОВОЛСТВИЕ
СОЦИАЛЕН НАТИСК
ДОСТЪПНОСТ
ТЕМА „ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАВИСИМОСТИ“
ТЕМА „ОБЩУВАНЕ ПРЕД АУДИТОРИЯ“
ТЕМА „КОНСТРУИРАНЕ НА ПРЕВАНТИВНА ПРОГРАМА“

Тук участниците конструираха, разработваха и отиграваха бъдещите превантивни
програми.
МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ

Основната тежест на програмата бе насочена към групова работа и нетрадиционни
интерактивни методи:
СЮЖЕТНО РОЛЕВИ ИГРИ, ДИСКУСИИ, ОЦЕНЪЧНИ ФОРМИ,
ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ
ПЛЕНАРНИ ЗАНЯТИЯ

Текущите и крайната оценка от страна на участниците бяха много позитивни,със
силен акцент върху добрата атмосфера и сработването на обучаваните в малките групи.
Това ми даде основание като ръководител на екип на програмата да имам позитивни очаквания по отношение на основната цел: СФОРМИРАНЕ НА ЕКИПИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ
СРЕД ВРЪСТНИЦИ.
Курсистите оценяват позитивно използваните методи и бързи се адаптират към
тях, което предполага добри резултати за особено важния следващ етап от подготовката
им – обучение по превенция водено от експерти.
В заключение трябва да отбележа, че този начин на обучение провокира интересът
на подрастващите, активира ги и ги ангажира пряко в превенцията на наркомании, която
расте лавинообразно и помита по пътя си хиляди човешки съдби.
Програмата се налага като една много добра практика, даваща реална представа за
усвоените знания и умения на участниците в нея, като се проследява по нататъшната им
действителна работа в нормални училищни условия чрез супервизия на психолозите,
работещи в превативния център към община Пловдив.
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ЕМПИРИЧНА СРЕЩА НА ДВЕТЕ ТРАДИЦИИ В
ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ
Хайгануш Силгиджиян*,
Соня Карабельова**, Катерина Занкова***
*професор. д.пс.н., СУ „Св. Кл. Охридски“
**доцент, д-р, СУ „Св. Кл. Охридски“, 9308 476, sonyakarabeliova@gmail.com
***психолог, 138 СОУ
В настоящия доклад са представени резултати от емпирично проучване на подобията и
различията в двете традиции в изследването на психичното здраве: субективното и психологическото благополучие. Изследването потвърждава хипотезата, че двата вида благополучие са концептуално свързани, но емпирично различни понятия за психичното здраве. Въпреки че оценяват оптималното психично функциониране, и двете традиции са адресирани
към различни измерения на това, което характеризира преживяването на благополучие. Субективното благополучие засяга по-глобалните оценки на общата удовлетвореност и тази
от различните области на живота, както и емоционалния баланс между позитивния и негативния афект, а психологическото благополучие се отнася до ангажирането с реализацията
на екзистенциалните предизвикателства в живота – себеприемане, справяне със средата,
позитивни отношения с другите, личностно израстване, целеполагане и автономия. Анализът на ефектите на социодемографските променливи показва, че възможните области на
припокриване между двете традиции са различни в американската и българската култура.
The paper presents the results of an empirical survey of similarities and differences in the two traditions
in psychological health research: subjective well-being and psychological well-being. Research results
confirm the hypothesis that the subjective well-being and the psychological one are conceptually
related but empirically different concepts of psychological health. They measure optimal psychological
functioning but the two traditions address dissimilar dimensions of what characterizes the experience
of well-being. Subjective well-being reflects the more global assessments of general satisfaction and the
contentment of various life spheres as well as the emotional balance of positive and negative affect while
the psychological well-being concerns one’s commitment to the realization of life’s existential challenges
like self-acceptance, coping with environment, positive relationships, personal growth, goal-setting
and autonomy. The analysis of the socio-demographic variables’ effect shows that the possible zones of
overlapping between the two traditions are quite different for the American and the Bulgarian culture.

Въведение към проблематиката
През последните години сме свидетели на важна промяна в оциокогнитивните концепции за психичното здраве: преход от теоретични модели за избягване и лечение на болестните разстройства към модел за саморегулация и оптимизация на позитивното здраве [5, 6]. При този подход по-скоро се набляга върху промоцията на психичното здраве,
отколкото на управлението и лечението на болестите. Тази инициатива за преместване
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на фокуса на изследователските търсения към откриването на източниците на оптималното човешко развитие е издигната от М. Селигман (Президент на Американската психологическа асоциация – АПА, 1998) като стратегическа цел на психологията при прехода
към новия век. В рамките на новоутвърждаващата се позитивна психология М. Селигман
аргументира своя призив по следния начин: „Ние сме постигнали много в поправянето
на щетите при болестни разстройства. Проблемът е в това, че сме забравили нашите две
основни мисии: да направим нормалните хора по-силни, по-щастливи и по-продуктивни
и да намерим начините за актуализация на високия човешки потенциал“.

Редефиниране на психичното здраве
В контекста на обсъжданата преориентация на теоретичните модели в съвременната психология на здравето се приема нова мултидименсионално дефиниране на психичното здраве като процес, протичащ през целия живот на позитивно, оптимално психическо функциониране и преживяване на благополучие [16]. Всъщност традиционно
психичното здраве е негативно обозначавано като отсъствие на болест, а не като наличие
на добруване [19]. Изследванията на позитивното човешко здраве са още в зората си за
разлика от тези, занимаващи се с болестите, които имат дълга история.
Едно от основните допускания е, че отсъствието на позитивни преживявания или
на щастие, както и наличието на нещастие, е част от причините за появата на депресията,
тревожността и други психически дисфункции. Поставянето на акцента върху позитивното в човешките преживявания предлага друга типологична насока на болестите. Новото в случая е преместването на фокуса от профилактиката и лечението на болестите
към поощряването на позитивните човешки преживявания, които пускат в ход своята
биохимия [19, 12].
Тази нова изследователска ориентация разглежда ролята на планирането, на целите, свързани с развитието и поддържането на позитивни преживявания и здравословно
поведение като структурообразуващ елемент на индивидуалната система от вярвания,
стремежи и всекидневни практики. Предполага се, че чрез управление и самоуправление
на позитивните преживявания и здравословното поведение хората могат да живеят подълго, по-щастливо и да забавят процеса на остаряване.
Общо взето се приема, че позитивното психическо функциониране или позитивното здраве включва не само избягване на болестите, но и рационално взети решения за
прилагане на самоинициирани практики за постигане на здравни цели, оптимизиране
на позитивните личностни характеристики (т. нар. Имуногенни личностни качества) и
преживяване на удовлетвореност и радост в живота [4].
По резултати психичното здраве се отнася не само до липсата на психични заболявания, но включва преживяването на психологическо благополучие – ПС [19], както
и на субективно благополучие – СБ: позитивният емоционален баланс и удовлетвореността в живота [7] и социоемоционалната компетентност на индивида да се справя с
промените в своя живот по позитивен и ефективен начин [4, 1].

Позитивните ефекти на субективното и психологическото
благополучие върху личностното развитие и здравето
Съвременните изследвания в психологията на здравето се опитват да опишат личностния профил на щастливите хора, техните когнитивни и мотивацонни характерис-
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тики, които систематично ги отличават от нещастните [14, 10]. Натрупват се все повече
доказателства и данни, които сочат, че щастието не само кара хората да се чувстват добре, но им помага да извличат много предимства в различни области на живота: работа,
брак и семейство, справяне и адаптация. Една от най-ключовите области на изследване е
здравето. Множество литературни обзори обобщават получените доказателства в полза
на това, че повишеното субективно благополучие са асоциира с по-добри последици за
здравето и по-ниска болестност [15, 17]. Не само здравето влияе върху благополучието,
както е установено в множество изследвания, но благополучието също може да повлияе
на здравето. Мета-анализът на 150 експериментални амбулаторни и лонгитудни изследвания за влиянието на благополучието върху обективните последствия за здравето систематизира множество доказателства за потенциалните биологични пътища, по които
преживяването на радост и щастие може директно да подсили имунното функциониране
и да смекчи влиянието на стреса [12].
Наред с големите постижения в систематизацията на емпиричните факти за ефектите на благополучието върху пълноценното психологическо функциониране, трябва
да се отбележи фактът, че все още продължават дискусиите за подобията и различията между двете традиции в тази изследователска област. Райън и Деси [22] в своя интегративен преглед на изследванията на благополучието разграничават две основни
перспективи: 1. Хедонистична традиция, която поставя акцент върху преживяването
на щастие и диференцира следните елементи на субективното благополучие (СБ): когнитивен (обща удовлетвореност и удовлетвореността в различни области на живота) и
афективен (позитивен емоционален баланс между позитивните и негативните афекти)
[7] и 2. Евдемонична традиция. Тя поставя акцент върху психологическото благополучие (ПБ), което се изразява в ангажирането с реализацията на човешкия потенциал
и справянето с екзистенциалните предизвикателства в живота. Керъл Райф и нейните
сътрудници предлагат един алтернативен мултидименсионален модел на психологическото благополучие, който е систематизиран на базата на теоретичните дискусии за оптималното стареене, позитивното функциониране и нормалното човешко развитие [18,
19]. Изследванията на Пол Белтс и неговите сътрудници, провеждани в перспективата
на развитието през целия жизнен път, доказват ефектите на психологическото благополучие върху стратегиите за управление на живота, особено в по-късните години. Тези
ефекти се изразяват в активация на процесите на „щастливото“ или доброто стареене, а
именно селекцията, оптимизацията и компенсацията на загубите чрез развитие на нови
учения [11].

Емпиричните изследвания на благополучието
В последните години има значителни постижения в изследването на личностните
и социалните антецеденти на благополучието. Разработени са въпросници и тестове за
оценка на СБ и ПБ. Важен аспект при разработването на тази проблематика е търсенето на пътища за приложение на емпиричните открития в психотерапевтичната практика
[19]. Периодично се публикуват и резултати от кроскултурни изследвания, както и такива, в които участва и България [8, 9]. За съжаление повечето от резултатите показват, че
България въпреки, че е индивидуалистична култура и се предполага, че има интензивна
инкултурация на позитивните преживявания от реализацията на личността, както и акцентиране при социализацията на личностните предиктори на хедонизма, има изключително нисък индекс на преживяване на благополучие и удовлетвореност от живота [7,
24]. По посока на тези констатации са и емпиричните резултати от проведено в България
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представително сравнително-кохортно изследване на стабилността и промяната на националната ни идентичност (2000–2005.). Резултатите и от двете изследвания показват,
че в обичайните културни практики доминират негативните преживявания (завистта към
постиженията на другите), а позитивните преживявания като съчувствие и социалната
съпричастност, се активизират предимно по отношение на неуспелите в живота [3]. Възникват множество въпроси. Един от тях е следният: дали негативното самомотивиране
за предпазване от успех поради очакването за социална санкция (враждебност и завист)
не се социализиран във всекидневните взаимодействия като устойчива мотивационна
тенденция. Предполагаме, че по този начин се изключва един от мощните стимули на
преживяването на благополучие, а именно – самовъзнаграждаването при наличието на
мотивация за постижения и просперитет в живота (т. нар. от Албърт Бандура „потупване
по рамото“). По отношение на получаването на социално одобрение, което също така
е мощен стимул на преживяването на щастие и общо на психичното здраве (особено в
колективистичните култури) отново се оказва, че в България може да се разчита на социалната подкрепа, само когато сме безлични и неуспели. По този начин се оказва, че българската култура е на кръстопътя на самовъзпрепятстването и по отношение и на двата
източника за преживяване на благополучие: 1. Самоуважението поради личния просперитет и успех в живота, което представлява основен източник за субективното благополучие в индивидуалистичните култури и 2. Просперитетът на другите и добруването
на общността – основен източник за качеството на живота и преживяването на щастие
в колективистичните култури. Тези крайни допускания се нуждаят от прецизни изследвания и внимателен и доброжелателен поглед отвътре на националната ни идентичност
и на доминиращите културни ценности. Още повече, че дори и научните разработки на
колеги психолози дават повод за свръхинтерпретации по посока на поддържането на национален нихилизъм и самообезличаване.

Накъде вървим?
Неотдавна в масмедиите, верни на своята пристрастност към негативната информация, се появиха фрапиращи заглавия в сигнално жълто с голям шрифт – „Нещастни
сме, че сме българи. Почти всички, които се самоопределят като българи се чувстват зле
от този факт. В резултат от това 76 % от младите българи между 16 и 20 години не знаят
защо живеят и как ще продължат живота си по-нататък“ (Може би ще повдигнат преживяването си на щастие като се самоопределят като извънземни). (Информацията е по
повод третата национална школа на млади изследователи на тема: „Социалните науки
за запазване и развитие на националната общност“). Дълго време очаквахме професионална реакция за неточната интерпретация на изнесените доклади, но явно колегите са
очаквали точно такъв обществен отзвук. Нашият призив към колегите психолози е за
по-голяма съпричастност и отговорност, защото една от мисиите на професионалната
ни общност е да променяме вярванията и да генерираме здравословни очаквания, които внушават чувство за добруване и сигурност, че сме избрали вярна посока в живота.
Още повече, че преживяването на щастие е субективно, но има вероятност културните
вярвания за личността и другите хора в дадена култура (в нашия случай за България –
негативни) да се превърнат в индивидуални съждения относно удовлетвореността от
живота [24].
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Цел, задачи и хипотези на настоящото изследване
Специфичните емпирични цели на настоящото изследване са да проучи сред случайно конструирана извадка от мъже и жени във възрастовия диапазон от 18 до 57 години: 1. Дали показателите на субективното благополучие (СБ) и психологическото благополучие (ПБ) са свързани, но представляват класифицирано различни отношения на
психичното здраве; 2. Дали получените емпирични факти в американската култура се
потвърждават и за българския социокултурен контекст [13].
За реализацията на тези цели се следва използваният в рамките на американската
култура типологичен модел, който се базира на кроскласификацията на нивата на СБ и
ПБ. Модел 1 и 2 включва диагоналните типове. Те включват индивиди с еднакви нива
на субективно и психологическо благополучие (ниски или високи и в двата вида благополучие). Моделът описва също и два недиагонални типове, които показват коренно
различни нива. При тези изследвани лица СБ е високо, а ПБ – ниско и обратното. Основната хипотеза е, че най-подходящият (факторен) модел за изследване на обединената
структура на СБ и ПБ е такъв, който се състои от два корелиращи латентни фактора, а не
такъв, който се състои от два некорелиращи фактора, или само от един фактор (хипотеза
1). Предполага се, че разнообразието на благополучието е структурирано от социодемографските променливи, особено от възраст и нивото на образование и от устойчивите
личностни черти. Предполага се, че индивидите с високи нива на СБ и ПБ ще бъдат с подобро образование и в по-горните възрастови граници, когато са преодолели кризата на
30-те години и кризата на прехода в средата на живота (хипотеза 2).

Методи и обект на изследване
Субективно благополучие. Използвани са две скали: 1. За оценка на общата удовлетвореност и удовлетвореността от различни области в живота и 2. Скала за оценка на
позитивния и негативния афект.
Психологическо благополучие. Използван е оригиналният въпросник на Керъл
Райф, който съдържа шест скали: 1. Приемане на себе си, 2. Позитивни отношения с другите, 3. Автономия, 4. Справяне със средата, 5. Цел в живота, 6. Личностно израстване
[20]. Всяка скала съдържа по 14 айтема, като 7 от тях са формулирани позитивни и 7 –
негативно. Първоначалната адаптация на въпросника е реализирана от Ирен Стефанова
[2]. Скалите от въпросника имат висока вътрешна консистентност в различни изследвания и висока тест-ретест надеждност за един месец и за три месеца.
Изследването е проведено от 2005 до 2008 г. и в него вземат участие общо 315 души
във възрастовия диапазон от 18 до 57 години от гр. София и гр. Варна. От изследваните
лица: 27,2% са мъже; 2,3% имат завършено висше образование; 53,6% работят към момента на изследването, като 38,8% от тях работят в държавна организация; 62,6% получават под 300 лв. месечно възнаграждение; 51,4% са с трудов стаж до 6 години. Също така
77,8% от изследваните лица оценяват материалното си положение като нормално.

Анализ на получените резултати
На таблица 1 са показани интеркорелациите на измеренията на психологическото и
субективното благополучие.
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Таблица 1.
Взаимозависимости между психологическото и субективното благополучие, средни
аритметични стойности и стандартни отклонения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Х
SD

1
1,000

2
0,392
1,000

3
0,319
0,569
1,000

4
0,280
0,549
0,511
1,000

5
0,346
0,714
0,653
0,542
1,000

6
0,380
0,705
0,576
0,606
0,708
1,000

7
0,203
0,566
0,432
0,435
0,501
0,575
1,000

8
0,297
0,626
0,412
0,358
0,529
0,620
0,710
1,000

59,5
10,6

59,0
10,1

68,8
8,7

65,0
11,1

64,2
10,9

62,0
11,2

20,2
3,9

15,1
4,3

9
0,235
0,594
0,424
0,590
0,539
0,579
0,614
–0,454
1,000
46,9
6,9

1 – автономия, 2 – справяне със средата, 3 – личностно израстване, 4 – позитивни
взаимоотношения, 5 – цел в живот, 6 – приемане на себе си, 7 – позитивен афект, 8 – негативен афект, 9 – удовлетвореност от живота. Степен на значимост за всички корелационни коефициенти е р<0,001. Стойностите на скалата „Негативен афект“ са обърнати,
така че по-високите стойности означават по-малък негативен афект.
От представените резултати в таблица 1 ясно личи, че корелациите между измеренията на психологическото и субективното благополучие са положителни и варират от
слаби до значителни. Измеренията на субективното благополучие интеркорелират умерено, което показва, че хората, които възприемат живота си като по-добър са по-склонни
да показват присъствие на положителен афект и липса на негативен афект, а също така
имат и по-висока самооценка. Освен това наличието на положителен афект корелира с
отсъствието на негативен афект. Всички измерения на психологическото благополучие
корелират положително по между си, като коефициентите на корелация варират от слаба
от висока степен. От получените резултати се установява, че хората, които са склонни да
демонстрират по-високи равнища на психологично благополучие (например по-високи
резултати за личностно израстване), са по-склонни да докладват преживяването на повече позитивен афект и по-малко негативен афект и да оценяват удовлетворението си от
живота по-позитивно.
От представените резултати можем да направим извода, че психологическото благополучие и субективното благополучие представляват свързани, но различни концепции за благополучието, което съответства на получените от други автори резултати [13].
В такъв аспект бе използван експлораторен и след това конфирматорен факторен анализ
по метода на главните компоненти с директна полегата ротация, за да се проверят теоретичните модели на латентната структура на благополучието. На таблица 2 са представени
резултатите от структурната матрица.
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Табл. 2.
Резултати от факторен анализ на променливите,
включени в субективното и психичното благополучие*
  Променливи
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Позитивен афект
Негативен афект**
Удовлетвореност от живота
Приемане на себе си
Справяне със средата
Цел в живота
Автономия
Личностно израстване
Позитивни взаимоотношения с другите
Процент на обяснена вариация
Кумулативен процент на обяснена вариация

Факторна структура – коефициенти
СБ
ПБ
0,86
0,27
0,82
0,34
0,79
0,45
0,76
0,69
0,76
0,73
0,66
0,77
0,17
0,75
0,52
0,74
0,60
0,64
55,93
10,64
55,93
66,57

* Корелацията между двата фактора е умерена и положителна (r=0,46). Стойностите
на факторните тегла над 0,40 са потъмнени с удебелен шрифт. СБ – субективно благополучие, ПБ – психологическо благополучие
** Негативните стойности на скала „Негативен афект“ са обърнати, така че по-високите стойности означават по-нисък негативен афект.
Както ясно личи от таблица 2 резултатите свидетелстват за двуфакторна структура –
измеренията на субективното и психологичното благополучие представляват различни фактори с частично припокриващи се показатели. Измеренията на субективното благополучие
не попадат във фактор психологично благополучие. Три от шестте скали на психологичното
благополучие (приемане на себе си, справяне със средата и позитивни отношения с другите)
получават еднакво високи стойности на факторните тегла и по двата фактора. Въпреки че
приемането на себе си и справянето със средата са породени от скрити фактори, както и високата обща вариация между концепциите за субективното и психологичното благополучие,
то можем да направим извод, че те са ясно свързани, но все пак различни по съдържание.
Различни комбинации на субективното и психологичното благополучие са очертани от социодемографските фактори като възраст и образование. Анализът показва
слаба положителна корелация между субективното благополучие и образованието, но
не с възрастта. По отношение на психологичното благополучие и взаимовръзката му с
възрастта и образованието се установяват слаби положителни корелации. За проверка на причинно следствените връзки между изследваните независими променливи (социодемографските характеристики) и субективното и психологичното благополучие е
проведен стъпков регресионен анализ. Резултатите от него показват, че възрастта оказва
значимо влияние върху психологичното благополучие(β=0,145; р=0,014). Образованието
е диференциращ фактор за субективното благополучие(β=0,131; р=0,043). В такъв аспект
може да се направи заключението, че в сравнение с хора, които имат ниско както субективно, така и психологично благополучие, шансът за комбинация от високо субективно и
високо психологично благополучие се повишава с увеличаване на възрастта и образованието. Вероятността за поява на високо субективно благополучие и ниско психологично
благополучие се повишава с увеличаването на възрастта. Освен това за хора с по-висок
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образователен ценз е по-малко вероятно да имат комбинация от високо субективно и
ниско психологично благополучие. В този смисъл хората с ниско субективно и високо
психологично благополучие са по-скоро по-образовани от хора с ниски стойности и по
двете скали (СБ, ПБ). Обратно, хора с високо субективно и ниско психологично благополучие са с по-нисък образователен ценз и по-възрастни от хора с ниски стойности и по
двете скали за благополучието (СБ и ПБ). Хора с високо субективно и високо психологично благополучие са с по-висок образователен ценз и по-възрастни от хората с ниски
стойности както по субективното, така и психологичното благополучие.
Поради ограничения обем за представяне на резултатите от изследването е необходимо да отбележим, че взаимовръзката на субективното и психологичното благополучие
с личностните фактори, изследвани по модела на големите пет черти на личността, ще
бъдат представени допълнително в следваща публикация.

Заключение
Проведеното изследване разширява възможностите за търсене на връзка между хедонистичното благополучие (преживяването на щастие) и евдемоничното благополучие,
което е свързано с личностното развитие и търсенето а цел и смисъл в живота. Като цяло
изследването разкрива не само възможности за формулиране на нови изследователски
хипотези, но и препоръки за оптимизиране на интервенционните практики за повишаване на мотивационните и когнитивните компетентности за преживяване на благополучие.
Това е особено необходимо за България която по отношение на различните измерения
за качеството на живота почти традиционно в редица изследвания държи първенството
в отрицателните статистически данни. В публикуваните в последните години данни на
Евростат ние сме най-бедни, най-болни и продължаваме да се преживяваме като най-нещастни и неудовлетворени. Нашите мъже живеят средно със седем години по-малко от
мъжете в старите демокрации, а жените – с пет години. Има ли светлина в тунела? Иска
ни се да вярваме, че в нашето забързано всекидневие, ако заменим обичайните оценки на
другите и самооценки, а именно – „Не е лошо“ с „Браво. Хубаво е!“ – може да се получи. В
този опит е добре да си припомним посланието на Ейбрахам Линкълн: „Повечето хора са
толкова щастливи, колкото искат да бъдат“, и другото на Волтер – „Реших да бъда щастлив, защото това е полезно за здравето“.
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Взаимовръзки между социалното неравенство,
здравето и психичното благополучие при юноши
Ирина Тодорова*, Богдана Александрова**,
Лидия Василева**, Ева Богданова**
* д-р, НЦ „Психология и здраве“,ilgt1@comcast.net
** Институт по психология – БАН
Социално-икономическият статус е тясно свързан със здравословното състояние и благополучие на личността. През последните години се наблюдава нарастване на интереса към
ролята на социалните неравенства в източна Европа, но вниманието рядко се насочва
към влиянието им върху здравето и благополучието на децата и юношите. Настоящият доклад ше разгледа тези завимости, като представи резултати от международното
сравнително изследване „Поведение и здраве при деца в училищна възраст“ (HBSC), проведено под егидата на СЗО. Изледването включва представителна извадка от 4854 деца
на 11, 13 и 15-годишна възраст, които отговарят на стандартизиран международен въпросник. Социално-икономическият статус на семействата на децата бе определен по
няколко показателя, вкючително материално състояние на семейството и субективното
възприятие за материално благополучие. Като индикатори за здравословно състояние използваме самооценка за здравето, удовлетвореност от живота, субективни здравословни
оплаквания и скала за психично здраве. Зависимостите са анализирани чрез вариационен анализ. Юношите, които живеят с повече материални лишения, са с по-ниска самооценка за собственото здраве, по-ниска удовлетвореност от живота, повече здравословни
оплаквания, и повече психологически симптоми. Чрез регресионен анализ се изследва дали
социалната подкрепа от семейството медиира влиянието на социално-икономическия
статус върху здравето. Социалната подкрена която децата получават в семейството
си, е способна частично да облекчи тези негативни здравословни въздействия на социално
икономическото състояние.
Socioeconomic status (SES) is closely related to health and well-being. Recently there has been
increased interest in the role of social inequalities in Eastern Europe, however, the attention is rarely
directed to the role of SES for the health and wellbeing of children and youth. The current paper will
discuss these relationships, presenting findings from the international comparative study „Health
and Behavior in School-aged Children“ (HBSC), conducted in collaboration with WHO. The study
includes a representative sample of 4854 children aged 11,13 and 15 year old, who completed the
standardized international survey. The family SES was assessed through several indicators, including
family affluence and perceived family wealth. As indicators of health we used self-rated health, life
satisfaction, subjective health complaints and psychological health. The associations were identified
through analysis of variance. The youth, who live with greater socioeconomic limitations, have lower
self-rated health, lower life-satisfaction, more health complaints and psychological symptoms. Using
regression analysis, we tested whether social support mediates the effect of SES on health. Social
support is able to partly ameliorate the negative health consequences of SES.

878

Българското списание по психология, бр. 3/2007

Социално неравенство и здраве
Социално-икономическият статус, който е изграден от показатели за икономически
приходи, социален престиж, професия и образование, е тясно свързан със здравословното състояние и благополучие на личността [10, 16]. Политиката на Световната здравна
организация [20, 22] и на Европейския съюз [9, 14] е активно насочена към намаляване
на градиента на социално-икономическите неравенства с цел подобряване цялостното
благополучие на населението в страните-членки и в глобален план.
Световната здравна организация обръща специално внимание на неравенствата в
страните от централна и източна Европа, тъй като отчита, че процесите на преход през
последните 15 години са дали сериозно отражение върху икономическото състояние на
населението, върху достъпа му до здравни услуги и съответно върху здравето и благополучието му [20]. Много от страните в средна и източна Европа, включително България,
преживяха период на рязко увеличаване на смъртността и намаляване на продължителността на живота, особено през 1990-те години.
Това влошаване на здравословното състояние в източна Европа се счита за една
от най-съществените промени в здравните индикатори в глобален мащаб [4]. Marmot
прави заключението, че този спад в здравните показатели на източна Европа и големите
различия между източна и западна Европа се дължат не на инфекциозни заболявания,
генетика, здравеопазване или замърсяване на околната среда, а на социално-икономическите разлики и неравенства [15]. Самооценката на здравето в източна Европа е по-ниска
от тази в западна, и е тясно свързанa с икономически лишения [2].
Наистина, влошаването на здравето на жителите на източна Европа и конкретно
на България се съпровожда със спадането на брутния национален продукт през 1990-те
години [23], и с увеличаването на градиента на икономическото неравенство на населението [19, 24]. Влошеното здравословно състояние може да бъде обяснено чрез директните ефекти на бедността върху здравето поради недохранване и тежки условия
на живот и труд. Също така, възможни са и индиректни ефекти на неравенството чрез
преживявания стрес, неговите невроендокринни и иммунни въздействия и стимулирането на нездравословни поведения като консумация на алкохол и пушене [11, 15, 17, 18].
Увеличената заболеваемост не е равномерно разпределена сред всички социални слоеве
в отделните страни от източна Европа, а засяга в по-голяма степен групите с нисък социално-икономически статус [14].
Въпреки че има литература за ролята на социалните неравенства в източна Европа,
вниманието на изследователите много рядко се насочва към влиянието им върху здравето
и благополучието на децата. Изключение в това отношение правят някои проучвания на
UNICEF [19], както и предишните проучвания на международната мрежа „Поведение и здраве при деца в училищна възраст“ (Health Behaviour in School-aged Children – HBSC) [7].

Методика
„Поведение и здраве при деца в училищна възраст“(HBSC) е мащабно международно изследване на здравето и здравните поведения на юношите, провеждано под егидата
на Световната здравна организация (СЗО). Тази международна изследователска мрежа
се учредява през 1982 г., след което ежегодно се разширява. От 1985 г събирането на данните се провежда всеки 4 години [7]. България за първи път се включва в международното изследване HBSC в настоящия етап през 2005/2006 г., в който участват 41 страни от
Европа, Канада и САЩ. Тъй като България за първи път участва в изследването на HBSC,
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настоящите данни ще ни позволят да проследим ролята на социално-икономичекия статус за здравословното състояние на децата в България.
Изследването в България следва модела на международното изследване HBSC и
използва създадения от мрежата структуриран въпросник, който българският колектив
преведе и адаптира. В извадката попадат общо 311 класа от 163 училища. Участници в
изследването са общо 4854 ученика, от тях 2 405 (49,5%) момчета и 2 449 (50,5%) момичета, като 11-годишните са 1 586, 13-годишните са 1 580 и 15-годишните са 1 688. Средната
възраст в трите възрастови групи е съответно 11.6, 13.6 и 15.6 години.

Материално състояние на семейството
Социално-икономическият статус на семействата на децата, участващи в изследването бе определен по няколко показателя. На първо място учениците бяха попитани дали
родителите им работят или не, и по каква причина не работят. Също така, бяха им зададени въпроси за местоработата и длъжността на родителите. Резултатите показват, че
89,4% от бащите работят, докато 6,1% са безработни. Аналогично, болшинството (83,7%)
от майките на децата работят, докато 14,6% са безработни.
Материалното състояние на семейството се определя по скала на HBSC, изградена
за тази цел – Скала за материалното състояние (СМС II)1. Тази скала е и основната, която
се използва за международните сравнения на социално-икономически статус на децата
и семействата, тъй като е валидизирана с тази цел [3, 6]. Скалата СМС II включва четири
отделни въпроса, отнасящи се до притежанието на определни материални възможности:
притежание на кола, самостоятелна стая, възможност за семейни пътувания и компютър.
На базата на тези 4 компонента се изчислява сумарната скала на материалното състояние
(СМС II), която допълнително се категоризира в трите нива – ниско, средно и високо.
За извадката като цяло, болшинството от семействата (50,8%) се оказват в групата
със средно материално състояние, докато 32,4% са в групата на ниско и 16,7 % на високо
материално състояние. Интересно е да се сравнат тези данни за България с тези от другите страни в международното изследване. Според тази скала за материално състояние,
българските деца се оказат в различно положение, в зависимост от използвания критерий. Но като цяло, взимайки пред вид сумарния индекс за материалното състояние, България попада на 31-во място сред 41 страни, тъй като 32,4% от семействата са в категорията на ниско материално състояние според СМС II. За сравнение, в Норвегия само 3,7%
от семействата са с ниско материално състояние. Румъния е на 36-то място, като 44,9% от
населението са в категорията на ниско материално състояние според СМС II.

Субективно възприятие за материално благополучие
За определяне на материалното състояние на семейството се използва и още един
въпрос, който регистрира субективно възприетото от децата богатство на семейството.
Така, докато горната скала СМС II дава по-обективен критерий за материалното състояние, възприетото от децата богатство на семейството дава субективна оценка, която в
голяма степен е и относителна – т.е. децата оценяват състоянието на семейството си съ1

Скала за материалното състояние II (FAS II – Family Affluence Scale). Това е втора версия на
скалата разработена от HBSC за вълната изследвания, проведени през 2001/2002 г. и използвана отново през 2005/2006 г.
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отнасяйки се към други техни познати семейства. Според някои автори, именно относителното икономическо неблагополучие има основно значение за здравето, и то може да
има особено значение за страните на източна Европа, тъй като в тях за кратко време рязко се увеличи икономическото разслоение на обществото [12, 13]. Въпросът е: „Според
теб, колко богато е твоето семейство?“ Възможните отговори формират пет-степенна
скала: много богато, доста богато, средно богато, не много богато, изобщо не е богато.
Според въпроса за възприетото от децата богатство на семейството, болшинсвото от
децата се възприемат като попадащи в средната категория. Субективното възприятие на болшинсвото деца, като попадащи в категорията на средно материалното състояние, съвпада с
определянето на състоянието чрез сумарната скала СМС II. От друга страна, субективното
им възприемане на категориите на ниско и високо материално състояние се разминава с това,
определено чрез СМС II. Коефициентът на корелация на тези две скали е значим (r= 0,28).

Значение на социалното неравенство
за здравословното състояние на децата в България
В този раздел ще представим някои от зависимостите между социално-икономическото положение на семействата и определени показатели на здравословното състояние на
децата (Таблица 1 и 2). Като основен социално-икономически показател ще използваме скалата за материално състояние на семейството (СМС II), тъй като тя е валидизирана за международното изследване, както и субективното възприятие за материално благополучие.
Като индикатори за здравословно състояние ще използваме самооценката за здравето,
която дава добра представа за обективното здравословно състояние [8], удовлетвореността
от живота, субективните здравословни оплаквания и скалата за психично здраве. Формирахме сумарен индекс на субективните здравословни оплаквания, на базата на честота на
появяване на осем психосоматични оплаквания през последните 6 месеца: изнервеност,
раздразнителност, трудности при заспиване, потиснатост, главоболие, болки в корема,
болки в гърба и замаяност. Формирахме и индекс за психично здраве, като сумирахме 10-те
айтема отнасящи се към тази скала и отразяващи оплаквания през последната седмица.
Използвайки корелационен анализ, със скалата за материалното състояние на
семейството и скалата за субективното възприятие за материално благополучие на семейството, виждаме, че те значимо корелират със субективната оценка за здравето, с
удовлетвореността от живота, с честотата на субективните оплаквания и с индекса за
психично здраве. Коефициентите на корелация са значими и за двете променливи, определящи материалното състояние, но са по-силни при субективно възприятие за материално благополучие (Таблица 1).
Самооценката на здравето зависи от материалното състояние на семейството
(СМС II), като основната разлика е между тези с ниско материално състояние и тези с
високо. Зависимостта е в еднаква посока за момчетата и момичетата, но самооценката
е по-ниска при момичетата. Удовлетвореността от живота е значително по-ниска при
децата с по-ниско материално състояние. Зависимостта е в еднаква посока за момчетата
и момичетата, но удовлетвореността е по-ниска при момичетата. Анализирахме и наличието на субективни здравословни оплаквания при децата според тяхното материално
състояние. Децата с по-ниско материално състояние имат повече и по-чести субективни
здравословни оплаквания от децата с по-добро материално състояние, като основната
разлика е между тези с ниско материално състояние и тези с високо. Децата с високо
материално състояние имат по-добро психичното здраве. Психичното здраве е по-ниско
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при момичетата като цяло, а и градиентът според материалното състояние е особено
очевиден при тях (Таблица 2).

Медиираща роля на социалната подкрепа
Проведохме и регресионен анализ, за да проследим влиянието на материалното състояние на семейството върху различните показатели на здравословното състояние, контролирайки за възраст и пол на респондента. Материалното състояние, измерено чрез СМС II,
оказва значимо влияние върху всички горепосочени показатели на здравословното състояние, при контролиране за тези демографски показатели. Освен това, проследихме и ролята
на социалната подкрепа, която децата получават от своите семейства. Тестирахме доколко
тя медиира зависимостта между материалното положение и здравословното състояние [1,
5, 21]. Наблюдаваме, че социалната подкрепа е способна частично да облекчи тези негативни здравословни въздействия на социално икономическото състояние, измерено както чрез
СМС II, така и чрез субективно възприятие за материално благополучие. При включване
променливи в регресионния модел, които определят качеството на общуването с родителите, въздействието на СМС II намалява за всички показатели, като за психосоматичните оплаквания то става незначимо. Въздействието на субективното възприятие за материалното
благополучие също намалява за всички показатели на здравословното състояние.

Заключение
Здравето на децата в България е тясно свързано със социално-икономическия статус на техните семейства. Социалните неравенства, както в страната, така и по отношение на другите страни, се отразяват върху соматичното и психично здраве. Българските
деца са в относително неблагоприятно материално положение в сравнение с децата от
другите 40 страни, участващи в изследването. Децата в България, които живеят с повече
материални лишения са с по-ниска самооценка за собственото здраве, по-ниска удовлетвореност от живота, повече здравословни оплаквания, и повече психологически симптоми. Субективната оценка за материалното положение на тяхното семейството е потясно свързано със здравословното състояние на децата отколкото обективната оценка
по скалата за материално състояние. Данните от това изследване проведено в България
потвъждават, че ниската социално икономическо положение има неблгоприятните последици за детското здраве. Същевременно социалната подкрена, която децата получават в семейството си, е способна частично да облекчи тези негативни здравословни
въздействия на социално икономическото състояние. Макар и благоприятна, ролята на
социалната покрепа трябва да се разглежда като подпомагаща, докато основните усилия
би трябвало да се насочват към подобряване на икономичекото благополучие на децата в
посока на изравняването му с това в другите страни участвали в изследването.
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1
0,12**
0,20**
0,09**
0,17**

Материално състояние (СМС)

1

0,35**
0,32**
0,40**

1

0,35**
0,57**

Субективна оцен- Удовлтвореност
ка за здравето
от живота

1

0,51**

Субективни
оплаквания

Самооценка на здравето

2

N=2405
Средна Висока
СМС II СМС II
3,44
3,45
7,79
7,96
33,58
32,58
38,70
38,70

Момчета

10,59***
38,08***
8,37***
29,98***

F

Момичета
N=2449
Ниска Средна
СМС II СМС II
3,13
3,29
6,94
7,59
30,22
31,15
34,68
36,27

3,34
7,85
31,43
37,20

Висока
СМС II

20,44***

15,76***
36,70***
5,43**

F

За тълкуване на посоката на зависимостите, особено при корелационния анализ в Таблица 1 и 2, трябва да се има пред вид, че високите стойности на
променливата „Материално състояние“ означават добро материално състояние“, високите стойности на „Богатство на семейството“ означават ниско
богатство, високите стойности на „Самооценка на здравето“ означават добро здраве, високите стойности на „Удовлетвореност от живота“ говорят
за добра удовлетвореност, високите стойности на променливата „Субективни оплаквания“ говорят за добро здраве (ниски оплаквания), и високите
спойности на „Психично здраве“ също говорят за добро здраве

Удовлетвореност от живота
Субективни оплаквания
Психично здраве

Всички
F
N= 4854
Ниска Средна Висока
Ниска
СМС II СМС II СМС II
СМС II
3,21
3,36
3,41
29,78 ***
3,30
7,00
7,69
7,92
77,17***
7,07
31,19
32,34
32,09 12,91*** 32,38
35,43
37,46
38,05 54,00*** 36,38

Таблица 22.
Вариационен анализ на различията в показатели на здравословното състояние на момчетата и момичетата според скалата за материалното състояние на семейството (СМС II). *** p < 0,001; ** p < 0,01.

Субективно материално благополуч.
Материално състояние (СМС)
Субективна оценка за здравето
Удовлетвореност от живота
Субективни оплаквания
Психично здраве

Субективно материално благополуч.
1
–0,29**
–0,25**
–0,41**
–0,22**
–0,38**

Таблица 1.
Корелационен анализ на показателите за материалното състояние на семейството и показателите за здравословното състояние на децата. Корелационнен коефициент според Pearson ** p < 0,01.
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Обучение на специализанти по Обща медицина
за прилагане на психологичен подход
Гергана Христева Форева*,
Любима Димитрова Деспотова-Толева**,
Радост Спиридонова Асенова***
*д-р, гл.ас., МУ Пловдив, Катедра „Здравен мениджмънт“,
032/602 500, gforeva@dir.bg
**доцент, д-р, д.м., МУ Пловдив, Катедра „Здравен мениджмънт“
***д-р, ст. ас., МУ Пловдив, Катедра „Здравен мениджмънт“
Специализацията по Обща медицина подготвя лекари, които да предоставят всестранни и дългосрочни здравни грижи за всеки човек, записан в тяхната листа, независимо от
пол, възраст, етнос и култура. Общо практикуващите лекари се нуждаят от специфични
знания и умения за осигуряване на психологичен комфорт на своите пациенти. Целта на
настоящото проучване е да се изследва процеса и ефективността на обучението за изграждане и използване на психологически подход в първичната медицинска практика. Използват се методите на дескриптивното проучване и фокус групи, за да се идентифицират
потребностите, отношението и възприемането на проблема с психологическите аспекти
в работата на общопрактикуващите лекари. Обект на проучването са преподавателите и специализантите в модул Основи на Общата медицина в Медицински университет
Пловдив. Обучителният процес и неговите резултати, по отношение на психологичиския
подход не са изследвани. Насоките на преподаване са: 1/установяване на ефективна взаимовръзка лекар-пациент в дългосрочен план; 2/ отчитане не само биологичните, но и психологическите и социални фактори по отношение на здравето и болестта и 3/ обогатяване на
терапевтичните методи на общопрактикуващите лекари с умело подбрани психологични
интервенции. Групата на обучаваните е нехомогенна не само по социо-демографски показатели, но като предхождащ опит и нагласи за изучаване и прилагане на психологическия
подход в общомедицинската практика.
v
Specialization in the field of Family Medicine prepares doctors to provide multifaceted and long
term health care for every person registered with them without any discrimination based on age,
sex, ethnicity and culture. General practitioners require specific knowledge in order to ensure
psychological comfort to their patients. The aim of this study is to find out the process and the
effectiveness of education provided in the field of psychological approach in primary health care.
A descriptive study method and the focus groups are used in order to identify details, relation and
problems while implementing psychological aspect in the work of General Practitioners. Object of
the study is residents and tutors in the department of Family Medicine, Medical University Plovdiv.
Educational process and its results, in relation to psychological approach are not studied. Directives
of the training are as follows: 1/ to restore the effectiveness of the patient-doctor relationship in a long
term basis; 2/ study of not only biological but also psychological and social factors related to health
and diseases and 3/enrichment of the therapeutic methods used by the General Practitioners by

885

...

adding a psychological dimension to it. The group of General Practitioners who underwent training
is non homogenous not only in their socio-demographic indicators, but also in their experience and
interest in the field of psychological approach in General Practice.

Въведение
Специалистът по Обща/Семейна медицина е лекар преминал тригодишен цикъл
на обучение и успешно положил държавен изпит. Той е отговорен за предоставянето на
всестранни и дългосрочни здравни грижи за всеки един човек, потърсил медицинска помощ, независимо от възрастта му, пола и вида на здравния проблем. Неговите грижи са
пациент-центрирани, отчитащи контекста на семейна среда и общността. За всеки здравен проблем специалистът по обща/семейна медицина трябва да взема под внимание
физическите, психологическите, социалните и екзистенциалните фактори, като създава
доверителни отношения с пациента в процеса на дългосрочносто им сътрудничество.
Той координира дейносттта си с други медицински и немедицински специалисти, в зависимост от вида на здравния проблем.
Общатата/Семейна медицина не е механичен сбор от различни части на други медицински дисциплини. Обучението на специализантите по Обща/Семейна медицина
трябва да се пречупва през ключово необходимите компетенции за работа в първична медицинска практика – пациент-центрирана грижа и използване на био-психо-социалния
подход. Пациент-центрирана грижа означава отношение към пациента в личностен план,
изясняване на неговите идеи, опасания и очаквания, свързани със здравния му проблем.
Био-психо-социалният подход изисква здравния проблем да се разглежда като процес,
повлияващ се не само от биологично, но и от психологични и социални фактори.
Целта на настоящото проучване е да се изследва процеса и ефективността на обучението за изграждане и използване на психологически подход в първичната медицинска
практика.

Методология
Описание на учебния план и фокус групи за изучаване потребностите на специализантите по отношение на психологическите подходи в работата на семейните лекари.

Резултати
Специализацията на семейните лекари се провежда на модулен принцип по настоящем по Наредба 34/ДВ бр.7 от 2007 година [1] в съответствие с Директива 2005/36/ЕО за
признаване на професионална квалификация. В рамките на един месец специализантите
участват в модул Основи на общата медицина. Основна цел на обучението в този модул
е именно усвояване на посочените ключови компетенции, необходими за работа в първичната практика.
В рамките на 12 учебни часа се преподава по темата – Психологични грижи в общата практика; Консултацията и Комуникативни умения, а 12 часа се осъществява тренинг
Комуникативни умения.
Най-честата „процедура“ в общата практика е консултацията. Ежедневно всеки
семеен лекар провежда десетки срещи с избралите го пациенти. Трудна е промяната в
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нагласите на лекарите да използват тази „процедура“ не само като разпит или анамнеза.
Думата анамнеза е с гръцки произход и означава спомняне, припопняне. Като термин
използван в медицината има значението на подробно и последователно получаване на
сведения от пациента или неговите близки за характера на възникналото заболяване.
Всички медици знаем, че добрата анамнеза е основа за точна диагноза и съответно лечение. В този смисъл семейните лекари, като всички останали лекари трябва да уменият да
снемат анамнеза, но наред със събирането на клинична информация те трябва да създават и поддържат взаимовръката лекар-пациент.
Ефективната кoмуникация е свързана с удовлетворение за лекаря и пациента, довежда до подобряване на сътрудничеството и по-добро приемане и изпълнение от страна
на пациента на терапевтичния план, подобряване на резултатите от лечението и намаляване на лекарските грешки. [4]
Пациент-центрираният и био-психо-социалният подход се основат на ефективната
комуникация лекар-пациент. Тренингът по комуникативни умения е задължителна част
от обучението на лекарите в повечето висши медицински училища по света. Съществува
значителен обем литература по въпроса, общоприети са множество теоретични модели
и се използват различни методи за тренинг и оценка. [7]
Общата медицинска практика е идеална среда, поради дългосрочната и доверителна връзка между лекар и пациент, за психологически интервенции. Например мотивирането на пациентите за промяна стила на живот и отстраняване на поведенческите
рискови фактири. В проучването на Petrella R.J., Lafazio Ch. N., Overend T.J. [5] сред 51,2%
от семейните лекари в Канада показва, че 69,8% от тях провеждат каунселинг насочен
към промотиране на здравословен начин на живот – в случая физическа активност със
своите пациенти.
Кауселингът е най-често използван в първичната медицинка помощ като основна
или допълваща интервенция за решаване здравните проблеми на пациентите. [6]
В нашата страна липсват литература и проучвания по темата. За целите на настоящото изследване за проучаване мнението на специализантите бяха формирани две фокус групи. Дискусията в групите бе модерирана на основата на двадесет въпроса и твърдения, с цел търсене на практическите потребности от знания и умения за прилагане на
психологически подход в ежедневната работа на специализантите-общопрактикуващи
лекари. Методът бе избран поради възможностите, които дава относително лесно и бързо да се обсъждат гледни точки. Съобразени бяха и ограниченията, които има метода,
като например монополизирането на дискусията от ограничен брой участници. [3]
В Група 1 участваха девет общопрактикуващи лекари. Средната възраст е 37,8 години; със средна продължителност на трудовия стаж–17,4 години. Петима от Група 1 нямат
защитена медиицинска специалност, по един лекар със специалностите – Нервни болести, Детски болести, Вътрешни болести и Хигиенна на детско-юношеската възраст. Във
втората група участваха седем общопрактикуващи лекари; средна възраст–37,7 години
и средна продължителност на трудовия стаж–15,7 години. Шестима от лекарите са без
специалност, един от тях е защитил Вътрешни болести. Обсъждането с лекарите в двете
групи протече сходно и могат да се извлекат следните обобщени мнения:
– пациентите посещават практиките със значителна потребност от психологична помощ; търсят разговора с лекаря – „просто минавам, докторе“; често това са хора в
пенсионна възраст, които имат множество заболявания и са попаднали в социална
изолация, но значително се увеличава и броя на младите хора, поради социалноикономическите проблеми в обществото, които заявяват нужда от психологическа
помощ; като специфична група с подобна значителна потребност се очертават май-
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ките, които отглеждат новородени и малки деца или деца със специфични потребности;
откритото споделяне от страна на пациентите лекарите свързават с продължителната си – като време – връзка с пациентите, с „натрупаното“ доверие; с познаването на
семейството и цялостната житейска ситуация.
емпиричният опит е научил лекарите, че най-важно е да бъдат търпеливи и да изслушват пациентите
поради предхождащи нагласи, както при пациентите, така и при лекарите не се поставят директни въпроси и пряко не се обсъждат чувства
поради съществуващите убеждения, често състоянията на тревожност и депресия
не се формулират като заболявания, не се кодират по международната класификация на заболяванията
когато се достигне до съгласие между лекар и пациент за необходимостта от психотерапия, лекарите нямат достатъчно информация къде и към кого да насочват,
поради което често предлагат направления само за психиатър и също толкова често
пациентите отказват, поради опасения от етикетиране
подчертан бе фактът, че психологическите услуги не се финансират от Националната
здравно осигурителна каса
необходимо е целенасочено базово обучение, за да се използва психологическият
подход в общата практки, допълнително специализирано обучение, за да се включат
и терапевтични психологични интервенции
понастоящем общопрактикуващите лекари се стараят да подрепят своите пациенти
и да им „вдъхват оптимизъм“; да им разясняват подробности, свързани със здравното им състояние и да ги успокояват
изтъква се факторът време като лимитиращ за използването на психологически подход и интервенции в общата практика

Предизвикателствата, пред които са изправени преподавателите са свързани със
значителната нехомогенност на групите по отношение на различната предхождаща теоретична подготовка в областта на психологията. Специализантите по Обща медицина са лекари, работещи от 2000 година, след реформата в здравния сектор като общо
практикуващи. Общата медицина бе въведена като дисциплина, изучаваща се в студенсктата програма през 1999 година. Именно по тази дисциплина за първи път студентите
се обучават на комункативни умения. Така специализантите, които са се дипломирали
след въвеждането на дисциплината имат теоретичната основа и яснота по отношение на
психологическите аспекти в работота на семейния лекар. Но по-голямата група са лекари са зашършели преди включването на дисциплината в учебния план на Медицински
Университет Пловдив. Част от тях имат защитени клинични специалности, най-често
Вътрешни или Детски болести и съответно те познават и прилагат изключително болест-центриран подход. По принцип в студенското обучение на лекарите се изучава
дисциплината клинична психология, съдържанието на която е насочена преди всичко
към психопатологични прояви, свързани с процеса на боледуването. Посочените факти
налагат отделяне на значително време за въвеждане на основни теоретични постановки,
което намалява възможностите за използване на интерактивен тип обучителни методи.
Липсва българска или преведена литература и учебни помогала, които да подпомогнат
обучителния процес.
Предхождащият опит на по-голямата част от лекарите е основание за високата им
самооценка по отношение на комуникативните им умения. Интересът им към обучение
в сферата на психологическите подходи е незначителен. В обявените курсове по тема-
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тиката в рамките на програмата на Медицински Университет Пловдив за следдипломно
продължаващо обучение не се записват лекари. Единствената проведена подобна проява
е в рамките на тридесет учебни часа с участието на петима общопрактикуващи лекари
под формата на Балинтова група за обсъждане на случаи и подобряване разбирането на
емоционалните съдържания на взаимовръзката общопрактикуващ лекар-пациент. [2]

Заключение
Обучителният процес и неговите резултати, по отношение на психологичиския
подход не са изследвани. Насоките на преподаване са: 1/установяване на ефективна взаимовръзка лекар-пациент в дългосрочен план; 2/отчитане не само биологичните, но и
психологическите и социални фактори по отношение на здравето и болестта и 3/ обогатяване на терапевтичните методи на общопрактикуващите лекари с умело подбрани
психологични интервенции. Групата на обучаваните е нехомогенна не само по социо-демографски показатели, но като предхождащ опит и нагласи за изучаване и прилагане на
психологическия подход в общомедицинската практика.
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НАУЧНА СЕКЦИЯ 10
ЮРИДИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ
НАКАЗАНИЕТО КАТО (НЕ)СЪОТВЕТНО
НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО
КАЛИН КЪНЧЕВ ГАЙДАРОВ
професор, д-р, Институт по психология – МВР
952 12 13, int.26@mvr.bg
В статията са разгледани някои специфични аспекти на наказанието за извършено престъпление. Става дума за субективно-психологичните корелати на юрисдикцията като
материалност и процесуалност. Става дума също така и за неразбираната и пренебрегвана индивидуалност на личността на магистрата, чрез която се случва самата съдебна интеракция. От другата страна е търпящият наказанието, който заявява, че не го разбира,
защото е извънличностно, т.е. абстрактно, но пък е очевидно, че абстрактна вина няма.
In the scope of analysis of this article are specific kinds of immanent threats of punishment as
consequent of delikt. Subjective-psychological correlates in correspondence of material and
processual jurisdiction are the implicit core of revealing and, in the same time, confrontation with
the unknowing and neglected magistrate’s individuality. In the opposite side of the equation arise
perpetrators’ personality, who insist on one’s unreasoning of punishment due to the its abstraction.
Guilty is personified only.

Определени сегменти от социалната система или такъв тип нестандартности в индивидуалното поведение, които са дълбоко асоциални, т. е. дълбоко различни от назначението на обществото, от смисъла на обществото, от същността на обществото са все
пак част от него. По отношение на тези сегменти в социалния живот и съответно в индивидуалното поведение е задължително не само да има норма, но и тази норма да бъде
реализирана. Това означава в известен смисъл преднамерено да бъде ограничена свободата на тези индивиди, които се движат в деструктивни посоки. Защото по този начин и
само по този начин може да се запази свободата за големия периметър от индивидуални
активности и сегменти на обществената активност.
Тази очевидност идва единствено и само от морала, моралът е нейният причинител и изразител. Този морал може да се институционализира и да се облече в юридическа форма, но тя ще бъде именно само форма, детерминантата на това трябва да е
моралът. В морала са отлагани натрупвания от хилядолетия, те са проверени, те са истина
– Библията е на 2 000 години.
Друга работа е, ако ограничението се детерминира от институционална или каквато
и да е извънморална целесъобразност. Тогава ще става дума за произвол, за действително
ограничаване на свободата на индивида.
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Това е социалният смисъл на наказването или наказанието, буквалният социален
смисъл. От гледна точка обаче на индивида, който е подложен на санкциониране, нещата
не звучат така. Защо? Защото той в известен смисъл не се съотнася с обществото, разглежда се като извънобществен и дори приема асоциалността си като проява на собствената свобода.
Предкриминалната личност е малко или много социално – алиенирана личност.
За тази личност обществото не е неизбежно, не е необходимост, даже то въобще не е. За
едните хора другото е нищо, както и за другите – обратното, те не са очевидности едно за
друго, те не са съпоставящи се неща. Затова индивидът, който бива подлаган на санкция
от този тип, категорична, неотменна санкция, не може да я приеме като санкция в
социалния Ј смисъл. Той я възприема като санкция в смисъла на индивидуалните взаимоотношения. Той, да кажем, е убил човек и онзи, който е убит, т. е. неговите
близки, чрез съдебната институция, (могат да) го възмездяват. Ето така приема нещата
санкционираният човек, защото за него обществото е нещо абстрактно.
Обществото си създава система, представлявана от една институция или от сбор
от институции, които да вършат дейността по санкциониране на криминалните действия
на индивидите. Обществото постъпва така поради две причини. Първо, поради факта, че
тази институция, когато се създаде нарочно, ще може целенасочено да извършва точно
тази активност, а не някаква друга, и това е много по-добрият вариант, отколкото да няма
такава нарочна институция. И второ, защото обществото не иска да си губи времето и,
ако може да се използва изразът, да си „цапа ръцете“.
В основата на всяка индивидуална вина стои вината на обществото, което си
мисли или „се прави“, че всъщност не е виновно. Обществото е можело и е трябвало
да знае, че (същото, което важи и за индивида, който е можел и е трябвало да осъзнае, че
от неговите постъпки ще настъпи вредоносен резултат) от неговото нехайство ще произтече една дефектна социализация, което е чиста проба вина. Обществото е можело и е
трябвало да може, но то не е направило нищо и затова то е виновно. И сега, за да поправи
стореното, макар че е вече много късно, то „измива ръцете си“ и създава една институция. Всичко това има индивидуално битие. Всеки един от нас си казва, че това, което се
случва като престъпление пред очите му на улицата или в апартамента на съседите и т.н.,
не е негова лична работа и за това той не носи никаква отговорност, за това си има институции. Да това е така, но само ако въпросните институции са оторизирани не само в
социалния, а много повече – в индивидно-личностния смисъл на думата, да вършат
своята дейност и в този смисъл са част от мен (него, нея).
Институцията има един друг много интересен смисъл. Институцията се създава
затова, защото, и това е вече сериозният Ј обществен смисъл, тя е обективна, тя е
независима, тя е безпристрастна, тя е професионална. Тогава наказването е професия и наказанието не е мъст, а обективна неизбежност.
Много по-цивилизовано е да се наказва чрез институция, отколкото това да се направи веднага и по същия „кръвен“ начин, както и при престъплението. Ето го сериозното назначение на институцията.
Наказанието означава институционализирано възмездие, при него обществото делегира властта си на институцията, която наказва, като възмездява, т.е. обществото иска
да получи по този начин удовлетворение за накърненото си битие.
Същевременно не следва да се оставя без внимание въпросът за цивилизоваността
на наказването като процедура и като резултат. Това означава институциите да се персонифицират, т.е. длъжностните лица да присъстват в институцията като личности, а обществото да влезе в ролята на общественост (гражданство).
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Съдията, мотивираният съдия, обикновено се заблуждава, че може да достигне до чистата обективност, без да разбира, че всъщност единствено възможната
човешка абсолютна обективност е субективността. „Стерилната“ обективност в
света на субективностите е невъзможна.
Сега нека да погледнем нарушението от другата гледна точка – от гледната точка
на нарушителя. Той е наясно, че е извършил престъпление, а освен това му е показано
(доказано), че го е извършил, но това не означава, че е разбрал смисъла на наказването и
наказанието. Особено важно е обаче подсъдимият (осъденият) да разбере, че трябва
да бъде наказан и защо трябва да бъде наказан. Всъщност престъпникът трудно би
разбрал този смисъл, не за друго, а защото разбирането му би означавало обезсмисляне
на собствената индивидност, отричане от себе си като Аз. Тогава истинската форма на
наказването предполага запазване на Аз-а на подсъдимия като негов собствен Аз
и дискутиране и осъждане на Аз-а като социален Аз. Това ще се случи когато съдията покаже, че търси истината по истински (не талмудистки-институционален) начин,
т.е. когато съдията застане пред подсъдимия в качеството си на също толкова автентичен социален Аз. Тогава наказаният би могъл да прозре смисъла на наказването. В този
случай наказанието ще тежи много повече, защото ще бъде осъзнато и през призмата на
личността на осъдения.
Което и да направи, съдията влиза в ролята на „съдбата“, макар че в същото време той
разбира, че не е и не може да е „съдбата“. Тогава пред него изникват въпроси: „Колко съдбовен
съм аз“? „Доколко имам право да бъда съдбовен“? „Мога ли да бъда съдбовен“? и т.н.
Взаимоотношенията между хората, и то институционалните отношения, защото в случая става дума за такъв тип, се опосредяват от техните индивидуалности. В съдебния процес
е същото – колкото и да се опитва един магистрат да бъде абсолютно обективен, абсолютно
независим във вземането на решение и в произнасянето на една справедлива присъда, все пак,
съзнавано или не, той има своите пристрастия. Тези пристрастия са дълбоко кодирани в
индивида, като се почне от т. нар. архетипове, които се наслояват в несъзнаваното психично
пространство и човек ги носи, без въобще да ги знае, премине се през нивото на симпатията,
което е почти интуитивно, и се стигне, да кажем, до някаква личностна диспозиция.
Ето това е играта, която всъщност е истина. Дайте да видим какво би било, ако не
бих бил, това означава – хайде да си „поиграя“ на „друг“, това е интересно. Когато ми е
интересно, то е истинско и аз съм истински.
Ето тук е тънкият момент от гледна точка на юрисдикцията. Юристът винаги е компетентен, но той е юридически компетентен, а не психологически, а понякога – не и житейски
компетентен.
Тези артефакти правят така, че компетентният иначе юрист да не може да
намери достатъчно добрата допирна точка между житейската пъстрота на казуса и онова, което трябва да го „облече“ юридически, а именно законът.
Сега нека отново да се опитаме да погледнем нещата от страната на обекта на правораздаването.
Неговата основна цел е да докаже своята невиновност, а в някои случаи – дори да пледира за извършена несправедливост спрямо него от страна на съдебните власти. Едва в една
малка част от случаите извършителят на правонарушението ще се чувства виновен и (може
би) ще съдейства на органите за изясняване на обективната истина. Ето защо има сериозен
процесуален смисъл от това да бъде променена психологическата култура и на субекта, и на
обекта на юрисдикцията.
Магистратът, който правораздава в името на народа, в същия този момент трябва
самият той да знае, че бива оценяван. Самостоятелността на вземането на решение, на
воденето на процеса и т. н. е публична самостоятелност, т. е. тя бива гледана, бива чувана, бива обсъждана. В известен смисъл, в момента в който вие съдите, вас ви съдят.
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Какво всъщност означава процесът на наказването да бъде публичен? Дали това е само
спазването и прилагането на процесуалните и материалните закони или има и още нещо?
В социално-психологичен план публичността изисква магистратът да бъде себе си, както в съдебната зала, така и извън нея. Тук не става и не може да става дума за морален ригоризъм. Човек е слаб и винаги може да бъде недостатъчно морален, но не трябва да си позволява
да бъде неморален, защото това вече е в неговите ръце и той трябва да не го допуска, особено
съдията. Когато той прояви слабост, тя може да му бъде простена, ако е стохастична, а не
есенциална, и ако той застане публично зад тези си действия и понесе цялата отговорност за
тях. Тогава той ще има правото да продължи да бъде съдия, защото е силен и морален.
В края на краищата, трябва да се разбере, че правото не е нищо друго, освен инструмент на морала. То е и ще бъде толкова повече право, колкото повече е морал.
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ПРОБЛЕМЪТ ЗА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ
В СЪВРЕМЕННОТО БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО
ЛЮДМИЛА ВАЛЕРИЕВНА ГРИБОВА
докторант,СУ „Св. Климент Охридски“
0885/111 952, lucygr@abv.bg
Проблемът за домашно насилие присъства във всички общества и носи глобален характер. В проведеното емпирично изследване се цели да се проучи домашното насилие спрямо
жените и да се направи психологически анализ на променените им представи за брака, семейството, приятелите, образованието и професионалната реализация. Домашното насилие се явява рисков фактор способен да предизвика негативни последици за психиката и
здравето на жените.
The problem of domestic violence has a global character and can be found in all societies. The aim
of this empirical research is to study the issues of domestic violence against women and then, make
a psychological analysis of the changes that have occurred in the views of the victimized women
towards marriage, family, friends, education, and professional growth. Domestic violence is a high
risk factor, capable of inflicting a gruesome negative effect on the physical and psychological health of
the women who were victimized.

Проблемът за домашно насилие присъства във всички общества и носи глобален
характер, при това степента на неговото разпространение може да бъде различна. През
втората половина на ХХ век в развитите общества се появи социална чувствителност и
загриженост към жертвите на домашното насилие. Нещо повече – домашното насилие
се превърна в изследователски проблем. Определено може да се каже, че степента на
третиране на домашното насилие като значим проблем е един от индикаторите за степента на развитие на съвременните модерни общества. Израз на глобалната значимост
на проблема е „Декларацията за изкореняване на насилието по отношение на жените“,
провъзгласена с Резолюция 48/104 на Генералната асамблея на ООН от 20 декември 1993
г.: „насилие по отношение на жените означава: всеки акт на насилие, извършен на основата на полов признак, който причинява или може да причини физически, полов или
психологически ущърб или страдание на жените, а също така заплаха за извършване на
такива актове, принуда или произволно лишаване от свобода, в обществения или личния
живот.“
Насилието над жените е сериозен проблем в целия свят. Изследванията проведени
в Шотландия например, показват, че в 94% от случаите обектите на правонарушения към
близките са жени (Dobash & Dobash, 1979). Подобни данни показват изследвания, проведени в САЩ и Канада, където жените стават жертви на агресия в 90%–95% от случаите на
домашно насилие (Dobash & Dobash, 1992). Данни от други изследвания показват, че 70%
от анкетираните разведени жени във Филаделфия, признават, че са страдали от насилие
по време на брака от страна на съпруга (Kurz, 1995). В Англия в 70 % от всички случаи

894

Българското списание по психология, бр. 3/2007

на насилие жертвите са жени, като всяка четвърта от тях става жертва на насилие в семейството. При това, всяка седмица от ръцете на своите партньори загиват по две жени
(Mirlrees-Black et al., 1998). Mirlrees-Black, C., Budd, T., Partridge, S., et al (1998) The 1998
British Crime Survey of England and Wales issue 21/98. London: Home Office.
В България „домашното насилие“ също се превърна в значим проблем. Преди това
проблемите за домашното насилие оставаха затворени в семейството и не беше прието
да се излагат на общественото обсъждане. Тези проблеми се премълчаваха и това пораждаше много заблуди и неверни представи за мащабите на явлението. Всъщност домашното насилие е една от скритите и прикривани форми на престъпления. То се явява следствие на съществуващото неравенство в отношението между мъжете и жените, водещо
своето начало от патриархалните традиции. По данни от изследване на НЦИОМ в България през 2003 година, 40% от анкетираните познават жени, които са станали жертва на
физическо насилие в семействата си; 37,2% от анкетираните познават жени – жертви на
психическо насилие, а 12,8% – жени, станали жертви на сексуално насилие.
Домашното насилие по отношение на жените се проявява в различни форми. То може
да приеме форма на физическо, сексуално, психологическо и емоционално насилие.
Физическо насилие – умишлено използване на физическа сила, причиняване на
физическа болка, или ограничаване на свобода.
Този вид насилие може да доведе до физически наранявания, които нараняват както тялото на жертвата, така и емоционалната Ј консистентност. Физическото насилие
най-често включва нанасяне на удари, ритници, хвърляне на предмети, заключване, физическо възпрепятстване да се напуска дома, биене на децата и на нейни роднини и др.
Сексуално насилие – представлява посегателство върху честа и достойнството
чрез проникване в жената посредством някаква телесна част или предмет от страна на
мъжа. Отсъствието на съгласие за сексуално партньорство е основната характеристика
на сексуалното престъпление. Наличието на физически елемент при сексуалното насилие понякога е основание то да се разглежда като разновидност на физическо насилие.
Безспорното е, че сексуалното насилие е насилствен полов акт, засягащ както тялото,
така и психиката на жената.
Психическо или емоционално насилие – изразява се в умишлено унижаване, морален тормоз, оскърбления и се съпътства с постоянна критика и обиди. По-важното е,
че става въпрос за вид насилие, което е най-разпространено и присъства практически
във всички случаи на насилие в семейството и често има степента на психическо издевателство. Въпреки че подобен вид насилия не оставят физически белези, те са разрушителни за емоционалния и психически комфорт на личността.
Всички тези форми са взаимосвързани и жените могат да преживяват насилието
при всяка от тях през целия си живот. Характерно за домашното насилие е, че то е многократно и жертвата е винаги на разположение, като същевременно то остава скрито в
тесен семеен кръг. По данните на УНИЦЕФ през 1997 г. от насилие са пострадали от 25%
до 50% от жените от всички националности. Насилието над жените е проблем, който предизвиква широкоспектърни последици. Представяйки на международната конференция „Жестокото отношение към жени, като проблем на общественото здравеопазване“,
емпирични данни за джендърното насилие, доктор Клаудия Гарсия-Морено отбелязва:
„ Насилието се отразява върху всичките аспекти на живота на жените, включително и
здравето им. То се явява рисков фактор, способен да предизвика голям спектър от негативни последици за здравето... Насилието над жените води до намаляване на репро-
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дуктивността им и отрицателно въздейства не само върху жената, но също така и върху
децата Ј, обществото и държавата като цяло“(Международна конференция 2002).

Основни цели и резултати от проведено
изследване на жени подложени на домашно насилие
С проведеното емпирично изследване се цели да се проучи домашното насилие и да
се направи психологически анализ на променените представи на пострадалите жени за
брака, семейството, приятелите, образованието и професионалната реализация.

Методика на изследването
Инструментариум: Разработеният за целите на изследването „Психологически
въпросник за домашно насилие“ се състои от 33 айтема групирани в 4 основни групи.
Първата група от пет въпроса определя основните фактори на насилието: вид на насилието; насилник; честота; продължителност; интензивност на насилието. Въпросите от
№ 6 до № 13 разкриват отношението на жената към семейството, приятелите, работата,
образованието. Въпросите от № 14 до № 24 са насочени към разкриване на отношението
на пострадалите жени към тяхното бъдещето. Останалите въпроси събират информация
за демографска характеристика на жените, чрез еднотипни индикатори.
Изследването бе проведено анонимно сред жени преживели физическо, сексуално и психическо насилие в домашна среда през периода от март 2006 до януари 2008г.
Изследваната група се състои от 111 жени претърпели домашно насилие, които са се
обърнали за помощ в центровете за оказване на помощ на жени – Фондация „Български
джендър изследвания“, Фондация „Асоциация Анимус“, Асоциация Деметра в Бургас. От
анкетираните 111 жени преобладаваща част са от български произход–101, това са 91,%,
пет жени (4,5%) са от турски произход, две жени (1,8%) са от арменски произход и две
жени (1,8%) са от ромски произход. По религиозен признак преобладаващата част от
жените са посочили, че са християнки–107, две са мюсюлманки и две жени се определят
като атеистки. Възрастта на тези жени е от 21 години до 63 години, като средната възраст
е 37 години. Сред тях най-многобройна е групата на жените на възраст от 31 до 40 години–51 жени, които представляват 46% от извадката. Следващата по численост група са
жените на възраст от 21 до 30 години–28 жени (25,%).

Анализ на резултатите
Обработка на съвкупната информация е извършена чрез статистическа програма
SPSS –версия 15.0. В процеса на проучването се установи, че 79 жени от изследваната
група (71,8%) посочват психическия тормоз на първо място сред упражняваните видове
домашно насилие. На второ място се нарежда физическо насилие, посочено от 49 жени
(44,5%). От наличието на сексуално насилие се оплакват 16 жени (14,5%). Много от жените от изследваната група са били подложени едновременно на няколко вида насилие,
затова общият сбор от процентите е повече от 100%.
Анализът от проведеното изследване на жените, които се обръщат в центровете за
кризисна помощ, показва, че в повечето случаи те са подложени на насилие от страна на
техните съпрузи. Такъв отговор са дали 77 от изследваните жени (71,3%).
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Изследването показва също така, че е много широко разпространено домашното
насилие от страна на родителите. 23 жени от основната група (21,3%) са посочили като
насилник родителите.
Седем жени (6,5%) от основната група посочват като насилник децата в семейството
(своите или доведените).
На въпроса „ Колко често бяхте подлагани на домашно насилие?“ 59 от изследваните жени (56,2%) отговарят, че са били малтретирани понякога (от време – на време), а 26
жени (24,8%) посочват, че насилието се упражнява върху тях ежедневно.
В изследването е анализирано отношението на жените към техния насилник. В
71,3% от случаите насилникът е съпругът. Затова по-нататък в изследването съпругът се
разглежда като основен субект на домашното насилие.
На въпроса „Как се отнасяте към своя съпруг?“ 43,2% от жените, преживели домашно насилие, отговарят, че изпитват страх от него, 33,3 % от жените изпитват към него омраза, 20,7% от жените отговарят, че са безразлични към съпрузите си, а 22,5% от жените
споделят, че за тях съпругът е помощник и защитник.
Разглеждайки времетраенето на периода, през който жените са били подложени на
домашното насилие, следва да отбележим, че той като правило е достатъчно продължителен и обхваща целия съвместен или брачен живот. Данните от анкета показват, че за
период от 3–9 години са подлагани на домашно насилие 27 (26%) от изследваните жени.
25 (24%) от анкетираните жени са малтретирани за период до 2 години. 21 жени (20,2%) са
посочили, че са били подлагани на домашно насилие повече от 10 години. 17 жени отбелязват период на насилие от една година. Малък е делът на жените, които посочват, че са
подлагани на домашно насилие от началото на брака до половин година.
Изследваната група дава отговор на въпроса: „Колко време живеете заедно?“ Анализът показва, че 28 жени, пострадали от домашно насилие, са прекарали заедно с насилника между 11–15 години съвместен живот, а 27 от изследваните жени живеят заедно с
насилника от 1 до 5 години, като 6 от изследваните жени са посочили, че живеят заедно
с насилника около 25 години. Вижда се, че за помощта се обръщат жени които имат сравнително малко време на съпружески отношения. Жените от по – възрастното поколение
по – рядко се обръщат за помощ.
Изследванията показват, че и след преживяването на домашно насилие децата остават главен смисъл на живота за жената. Това посочват 96 от изследваните жени (87,3%),
а само 8 от анкетираните споделят, че са безразлични към децата.
В случаите, когато в ролята на насилник са били децата, те, въпреки това, продължават да остават смисъл на живота на пострадалите жени – това посочват 57,1% от жените.
Статистическият анализ показва, че повече от половината жени (57,3%), пострадали от насилие, преди това са възприемали семейството си като хармонично. Останалите
жени (46,4%) са изразили отрицателно отношение към семейството в различни степени.
Близо половината от жертвите (46,3%) споделят, че след преживяването на домашно насилие възприемат семейството като ненужно. Това отношение е характерно за случаите
когато насилието се упражнява ежедневно, продължително, безпричинно, в много силни
и груби форми и т.н.
Относно очакванията за бъдещето се очертава по-скоро оптимистична картина.
Повечето от половина изследвани жени (54,1%) отговарят, че очакват бъдещето с оптимизъм. С безразличие се отнасят 21,1%, а 15 (13,8%) имат песимистични нагласи към
бъдещето. Интересни са отговорите на жените, преживели домашно насилие, за техните
очаквания за бъдещето на семейните им отношения.
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На въпроса „Как виждате своето бъдеще със съпруга си?“ 34 (31,8%) от изследвани
жени отговарят, че искат да го забравят, 18 жени (16,8%) искат да отмъстят на съпруга си,
други 34 жени (31,8%) желаят да се докажат пред съпруга си, 28 жени (26,2%) изразяват
желание просто да живеят с него.
На въпроса „От какво се интересувате?“ са предложени четири възможни отговора,
целящи да разкрият дълготрайната личностна ориентация на пострадалите жени. От отговорите на изследваните се установи, че 70 (63,6,1%) от анкетираните жени се интересуват от семейството си, а 41 (37,3%) от изследваните жени са посочили, че се интересуват
от професионалното си развитие. Това са двата най – типични отговора на този въпрос
На въпроса „Как предпочитате да изградите семейството си?“ 28 жени (27,5%) изразяват
желание за нов брак, 74 жени (72,6%) предпочитат да живеят без съпруг. На въпроса „С
кого искате да живеете като семейство?“ 44 жени (40,4%) отговарят, че предпочитат да
живеят само с децата си, 41 (37,6,%) са жените, които предпочитат да живеят с децата и
съпруга си, и 16 (14,7%) предпочитат да живеят само със своят съпруг, а 16 жени (14,7%)
желаят да живеят с друг мъж.
Оценявайки ролята на приятелите, 42 (37,8%) от жените са посочили, че те са отзивчиви към тях. 44 от анкетираните, което съставлява 39,6% от извадката, посочват, че за
тях приятелите са много близки. 24 (21,6%) жени са споделили, че не получават помощ от
приятелите и ги възприемат като клюкари, като от тях посочват 10 (9%), че са изоставени
от тях.
На въпроса „Как се държите към приятелите си?“ 60 жени (55%) посочват отговора,
че искат да ги запазят, а 33 жени (30,3%) искат да намерят нови приятели. С безразличие
се отнасят само 9 жени (8,3%).
Друг важен момент е отношението към работата. 52 от жените (47,7%) са отговорили, че в работата търсят финансова сигурност, а 35 (32,1%), че това е смисълът на живота
им. Следва да се отбележи, че 19,3% от жените посочват, че възприемат работата като
задължение, докато 11 от анкетираните (10,1%) са безразлични към нея. От отговора на
този въпрос може да се направи изводът, че повечето от жените, претърпели домашно
насилие, търсят опора за себе си и реализация извън семейството в професионалната
сфера. За бъдещата си професионална реализация, изследваните жени имат различни
нагласи: 34 жени (или 30,9%) желаят да се утвърдят като специалисти, 30% мислят за професионално издигане и също толкова искат да си сменят работата. Не желаят да работят
само 16 жени (14,5%)
Резултатите от изследването на проблема домашно насилие позволяват да направим някои изводи, които могат да бъдат ползвани от заинтересовани държавни институции и неправителствени организации:
– Основната форма на домашното насилие се явява психическото насилие сред упражняваните видове насилия. Важен момент на домашното насилие е, че негови субекти
освен съпрузите са родителите и децата на жертвата.
– От значение е и продължителността на упражняваното домашно насилие – периодът до 2 години 53,8% от жени са малтретирани, а от 3 до 9 години са подлагани на
домашно насилие 26% от анкетираните жени.
– След претърпяното домашно насилие повече от половина от изследвани жени изпитват страх и омраза към съпруга Въпреки изпитваната омраза към съпруга, обаче за повечето от тях семейството.остава ценност. Други виждат бъдещето си без
съпруг. А основен смисъл на живота им остават децата. Обезпокоително е, че тези,
които виждат бъдещето си без съпруг, децата им потенциално остават да израстват
в непълноценна семейна среда.
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– Обезпокоително е също така, че от 111 жени преживели домашно насилие жени
само две са от ромски произход. Предвид по големият процент от населението на
България, които представляват ромите, показва, че жените от ромски произход не
са склонни да търсят помощ и патриархалните традиции при тях са определящи.
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ПОСТТРАВМАТИЧНИЯ СТРЕС ПРИ ЖЕНИ,
ПРЕТЪРПЕЛИ ДОМАШНО НАСИЛИЕ В БЪЛГАРИЯ
ЛЮДМИЛА ВАЛЕРИЕВНА ГРИБОВА
докторант,СУ „Св. Климент Охридски“
0885/111 952, lucygr@abv.bg
Насилието в семейство нанася все по-голяма вреда както на физическото, така и на психическото състояние на жените. То поражда у тях хронично, вътрешно напрежение, което се
отразява пагубно на самочувствието и здравето им, на общуването, работата и социална
им адаптация като цяло. За това в изследването се цели да се определи, дали съществува
посттравматичен стрес при жени претърпели домашното насилие и в какви размери е
той.
Domestic violence is a major threat to the physical and psychological health of its victims, who in
most cases are women. Often times the violence those women survive, arouses a chronic tension,
which has a powerful impact on their perceptions of themselves, their health, socialization, work
process and social adaptation as a whole. Therefore, the goal of this research is to find out if domestic
violence causes Post Traumatic Stress Disorder in the victimized women and to what extend.

Съвременният живот е изпълнен с екстремални и провокиращи развитието на стреса ситуации. Политически, социално-икономически, екологически и природни проблеми
оказват растящо влияние върху всички сфери на нашия живот и върху всеки отделен човек. Ситуациите, създаващи опасност за живота като екологични катастрофи, терористични действия, сексуално насилие, семейни драми, са станали белег на съвременната
епоха. Благодарение на обширните и системни научни изследвания през последните десетилетия структурата на тяхното въздействие в значителна степен беше изяснена. Найголяма опасност за засегнатите от тези ситуации лица представляват продължителните,
траещи с години психически последствия. Всички тези психически последствия имат
нещо общо: техните причини и условия са свързани с психиката на човека. Много от тях
имат предистория от сумиращи се патогенни единични събития, които могат да стигнат
назад, чак до детството, представляващи верига от преживявания, която е довела до диспропорции в психичното развитие. За тяхното разбиране и преодоляване не по-малко
важно е да се знае кои конкретни въздействия на околния екологичен и социален свят ги
предизвикват и как ги преживява засегнатият.
Поносимостта по отношение на екстремалните събития варира значително, индивидите реагират и чрез специфична субективна психична симптоматика. Освен това
много голямо значение имат психическите травми, предизвикани от насилие.
В съвременните демократични общества постоянно нараства интересът към ролята на травматичните събития, способни да провокират развитието на посттравматично
стресово разстройство в семейството. Униженията, заплахите, побоите, малтретирането, както и изнасилването в семейството са силни стресори, способни да предизвикват
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психична травма. Увеличава се броят на лицата, пострадали от семейно насилие и нуждаещи се от оказване на квалифицирана психологическа и психотерапевтическа помощ.
Преживяното семейно насилие обаче предизвиква най-вече сериозни последствия
върху жените, които оказват въздействия на психическото състояние и развитието им,
и сега, очевидно, този проблем вече не може да се пренебрегва. Факт е, че домашното
насилие над жените води към сериозна травматизация на техните психични функции.
То е способно да предизвика при жени психическо пренапрежение и дистрес, който впоследствие може да се развие в посттравматично стресово разстройство.
Преките психически последствия от нападенията, агресията, насилието, стихийните
бедствия и т.н. са обозначени с термина посттравматичен стрес (ПТСР), който се използва в психологията и психиатрията за обозначаване на комплекс от психични дисфункции
или душевни разстройства и соматични неблагополучия. Първоначално този феномен е
бил забелязан и кодифициран научно при работа с бившите американски войници, участвали във войната във Виетнам. В последствие се оказва, че посттравматичен стрес се наблюдава и при много други хора, попаднали в екстремални обстоятелства в мирно време.
Средните показатели на честота на посттравматичния стрес през военно време
(15–30%) не съвпадат с общите данни на разпространението на посттравматичния стрес
в условията на мирно време. И в условие на мир днес светът буквално се залива от междуличностна агресия и престъпления против личността. Такива ситуации преди всичко се
характеризират със свръхекстремално въздействие върху психиката на човека, предизвиквайки у него травматичен стрес, психологическите последствия на който в крайната
си проява се изразяват в посттравматичен стрес.
Епидемиологическите сведения относно разпространението на посттравматичния
стрес в резултат на различни видове травматични събития показват, че около 20–30%
от хората, преживели травматичните събития манифестират различен тип психични и
соматични разстройства (Green et al., 1998; Pitman. et al., 2001). Установено е, че рискът да
се развие посттравматичен стрес вследствие на тежка травма е 9,2% (Breslau et al., 1998).
Много други изследователи стигат до извода, че последствията от сексуалното
насилие предизвикват възникването на ПТСР (Шостакович и съавторите; Brier et al.,
1993)... Изследването, направено в национален мащаб в САЩ през 1992 г показва, че при
лицата, преживели сексуалното насилие през някой период от живота си, в 31% от случаите се развива някакъв вид разстройство (Kilpatrick, Edmonds & Seymour, 1992).
94% от жените, развили ПТСР, посочват, че са станали жертви на различни престъпни посегателства (Falsetti et al., 2000). 62% от жените с ПТСР, са били подложени на
насилие в тяхното семейство. В течение на една година всяка девета жена от малтритираните в семейството е получила някаква сериозна физическа травма, които при 10% от
пострадалите жени травмата е свързана със загуба на съзнание, при 5% – със счупване на
кости (Stanko et al., 1997)
Основните типове ситуации в живота на жените, ставащи причина за посттравматичен стрес, са изнасилвания, сексуални домогвания, физически нападения или насилие
през детството. 20% от жените, попаднали в такива ситуации, страдат от посттравматичен стрес и 30% от същата група жени страдат от хроническата форма на стресовото
разстройство, която може да трае цял живот. Вероятността за това, че жената ще страда
от посттравматичен стрес в резултат от насилия съставлява от 50% до 90%. (National
Center for Post Traumatic Stress Disorder USA,).
За съжаление налице е тенденция, насилието в семейството да нанася все по-голяма вреда както на физическото, така и на психическото състояние на жените. Нараства
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психическата травматизация при пострадалите жени изразяваща се в депресия, посттравматичен стрес или самоубийство. Някои изследователи обясняват факта, че жените съставляват най-многобройната група от страдащите от ПТСР с голямото увеличение на случаите на сексуално насилие над тях през последното десетелетие (Rothbaum,
Meadows, Resick & Foy, 2000). При това е установено, че при жените ПТСР има много
по-дълга продължителност, отколкото при мъжете (Breslau et al., 1998).
С оглед на тези обезпокоителни тендении, които показва световната статистика,
посттравматичното стресово разстройство е един от сериозните проблеми, пред които
се изправя човечеството. Признаването на този факт поставя задачата да се определи
дали този вид разстройство се явява „новата болест“ на това столетие и кои са ефективни
начини за неговата превенция и преодоляване.
Мотивът, определил избора на тази тема в проведеното изследване може да бъде
разбран още, ако се „надзърне“ в приемната във всеки център за оказване на помощ на
жени, преживели насилие в семейството в България. Повечето от тези жени демонстрират широк спектър от симптоми на посттравматичното стресово разстройство: страх,
несигурност; състояние на възбуда, стигащо до депресивни емоционални разстройства,
повишена тревожност, чести смущения в заспиването и съня и социалната дезадаптация.
Домашното насилие поражда у тях хронично, вътрешно напрежение, което се отразява
пагубно на самочувствието и здравето им, на общуването, работата и социална им адаптация като цяло. За това в изследването основното внимание е насочено да се определи,
дали съществува посттравматичен стрес при жени претърпели домашното насилие и в
какви размери е той.
Изследването бе проведено анонимно сред жени претърпели насилие в домашна
среда през март 2006 до януари 2008. Изследването е извършено върху група от 111 жени
преживели домашно насилие, които са се обърнали за помощ в центровете работещи
срещу насилието над жени,: Фондация „Български център за джендър изследвания“,
Фондация „Асоциация Анимус“, Асоциация „Деметра“ – Бургас.

Методика на изследването
В проведеното изследване е използван метода на А. Величков, за „психологична
оценка на посттравматични стресови симптоми“.
Методът за психологична оценка на посттравматични стресови симптоми се състои от 21 айтем и е петстепенна скала, като стойностите Ј варират от „никога“, „рядко“,
„от време на време“, често“, „много често“. Предимствата на този метод, че той е много
удобен и не ограничава избора на определен брой симптоми. Породи това е най-често
използвания в изследванията инструмент за измерване на посттравматичният стрес.
Той е първият психологичен инструмент, разработен в съответствие със спецификата на
българските културни условия. Този метод беше избран за провеждането на настоящото
изследване и защото се основава на клиничното описание на посттравматичното стресово разстройство, дадено в МКБ–10. С помоща на този метод са определени характерните
за посттравматичен стрес особености при жените преживели домашно насилие. Общата
оценка на посттравматично стресовото разстройство на личността по този метод варира
в границите от 0–84 точки. Оценките в рамките от 0 до 23 точки са показателни за отсътствие на посттравматично стресово разстройство. Оценки в границите 24–32 точки свидетелстват за начални прояви на хроничен стрес, а оценки над 32 точки свидетелстват за
наличие на посттравматичен стрес.
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Анализ на резултатите от изследването
Обработка на съвкупната информация е извършена чрез статистическа програма
SPSS –версия 15.0.
В изследването са извършени оценки на степента на неприятните емоционални преживявания на жените след домашно насилие. Тези оценки са сумирани, за да се определи
индексът на посттравматичният стрес. На основата на получените средни стойности и
стандартни отклонения по този индекс се определи, че 88,3% от изследваните лица преживяват посттравматичен стрес. В таблица № 1 са представени данните от изследването на групата жени, които са преживели силно стресиращо домашно насилие, както и
данни на контролната група жени, които не са били подложени на домашно насилие.
Табл. № 1
Резултати от психологическата оценка на посттравматичния стрес
при жените, претърпели домашно насилие и жените от контролна група.
Резултат
Психологическа
оценка
Отсъствие на посттравматичен стрес
Хроничен стрес
Посттравматичен стрес

Общо
χ²
р

Основна група

Контролна група

Брой
отговори

Процент

2

1,8

11

11
98
111

9,9
88,3
100,0

53
20
84

151,95
0,00

t

р

13,1

2,89

0,002

63,1
23,8

8,84
11,53

0,000

Брой отгоПроцент
вори

34,93
0,00

100,0

0,000

Изследването на групата жени, преживели домашно насилие, показва следното изменение на стресовото състояние:

– отсътствие на посттравматичен стрес само в 1,8% от групата,
– в хроничен стрес се намират 9,9% от групата,
– 88,3% от жените в групата се намират в състояние на посттравматичен стрес
(χ²=151,95, р=0,00).

Изследването върху контролната група показва, че в 13,1% от случаите отсъства
посттравматичен стрес, в 63,1% от жените се наблюдава хроничен стрес и 23,8% от изследваните се намират в състояние на посттравматичен стрес. (χ²=34,93, р=0,00). Стресовото състояние, установено в процеса на изследването, при жените от контролната
групата най-вероятно се дължи на други житейски фактори.
От сравнението на резултатите при двете групи изследвани лица се установява значимо
различие, което показва многократно увеличение на силата на стресовото състояние при жените, преживели домашно насилие: от 23,8% на 88,3% в групата жени, подложени на домашно
насилие. В същото време пълно отсъствие на посттравматичен стрес се наблюдава в контролната група при 13,1% от жените, а в групата, подложена на домашно насилие, само при 1,8%.
Резултатите от изследването показват, че броят на жените, изпитващи посттравматичен стрес, вследствие на преживяно домашно насилие, е близо четири пъти по-голям
(88,3%), в сравнение с тези, които не са преживяли домашно насилие (23,8%).
Този тревожен факт изисква решаването на цял комплекс от задачи от психологически, юридически и социално-икономически характер, насочени към практически разработ-
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ки, предотвратяващи домашното насилие и психическото възстановяване на пострадалите
жени. Макар да съществуват много разработки за разстройството на здравето, настъпващо
в следствие на преживяно насилие, в по-голямата си част са насочени към изследвания на
посттравматично стресово разстройство при военнослужещи. Получените резултати не
могат обаче директно да си използват при жени с ПТСР преживели домашно насилие. Необходимо и у нас да се направят по-задълбочени и пълни изследвания, за причините за насилие в семейството водещи до посттравматичния стрес при жените, претърпели насилие.

Препоръки
Анализът на данните от проведеното изследване и направените вследствие на тях
изводи, позволява да се формулират няколко препоръки за ограничаване на посттравматичен стрес при жени претърпели домашно насилие:

1. Здравното министерство съвместно с МОН да организират курсове за обучение на
персонала работещ с жени претърпели домашно насилие.
2. Социалните служби да разработят анкети за диагностиране на ПТСР при жени потърсили при тях помощ.
3. Институциите към които се обръщат жените претърпели насилие да представят в
писмен вид информация за това как те да действат в случаи на упражнявано спрямо
тях насилие.
4. Чрез медиите да се популяризира работата на институциите имащи отношение към
проблемите на малтретирани жени.
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ЛИЧНОСТНИ ПАРАМЕТРИ
ПРИ РАЗЛИЧНИ ТИПОВЕ ПРАВОНАРУШИТЕЛИ
АНТОНИЙ БОРИСОВ ИВАНОВ
Институт по психология – МВР
Целта на доклада е да представи психологично изследване на лишени от свобода правонарушители, извършено през 2003г. от специалисти от Института по психология-МВР.
Изследването е проведено в три места за лишаване от свобода-затворите в Пазарджик,
Враца и Сливен. В изследването е използван личностния въпросник Personality Assessment
Inventory (PAI). PAI се състой от 344 айтема, които образуват 22 скали: 4 валидностни
скали, 11 клинични скали, 5 скали, свързани с терапията и 2 скали, свързани с междуличностните отношения. Изследването е фокусирано върху три категории правонарушители,
осъдени за убийство, кражба и грабеж. Извадката включва 40 изследвани лица, осъдени за
убийство, 41 изследвани лица, осъдени за кражба и 30 изследвани лица, осъдени за грабеж.
The aim of this report is to present a psychological investigation of imprisoned offenders done in
2003 by specialists at the Institute of Psychology – Ministry of the Interior. It was done in three
penitentiary institutions – the town prisons of Pazardzhik, Vratsa and Sliven. For the research
purposes, Personality Assessment Inventory (PAI) was used. PAI consists of 344 items that form 22
scales: 4 validity, 11 clinical, 5 therapy-related and 2 relationship-oriented ones. The investigation
focused upon three categories of offenders – convicted for murder, burglary and theft. The sample
consists of 40 subjects sentenced for murder, 41 ones sentenced for theft and 30 ones sentenced for
burglary.

Изложението описва психологично изследване, проведено от специалисти от Института по психология – МВР в периода м. март-м. май 2003г.
Обект на изследването са лишени от свобода правонарушители от затворите в
Пазарджик, Враца и Сливен. Поради недостатъчен за статистическа обработка брой
изследвани лица-жени от затвора в град Сливен, по-нататъшния анализ ще касае само
правонарушители от мъжки пол от затворите в гр. Пазарджик и гр. Враца. Изследваните
лица се разпределят както следва:
– осъдени по чл. 115 и чл. 116 от НК – убийство–40 ИЛ;
– осъдени по чл. 195 и чл. 196 от НК – кражба–41 ИЛ;
– осъдени по чл. 298 и чл. 199 от НК – грабеж–30 ИЛ.

Възрастовият диапазон
на изследваните лица е от 21 до 62 години
В изследването е използван личностния въпросник Personality Assessment
Inventory (PAI). PAI е въпросник, предназначен за изследване на възрастни лица (над
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18г. възраст). Той се попълва самостоятелно и има за цел получаването на информация
по определени критични клинични скали. Десет от скалите съдържат разграничени концептуално субскали, които улесняват интерпретацията и покриват цялото многообразие на клиничните конструкти. Изследваните лица се самооценяват по четиристепенна
скала със стойности от 0 до 3. Въпросникът се състой от 344 айтема, които образуват 22
скали:

Валидностни скали
1. Неконсистентност-ICN;
2. Рядкост-INF;
3. Негативно впечатление-NIM;
4. Позитивно впечатление-PIM;

Клинични скали и субскали
1. Соматични оплаквания-SOM;
– Конверсия-SOM-C;
– Соматизация-SOM-S;
– Загриженост за здравето-SOM-H;
2. Тревожност-ANX;
– Когнитивна тревожност-ANX-C;
– Афективна тревожност-ANX-A;
– Физиологична тревожност-ANX-P;
3. Разстройства, свързани с тревожността-ARD;
– Обсесивно-компулсивни разстройства-ARD-O;
– Фобии-ARD-P;
– Травматичен стрес-ARD-T;
4. Депресия-DEP;
– Когнитивна депресия-DEP-C;
– Афективна депресия-DEP-A;
– Физиологична депресия-DEP-P;
5. Мания-MAN;
– Равнище на активност-MAN-A;
– Грандиозност-MAN-G;
– Раздразнителност-MAN-I;
6. Параноя-PAR;
– Свръхбдителност-PAR-H;
– Идеи за преследване-PAR-P;
– Злоба, негодувание-PAR-R;
7. Шизофрения-SCZ;
– Психотични преживявания-SCZ-P;
– Социална изолация-SCZ-S;
– Мисловни нарушения-SCZ-T;
8. Гранична личност-BOR;
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– Афективна нестабилност-BOR-A;
– Проблеми с идентичността-BOR-I;
– Негативни взаимоотношения-BOR-N;
– Самодеструктивност-BOR-S;
9. Антисоциални черти-ANT;
– Антисоциално поведение-ANT-A;
– Егоцентризъм-ANT-E;
– Търсене на стимули-ANT-S;
10. Проблеми с алкохол-ALC;
11. Проблеми с наркотици-DRG;

Скали и субскали, свързани с лечението
1. Агресия-AGG;
– Агресивни нагласи-AGG-A;
– Вербална агресия-AGG-V;
– Физическа агресия-AGG-P;
2. Суицидни идеи-SUI;
3. Стрес-STR;
4. Липса на подкрепа-NON;
5. Отхвърляне на терапия-RXR;

Скали, свързани с междуличностните взаимоотношения
1. Доминантност-DOM;
2. Топлота-WRM;

Заложената хипотеза визира допускането, че са налице значими различия по основните клинични скали между групите изследвани лица, формирани съобразно характера на престъпленията, за които те са осъдени.
Целта на изследването беше да се провери налице ли са статистически значими
разлики по отделните скали на въпросника между различните групи лишени от свобода.

Резултати от изследването
Статистическата обработка на резултатите беше извършена със статистическата
програма SPSS 11.5. Чрез t-тест бяха сравнени средните стойности и на трите групи лишени от свобода по всичките скали на въпросника.
Като цяло получените данни не потвърдиха първоначалната хипотеза за значими
междугрупови различия по основните клинични скали, имайки предвид характера на
престъпленията, за които са осъдени изследваните лица. Въпреки това са налице интересни и значими различия в средните стойности по някои от субскалите на въпросника.
На първо място ще се спрем на корекционните скали. Може да се обобщи, че изследваните лица от групата на осъдените за убийство са се стремили повече към създа-
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ването на позитивно впечатление по време на изследването. За тях е и по-характерно отричането на недостатъци в личността и поведението. Същевременно тази група, заедно
с групата на осъдените за кражба са отговаряли по-небрежно на айтемите от теста, без
обаче тези техни стойности да правят невалидни резултатите им. Групата на осъдените за
кражба са отговаряли по-неконсистентно на двойки айтеми със сходно съдържание.
Много значими различия се получиха в средните стойности по субскалата „Когнитивна тревожност“ – ANX-C между групата на осъдените за убийство и групата на осъдените за кражба (t = 2.55; p = 0.01). Изследваните лица от групата на осъдените за убийство
споделят значително по-силни притеснения и тревоги за настоящето. При тях е налице
свръхангажираност с проблеми и събития, които не могат да контролират, като тази тревожност е с тенденция да породи проблеми с познавателните процеси, по-специално с
концентрацията на вниманието. Тази група показва значими различия в сравнение с групата на осъдените за грабеж и по скалата NON –“Липса на подкрепа“ (t = 2.53; p = 0.01).
Тези изследвани лица описват липса на подкрепа в социалните контакти, в по-голяма
степен усещат околните като враждебни и дистантни, както и по-силно чувстват липса
на стабилни приятелски връзки.
Групата на осъдените за убийство се различава значимо от останалите две групи изследвани лица и по параметъра „Отхвърляне на терапията“-RXR (t = 2.99; p = 0.01 убийство-кражба; t = 2.45; p = 0.03 убийство-грабеж). Тази скала е предикативна за заинтересоваността и мотивацията за личностна промяна. Осъдените за убийство изследвани лица
отричат наличие на личностни проблеми и необходимост от помощ за разрешаването
им. Те са по-затворени за нови идеи и сравнително по-рядко са склонни да поемат отговорност за постъпките си. Прилагането на психотерапевтични подходи при тях вероятно
би срещнало по-големи трудности в сравнение с осъдените от другите две групи.
Специфично различие при групата на осъдените за убийство в сравнение с групата
на осъдените за грабеж се констатира по субскалата „Травматичен стрес“– ARD-T (t =
2.46; p = 0.02). Осъдените по чл. 115 и чл. 116 от НК споделят значително по-често за
преживяно силно травмиращо събитие в миналото, което е с такъв интензитет, че и към
момента на изследването все още е източник на дистрес и повтарящи се епизоди на тревожност. Възможните травмиращи събития включват виктимизация (например изнасилване, насилие), боен опит, инциденти, заплашващи живота или природни бедствия.
Сравнението на средните стойности изведе на преден план някои особено характерни черти на групата на осъдените за грабеж. Тази група значително се различава от останалите по скалата „Антисоциални черти“-ANT (t = –2.46; p = 0.02 убийство-грабеж; t =
1.99; p = 0.05 кражба-грабеж). Тези изследвани лица са в по-голяма степен егоцентрични,
импулсивни и враждебни в сравнение с останалите. Авантюристи, незачитащи чуждото
мнение, потребности и права. В стремежа да постигат целите си често се възползват от
другите, включително и от най-близките хора. Присъща им е слаба емпатия, по-безотговорни са по отношение на чуждата собственост и собствените си обещания.
Групата на осъдените за грабеж демонстрира значимо различие и по субскалата
„Афективна нестабилност“-BOR-A в сравнение с групата на осъдените за убийство (t =
–2.08; p = 0.04). Тези лишени от свобода са по-емоционални, присъщи са им резки, бързи
и силни промени на настроението. По-често преживяват епизоди на занижен контрол
върху гнева.
Същевременно осъдените по чл. 198 и чл. 199 от НК показват значително по-високи резултати по скалата „Суицидни идеи“ – SUI в сравнение с групата на лишените
от свобода по чл. 195 и чл. 196 от НК (кражба) (t = 2.40; p = 0.02). Те по-често споделят
за чувство за безнадеждност и мисли за смърт и самоубийство. Имайки предвид обаче
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констатираните по-горе характеристики на тази група, както и специфичните условия на
живот в местата за лишаване от свобода, не е изключено тези резултати да са в следствие
на устойчиви нагласи за манипулация на персонала на затворите.
В заключение може да се каже, че въпреки липсата на значими междугрупови различия по основните клинични скали, данните от PAI със сигурност допълват информацията за специфични личностни особености на различните групи лишени от свобода
правонарушители.
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ГЕНЕЗИС НА ДЕТСКАТА АГРЕСИЯ
ДАНИЕЛА ИВАНОВА КИМОВА
психолог, Институт по психология на МВР
0889 515 199, dani_talisman@abv.bg
Докладът има за цел да представи различните теоретични подходи към анализа на агресивното поведение при децата в опитите да се разкрие в максимална степен неговата причинност. Освен класическите теории за агресивността са представени и нови съвременни
експериментални парадигми. Разгледани са биологичните, психологичните и социологични
фактори, участващи в зараждането и развитието на детската агресия. Познаването на
индикаторите на агресивната изява е оценено като основна задача на обществото по посока редуциране и превенция на насилието.
The goal of the present report is to present the different theoretical approaches to the analysis of
aggressive behavior in children, as an attempt at discovering to an optimal degree its underlying
causality. Besides the classical theories of aggression, new contemporary experimental paradigms
are presented. The biological, psychological, and social factors taking part in the emergence and
development of child aggression are examined. The recognition of the indicators of aggressive display
is assesed as a primary objective of society towards the reduction and prevention of violence.

Въпросът с насилието е винаги актуален. Съвсем естествено детската агресия се
оказва във фокуса на общественото внимание, което е особено чувствително към подобни прояви и се стреми да ги контролира. Парадоксалното е, че проявите на агресия
се увеличават при значителното нарастване на броя на институциите, които пряко имат
ангажимент към този проблем. Когато познаваме причините за тази агресия имаме шанс
да намалим действието на онези фактори, които могат да я провокират, да разпознаваме
най-ранните маркери на едно бъдещо агресивно поведение, за да се намали вероятността
от рецидив.
Историческият път на смисловото психологическо изграждане на понятието ,,агресия“ е сравнително дълъг. Макар и с известни условности, в този етап могат да се обособят
два етапа. Първоначално определението е повлияно от философските постановки за причинността на човешката агресивност и психоллозите се стремят към описание на агресивното поведение и причинната връзка – инстинкт или ситуация. От една страна, агресията
е обобщавана като заложена във всеки организъм, включително и в човека. Затова се приема, че тя е свойство на неговата природа (Freud, 1920; Lfrenz, 1966; Selg, 1974), съответен
отговор на вреден стимул а, от друга страна, е модус за разрешаване на всяка конфликтна
ситуация. Този етап е с най-голям принос в изграждането на класификации на агресията. В края на 70-те години започва широка психологична дискусия относно това дали
понятието,,агресия“ трябва да бъде центрирано върху специфичната същност и оценка
на човешката агресивност, произтичаща от правно-етична приетост или неприетост на
дадено поведение. Така, като продължение, през последното десетилетие се наблюдава
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обособяването на едно самостоятелно определило се направление от подходи за анализ
само на индивидуалните различия на агресивността между хората. Безспорно е, че независимо от основното взаимодействие между личност и ситуация в реализирането на всяко
конкретно човешо поведение, включително и агресивното, то съществуват и индивидуални личностови различия. Изследователите са убедени от своя емпиричен опит, че при
обективно еднакви условия на ситуация хората я възприемат по различен начин и структурират различно своето поведение (De Wit и Hartup, 1974, 1992; Megargee, 1966; Megargee
и Hokanson, 1970). У нас задълбочен психологически анализ на агресивната готовност на
отделните личности, прави Петкова (1995). Обект на голям брой психологически изследвания е и готовността за агресия, която може да се реализира в непосредствено поведенческо действие или да бъде само в мисловен план, без изобщо да се реализира (Ashenbach
и Hilke, 1982). Научното схващане за агресията (предложено от Baron) се отнася „до всяка
форма на поведение, насочено към целта за увреждане или нараняване на друго живо същество, което е мотивирано за избягване на такова третиране“. То не би трябвало да се
разширява до,,утвърждаване“,,,налагане“ или стремеж към господство дори тогава, когато
във всекидневната реч тези действия често биват определяни като агресивни.
Теоретичните направления при проучване на човешката агресия биха могли да се
обособят в четири главни перспективи:
•
•
•
•

Биологична
Бихевиористича
Когнитивна
Пепспектива за социалното научаване

Историческият преглед на социалното познание показва, че редица теоретици разчитат основно на инстинктите като обяснителни градивни елементи на човешкото агресивно поведение. Това се отнася не само до раннните, ортодоксални психоаналитични
възгледи и етологични концепции за агресията, но така също и до по-късно отклонилите
се и обособили се като относително самостоятелни психоаналитични теоретични постановки, вземащи предвид някои културни особености, инструментално-мотивационни
елементи и възможността за известно научаване на агресивното поведение.
Бихевиористичната перспектива оформя предположението, че по-скоро външните
условия, отколкото вродените склонности са критични и решаващи за възникването на
агресията. Този подход е отразен в няколко различни теории за подтика. Авторите изказват предположението, че различни външни условия (фрустрация, унижение) пробуждат
силен мотив за включвване в увреждащи поведения и че този агресивен подтик води до
извършване на открити нападения срещу другите.
Основният постулат на когнитивната перспектива е, че както детерминантите, така
и произходът на агресивното човешко поведение нямат вроден характер. Когнитивните
феномени като норми и културните стандарти дават по-добро обяснение на агресивността.
Обръща се съществено внимание на връзката между агресия и конкуренция. С името на
Dengerink (1976) са свързани някои от когнитивните променливи като: атрибуция, перцепция, оценка, които представляьват важни медиаторни процеси на агресивното поведение.
Перспективата за социално научаване разглежда основно агресията като научена форма на социално поведение-поведение, което се придобива и поддържа по-малко
или повече същия начин както останалите форми на дейността В противоположност на
ториите за инстинкта, и за предизвикания подтик теорията за социално научаване не
обяснявя агресията само с една или с няколко потенциални причини. Тя излага предположението, че корените на такова поведение са доста разнообразни по обхват и включ-
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ват както минал опит и научаването на агресорите, така и широк спектър от външни,
ситуативни фактори.
Един от кардиналните въпроси, е този за факторите, движещите сили и причините,
свързани с проявите на агресивност при децата. Те действат комплексно, но не винаги в
единство и хармония. Факторите които влияят за проявите на агресивност при децата са:
•
•
•
•
•
•

Биологични;
Социализацията на личността;
Семейната среда;
Училището;
Медиите;
Социална депривация;

Биологичното изследване на агресията се базира, освен на изследване на поведението,
преди всичко и най-вече на неврофизиологични експерименти на дразнене и изключване с
цел да се локализират специфични мозъчни структури (Delgado, 1967). Днес е добре известно,
че при регулацията на агресивното поведение роля играят лимбичната система, мозъчният
ствол и хипоталамусът, както и коровите центрове. През последните години интересът при
изследванията все повече се насочва и съсредоточава върху невротрансмитерните системи и
по-специално-върху серотонинергичната система, на която се приписва значителна роля при
модулацията на агресивното поведение. Във връзка с агресивното и автоагресивното поведение вниманието на изследователите е насочено освен това и към особености в обмяната на
глюкозата. Разпространеният биопсихосоциален модел приема агресията като единно явление, представляващо по същество взаимодействие на биологични и психосоциални фактори.
Според Ериксън, социалната среда е различна за всеки възрастов етап, дори и тогава когато индивидът фактически живее на едно и също населено място, в един и същ дом
и т.н., защото в ролята на социална среда влизат тези личностти, които оказват влияние
върху развитието на личността, а те са различни за всеки възрастов етап, тъй като са различни и нуждите на развитието на Аза. Например, през първия етап от живота на човека,
основен фактор на развитието е майката, така че тя се явява социална среда за бебето.
През втория етап в роля на значими за развитието на личността се оказват и другите членове на семейството-бащата, баби и дядовци, братя и сестри. Третия етап (фалическия
стадий) в социалната среда се включват и другите деца, с които детето интензивно общува – от детската градина, от детската площадка или от семейства, близки до семейството
на родителите. Другите деца постепенно започват да играят важна роля за развитието
на личността поради спецификата на детските игри през този период. Именно в игрите
децата започват да усвояват моделите на полово-ролево поведение, да подражават на
своите родители и на други възрастни, които са имали възможност да наблюдават. През
четвъртият етап (латентния стадий) социалната среда се разширява с децата от училищния клас и началния учител. Те изпълняват функции, различни от функциите на децата
и учителката в детската градина, поради специфичната организация на живота, задълженията и правилата за поведение и общувяне, които трябва да се усвоят в училището.
Петият етап (гениталния стадий) на пръв поглед хората, включени в социалната среда
остават същите, но това е само привидно, тъй като личността вече сама избира кой от
окръжаващите я ще допусне до скритите моменти на своето развитие. Докато в предишния етап началният учител играе важна роля в развитието и представлява неоспорим
авторитет за малкия ученик, то сега авторитета е личностно избран. Също така, не всички съученици се включват в социалната среда, а само тези, чието мнение е значимо за
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личността. Постепенно, в средата и в края на този етап, контактите се разширяват далеч
извън пределите на собствената улица или училище. Част от социалната среда могат да
бъдат и връстници а също и хора от други възрастови групи, с които личността не е в
непосредствен контакт, а общува в „chat“-а, чрез електронна поща. В шести етап социалната среда вече се оказва обществото като цяло, тъй като на личността влияят и политическата обстановка в страната, и икономическата, и законодателството. През седмия
етап социалната среда се характеризира, от една среда с постепенно свиване, дотолкова,
доколкото пенсионирането и остаряването намаляват социалните контакти, а от друга,
с още по голямо разширяване в смисъл, че личността започва да се чувства съпричастна на целия свят.[5,Левкова,И.(2003)с.62]. Податливостта към агресивни прояви
се формира преди всичко поради пропуски – съзнателни или стихийни, допускани от
агентите на социализацията, като семейството, училището и други.
Съществен компонент на взаимоотношенията в родителското семейство, който влияе върху формирането на агресивни нагласи у подрастващия, е психичният климат. Той се
разглежда като показател за хармоничността на взаимоотношенията между съпрузите и зависи, както от техните индивидуални особености, така и от способността им да се адаптират взаимно един към друг. Позитивният семеен психичен климат влияе благотворно върху развитието на характера на детето и създава условия за формирането у него на социално
адекватен модел на поведение. Обратно, когато взаимоотношенията между родителите са
изострени и конфликтни, това рефлектира негативно върху детето, което започва да проявява повишена склонност към подражаване на родителската агресивност [1,Гайдаров,К.
(1998) с.83]. Семействата формират модели на взаимодействие, които на свои ред диктуват
правила на поведение в семейството. Тези правила се генерализират от отделните членове
на семейството към външния свят. Въпреки, че индивидът може да има много способности, обикновено е склонен да функционира съобразно правилата, установени от семейната
структура. Проблемите на детето могат да бъдат породени от различни конфликти, но найчесто от негативното влияние на семейната среда. Това се случва, ако детето е неравнопоставено в сравнение с другите си братя и сестри, или когато не живее при биологичните си
родители – гледано от баба, дядо или роднини. От друга страна прекаленото покровителство над децата от страна на родителите им ги лишава от възможността да проявят повече
самостоятелност. Така не се развива неговата автономност и инициативност и то застава
на прага на реалния живот неподготвено и уязвимо. Най-често агресивните наклонности
се формират при деца, които са възпитавани с жестокост, насилие и побой. Според някои
родители, има деца, при които това е единствения начин да бъдат вразумени. „Насилието е
далеч по-обичайно нещо от това, което много от нас си мислят“ [7,Стаматов,Р.(2006)с.332].
Независимо че много от родителите съзнателно ограничават агресивността, и то с вътрешна убеденост, когато детето трябва да се защити, те могат несъзнателно да формират агресивно поведение и това се осъществява по няколко начина:
чрез собствения модел на поведение, с оценките и диспозициите към различните
форми на насилие и тяхното изразяване или чрез собствените си предразсъдъци;
– чрез загубата на контрол върху детето в неговия ежедневен живот, особенно когато
това е съчетано с непълноценни отношения–“непознаването“ на детето, нечувствителност към това което прави, незнанието за връзките му с другите деца, за поведението му“[7, Стаматов,Р.(2006) с. 333].
– слабата дисциплина и незаинтересованост от поведението;
– използване на физически наказания;
– очуждаването, безразличието, враждебността и търпимостта към агресивността на
детето.

...
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Най-силно свързана с агресията на децата е тяхното емоционално отхвърляне или
невъзприемане от страна на родителите, както и толерантността по отношение на детската агресивност. „Ако майката се отнася снисходително към агресивните действия на
своите деца, то те стават още по-агресивни.“[4, Левитов,Н.(1972)с.171].“Най-голям риск
да станат жертва на насилствени действия в семейството са децата, чийто майки страдат от психопатични разстройства“[3,Крэйхи,Б.(2005)]. Липсата на единство при реагиране от страна на родителите, изразяващо се преди всичко в силно изразена любов
и обвързаност със строго наказание, също предизвиква разрастване на агресивността.
Децата привикват към наказанието и не могат да се ориентират в смисъла на прилаганите към тях двойни стандарти. „Във всеки случай наказанието на детето за прояви на
агресивност не предизвиква намаляване на агресивните му прояви. Вторият проблем е,
че страха пред наказанието или възмездието е способен да предизвика контра агресия“.
[9,Тейлор,Ш.,Пипло,Л.,Сирс,Д.(2004)с.604–605]. Проблемът за наказанията е доста сложен и от педагогическа и от нравствена гледна точка. Домашната атмосфера и начинът
на възпитание са съществени фактори за насилствено поведение. Преобладаваща част
от децата, извършили различни агресивни актове, принадлежат към семейства, които се
отклоняват от общо приетите стандартни норми на живот. От изключителна важност са
възгледите, ценностите и начина на живот на родителите. Над 75% от децата регистрирани в Детска педагогическа стая са извършители на противообществени прояви, живеят
в дисфункционална семейна среда сред насилие, малтретиране, липса на емоционална
връзка между децата и родителите, което е предпоставка за развитие на агресивни прояви. Често малките деца се държат агресивно, за да предизвикат вниманието на околните
около себе си. Те предпочитат да бъдат наказвани, а не пренебрегвани. Някои родители
съзнателно формират агресия у децата си като се аргументират, че ги учат да се защитават „да бъдат мъже“. Родители които използват физическо наказание, особенно ако то е
често и неоснователно, формират у децата си по-висока степен на враждебност и агресивност. По отношение на възпитателното действие върху децата, грешките на родителите могат да се разпределят в пет големи групи: грешки в изграждане на родителския
авторитет, грешки в личния пример на родителите, грешки в контрола на наблюдението,
грешки прилагани в поощрения и наказания, грешки в координирането на педагогически
въздействия.
От своя страна семейната среда може да въздейства положително върху равнището на агресията при децата. Подпомагането, споделянето и показването на емоционална
съпричастност се проявяват още през първите години от живота на детето. Родителите
могат успешно да коригират поведението на своето дете чрез даване на личен пример и
системно и целенасочено позитивно възпитание.
Училището е другият мощен фактор, където се формира или се проявява агресивността на децата. Те имат удивителна способност да показват чрез поведението си какво
чувстват и какво могат да понасят, както и какво не могат да понасят. Ако в училището
доминира атмосфера на бездушие и формализъм, ако не се обръща внимание на проблемите на учениците и се прилагат несправедливи наказания, това допринася за трудното
приспособяване към условията на училището, отчуждаване от учителите, формиране на
отрицателно отношение към училище, немотивирани и избирателни отсъствия от учебни часове и безцелно скитане извън училище. Когато не се обръща сериозно внимание на
преодоляването на трудности при ученето и усвояването на учебния материал, учениците изпитват чувство на неадекватност, липса на способности за успех, занижават самооценката си, а в някои случаи поставени от учител (волно или неволно) в неблагоприятна
ситуация изпитват чувство за малоценност в резултат на което се проявява естествена
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тенденция към компенсиране на чувството, че си по–малко ценен и способен от другите чрез недисциплинираност, неподчинение, грубо, арогантно, в някои случаи цинично
държание. Във всички тези случаи учениците често се намират в състояние на душевно
неравновесие и несигурност, което е вероятната причина за агресивни постъпки. Найчесто агресията в училище се проявява от страна на по-големите ученици към по-малките под формата на блъскане, събаряне на земята, както и раздаване на удари без повод,
без сериозна причина. Наблюденията показват, че ако по-малките ученици са обект на
агресия и насилие в един повече или по-малко възрастово ограничен период от време,
то съществува една група ученици, които са обект на насилие докато стане време да напуснат училище. В тази група попадат деца, носещи някакъв отличителен белег (дребен
ръст, късогледство, тромавост в движенията и други външни белези). Агресията в училище може да бъде обвързана и с отнемане на пари и вещи, но не винаги поради материална
нужда. Обикновено агресивния акт има за цел да респектира, да плаши, да унижава. Агресивността, независимо от формата и степента на проява, наранява дълбоко душата на
човека. Натрупаните в училищния период от живота страхове, обиди и страдания трайно
деформират бъдещата личност. Училището заема особено място в цялостния процес на
социализация на личността на подрастващия. Когато по линията на взаимоотношенията
учител – ученик възникнат социални смущения, неразбиране, те често се пренасят и във
взаимоотношенията между учениците. Неумението на учителите да разбират учениците,
да вникват в психическото им състояние, да анализират конкретни педагогически ситуации и с оглед на това да проявяват индивидуален подход и педагогически такт са главна
причина за индивидуалното или групово съпротивление на учениците, като това може да
се изрази и чрез агресивни прояви.
Голям брой експерти доказват, че телевизионните предавания /филми, сериали, мултипликационни филми, реалити шоу и други/ с агресивно съдържание, благоприятства
краткосрочното повишаване на проявите на агресивно поведение на личността и може
да формира определено агресивни наклонности при децата. Често срещан аргумент в защита на телевизионните творци е, че те представят живота такъв какъвто е в действителност. Данните обаче сочат, че по телевизията криминалността е обрисувана с 55 пъти по
– голяма честота, от колкото в действителния живот, а специфичният акт на убийство се
представя на живо почти 1000 пъти по-високо от реалното му разпространение в света.
Проф. Х. Лукеш също смята, „че не само директното насилие оказва негативно влияние.
Безразличието спрямо формите на насилие, видени в живота или по телевизията, влияят
на социалното поведение на децата“[6]. Рискът се крие не само в повишената готовност за
извършване на агресивен акт, а в това че медиите и в частност телевизията разпространяват вече готов модел на такава активност. Младата личност с по-беден житейски опит
приема съобщението без да има възможност да получи информация, че всъщност такова поведение е негативно, антисоциално и се санкционира от обществото. Проведеното
през 1998 година проучване на общественото мнение по отношение на телевизията у нас,
направено по поръчка на Националния съвет за радио и телевизия, изнесе доста обезпокоителни данни. Резултатите показаха, че почти всички българи сме против тоталното
насилие по телевизията; девет от всеки десет българи споделят тезата, че жестокостта
във филмите може да подтикне децата и младежите към насилие. Същевременно обаче,
всяко второ семейство, в което има малки деца, заявяват, че те гледат телевизия „когато
си пожелаят“ (независимо от часа на излъчване), без родитлите им предварително да се
информират за съдържанието на телевизионната програма“[2].
Социална депривация, изразяваща се в пренебрегването на нуждите и желанията на
децата, живеещи в условия, изоставени от своите родители водят до трудно приспособя-
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ване към живота и формирането на неадекватни защитни механизми на поведение. Тези
деца са по-реактивни и агресивни.
Агресивността би могла да се ограничи по няколконачина:
•
•

•

Чрез заместване на агресивните поведения с неагресивни;
Чрез промяна на атрибуцирането-непрекъснатото търсене на враждебност в действията на другите се заменя с приписване на доброжелателност;
Чрез емпатия и приемането на чуждата гледна точка; когато се докоснем до чувстватана другия, у нас ще се появи чувство на състрадание, което също ще помогне да се ограничи враждебността, изпитана към другите.“ [8,Стаматов,Р.,Минчев,Б.(2004)с.311].

Бариерите пред агресивните действия са от най-различен характер и произход. Но
още Freud, въпреки че не е оптимистичен по проблема за преодоляване на проявите на
агресивност все пак сочи културата, любовта, разбирателството, емпатията между хората като надежден път за отстраняване на агресивните взаимоотношения.
Въпреки напредъка на материалната и духовна култура, все повече се увеличават проявите на агресивно поведение, изразяващо се в различни форми на насилие. Тези прояви
често имат различни причини. Познаването на вътрешния свят на всяко отделно дете е много важно условие, когато се определят подходите за по нататъшна работа. Формирането на
нагласа за въздържане от агресия и умения за самоконтрол и овладяване на собствените емоции е най-верният път към преодоляване на агресивното поведение, като начин на живот.
Уважението към личността на другия, зачитането на неговите права и достоинства, е съществен показател за хуманизирането, а от там и за преодоляването на проявите на агресия
между хората. Това се постига, както чрез системно възпитание, така и чрез постоянното
самовъзпитание на всеки човек, насочено към все по-високо издигане на равнището на неговата човечност и въздържане от участие в каквото и да било агресивно поведение. Необходима е по-голяма хуманност в отношенията с децата. Те имат нужда от това да им се покаже,
че са обичани, независимо от допуснатите грешки. Те трябва да виждат, че ние се отнасяме
с разбиране към проблемите им, че сме готови да им помогнем тогава, когато се нуждаят от
това. Дали децата, които са агресивни, ще продължат да бъдат такива или успешно ще заемат
полагащото им се място в обществото? Всичко това зависи единствено от нас.
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ЛИЧНОСТНИ ДЕТЕРМИНАНТИ
НА АГРЕСИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ
Михаил Проданов
д-р, Институт по психология на МВР
0886 842 473, mprod@abv.bg
Агресивното поведение се дефинира като преднамерено действие, целящо причиняване на
болка/физическа или психическа/ и злина на друг човек, който се стреми да се предпази и да
избегне вредата. Агресивността е склонност на индивида да реагира агресивно в ситуации
на конфликт, фрустрация и/или/ провокация. Чрез корелационно изследване на 193 лица
са извлечени взаимовръзките между личностни черти, които детерминират агресивното
поведение. За целта са използвани скали от ММРІ–2 и домейните „Невротизъм“ и „Сътрудничество“ от NEO-PI-R. Корелационният анализ води до заключението, че високите
стойности по „Невротизъм“ и ниските стойности по „Сътрудничество“ са факторите от
висш порядък, които детерминират агресивното поведение на личността.
The aggressive behavior is defined as deliberate action aimed to hurt or do someone else harm/
physical or psychic/ who keeps out of being hurt and tries to escape from that. The aggressiveness is
an individual propensity to react aggressively in case of conflict, frustration and/or/ provocation. By
means of a correlative research on 193 persons, the interrelations between some personality’s traits
that determine the aggressive behavior are extracted. For that purpose, some scales of the MMPI–2
and domains Neuroticism/N/ and Agreeableness/A/ of the NEO-PI-R are utilized. The correlative
analysis infers that Neuroticism/high estimates/ and Agreeableness /low estimates/ are high-level
factors which determine the aggressive behavior of personality.

Теоретична постановка
Трудно биха могли да се обсъдят всички психологически дефиниции за агресията,
но това не е цел на настоящото изследване. Може би в най-синтезиран вид е определението на Е.Арънсън:“Аз бих нарекъл акт на агресия поведение, целящо да причини зло или
болка“[1, стр.149 ]. В тази дефиниция се съдържат двата основни аспекта на агресията, а
именно: 1/ резултатът от поведението на агресора е причиняване на злина и/или/ болка/
физическа или психическа/, а в крайните си форми и физическа деструкция на обекта
на агресия; 2/ агресията е винаги преднамерена: т.е. всички останали случаи с подобен
резултат, в които агресивният акт е бил неумишлен, не би трябвало да се идентифицират
като прояви на агресивно поведение.
Важно допълнение, което прави дефиницията по-изчерпателна е определянето на
агресията като всяко поведение, целящо да причини вреда на друг индивид, който е мотивиран/стреми се/ да се предпази и избегне вредата [ 6 ]. Същественото тук е, че не само
интенцията на агресора се взема предвид, но и мотивацията на обекта на агресията: ако
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индивидът, към който е насочен агресивният акт, не е мотивиран да го избегне и това се
знае от агресора, тогава се наблюдава друг, макар и патологичен по своето съдържание
модел на поведение/например при садо-мазохистичните отношения/.
Съществен момент в определяне на границите на понятието „агресия“ е мотивацията на насилствения акт. В зависимост от мотивационния механизъм има два основни
типа агресия: 1/ реактивна агресия – когато тя е насочена директно към субекта-жертва
на агресивния акт, т.е. това е агресивност, която сама по себе си е цел. Някои автори използват още термина „враждебна агресия“, дотолкова доколкото в този случай е налице
емоционалният комплекс на т.нар. враждебни чувства – гняв и евентуално – презрение и
отвращение, които формират силен негативен импулс срещу обекта на агресията[3]. Понякога този тип поведение има спонтанен и импулсивен характер, но това е функция и от
степента на личностния самоконтрол, както и от някои ситуативни фактори; 2/ инструментална агресия – когато дейността на агресора има други цели, а нанасянето на вреда на
жертвата се явява средство за тяхната реализация. Важно е да се диференцират два подтипа на инструменталната агресия – просоциална и антисоциална. Това разграничаване
е в зависимост от крайните цели на агресора: например, служители от специализирано
тактическо звено, които раняват или убиват терорист в опита си да освободят заложник
проявяват просоциална инструментална агресия, докато наемен убиец на мафията, който
застрелва по поръчка даден човек е случай на антисоциална инструментална агресия.
Независимо от типа на агресивното поведение от гледна точка на насочеността му,
в по-общ план, то винаги се мотивира от ситуация на конфликт, фрустрация и/или/
провокация. Фрустрацията е понятие, което има, както личностни, така и ситуативни
проекции. В ситуационния си контекст фрустрацията е такава констелация от външни
условия, представляваща бариера, пречка, преграда, не позволяваща реализацията на
определена субективна цел. Като психично състояние, най-често фрустрацията се свързва с емоционални преживявания на раздразнителност и гняв, съгласно класическата
теория на Долард, Дууб, Милър, Маурър и Сиърз. Това се приема като аксиома и от покомплексните теории, които отчитат и другите фактори на личността и социалното обкръжение – на Л.Бърковиц и А.Бандура[по 1; 2; 4; 5 ]. Що се отнася до провокацията, тя
може да бъде описана като ситуация, в която е застрашена в някаква степен физическата
или психическата цялост на субекта, който чувствайки се заплашен реагира агресивно
срещу предизвикващия го индивид. В такъв момент, емоциите от враждебния комплекс
– гняв, презрение, отвращение, са задължителен елемент от мотивацията на агресивния
акт. Ситуацията на конфликт има по-всеобхватен характер и макар да не е задължително, може да включва, както фрустрация, така и провокация. Агресивното поведение в
конфликтната ситуация се проявява, когато „агресорът“ възприема противоречията си с
„конкурента“/независимо дали става дума за конфликт на интереси, ценности или убеждения/ като антагонистични и неразрешими с други средства, но не иска да отстъпи и/
или/ да се примири с това положение. В този аспект, „агресивността“/като личностен
корелат/ трябва да се разграничи от „асертивността“, включваща неагресивен модел за
себеутвърждаване.
Други фактори, които имат доказан ефект върху агресията, са свързани с процеса
на социалното научаване, в който от критично значение е миналият опит на индивида в
аспекта на прякото и косвено подкрепление и самоподкреплението; също така е важно на
какви социални модели-еталони той подражава [5]. Такива когнитивни конструкти като
степента на дехуманизация на жертвата, враждебността на намеренията, приписвани на жертвата от агресивния субект, очакванията, свързани с евентуалното възмездие,
също би трябвало да се вземат предвид при обяснение на агресивното поведение [ 1; 4 ].
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Целта на настоящото изследване е да се идентифицират някои личностни детерминанти на агресивното поведение. Значението на подобен подход има своята обосновка от
гледна точка на прогнозиране на поведението на личността в определени ситуации, което е
една от целите на всяка психодиагностика. Съществуват редица изследвания, факторизиращи освен ситуативните, така и личностни фактори при оценка на ефекта върху поведението на индивида [8]. Наличието на комплекс от личностни дименсии и модератори на
агресията предполага извода, че една отделна личностна черта, етикирана като „агресивност“, е трудно да бъде изведена и непосредствено операционализирана. По-евристично е
да се говори за „риск от агресия“ като комплексен индекс, който има и своите личностни
проекции. Следователно, агресивността е по-добре да бъде дефинирана като склонност
на дадена личност да реагира с агресивно поведение в по-широк спектър от ситуации на конфликт, фрустрация и/или/ провокация. Разбира се, може да се разглежда и
като черта-компонент или фактор от висш порядък, който включва комплекс то черти от
по-низш порядък. В подобен ракурс, Й.Зографова разглежда три основни личностни качества, които благоприятстват агресивното поведение: утилитарност, доминантност
и настъпателност. Утилитарността включва следните признаци: себенасоченост,
користност, неемпатийност, незаинтересованост. Параметрите на доминантността,
авторката определя като стремеж за заемане на лидерски позиции, стремеж за утвърждаване на мнения и позиции, тенденция за подценяване на другите/надменност/, склонност
да се приписват собствените неуспехи на ситуативни причини. Третата личностна черта
от тази своеобразна „триада“ на агресивността – настъпателността, е дефинирана като
настойчивост, неотстъпчивост, упорство, несъобразяване с негативни външни оценки
и предишни неуспехи, както и действеност/ като бързо пристъпване към действие след
взето решение/[ 2 ]. Съществуват и други изследвания върху личностни детерминанти
на агресивното поведение, включващи черти като раздразнителност, гневливост, нарцисизъм, макиавелизъм, емоционална ранимост и чувствителност, Тип-А [ 6 ]. И в
представеното по-долу корелационно изследване е направен опит да се изведат връзките
между някои базисни черти – личностни корелати на агресивността.

Метод
Извадка

Корелационното изследване е направено върху извадка от 193 изследвани лица, от
които 111 мъже и 82 жени. Според образователния си ценз разделението е следното: 80
души/62 мъже и 18 жени/ са със средно образование/ 41,5% от извадката/, а 113/49 мъже
и 64 жени – общо 58,5% от извадката/ – с висше образование. Изследваните лица са на
възраст от 19 до 44 години, като в различните възрастови диапазони разпределението
е: 1/ от 19 до 25г. възраст–43 души/ 22,3%/, 2/ от 25 до 35 г.–128 / 66,3%/ и 3/ от 36 до 44
г./–22 / 11,4%/. Тъй като предложеният научен доклад не си поставя за цел да извлича
зависимости, свързани с образованието, пола и възрастта, тези параметри на извадката
не са прецизно балансирани.
Инструментариум и процедура на изследване

Изследваните лица попълниха едновременно два въпросника – ММРІ–2 и NEO-PIR/форма S/. ММРІ–2 е един от най-често използваните тестове за професионален подбор,
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макар че неговото предназначение е предимно за скрийнинг на психопатология в нормални извадки. По тази причина и защото неговите основни клинични скали нямат добра диференцираща способност в рамките на средната норма, в корелационното изследване са
използвани данните само от някои допълнителни и съдържателни скали на въпросника,
които ще бъдат описани по-долу. Като материал за анализ са използвани единствено протоколи/ 193 на брой/, които удовлетворяват критериите за валидност, като са елиминирани следните възможни причини за изкривяване на данните:1/ случайното отговаряне, налучкване или нежелание за даване на консистентни отговори; 2/ тенденция за представяне
в благоприятна светлина; 3/ защитно отговаряне, при което изследваното лице прикрива
симптоми; 4/ преувеличаване на симптоми. Освен това, трябва да се отбележи, че сред
лицата от посочената по-горе извадка няма такива, които да са манифестирали признаци
за психопатология, т.е. всички изследвани лица са представители на нормативна група. В
корелационния анализ са използвани следните „допълнителни скали“ от ММРІ–2:
Репресия – R/ Welsh / – хората с високи резултати по тази скала имат склонност
да са покорни, конвенционални, стремят се да избягват конфликтните ситуации. Същевременно, лицата с ниски резултати са отворени, енергични, експресивни, без задръжки,
разкрепостени. Възможно е да са емоционални, лесно възбудими, лесно се обиждат и
склонни да доминират;
•

•

•
•

•

•

Свръх контролирана враждебност – О-Н/Megargee/ – тази скала измерва индивидуалния капацитет за толериране на враждебни действия, без да се отвръща със
същото. Високите резултати предполагат, че такива хора са с тенденция да отговарят
на провокации по подходящ начин през повечето време, макар понякога да проявяват преувеличена агресивност в действията си, без явна провокация/ вероятно
става дума за т.нар. пасивно-агресивни личности – б.м., които представляват особен
случай, различен от типичните/. Хората с ниски резултати може да са или хронично
агресивни личности или такива, които са намерили достатъчно приемлив начин за
изразяване на своята агресия;
Социална отговорност – RЕ/Gough/ – хората с високи резултати могат да се опишат като ригидно приемащи и подкрепящи социалните стойности и ценности. При
тях е налице тенденция да виждат себе си и да бъдат описвани от другите като стремящи се да постигнат значимост чрез собственото си поведение, те са надеждни,
заслужаващи доверие, с чувство за интегрираност и отговорност към групата;
От т.нар. „съдържателни скали“ на въпросника са взети следните, определени като
релевантни на поставените цели на изследването:
Гняв – ANG – високият бал е индикативен за проблеми с контролирането на гнева.
Тези лица споделят, че са раздразнителни, нетърпеливи, лесно избухват, мърморят,
често са в лошо настроение, дразнят се и са упорити. Понякога им се иска да ругаят
или да строшат нещо. Възможно е да загубят самоконтрол и да проявят физическа
агресия към хора или обекти;
Цинизъм – CYN – високите стойности са присъщи на хора с мизантропски убеждения. Част от тях очакват наличието на скрити, негативни мотиви в действията на
другите. Други са мнителни и недоверчиви, считат че хората се използват един друг
и проявяват приятелско отношение само поради лични интереси. Могат да имат
негативни нагласи към близките си;
Антисоциални действия – ASP – тази скала е свързана в голяма степен с предходната. Освен с мизантропска нагласа, подобно на хората с висок бал по CYN, лицата,
попаднали в горния диапазон на ASP споделят, че са имали проблеми в ученическите
си години, както и антисоциални действия като неприятности със закона, кражби и
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•

др.под. Те понякога наричат престъпленията „лудории „, не подкрепят безусловно
законите и смятат, че е допустимо те да бъдат заобикаляни;
Тип – А – TYPE-A – личностите, определяни като Тип-А са динамични, често нетърпеливи и раздразнителни. Не обичат да чакат или да бъдат прекъсвани. Никога не
им стига времето, за да изпълнят задачите, които са си поставили. Често са директни
и могат да демонстрират чувство за превъзходство в отношенията си с другите;

Както се вижда, посочените по-горе скали са индикативни за черти, които предполагат склонност или към агресивно поведение или към въздържане от агресия. Тези черти могат да се приемат като черти от по-нисък порядък в личностната структура. За да
се стигне до по-задълбочено разбиране за личностните фактори, свързани с агресията,
тези скали бяха корелирани с черти от по-висш порядък – домейните „Невротизъм“/ N
/ и „Сътрудничество“/ А / от въпросника NEO-PI-R, който операционализира пет-факторната концепция за структурата на личността, т.нар. модел Big-Five[ 9 ]. Независимо от
опитите този пет-факторен модел да се разшири и допълни домейните „Невротизъм“ и
„Сътрудничество“ остават инвариантни[ 7 ].
Най-общо, може да се каже, че лицата, които получават високи стойности по „Невротизъм“ са склонни в по-голяма степен да преживяват негативни афекти като страх,
тревога, гняв, отвращение, тъга и вина. Те са уязвими и предразположени към емоционален дистрес. Могат да развият ирационални идеи, изпитват трудности с контролиране
на импулсите си и се справят по-зле от другите с копиране на стреса.
Домейнът „Сътрудничество“ отразява „насочеността към хората“/ в противовес на
„насочеността срещу хората“/. Високите стойности по тази дименсия описват личността
като алтруистична, емпатична, деликатна, откровена в отношенията, скромна и стремяща се към съгласие в конфликтните ситуации. Тези индивиди са по-скоро кооперативни,
отколкото конкурентни, за разлика от лицата с ниски резултати, които са егоцентрични,
скептични, прикрити и манипулативни, надменни, по-скоро прагматични, интересуващи се предимно за собственото си благополучие.
Изброените по-горе дименсии са селектирани след съдържателен анализ и проучване на релевантните литературни източници.
Статистически анализ

След попълване на двата въпросника, беше изчислена интеркорелационната матрица между описаните по-горе скали на ММРІ–2 и домейните N и А от NEO-PI-R. Беше
използван One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test за оценка нормалността на разпределението на получените данни. Установи се, че с изключение на О-Н/свръх контролирана
враждебност/ и ANG / гняв /, данните по останалите променливи / N, A, R, RE,CYN, ASP
и TYPE-A/ са нормално разпределени. Затова при извличане на корелационните зависимости беше използван диференциран подход: корелациите между променливите с нормално разпределение бяха изчислени с коефициента на Pearson/ r /, докато между променливи, не отговарящи на нормалното разпределение – с коефициента на Kendall/ taub/. Освен интеркорелационната матрица между променливите е представен Hierarchical
Cluster Analysis, илюстриращ техните йерархични взаимовръзки.

Резултати
В Таблица №1 са отразени корелационните коефициенти за взаимовръзките между
изследваните променливи за цялата извадка от 193 лица – мъже и жени.

921

...
Таблица №1
Интеркорелационна матрица
променливи
N
A
R
RE
O-H
ANG
N
–––– –0,356** –0,188** –0,325** –0,126* +0,357**
A
––––
+0,153* +0,261** +0,131* –0,213**
R
–––– +0,515** +0,167** –0,166**
RE
––––
+0,216** –0,261**
O-H
––––
–0,284**
ANG
––––
CYN
ASP
TYPE-A

CYN
+0,284**
–0,257**
–0,301**
–0,357**
н.з.
+0,125*
––––

ASP
+0,293**
–0,322**
–0,371**
–0,421**
–0,145**
+0,204**
+0,711**
––––

TYPE-A
+0,475**
–0,367**
–0,303**
–0,428**
–0,289**
+0,463**
+0,371**
+0,434**
––––

Забележки: а/ ** – р < 0,01 ; * – p < 0,05 ;

б/ с курсив и удебелени са непараметричните коефициенти tau-b;

Корелациите между изследваните променливи са показателни за наличието на два
типа личностни черти. Вероятно, тези два типа отразяват противоположните полюси на
една и съща личностна дименсия, която може да бъде дефинирана като „агресивност“. На
единия полюс са черти като „невротизъм“, „гняв“, „тип-А“, „цинизъм“ и „антисоциални
действия“, представляващи личностни корелати на агресивното поведение, а на другия
полюс са „сътрудничество“, „репресия“, „социална отговорност“ и „свръх контролирана
враждебност“– те от своя страна са индикативни за висок толеранс в ситуации на конфликт, провокация и фрустрация. Тези наблюдения се подкрепят и от кластърния анализ.
По-долу е показана дендрограмата от йерархичния кластърен анализ на взаимовръзките между изследваните променливи.

Кластърният анализ потвърждава наличието на посочените две основни групи, които условно могат да бъдат разграничени по признака агресивност: отново в първата
група попадат променливите „невротизъм“, „гняв“, „тип-А“, „цинизъм“ и „антисоциални
действия“. Това са черти, които представляват личностни индикатори за повишен риск от
агресивно поведение. Във втората група са променливите: „сътрудничество“, „репресия“,
„социална отговорност“ и „свръх контролирана враждебност“. Те могат условни да бъдат
етикирани като просоциални черти, които характеризират неагресивните личности.
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Обсъждане и изводи
Резултатите от корелационното изследване недвусмислено разграничават индикаторите за склонността към агресивно поведение от тези черти, които са присъщи на
неагресивните личности. Разбира се, трябва да се направят няколко важни уточнения:
1/ тук става въпрос за склонност към агресия, която може да се прояви в определени
ситуации на конфликт, провокация и фрустрация. Тази склонност всъщност означава,
че при дадения индивид е налице повишен риск за агресивно поведение, в сравнение с
други лица, при които индикаторите за такава склонност липсват. В конкретния случай,
като черта от по-висш порядък, „невротизмът“ се явява основен личностен предиктор,
доколкото високите му равнища предполагат повишен риск за агресия. Същевременно,
ниските стойности по „сътрудничество“ разширяват обхвата на агресивния индекс.
Обратно, високите стойности по „сътрудничество“ предполагат по-нисък риск от манифестиране на агресивни действия в ситуациите на конфликт, провокация и фрустрация;
2/ дали ще се държи агресивно даден човек в определена конфликтна, фрустрираща и/
или/ провокираща ситуация зависи и от други фактори – например, от социалния опит
на конкретния индивид и някои особености на обкръжението. Освен това, не би могло да
се твърди, че в изследването са отчетени всички личностни корелати на агресивността.
Може да се предполага, че домейнът „сътрудничество“ обхваща и аспекти на моралните
стандарти на личността, както че има отношение и към някои когнитивни променливи,
влияещи върху решението за агресивно действие, но това е само хипотеза, която се нуждае от допълнителни изследвания; 3/ в изследването се прави анализ на променливи,
операционализирани чрез тестови скали. Предвид редицата слабости на въпросниците,
разчитащи на обективността на системата от самооценки на изследваните лица, по-точен анализ би могъл да се направи, ако е налице външен критерий за оценка на реално
агресивно поведение.
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РИСКОВИ ПСИХИЧНИ, СЕМЕЙНИ И СОЦИАЛНИ
ФАКТОРИ, ДЕТЕРМИНИРАЩИ ДЕЛИНКВЕНТНОТО
ПОВЕДЕНИЕ
АНДРЕЙ АНДРЕЕВ СИМЕОНОВ
Психолог – специалист IV степен, Институт по психология – МВР
Тел. 02 9825 847; 02 9825 885; email: andreicho@hotmail.com
Докладът представя някои актуални изследванията и натрупаните съответни емпирични доказателства за ролята на различни психични, семейни и социални фактори във
възникването на делинквентното поведение. От една страна, се анализират различните
теории и обяснителни модели за възникването на делинквентното поведение. От друга
страна, се разглежда методологичния инструментариум, развит и прилаган в тази сфера.
Систематизацията на наличните теоретични и емпирично-доказателствени ресурси би
била полезна за потенциалното провеждане на изследвания, засягащи нови, неизвестни до
момента аспекти по темата, особено в локално-специфичен контекст.
The present report presents some recent investigations and accumulated respective empirical evidence
about the role of different psychic, familial and social factors in the development of delinquent
behavior. On the one hand, different theories and explanatory models in delinquent behavior are
analyzed. On the other hand, different methodological instruments developed and implemented in
this area are examined. The systematization of different empirical-evidence resources could be useful
in the potential conducting of investigations that cover new, still unexplored aspects of the subject,
especially ones within a local-specific context.

Изследването на различните психологични и социални фактори, определящи възникването на делинквентното поведение е отдавна във фокуса на научен интерес от страна на психолозите. Множество изследвания в последните години проследяват и анализират сложната съвкупност от условия, фактори и взаимодействия, детерминиращи възникването на различни асоциални личностно-поведенчески тенденции и дисфункции в
детството и юношеството (някои от тях свързани и с появата на асоциално личностно
разстройство в по-късен период на развитието) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7].
Барнов, Лухт и Фрейбергер [1], например, изследват корелатите на агресивното
поведение и делинквентните прояви в периода на юношеството при 168 подрастващи
от 121 семейства чрез няколко въпросника и полуструктурирано интервю. Авторите
разглеждат следните фактори: усложнения при раждането, темпераментови особености (изразяващи се в търсене на нови стимули), ниво на самооценката, влияния на семейната среда (възприятия за родителски стил; родителска злоупотреба и зависимост
от вещества; наличие на асоциално личностно разстройство у бащата); характеристики на групата от връстници. Прилаганата методология включва корелационни анализи и тестването на два хипотетични модела чрез структурно-сравнително моделиране
(structural-equation modeling). Резултатите показват статистически значими корелации
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между агресивните и делинквентни прояви на юношите и: родителското асоциално поведение; възприеманото родителско отхвърляне и липсата на емоционална топлота;
юношеското търсене на нови стимули; самооценката; отхвърлянето от връстниците;
девиантността на социалната група от връстници. От друга страна, двата емпирични
модела, тествани поотделно за агресивното и за делинквентното поведение, също установяват директна взаимовръзка между първите и: родителското асоциално поведение; родителското отхвърляне; юношеското търсене на нови стимули; девиантността
на социалната група връстници; отхвърлянето от страна на последната. В изследването
се установяват и някои известни различия по отношение на двете поведения, от една
страна, и девиантността на социалната група връстници и отхвърлянето от последната,
от друга. Отхвърлянето по-силно се асоциира със агресивността и по-слабо с делинквентността. Девиантността на социалната група от връстници, съответно, се съотнася
по-силно с делинквентните прояви и значително по-слабо с агресивните такива. Въз
основа на получените резултати от структурно-сравнителното моделиране, авторите
заключват, „че само интервентивни мерки, включващи родители, социална група от
връстници и самите юноши могат да доведат до намаляване на случаите на агресивни
и делинквентни поведенчиски проблеми“ (стр. 24). В контекста на настоящата работа,
цитираното изследване разкрива сложността на взаимовръзките между интрапсихични
и външни фактори, предопределящи делинквентното поведение. Както може да се види
от разглежданите по-горе емпирични находки, асоциалните тенденции в семейната и
възрастово-социална среда оказват силно влияние върху индивидуалните прояви на делинквентно поведение у подрастващите. Друг важен извод от изследването е, че агресивното и делинквентното асоциално поведение не са еднозначни явления. В подкрепа
на тази констатация са и някои съвременни теории, които разграничават агресивното
(„открито“) и неагресивното („скрито/делинквентно“) асоциално поведение (Achenbach,
1991 и Loebel & Hay, 1997, цитирани в [7]).
Холмс, Слоутър и Кашани [5] разглеждат многообразието от фактори в ранно-детското развитие, водещи до появата на поведенческо и асоциално личностно разстройство. Те считат, че и двете често пъти са обвързани със (и се предхождат от) дефицит
на контрола върху импулсите, хиперактивност и слаба способност за концентрация. В
тази връзка, авторите отделят голямо внимание на тези симптоми (най-често представени под формата на хиперактивно разстройство, свързано с дефицит на вниманието /
Attention Deficit Hyperactivity Disorder – ADHD/) като фактори, предопределящи възникването на поведенческо разстройство и асоциално личностно разстройство. Според
тях, децата със ADHD срещат трудности в очакването на последиците от действията
си и ученето от предишен опит, и като цяло са предразположени до голяма степен към
развиването на поведенческо или асоциално личностно разстройство на по-късен възрастов етап.
От друга страна, изследователите цитират широк кръг изследвания, доказващи
връзката на темпераментовите особености и повишената агресия в ранна възраст с покъсни асоциални и делинквентни прояви.
Не на последно място, Холмс и колеги отдават голямо значение и на психосоциалните фактори. Според тях, поведението на социалната група от връстници оказва силно
влияние и може да служи като опосредстващ асоциалното поведение механизъм. Например, отхвърлянето от страна на недевиантни, просоциално ориентирани връстници
много често води до присъединяването на отхвърленото дете или юноша към група, изповядваща диаметрално противоположни ценности (т.е. делинквентна такава). Това на
свой ред резултира в поведенческо или асоциално разстройство.

...
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От друга страна, семейната среда също би могла да допринесе в голяма степен за
възникването на двата разглеждани синдрома, като това най-често се случва в резултат
на семейно насилие, неглижиране, родителско отхвърляне и неконсистентно отношение
и др.
В контекста на цитираните по-горе изследвания, обаче, възниква въпросът: какви
са конкретните, специфични механизми, които обуславят трансформацията на разгледаните по-горе фактори в делинквентно поведение? По какъв начин допринасят те за
структурирането на определени интрапсихични диспозиции, за стабилизирането на асоциални нагласи, подбуди и стремеж към тяхната реализация във средата?
Един комплексен обяснителен модел в тази насока е представен от Фарингтън [4].
Той разглежда широк кръг от емпирични изследвания на рисковите личностни характеристики и фактори на средата в ролята им на детерминанти на асоциалното поведение
(напр., темперамент, импулсивност, ниско IQ, лошо родителстване, насилие в семейството, родителски конфликти, развод, асоциални родители, социално-икономически
фактори, влияния на връстници, училище, по-широка социална среда и др.). Авторът
систематизира всички анализирани научноизследователски открития в своята Теория за интегрирания когнитивен асоциален потенциал (Integrated Cognitive Antisocial
Potential (ICAP) Theory). Тя се базира на интегративен социален и когнитивен модел,
обясняващ функционално трансформацията на рисковите фактори (детерминиращи
конструкта „асоциален потенциал“) в асоциално поведение. В най-общ смисъл, теорията постулира, че „...прерастването на асоциалния потенциал в асоциално поведение
зависи от когнитивни (мисловни и касаещи взимането на решения) процеси, които
разглеждат възможности и жертви“ (стр. 184). Фарингтън [4] разделя асоциалния потенциал на „дългосрочен“ (зависещ от нивото на импулсивност, социални деформации
(strain), социално моделиране, специфика на процеса на социализация, модела на привързаност и житейските преживявания) и „краткосрочен“ (обхващащ ситуативни мотивиращи фактори).
По отношение на дългосрочния асоциален потенциал, индивидите могат да бъдат
класифицирани в континуум от ниски към високи степени. Хората с висок асоциален
потенциал са в по-голяма степен склонни да извършват различни асоциални (вкл. делинквентни) действия. Едни от основните фактори, които водят до възникването на висок асоциален потенциал са стремежът към придобиване на материални ценности, за
социален статус, за емоционално-афективна стимулация и удовлетворяване на базисни потребности (в духа на социологическата теория за социалните деформации /strain
theory/). Те, обаче, резултират във висок асоциален потенциал само, ако избираните методи за постигането им са асоциални по своя характер.
Друг важен фактор, детерминиращ високия асоциален потенциал е моделът на привързаност и характеристиките на социализационния процес. В този смисъл, асоциалният потенциал би бил нисък, ако родителите консистентно и съответно награждават
добрите поведения и санкционират лошите. Децата с ниски нива на тревожност поради
страх от наказание, обаче, няма да се социализират толкова добре, тъй като прилаганите наказания няма да имат силно въздействие върху тях. Асоциалният потенциал ще
бъде висок при деца с липса на привързаност към просоциално ориентирани родители
(напр., семейства с емоционално студени и отхвърлящи родителски /или други грижещи
се/ фигури). Като силен фактор, които би могъл да предопредели нарушения в процеса на
социализация Фарингтън изтъква разведените (или разделени) семейства.
Трети съществен фактор, водещ до възникването на асоциален потенциал е наличието на асоциални поведенчески модели (напр., криминално проявени родители, де-
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линквентни сиблинги и връстници, високо криминогенна социална и училищна среда.
Четвърти фактор е наличието на висока импулсивност, реализираща се в непремерени
и необмисмени действия, без отчитане на евентуалните последици за индивида и околните от тях.
Краткосрочния асоциален потенциал, от своя страна се предопределя от ситуативни фактори в ролята им на мотиватори (скука, различни моментни фрустрации, алкохолна интоксикация, насърчение от страна на социалната група и т.н.). В заключение,
Фарингтън отчита важността на интеракцията на индивидуално-психологични фактори
(т.е., непосредствено даденото ниво на асоциален потенциал) и социалните такива (криминогенна среда, наличие на потенциални жертви и др.).
Теорията за интегрирания когнитивен асоциален потенциал (ICAP Theory) представя консистентен обяснителен модел, който, по думите на своя автор се нуждае от бъдеща
по-детайлна емпирична верификация. Според Фарингтън, една от основните стратегии
в това отношение трябва да бъде изясняването на коморбидността и специфичните въздействия на отделните рискови фактори, предопределящи възникването на асоциално
(респ. делинквентно) поведение. В този смисъл, все още не е ясно доколко даден рисков фактор предсказва възникването на различни асоциални поведения (в противовес
на предсказването само на едно или две такива) и обратно – доколко един тип асоциално
поведение се предсказва от съвкупност от рискови фактори (в противовес на предсказването му от един или два такива). Във всеки случай, представената теория представлява
важна стъпка в интегрирането на различните фактори, сочени като детерминанти на делинквентото поведение.
Доугън, Конгър, Ким и Мейсин [3] изследват ролята на юношеските възприятия за родителски стил и семейно статукво (т.е. за ситуацията в разведени/разделени
семейства) за възникването и персистирането на антисоциално поведение. Те базират
търсенията си на теорията за социалното учене на Бандура, според която индивидите
заучават широк кръг от поведения чрез наблюдението на даден модел и този процес се
опосредства от интензивна когнитивната преработка на информацията (напр., като последваща интерпретация на видяното). Интернализираните под формата на когнитивноафективни схеми поведенчески модели на свой ред детерминират и бъдещата посока на
поведение. Авторите извеждат взаимовръзката между родителски стил и последващото
юношеско асоциално поведение на базата на сложен предиктивно-каузален модел (получен чрез метода на структурно-сравнително моделиране). Те показват, че субективните
когнитивни възприятия и интерпретации на подрастващите в голяма степен предопределят трансмитирането на родителските модели на асоциално поведение у тях. В този
смисъл, изследователите поставят акцент върху интрапсихичните, когнитивни механизми в качеството им на важни медиатори при усвояването на асоциалните поведенчески
модели.
Представените теоретични и научноизследователски постижения илюстрират
изключителната сложност и комплексност на факторите, детерминиращи възникването на делинквентното поведение. Тяхната систематизация би могла да бъде от полза
за провеждането на изследвания по темата и в специфичния български социокултурен
контекст, на базата на сходни методологични принципи, стратегии и инструментариум.
Предвид високите нива на детско-юношески делинквентни прояви у нас, представените
в настоящата работа чуждестранни изследвания биха могли да послужат като основа за
по-нататъшни емпирични търсения в тази многостранна и важна област на психологическото познание.
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РАБОТА С МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ
ИЗВЪРШИТЕЛИ НА ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ
ПРОЯВИ В ЕДИН РАЙОН В СОФИЯ
МАРГАРИТА ДИМИТРОВА СТАНКОВА *,
МИРОСЛАВА СТОЯНОВА МИРЧЕВА **
*ст. ас. д-р по медицина, НБУ, Департамент Когнитивна Наука и Психология
811 06 85, mstankova@nbu.bg
** магистър, МКБППМН район Лозенец, секретар
0887 612 332, msmircheva@mail.bg
Докладът съдържа обобщение на принципите на работа с децата с противообществени
прояви, законодателната рамка, методите на работа с тях и основните направления в областта. Представени са данни за противообществените прояви на малолетни и непълнолетни правонарушители в един район на гр. София, сравнени с общите данни за съответната година. Преставени са и основните направления в консултативната и превантивна
работа на специалистите към МКБППМН.
The article includes general conclusion of the main principles of work with children with anti-social
behavior, the legislation, the methods of work with them and the main directions in this area. Data
for the anti-social activities of juvenile delinquents in one region in Sofia is presented and comparison
of this data with the general report for the same year. The main directions in the consulting work and
the prevention activities of the specialists in the local commission for work with juvenile delinquents
are presented.

Асоциалното поведение, агресията, насилието и противообществените прояви на
децата са проблем за всяко съвременно развито общество. Работата с малолетните и
непълнолетни извършители на противообществени прояви включва не само прилагане
на мерки и възпитателни процедури, но и консултативни, терапевтични, превантивни
интервенции, които са залог за бъдещото развитие на децата. В голямо проучване на
Commission on Violence and Youth на American Psychological Association (APA) на младежкото антисоциално поведение и насилието сред децата се установява, че децата и
младежите се включват в асоциални деяния на все по-млада възраст. Обобщението
представя данни, че провалът в родителстването, училищните фактори и академичните
постижения оказват значително каузално влияние върху появата на асоциално поведение. Според Dishion, French, и Patterson, 1995, Reid, 1993 /в Zaroban, А., 2006 [6]/ ранната
поява на проблемно поведение в предучилищна възраст е сериозен предиктор за антисоциално поведение на младежка и зряла възраст. Други изследователи Lipsey и Derzon,
1998 и Walker, Colvin, Ramsey, 1995 /в Zaroban, А., 2006 [6]/ твърдят, че децата, които
израстват с предизвикателно поведение много по-често отпадат от училище, имат противообществени прояви, злоупотребяват с наркотични вещества и алкохол и живеят в
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маргинални групи като възрастни и като цяло имат много по-кратка продължителоност
на живота.
През май 2000 г. с решение на Комитета на министрите по препоръка на Европейския комитет по проблемите на престъпността към Съвета на Европа е поставено началото на дейността на Експертен комитет на Съвета на Европа относно новите начини за
противодействие на младежката престъпнаст. Експертният комитет е съставен от представители на 21 от всичките 44 страни-членки на Съвета на Европа и има за задача изработването на проект на Препоръка за новите алтернативни подходи за противодействие
на младежката престъпност, като специално ударение се поставя върху превенцията,
защитата на правата на непълнолетните в институциите и своевременните програми за
ресоциализация на младите правонарушители. България участва в работата на Експертния комитет от създаването му, чрез свой представител от Министерството на правосъдието, Национална стратегия за превенция и противодействие на асоциалното поведение и престъпленията на малолетни и непълнолетни, 2003 [3].

Законодателна рамка
Глава трета „Наказателно отговорни лица“ и глава шеста „Особени правила за непълнолетните“, както и текстовете на чл. 67, ал. 3, чл. 71, чл. 86, ал. 1, т.4 от Наказателния
кодекс /НК/, Обща част, съдържат специални разпоредби, уреждащи статутът на непълнолетните правонарушители. Нормите на НК определят възрастовата граница за носене
на наказателна отговорност, като допълнителен критерий е способността на непълнолетния да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си.
Целите на наказанието, налагано на непълнолетни, е преди всичко превъзпитание. На
непълнолетните се налага само ограничен кръг от предвидените в НК видове наказания.
С особена важност е възможността за пренасочване на непълнолетния от наказателното производство към местните комисии за борба с противообществените прояви
на малолетни и непълнолетни, като алтернативна форма на наказателната репресия, Национална стратегия за превенция и противодействие на асоциалното поведение и
престъпленията на малолетни и непълнолетни, 2003 [3].
С цел избягване на наказателната репресия, разпоредбите на Наказателния кодекс
препращат случаите с ненавършилите пълнолетие извършители към специален закон.
Пълната наказателна неотговорност на малолетните, предвидената в НК възможност
за освобождаване от наказателна отговорност на непълнолетните, възможността за налагане на алтернативни на наказанието възпитателни мерки по ЗБППМН, замяната на
ефективното изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода до 1 година“ с възпитателна мярка по закона за БППМН са илюстрация именно на възприетия от българския
законодател социално-защитен и психолого-педатогически подход по отношение на малолетните и непълнолетни правонарушители.
Българският законодателен подход е в съответствие с международните правни актове. Според Конвенцията на ООН за правата на детето, в случаите, когато това е подходящо, взимането на мерки по отношение на деца, нарушили закона трябва „да става без да
се прибягва до съдебни процедури“ (чл.40). Минималните стандартни правила на ООН
за правораздаване при непълнолетните (Пекински правила) препоръчват т.н. отклоняване от наказателно правосъдие (правило 11). Според това правило полицията и прокуратурата трябва да имат правомощие да приключват случаите с ненавършили пълнолетие
правонарушители „без прибягване до формално съдебно производство“. Тези принципи
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стоят в основата на правната уредба и на дейността на системата за превенция и противодействие на детското асоциално поведение в България.
Съгласно Закона за БППМН системата за превенция и противодействие на детското асоциално поведение включва: Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерски съвет (ЦКБППМН към МС), Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в общините и районите, обществени
възпитатели и социални работници, детски педагогически стаи (ДПС) и домове за временно настаняване на малолетни и непълнолетни (ДВНМН) към МВР, социално-педагогически интернати (СПИ) и възпитателни училища-интернати (ВУИ) към МОН,
приюти за безнадзорни деца. Централната комисия координира дейността на държавните органи във връзка с превенцията и противодействието на детското асоциално поведение, ръководи методически дейността на местните комисии за БППМН в страната,
прави предложения пред органи и институции, анализира и обобщава статистически
данни, изследва тенденции, организира и осъществява проучвания, и изследвания и не
на последно място работи по посока повишаване чувствителността на обществото към
децата с проблеми.

Организация на Местните Комисии
за Борба с Противообществените Прояви
на Малолетни и Непълнолетни
Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ са структури към общините и районите за превенция и противодействие на детското асоциално поведение. Съгласно закона, основната задача на местните комисии е организация на цялостната социално-превантивна работа на територията на общината. Законът за БППМН им възлага специфичната дейност по разглеждане
на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /възпитателни дела/ и
налагане на възпитателни мерки, като алтернатива на наказателната репресия. Предвидените от Закона мерки са само възпитателни, те нямат наказателен характер и не
носят наказателно-правни последици, ЦКБППМН, 2006 [5].
Като органи по превенцията на местно ниво, местните комисии осъществяват различни дейности по предотвратяване извършването на противообществени прояви и криминални деяния от малолетни и непълнолетни. Комисиите ангажират местните власти
с анализите на състоянието и тенденциите на престъпността и противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните в общината. Превантивната дейност включва
и идентификация и проучване на проблемите на територията на общината; консултиране и повишаване професионалната квалификация; различни дейности по превенция на
противообществени прояви, наркомании, сексуална експлоатация, скитничество, безнадзорност; работа с целеви групи; партньорство с НПО и медии; разработване и издаване
на информационни материали. Съгласно чл.10 от Закона за БППМН основната функция,
основната дейност на местните комисии е в сферата на социалната превенция и рехабилитация.
Мерките предвидени в Закона за БППМН са: Чл. 13. (Изм., ДВ, бр. 66 от 2004 г.) (1)
Спрямо малолетни и непълнолетни, извършили противообществени прояви, и непълнолетни, извършили престъпления, освободени от наказателна отговорност по чл. 61 от
Наказателния кодекс, се налагат следните възпитателни мерки:
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1. предупреждение; 2. задължаване да се извини на пострадалия; 3. задължаване да
участва в консултации, обучения и програми за преодоляване на отклоненията в поведението; 4. поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги
заместват, със задължение за полагане на засилени грижи; 5. поставяне под възпитателен
надзор на обществен възпитател; 6. забрана на непълнолетния да посещава определени
места и заведения; 7. забрана на непълнолетния да се среща и да установява контакти с
определени лица; 8. забрана на непълнолетния да напуска настоящия си адрес; 9. задължаване на непълнолетния да отстрани със свой труд причинената вреда, ако това е в неговите възможности; 10. задължаване на непълнолетния да извърши определена работа
в полза на обществото; 11. настаняване в социално-педагогически интернат; 12. предупреждаване за настаняване във възпитателно училище-интернат с изпитателен срок до 6
месеца; 13. настаняване във възпитателно училище-интернат.
Чл. 15.(1) (Изм., ДВ, бр. 53 от 1975 г., бр. 66 от 2004 г.) По отношение на родителите
или на лицата, които ги заместват, за които при разглеждане на възпитателното дело се
установи, че не полагат достатъчно грижи за възпитанието на децата си и те са извършили деяния по чл. 11, ал. 1, се налага една от следните мерки: 1. предупреждение; 2.
задължаване да посещават специално организирани беседи и консултации по въпросите
на възпитанието; 3. глоба в размер от 50 до 1000 лв., Закон за Борба срещу Противообществените Прояви на Малолетните и Непълнолетните [1].
Тъй като работата с деца и техните семейства е неизменно свързана с етични норми
и спазване на правата на детето, действията на МКБППМН съотвестват на принципите
Конвенцията на ООН за правата на детето и на закрила в Закона за Закрила на детето.
Законът за БППМН предвижда изготвяне на доклад от дирекция „Социално подпомагане“ – респ. от отдела за закрила на детето, участие на представител на тази дирекция
при разглеждане на възпитателното дело, право на адвокатска защита, право да посочва
свидетели в своя полза, право да не дава показания, право да не се признава за виновен
и т.н.

Дейност на МКБППМН в район Сердика през 2006 година
През 2006 година в МКБПМН са проведени 33, възпитателни дела, от които 29 са
решени, а останалите са незавършени. От тях преобладават кражбите. В четири от случаите малолетни или непълнолетни правонарушители са привлечени за повторно разглеждане на извършените от тях противообществени прояви. През 2006 г. противообществените прояви извършени от малолетни и непълнолетни са общо 5. Извършените
престъпления са общо 28, като по-голяма част от тях са кражбите. В по-голямата част от
случаите извършените кражби са поради лекомислие и предизвикан интерес, като целта на откраднататите предмети не е продажба. Извършеното дейние не е планирано и
организирано. Поведение на изразена агресия и проява на хулиганство, които са били
обект на корекционни мерки за 2006 г. са общо 4. В тези случаи най-често прилаганата
мярка е по чл. 13, ал. 1, т. 3 „задължаване да участва в консултации, обучения и програми
за преодоляване на отклоненията в поведението“. Основната цел на комисията е била да
се потърси първопричината за проявата на девиантности в поведението, да се работи в
тесен контакт със семейството, особено родителите. Мирчева, М., 2006 [2].
Общият брой за страната по данни на НСИ за 2006 г. е 6601 решени дела на местните комисии. Броят мерки на 1 дете са 1.3., а общият брой на наложените възпитателни
мерки за 2006 г. е 10 511, ЦКБППМН, 2007 [5].
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Социална характеристика на децата,
срещу които са водени дела в район Сердика
От решените в район Сердика 29 дела–11 деца произхождат от семейство с двама
родители, а останалите от семейства с един родител, като две от децата са отглеждани
от роднини. 14 от децата са от социално слаби семейства. За сравнение, по данни на ЦКБППМН през 2006 година 60% от децата са живеели с двама родители, а над ¼ са имали
само един родител, най-често майката. От данните в района и в страната става ясно, че
повече от половината от децата с противообществени прояви не живеят в семейства с двама родители.

Видове възпитателни мерки,
наложени в район Сердика през 2006 година
През 2006 година в район Сердика са наложени общо 29 възпитателни мерки, като
26 от тях са по чл. 13, ал. 1 /табл. 1/ и три по чл. 15, ал. 1 от ЗБППМН.
Табл. 1
Възпитателни мерки по чл. 13, ал 1 за 2006 г. в район Сердика
чл. 13,
ал. 1, т. 1
3

чл. 13,
ал. 1, т. 3
5

чл. 13,
ал. 1, т. 4
1

чл. 13,
ал. 1, т. 5
9

чл. 13,
ал. 1, т. 10
1

чл. 13,
ал. 1, т. 12
5

чл. 13,
ал. 1, т. 13
2

От представените данни се вижда, че най-често прилаганите възпитателни мерки
са по чл. 13, ал. 1, т. 3 и т. 5 от ЗБППМН, а именно „задължаване да участва в консултации,
обучения и програми“ и „поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател“.
Опитът на МКБППМН в район Сердика многократно е доказвал, ефективността на тези
възпитателни мерки. Задължаването да участва в консултации е мярка, която най-често
се прилага при първо деяние, тъй като една от основните роли на комисията е да извършва превантивна работа. В хода на самото дело, както и по данни на докладите по чл. 16,
ал. 4, т. 2 се потвърждават и реалните причини за извършените прояви. Възпитателната
мярка по чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗБППМН се прилага предимно в случаите, при които извършеното деяние от малолетния или непълнолетния е за втори път или детето вече е
регистрирано в ДПС. Тази мярка се прилага и в случаите, при които е установена липсата
на родителски контрол или неефективност на родителския стил на възпитание. Всеки
случай е индивидуален и при вземането на решение по него комисията търси най-ефективна за конкретния случай мярка по ЗБППМН. Всеки постъпил сигнал в МКБППМН
се проучва и въз основа на неговите факти и характеристика се определя и съставът по
самото възпитателно дело и председателстващия. Обект на МКБППМН са деца в процес
на развитие на личностовите и морални характеристики, трудности в изграждането на
поведенчески модели, много от които нямат възможност да черпят опит от адекватна
семейна среда и да следват примера на авторитети. Членовете на МКБППМН са специалисти в различни области. Те притежават голям набор от специализирани техники и
методи за работа с деца и една от най-отговорните части от процеса на вземане на решение е за конкретното дете в точно определен момент от неговия живот да се подбере
правилната мярка в зависимост от извършеното деяние и евентуалните последствия за
развитието на детето, Мирчева, 2006 [2].
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Мерки насочени към родителите
През 2006 година в район Сердика МКБППМН е наложила и 3 възпитателни мерки
по чл. 15 от ЗБППМН – „задължаване да посещават беседи и консултации, Мирчева, 2006
[2]. За сравнение, по данни на НСИ през 2006 година са били наложени 646 мерки по отношение на родители по чл. 14 от ЗБППМН. Най-често налаганата мярка в 62.8% от случаите е била „предупреждение“. Увеличават се случаите на налагане на мярката „глоба“
– в 121 случая през 2006 година. В 35 от случаите глобата е заменена с безвъзмезден труд
в полза на обществото. В 119 случая е била наложена мярката „задължаване да посещава
беседи и консултации по въпросите на възпитанието“, ЦКБППМН, 2007 [5]

Консултативна и превантивна работа
на МКБППМН в район Сердика
Сред основните задачи и дейностите за постигане на целта на Националната стратегия за превенция и противодействие на асоциалното поведение и престъпленията на
малолетни и непълнолетни, приета с Решение № 17 на МС от 13 януари 2003 г., са развитие на програми, насочени към ограничаване на криминогенните фактори, програми за
ранна превенция, програми за деца в риск и програми за предотвратяване на следващи
отклонения в поведението, както и създаване на специализирани програми към центровете за социална превенция и консултативни кабинети за работа с деца и родители към
МКБППМН за усвояване на умения за общуване, решаване на конфликти, снемане на напрежението и преодоляване на личностните дефицити, План за действие по изпълнение
на националната стратегия за превенция и противодействие на асоциалното поведение и
престъпленията на малолетни и непълнолетни, (2003–2006), 2003 [4]. Практиката на МКБППМН е доказала ефективността от налагането на възпитателните мерки, като добър,
резултатно работещ механизъм по посока на промяна на отклоненията в поведението на
децата и юношите. Изключителен принос в позитивната промяната на поведенческите девиации (бягство от дома, проявата на агресия сред учениците и други) има възпитателната
мярка чл.13, ал.1, т.3 от ЗБППМН – „задължаване да участва в консултации, обучения и
програми“. Според специалистите в консултативния кабинет в район Сердика, крехката
детска психика реагира особено болезнено на конфликтни ситуации на ниво семейство и
връстници. Периодът на юношеството и характерните кризи за личността в част от случаите са причина за неадекватно усвоени емоционнални връзки и проява на девиации в поведението. Най-често срещаните конфликти в общуването, произтичат от несъответствие
между целта, очакванията и действията, което води до: неоправдани очаквания; бягства
от дома; конфликти с родители; проява на агресия /вербална и невербалана/; зависимост от психоактивни вещества; злоупотреба с алкохол; аморално поведение и др.
Друга причина за наличие на агресията и проява на противообществени прояви
може да бъде неадекватната адаптация на самите възрастни и липсата на ефективни
компенсаторни механизми. Така например, наличието на множество стресови фактори
в ежедневието на родителите могат да повлияят негативно върху поведението и възприятията на самите деца. В тази връзка следва да се отбележи, че по инициатива на ЦКБППМН преди години започна създаването на центрове за превенция и консултативни
кабинети към местните комисии като техни помощни органи. Основната цел на тяхната
дейност е превантивна работа с деца и родители, преди появата на реален проблем.
Тези центрове и кабинети се оказаха изключително ефективни и навременни. Впоследствие, те се оказаха и особено полезни за привеждане в изпълнение на някои от мерките
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по ЗБППМН и по-конкретно на мярката по чл.13, ал.1, т.3 – „задължаване на посещава
курсове за квалификация и преодоляване на проблемите в поведението“. Такива центрове и кабинети функционират вече в над 100 местни комисии в страната. Осъзнаването
от страна на детето и родителите на необходимостта от външна намеса на квалифициран
специалист, е крачка към желание за позитивна промяна, което е и вече реален успех
по пътя на индивидуалното консултиране. Това е и основният, работещ механизъм за
разгръщане на популярността на кабинета в район Сердика. Неофициалното послание,
което изпращат специалистите към обществеността, е да се потърси помощ и подкрепа, още в началото при появата на проблем, или преди зараждането на тежки междуличностните конфликти или друг вид проблеми. Не еднократно са споменавани и
отчитани основните факти, допринасящи за позитивното приемане на вече създадените
консултативни кабинети и реалната полза от тях, а те са:
– Социална – икономическа зависимост на ниво клиенто – консултативна работа. В
община „Сердика“, консултативният кабинет „Вяра“ се намира в сградата на района
и предоставя реална възможност на семейства, деца и родители да се насочват към
компетентна психологическа помощ, която е безплатна и достъпна за всеки;
– Конфликти на ниво семейство и невъзможността на личността да се справи с кризите в динамичните условия на времето е друг основен и водещ фактор. В практиката
се наблюдава засилена потребност на заявки на ниво подкрепа и помощ за семейства
с нарушени комуникативни връзки между родител – дете;
– Друг вид потребност е невъзможността на родителите да приложат ефективни стратегии за преодоляване на конфликтни ситуации, поради наличието на дисбаланс
между поколеният;
– Липсата на ресурси за справяне с проблемни деца на ниво училище или липсата на
доверие към институцията като цяло;
– Самите деца често пъти сами търсят помощ и подкрепа. Причините за това са липсата на разбиране от страна на възрастните, възможността да се довериш и да споделиш, като знаеш, че няма да бъдеш предаден и най-вече критикуван и пренебрегнат.
По пътя на индивидуалната консултация, децата получават подкрепа, разбиране,
възможност да изразят себе си и да открият свой личен положителен потенциал.

Превентивна дейност на консултативния
кабинет към МКБППМН в район Сердика
През 2006г. МКБППМН към район „Сердика“ проведе и няколко превантивни
програми насочени към училищата от района. Целта тук бе да се обхванат едни от найсериозните проблеми на съвременното общество. В началото на годината в три от общинските училища се проведоха обучителни тренинги в областта на преодоляването на
девиациите в поведението на ученици от 5 и 6 клас. Проведените превантивни програми
бяха на теми: „Проява на агресия и механизми за нейното преодоляване“; „Злоупотреби с
психоактивни вещества и практически умения да кажеш „Не“ на наркотиците“; „Конфликти на ниво родител – дете“.

Заключение
Работата с малолетните и непълнолетни извършители на противообществени прояви и техните семейства трябва да бъде насочена към пълноценно посрещане на нужди-
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те на детето и неговите родители. Установяването на проблемите в поведението е само
първата крачка в процеса на обслужване на тези деца. На преден план в професионалното
отношение към контингента на МКБППМН излизат консултативните, превантивни и
промоционални интервенции, които трябва да се прилагат от квалифицирани специалисти в областта на детското развитие, консултирането и психологичната подкрепа.
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НЯКОИ ПСИХОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА ТЕРОРИЗМА
ЛЮБКА КИРИЛОВА ХРИСТОВА-СЛАВОВА*,
ДАНИЕЛА СТОЯНОВА КУЗМАНОВА**
*н.с. III ст., Институт по психология – МВР, 982 58 58, lju@mail.bg
**н.с. III ст., Институт по психология – МВР, 982 58 58, dkuzmanova@yahoo.com
Тероризмът като явление има дълга история на развитие и модифициране, като съвременната тенденция за размиване на границите между тероризма, организираната престъпност и други форми на насилие поставя нови изисквания към изследователите. Посредством психологични методи за анализ ще очертаем някои аспекти на тероризма, неговата
същност, форми на проявление и фактори, обуславящи активността му. Разработката
ще акцентира и върху механизмите на интегриране към терористична организация и/или
мотивацията за участие в терористичен акт.
The phenomenon of terrorism has a long history of development and modification. The current
tendency of boundary merging between terrorism, organized crime and other forms of violence puts
new demands on investigators. Through some methods of psychological analysis, we shall outline
certain aspects of terrorism, its essence, forms of manifestation and other factors that determine its
activities. The present work will put emphasis also on the mechanisms of integration to a terrorist
organization and/or the motivation for participation in a terrorist act.
„От една страна, човек е сроден на много животински видове по това, че води борба
с индивиди от своя вид. От друга страна обаче, сред хилядите видове, които водят борба
помежду си, човекът единствен унищожава... Само той е масов убиец, единственият вид,
непригоден за собственото си общество“.
Н. Тинберген

Извеждането на дефиниция за термина „тероризъм“ е трудна задача и може да бъде
направена в различни аспекти в зависимост от аналитичния ъгъл, през който се разглежда явлението. Самото понятие „тероризъм“ (от лат. terror – страх, ужас) като етимология
идва от емоцията, която провокира. Затова едно от ключовите понятия за тероризма са
ужасът страхът, засягащи огромен брой хора. Именно ефектът върху масовата психика и
поведение е търсеното от терористите последствие от предприетите действия. Немалко
изследователи смятат, че истинската цел на терористите е преди всичко да формират
страх сред определени категории от населението на дадена страна или сред всичките
нейни жители. Те сочат, че истинските обекти на терористите не са техните физически
жертви, а тези, които остават живи, тъй като те ще се чувстват застрашени, нормалната
им дейност ще е парализирана от страх. Разглеждан в този аспект, тероризмът използва
като средство за постигане на своите цели (формиране на страх и несигурност сред населението) физическите си жертви, а методът е убийство, телесни повреди и разрушения.
Оттук можем да изведем една съществена характеристика на тероризма: действията са
насочени срещу цялото общество (население) на държавата, в която се осъществяват те-
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рористични актове, като се преследва създаването на страх и несигурност в него (или в
отделни негови общности – религиозни, етнически и пр.), при което се проявява т.нар.
синдром на последиците от насилието, намиращ проява именно в следнасилствения период, т.е. след извършването на терористичния акт. Древна китайска поговорка гласи:
„Убий една маймуна, за да изплашиш останалите“. Масовото разпространение на страх
като мотив движи действията на терориста и придава смисъл на неговото съществуване. В този смисъл тероризмът може да се разглежда като стратегия, основана най-вече на психологическия натиск и използвана за манипулиране на общественото мнение.
Терористът извършва безличностно убийство – в този смисъл, че не знае срещу кого
и не се отнася лично към своите жертви. Неговата дейност е принципиално надличностна – именно идейно-риторичния компонент, без който, между впрочем, не можем да
говорим за тероризъм, освобождава дейността от индивидуално-личностни наслоения.
Терористът извършва идейно престъпление, той се нуждае от оправдание, именно това
отличава терориста от обикновения убиец; тероризма – от обикновеното, „безидейно“
престъпление, възможно за повече хора. Това, от своя страна, предполага, че престъпниците, разбирано в общ план, се характеризират с личностна девиация в потребностномотивационен план – нещо, което не е задължително за терориста.
По своята същност тероризмът, макар и деструктивна, е човешка дейност и като
такава се обуславя от определени подбуди, потребности, мотиви. Любопитно за изследователите би било детайлното анализиране на потребностите, които стоят в основата
на нормалното човешко функциониране и тези, които детерминират терористичната
дейност и интегрирането в терористична организация. Твърде възможно е такъв изследователски подход да стигне до констатацията, че те не са принципно, качествено
различни, по-скоро потребностите на терориста са хипертрофирани базисни човешки
потребности, т.е., различията са количествени. Макар тази теза да не е във фокуса на
нашето внимание, само няколко примера в тази посока: потребността от власт, принадлежност, признание и себереализация са безспорни мотиватори на терористичната дейност. Мотивацията за ангажиране с определен терористичен акт е от особено значение
за ефективното му изпълнение и има програмен, стратегически, и тактически характер.
При изясняването на терористичната дейност според Олшански могат да бъдат обособени следните мотиви: 1.меркантилни мотиви; 2 – идеологически мотиви; 3 – мотиви
за промяна на света; 4 – мотив за власт над хората; 5 – мотиви на интереса и привлекателността на тероризма като необичайна сфера за реализация; 6 – „приятелски“ мотиви;
7 – мотиви за самореализация.
Защо и при какви обстоятелства възникват терористичните организации, как човек става терорист и прибягва до насилие срещу други членове на обществото? Това са
въпроси, които са поставени пред вниманието на съвременните изследователи на тероризма. Най-общо е прието схващането, че до насилствените методи на тероризма прибягват онези, които се чувстват слаби чрез други (легитимни) методи да се противопоставят на по-силното от тях мажоритарно общество. С други думи, терористичните
организации възникват при обединение на членове на обществото, които се възприемат
като по-слаби и онеправдани.
Очевидно съществува определен набор от личностни характеристики, които са
вплетени в психологията на терориста. Принципът на приобщаване към терористичната
общност може да бъде разгледан като подобие на движещата сила, която мотивира хората да търсят убежище в съвременните религиозни култове. Индивидът търси спасение в
новите религиозни култове, защото се чувства слаб и несигурен сред секуларното общество. В нетрадиционната общност търси себеподобни, които да споделят неговите идеи,

938

Българското списание по психология, бр. 3/2007

но и да го защитят от външния свят на несигурност и неравнопоставеност. По този начин
се стреми да реши свои чисто екзистенциални проблеми – материални и ментални.
Анализирайки социалнопсихологическата мотивация на терористите, могат да се
определят характеристики, специфични само за тях. Според нас най-ярко като че ли се
проявява ранната им социализация. Социализацията е продължаващ през целия живот
процес, през който индивидът се формира като личност и усвоява обществените отношения като цяло по индивидуален, специфичен само за него начин, както и създадените
от обществото материални и духовни ценности. В хода на този процес той се превръща
в самостоятелен субект, при което поема определени социални функции и участва във
формирането им. При определени обстоятелства, свързани най-вече с начина на живот и
заобикалящата го обществена среда, е възможно той твърде рано да започне да формира
собствен светоглед, който обаче невинаги е достатъчно реален. В такава ситуация преобладават негативните оценки за света в съзнанието на младата личност, тъй като тя реално
не е подготвена да оценява протичащите социални процеси и явления, поради което не
е в състояние да си даде научно обяснение за тях. Ранната социализация на личността се
състои в противоречието между изследователската потребност на индивида и неговите
недостатъчни за осъзнаването на заобикалящата го среда моторни и когнитивни способности. Пречупена през призмата на тези теоретични разсъждения, ранната социализация като една от основните социалнопсихологически причини, тласкаща индивида към
постъпване в терористична организация, може да бъде очертана така. Той твърде малък
формира собствен и при това негативен светоглед за обществото, което го плаши, чувства
се отблъснат, затворен в себе си и несигурен, т.е. възприема се като маргинал. Характерна
черта за маргинализираните лица е тяхната екстернализация (стремеж към търсене на
врагове, които според тях са причина за лошото състояние, в което се намират). Освен
това е необходимо да анализираме и друг факт: средната възраст на членовете на терористични организации е 22–25г. Индуцирането на фанатизъм-нарцисизъм е по-лесно
сред юношите и младежите, поради тяхното неустойчиво самочувствие, генерализирана
тревожност и неконсолидирана личност. Това индуциране компенсира наличните недостатъци, като създава усещане за сигурност, свобода и подкрепа. Освен че тази възраст се
характеризира с радикално мислене, внушаемост и занижена критичност, в този период
индивидът е твърде активен в биологичен план и притежава голям потенциал за социални действия. Тази енергия търси своята реализация, като важно е да се подчертае, че
антисоциалните действия също са потенциален вариант за себеутвърждаване. С други
думи, опростенчески казано – ако младият човек, на прага на зрелостта, не намери адекватна реализация, то той ще намери неадекватна, тъй като потребността от себеутвърждаване и самоидентификация трябва да бъде удовлетворена. Разбира се, този процес се
подготвя още от най-ранна възраст.
Терористите са хора, при които рационалният компонент почти отсъства, за сметка на емоционалния. При такава личностна структура се улеснява значително извършването на радикални действия. При такъв човек не съществуват нормативни думи от
типа: „може“, „трябва“. Неговият лексикон е сведен до „искам“, „дай“ и т.н. Този психотип
е устроен така, че действа на принципа „всичко или нищо“. Тези крайности се изразяват
както в мисленето (което е бинарно организирано), така и в емоционалната сфера. Обикновено терористите се отличават с извънредно динамичен емоционален живот: страх,
опасения, гняв, презрение. Външно осъществяват засилен контрол върху емоциите си
и затова нерядко се описват в литературата като сдържани, хладнокръвни, подчертано рационални. И по това се отличават от обикновените криминални престъпници. По
данни на изследване, направено от О.Л.Дубовик, извършителите на криминално прес-
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тъпление към момента на извършването проявяват безотговорност и лекомислие върху
поведението си, 38% от извършителите на убийство и 47% от извършителите на грабеж
възприемат опасността от наказание като абстрактна, незначителна или неосъществима. Това свидетелства не само за дефектна социална оценка на своето поведение, но и
за повишено емоционално напрежение, стрес, изкривяващ оценката на ситуацията. При
терористите липсва безотговорност и лекомисленост към терористичния акт и оценката за него. Емоциите при него са отделни от терористичната дейност; при цялата им
емоционална лабилност, терорът за тях е нещо пределно сериозно. Това дава основание
да считаме, че доминиращите психични защити при терористите се отличават от тези на
повечето извършители на други престъпления, като приоритет в психичната регулация
на последните има потискането, а при терористите водещо място заема рационализацията, отцепването.
Отговорите на много въпроси свързани с изясняването на явлението тероризъм
и неговите проявления се крият в извеждането и изясняването на основни личностни
характеристики на терориста. Терористът се описва като човек, който няма лични интереси, чувства, даже име – всичко е подчинено на една страст – унищожаването на всичко,
което пречи за достигането на идеята – целта. Терорът е начин на живот, който обхваща
човека и го подчинява на себе си. Терорът не може да бъде просто увлечение или хоби,
тъй като терористът-любител ще бъде обречен на провал в конкретната дейност.
Като основен мотив за присъединяване към терористична група се очертава потребността от идентичност. Обикновено членовете произхождат от непълни семейства,
нерядко с проблеми в общуването и участието в традиционните обществени взаимоотношения и социални структури. Терористите обикновено произхождат от рискови
групи, в които семейното функциониране е обременено и авторитетните фигури в него
нямат позитивно структурираща роля. От това произтичат редица проблеми възникващи още при психичното развитие в детска възраст. Липсата на емоционална връзка в
детството обикновено се компенсира с помощта на идеологията, чрез фанатична преданост към идеите, лидерите. Голяма част от тях са изгубили работата си или изобщо нямат
конкретна професия и нямат трудови ангажименти. Чувството за отчуждение, формиращо се при подобни ситуации, заставя индивида да се социализира в общности, които
в една или друга степен и форма му обещават закрила от възприеманата от него като
враждебна външна реалност. Обобщена, тази психологическа черта на терориста може
да се формулира така: той изпитва чувство за потребност от включване в общност от
живеещи със същите проблеми лица, лишени извън тази група от възможност за самоидентификация. Поради тази причина те трудно се отказват от придобитата идентичност
чрез организацията и приемат нападението срещу групата като нападение срещу собствените им личности. Това определя факта, че всяка атака отвън увеличава сплотеността
на членовете в групата.
При изясняването на въпроса за формирането на личността на терориста Олшански се опира на трите модела предложени от Рощин. Първият модел е на психопата-фанатик. Това е човек, който се ръководи от своите убеждения (религиозни, идеологични,
политически) и изцяло счита, че неговите действия, независимо от конкретните резултати са полезни за обществото. Съзнанието е крайно стеснено и е подчинено главно на
емоционалната сфера. Ето защо такъв човек е способен да извърши в зависимост от това
дали неговите разбирания съвпадат с потребностите на обществото както велики дела,
така и огромни злодеяния.
Моделът на фрустрирания човек се основава на бихевиористичните теории за
фрустрация-агресивност: чувството за фрустрация, породено от невъзможността за
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достигане на жизнено важни цели, неизбежно поражда тенденция за агресивни действия. Съзнанието в този случай играе ролята на инструмент в рационализацията на тези
действия, за оправданието им. Много автори считат, че идеологическите съображения
на терористите са „маска“ или „мистификация“, зад която се крият истинските им разрушителни и деструктивни подбуди и цели. Не бива да търсим непременно други цели,
отвъд пряко заявените, защото заявените цели не са символични за тях, а са осмислящи битието им реалност. На практика нашите търсения за разбирането на тероризма се
свеждат до обяснението „заявените идеи са рационализация на деструктивните импулси“, което всъщност може би ни отдалечава от логиката на самия терорист.
Третият модел е модел на човека, произхождащ от ощетяващо семейство. Жестокото отношение на родителите към детето, неговата социална изолация, дефицитът на
добрите отношения могат да допринесат за формирането на озлобена личност. При определени условия хора с такива психологични предиспозиции лесно биха могли да станат инструмент за целите на терористична организация.
От друга страна, основните качества на личността на терориста са описани в литературата като изисквания към членовете на терористичните организации. Изведените
са следните черти-условия на терориста: преданост към делото на своята организация;
готовност за саможертва; издръжливост, дисциплинираност, способност за контрол над
емоциите и инстинктите; безрезервно подчинение на лидера; колективизъм – способност за поддържане на всички членове на групата. По този начин организацията налага
жестоки изисквания към индивидуалността на човека, ограничавайки свободата на личния избор.
Други характерни черти за личността на терориста са постоянната отбранителна
готовност; незачитане на чувствата и потребностите на другите и изключителна погълнатост от самия себе си. Тези качества са сходни на тези на граничната и нарцистичната
личностова организация, разгледани в психодинамичен план. В тази насока Ерих Фром
специално анализира нарцисизма, като една от причините за човешката деструктивност,
съставна част от която се явява тероризмът. Според нас обаче по-скоро става дума за
идеологически нарцисизъм с асоциални черти, отколкото за класическа нарцистична
структура.
Психологичните типове на терористите в определена степен съответстват на четири класически типа темперамент. Терористът-холерик е силен, неуравновесен, възбудим; притежаващ много идеи и емоции, но бързо отказващ се от тях. Отличава се с
голяма жизнена енергия, но не винаги му достига самообладание и често е избухлив.
Този невротизиран екстраверт често е „обичащ хората“, но много лесно принася тази любов в жертва на индивидуалния терор. Външната екстравертност води до ненавист към
широки контакти за сметка на високото ниво на невротичност.
Терористът-флегматик е силен, устойчив, уравновесен, понякога инертен; спокоен,
надежден. Характеризира се със значителни сили и равновесие на нервните процеси наред с малка подвижност. Реагира спокойно, не е склонен към промени на обкръжението,
издръжлив на съпротивление на силни и продължителни стимули. В терористичната организация той се явява емоционалната опора на групата.
Терористът-сангвиник е силен, уравновесен, подвижен. Отличава се с голяма сила
на нервните процеси, равновесие и значителна подвижност. Този човек лесно се приспособява към промените и условията на живот. Той е емоционално устойчив екстраверт
и е най-адаптивният от всички типове. Неговите решения се основават на устойчиви
убеждения.
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Терористът-меланхолик е със слаб тип нервна система – често е пасивен, потиснат.
Придава голямо значение на негативните морални преживявания. Установено е, че сред
участниците в терористични актове съотношението според типовете е: 46% холерици;
32% сангвиници; 12% меланхолици и 10% флегматици.
В социалнопсихологически план, за да се стигне до интегриране към терористична
организация, е необходимо наличието на субективно схващане в съзнанието, че обществото ограничава себереализацията; наличието на субективно схващане в съзнанието
на индивида, че чрез легитимни средства той не може да се впише в мажоритарния социум, поради което за него насилието срещу обществото е основен начин на протест и
средство за себереализация; наличието на параноични схващания за обществото като
творение на злото, срещу което трябва да се води борба с всички възможни средства,
включително и чрез насилие. Масовото престъпление се заражда от радикалното поляризиране на обществото на „съюзник-враг“, което Карл Шмит счита за първооснова на
политиката и войната. Параметрите на социалната действителност са условия за появата
на страх, идеята за отмъщение и възникване на някаква мистична надежда-възмездие.
Разглеждайки в този план социалнопсихологическата характеристика на терориста, логично възниква въпросът: възможно ли е нашето общество, изпитващо криза, да
ражда потенциални терористи. За жалост отговорът е положителен.
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От юридическа гледна точка очната ставка е допълнителен метод за получаване на обяснения и показания и за тяхната проверка. Тя се използва главно в случаите, когато в показанията на обвиняемите, потърпевшите и свидетелите се откриват противоречия.
От психологическа гледна точка тя може да се използва като средство за въздействие
с цел установяване на истината. Върху този процес влияят множество обективни фактори като обстановка и условия на провеждане, както и редица субективни, свързани с
особеностите на когнитивните процеси и личностни характеристики на участниците,
спецификата на комуникативния процес и присъствието на друго длъжностно лице. Изведените изводи и закономерности ще спомогнат за съставянето на модел, допринасящ за
ефективното провеждане на очната ставка и оптимизиране на по-нататъшния ход на
разследването.
Form a legal point of view, confrontation is an additional method for obtaining explanations and
evidences and for their verification. It is used mainly in the cases when there are contradictions found
in the testimony of defendants and sufferers. Form a psychological point of view, confrontation can be
used as a suggestive means aiming at ascertaining truth. There are many objective factors impacting
this process, such as the context and conditions of execution. There are also numerous subjective
factors, which are related to the participants’ peculiarities of cognitive processes and personality
characteristics, the specifics of communicative process and the presence of authority personnel. The
deduced inferences and principles will lead to the establishing of a model that will contribute for the
effective conducting of confrontation and the optimization of investigation’s further development.

Същност и правни аспекти на Очната ставка
Дефиницията на очната ставка в НПК е поставена в Глава ХІV, озаглавена „Способи
за доказване“, в Раздел ІІ „Разпит“, непосредствено след разпитите на обвиняем и свидетел. Очната ставка е способ, действие по разследването, при което водещият разследването задава едновременно въпроси за едни и същи обстоятелства на две лица, в тяхно
присъствие, които лица вече по-рано са разпитвани като свидетели или обвиняеми и
в техните показания или обяснения са възникнали съществени противоречия [9].
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Правните специфики на очната ставка визират обстоятелствата и регламентират
реда за нейното провеждане. Съгласно чл. 143, ал. 1 от НПК „При съществено противоречие между обясненията на обвиняемите или между обясненията на обвиняемия
и свидетелските показания може да се направи очна ставка,“. Съгласно ал. 2 и ал. 3
на чл. 143 от НПК „Лицата, между които се прави очна ставка, преди разпита се запитват познават ли се и в какви отношения се намират помежду си. С разрешение на
съответния орган лицата, между които се прави очна ставка, могат да си задават
въпроси.“ [9]

Характеристики на очната ставка
ка:

Съгласно закона [9], могат да се изведат няколко характеристики на очната став-

Цел – отстраняване на съществените противоречия, възникнали при разпита на
обвиняемия и свидетеля. Извършва се в хода на наказателното производство за престъпление от общ характер и е способ за събиране на гласни доказателствени средства
(обяснения на обвиняемия, свидетелски показания). Извършва се от органа, който изпълнява функцията по процесуално ръководство (в досъдебното производство това са
разследващият орган – дознател, следовател или прокурор).
Време и решение за провеждане – провеждането на очната ставка се прави по
преценка на компетентния орган – дознател, следовател, прокурор. Провежда се на такъв етап от разследването, когато дознателят (следователят) разполага с достатъчно доказателства и може да направи обективна оценка на правдивостта или недостоверността
на показанията или обясненията на лицата в предстоящата очна ставка; Извършва се в
устна форма, което осигурява по-голяма бързина и оперативност в разследващата дейност, както и по-голяма прецизност и достоверност на събраните сведения;
Ред и условия за провеждането Ј – извършва се по строго определен от НПК ред,
обусловен от характера на материалите, които се събират, процесуалното качество на
лицата, които се разпитват, характера на делото, стадия на процеса.
Участници – в очната ставка участват поне още две лица, освен разследващия орган. Възможно е в случаите, когато разпитваните лица не владеят български език – да
се назначи преводач; когато са глухи или неми – се назначава тълковник; при малолетен
свидетел задължително присъства педагог или психолог, както и родител или настойник
– по преценка на органа по разследване; при участие на обвиняем, на очната ставка може
да присъства и защитник; в помощ на дознателя (следователя) той може да осигури присъствието и на свой сътрудник, с цел недопускане на разпитваните лица да се договарят
помежду си със знаци, мимики и т. н.
Изисквания при провеждане
– съпоставените лица да не комуникират помежду си по време на очната ставка, с
изключение на случаите, когато разследващият орган едал своето съгласие за това.
– зададените въпроси трябва да бъдат кратки, ясни, точни, конкретни, в определена
логическа последователност и свързани със същността на делото. Не се допуска задаването на внушаващи въпроси (които съдържат отговори), двусмислени въпроси
(които не се намират във връзка с изследваните в момента факти или тази връзка не
е ясна), подвеждащи въпроси (които подвеждат към отговори, съдържащи твърдения, каквито участниците не са искали да правят).
– при необходимост, на разпитваните лица могат да бъдат прочетени първите им изложения, съдържащи се в протоколите за разпит на свидетел/обвиняем.В подходящ
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момент на участниците могат да бъдат предявени и веществени доказателства,
фотоалбуми, които следва да са на разположение на разследващия орган преди започване на очната ставка, за да не се пропусне удачният момент и ефектът на изненадата.
– с цел осигуряване на процесуалното закрепване на очната ставка е задължително е
да се състави протокол от разследващия орган, съдържащ необходимите по НПК
реквизити (съгл. чл. 128 и чл. 131 от НПК) [9].

Видове очни ставки
В зависимост от лицата, които са разпитвани едновременно от органа по разследване, очната ставка се разделя на следните видове: между обвиняем и обвиняем; между
обвиняем и свидетел (пострадал); между свидетел и свидетел [9].
Общото между различните видове очни ставки е, че те са способ за събиране и проверка на гласни доказателства, но същевремено се различават една от друга, поради различното процесуално положение на участващите лица (свидетели, обвиняеми). Това тяхно качество предопределя различни техни права и задължения, указани в НПК, а оттам
– и различното им психично състояние и поведение при провеждане на очната ставка.
От психологична гледна точка във фокуса на интереса на настоящия материал попадат психичните състояния на лицата участници в провеждането на очна ставка между
обвиняем и свидетел.
Законодателят ясно разграничава изявленията на обвиняемия като „обяснения“, а
тези на свидетеля като „показания“. И двата вида доказателствени средства се свеждат
към устно възпроизвеждане пред съответния орган, натоварен с разглеждането на делото, на конкретни, интересуващи делото факти и обстоятелства. Обвиняемият е лично
заинтересован от изхода на процеса, от това зависи неговото бъдеще като личност. Той
няма интерес от разкриване на пълната истина по делото. Свидетелят обаче е длъжен
да изложи всичко, което знае по интересуващите процеса факти, и може да бъде санкциониран, ако откаже да стори това. Обвиняемият не носи наказателна отговорност за
дадените пред разследващия орган неверни обяснения, докато свидетелят носи тежката
наказателна отговорност, ако не каже цялата истина.
За установяване на психологически контакт със свидетеля (пострадалия) съществено значение има начинът, по който той се предупреждава за отговорността, която носи
при даване на неистински показания. Това изискване на закона може да бъде изпълнено
по различен начин в зависимост от личността на свидетеля (пострадалия) и очакваното му поведение по време на очната ставка. Недобросъвестният свидетел (пострадал),
за който се предполага, че ще се опитва да скрие истината, трябва да бъде предупреден
строго за отговорността, която носи за лъжесвидетелстване. Предупреждението към добросъвестния свидетел (пострадал) трябва да бъде направено много внимателно, като
едновременно с това му се разясни, че законът задължава всеки свидетел (пострадал)
да бъде предупреден за отговорността и че предупреждението не се прави поради недоверие в неговата искреност. Въпреки че за обвиняемия не е предвидена наказателна
отговорност за даване на неверни обяснения, е необходимо да му бъде разяснено, че
действително Законът му предоставя възможност да упражни правото си на защита, но
не е редно средството за защита да бъде лъжа.
Всички тези законови особености създават предпоставки за извеждането на редица
психологически аспекти на очната ставка, намиращи отражение в конфликтни отношения между двете съпоставени лица – обвиняем и свидетел, което детерминира и високото
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емоционално напрежение при провеждането Ј. Важен аспект от психологическа гледна
точка е и откритата, директна среща между обвиняемия и потърпевшия. Пострадалият
е лицето, което в повечето случаи може да даде най-ценни сведения за касаещите процеса факти. Това би подпомогнало да се използва неговото психическо въздействие върху
обвиняемия, с цел самопризнание и разкриване на истината по случая. От друга страна
съществува възможност присъствието на обвиняемия да сломи волята на пострадалия и
това да доведе до още повече въпроси, и до неефективен завършек на очната ставка.

Психологически аспекти на очната ставка
От гледна точка на психологията, очната ставка представлява специфично психологично взаимодействие, което се характеризира с високо емоционално напрежение,
конфликтни отношения, съпроводени от процес на активни психични въздействия,
оказани между участниците.
Очната ставка е специфично специфично психологично взаимодействие, което се развива между три лица, поставени в една ситуация и често имащи разнопосочни
цели. В общуването при очната ставка могат да се обособят три взаимно свързани аспекта: перцептивен, комуникативен и интерактивен. Първият е свързан с взаимното възприемане на общуващите при очната ставка и установяване на взаимно доверие.
В междуличностните контакти процесът стартира с непосредственото възприемане на
външността, маниерите, поведението, речта на другия, следван от внасянето на субективизизъм от страна на възприемащия индивид в зависимост от неговият минал опит,
потребности, желания и нагласи. В резултат индивидът – участник в очната ставка възприема онова, което е социално значимо за него и омаловажава или въобще не отбелязва това, което е незначимо, което на свой ред създава възможност дознателят да окаже
психическо въздействие самостоятелно или чрез помощта на втория участник в очната
ставка върху лицето, което не казва истината. Социалната перцепция подпомага дознателя да направи предварителна прогноза за причините за възникналите съществени
противоречия и за самите лица.
Вторият аспект на специфичното психологично взаимодействие при очната ставка,
комуникативният, съдържа в себе си процес на обмяна на информация между общуващите страни. Ядрото на очната ставка се явяват данните, постъпили от двамата участници към разследващия орган. Основната трудност, пред която е изправен държавният орган е, че участниците в очната ставка умишлено си служат с лъжа поради различната цел,
която имат в коминикативния процес. Следователно част от информацията, постъпваща
от страна на участниците към дознателя, по своята същност е лъжа. Разобличаването
на лъжата в очната ставка е улеснено поради факта, че недобросъвестният свидетел не
е запознат с въпросите, които ще бъдат задавани, което води до непоследователно поведение, характеризиращо се с известна несъответност спрямо променящите се обстоятелства. Освен това отдалечеността във времето на първоначалните разпити създава
предпоставка за възникването на известни паметови дефицити, което детерминира необходимостта отговорите да се измислят на момента, да се подбират внимателно думите
и линията на поведение. Изведените когнитиввни аспекти намират своя израз чрез емоционалния статус на индивида, тъй като предизвикването на силна емоция – страх, вина
или чувство за превъзходство, причинява промени в поведението, които могат да бъдат
забележими и да издават лъжата. Тези емоции предизвикват уникални поведенчески
признаци, които се появяват чрез вербалната, невербалната и паравербалната комуникация (думи, паузи, звучене на гласа, изражение на лицето, движение на главата, жестове,
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пози, дишане, изпотяване, изчервяване, пребледняване и т.н.). Тук разследващият орган
трябва да отдели необходимото внимание и на чувствата, които страните демонстрират:
като чувството на страх от разобличаване и наказание, чувството на превъзходство или
вина, тъй като те са силно информативни както по отношение на наличието на лъжа, така
и по отношение на мотивите, които я детерминират.
В процеса на предаване на информация между двамата участници е важно да се
отчетат механизмите на влияние, които намират своето приложение. За недобросъвестния участник в очната ставка тя се явява благоприятна възможност да окаже значително
психологическо влияние върху добросъвестния участник, с цел той да промени своите
показания (обяснения). По тази причина от съществена важност е водещият разследването да провежда непрекъснато наблюдение върху двете страни и да следи за обмяна на
информация помежду им. Удачно е той да ангажира свой колега с оформяне на протокола
за очна ставка, за да концентрира вниманието си и да не създава предпоставки обмяната
на информация между двамата участници да остане незабелязяна. От друга страна информацията между двете страни може да бъде ценен източник за това кой дава правдиви
показания (обяснения). Това се отнася до случаите, когато самият дознател (следовател)
не е уверен в правдивостта на едните и в лъжливостта на другите показания (обяснения)
[2]. Най-важната страна на подаваната между двамата участници информация по време на очната ставка е „ефектът на присъствието“. Активното психическо въздействие
оказвано върху даващия лъжливи сведения от страна на другия участник е основата на
очната ставка. То играе ролята на преломния момент в разследването. По тази причина
дознателят (следователят) трябва предварително да се е подготвил при избора на лицата, между които ще се проведе очната ставка като е изучил внимателно първоначалните им разпити и другите доказателствени материали по делото. Отношенията между
страните преди провеждане на очната ставка (родство, интимни отношения, отношения
на лична или служебна зависимост, дружба или неприязън, уважение или неуважение,
конфликти, отношения по време на престъплението и др.) са от съществено значение за
решаване на въпроса за или против провеждане на очната ставка. Щателното проучване и на личността (личностовите особености, особеностите на когнитивните процеси,
междуличностните отношения, семейната среда, интереси и др.) на всеки от бъдещите
участници в очната ставка е основна първостепенна задача на дознателя преди вземане
на решение за осъществяването Ј.
Наличието на противоречия в показанията (обясненията) на двамата участници в
очната ставка поражда изначални конфликтни отношения между тях, които имат остър характер и различен интензитет, тъй като се противопоставят психологически несъвместими идеи, намерения и цели [1]. Обвиняемият – участник в очната ставка се
изправя пред пострадалия, който често разполага с най–достоверната информация за
събитието на престъплението. Това предизвика редица негативни емоции като страх от
разобличаване, неприязън спрямо пострадалия и може да доведе до проява на агресивно поведение. Форматът на очната ставка разколебава самоувереността на обвиняемия,
поради факта, че разследващият орган очевидно разполага с доказателства за вината му.
От друга страна обстоятелството, че се провежда очна ставка, индикира на обвиняемия,
че не всичко е решено и че моментът да разколебае държавния орган в своята вина е
настъпил. Той осъзнава необходимостта да приложи различни техники за въздействие
върху потърпевшия, с цел последният да промени показанията си в полза на извършителя. Способите за това влияние са различни и варират от всяване на страх у пострадалия
чрез интонация, думи, действия, дори чрез закана за саморазправа при по–агресивните
обвиняеми до предизвикване умишлено на съчувствие у жертвата чрез мимики, жесто-

...
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ве, оплаквания. Пострадалият от своя страна, е възможно да не се е срещал до този
момент с извършителя след събитието на престъплението. Срещата с извършителя често
и неминуемо провокира у свидетеля емоции като гняв, силно безпокойство от присъствието на извършителя, страх, както и желание за изобличаването му и справедливото му
наказание. Свидетелят от своя страна, също както обвиняемият, осъзнава, че целта на
очната ставка е да докаже своята правота и да въздейства на обвиняемия, с цел последният да направи самопризнание. Способите за влиянието са различни: от гневна реакция
с думи и жестове до убеждаване на обвиняемия да направи разкритие за престъпната си
дейност чрез демонстриране на емпатия. Това поражда негативни преживявания у двете
страни и високо емоционално напрежение, както за тях, така и за разследващия орган.
Конфликтът при очната ставка между потърпевш и обвиняем най-често е междуличностен и деструктивен, като общуването е съпроводено с оскърбления, дискредитация
и унижение, проявено както между участниците, така и към разследващия орган. Значително по-рядко конфликтът приема характера на креативен, при който се установява, че
противоречията между двете тези е възможно да се дължат на неумишлени действия, а
на обективни фактори (невъзможност за възпроизвеждане, забравяне), или конструктивен, когато се създава възможност за рационално обсъждане на противоречията и причините, които са ги породили.
Следствената ситуация е динамична информационна система. Като участник в тази
ситуация, при това в присъствието на още две лица, дознателят (следователят) също
предава информация. Практиката показва, че дадени обстоятелства от разследваните
престъпления, особено когато те са квалифицирани като тежки съгласно НК (убийства,
грабежи, изнасилвания, тероризъм, пътно – транспортни произшествия с жертви и др.),
пораждат дискомфорт и нерядко емоционално дестабилизират разследващия орган. Въпреки това разследващият орган е длъжен да запази спокойствие, да бъде убедителен и
всяващ респект у съпоставените при очната ставка лица като остане обективен и безпристрастен до приключване на случая. Неговото психично състояние не може да става
достояние на участниците в очната ставка, тъй като пряко би повлияло обективността
и успешността на досъдебното производство. Дознателят (следователят) е длъжен внимателно да прецени дали да използва веществените доказателства или дадените вече
показания (обяснения) и в кой момент от провеждане на очната ставка да стане това с
оглед запазването на следствената тайна и постигане на максимален ефект на влияние и
психическо взаимодействие.
Третият аспект на специфичното психологично взаимодействие при очната ставка, интерактивният, третира организацията на взаимодействието между общуващите
индивиди в очната ставка. Очната ставка се явява единствената възможност за разкриване на истината за престъплението чрез отстраняване на съществените противоречия в
показанията (обясненията) на двамата участници. Установяването на истината чрез субективните възприятия на други лица, е сложен процес, тъй като тези възприятия могат
да бъдат непълни, а понякога и умишлено представени невярно. За целта е необходимо
извеждането на такива прийоми, които биха могли да активизират психическата дейност
на лицата и да гарантират относителна пълнота и истинност на възпроизведените факти,
интересуващи органите на разследването. Психологическите методи на въздействие, използвани от страна на дознателя (следователя) създават условия да се получи от всеки
участник в очната ставка правилна и пълна информация за фактите на конкретното престъпно събитие, които интересуват органа по разследване и обезпечават необходимото
въздействие върху лицето, което умишлено иска да скрие истината. Изведени са редица
принципи на психологическо въздействие, чието спазване повишава ефективността на
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метода. От юридическа гледна точка е необходимо да се спазват процесуалните правомощия с оглед зачитането на правата на лицата, участници в очната ставка. От психологическа гледна точка е наложително предварително планиране и прогнозиране на процеса на въздействие, както и отчитане на закономерностите на протичане на когнитивните
процеси и факторите, които оказват влияние върху тях като времеви период, емоционален, психичен и физиологичен статус на индивида, а така също и неговите личностови
особености като характер и темперамент. На тази база се извеждат конкретните факти,
които стимулират и дават насока на мисловните и паметови процеси, посредством асоциации от различен тип. Освен това продължителността, интензивността и методите на
въздействие трябва да се подбират с оглед на възможните изменения, които предизвикват в състоянието на лицата, участници в очната ставка.
Основните методи на психологическо въздействие [11], които намират приложение при очната ставка, са:

– Метод на информиране – това е целенасочено съобщаване от водещия разследването на факти, събития и знания с цел активизиране на паметовите процеси на участниците, промяна на техните нагласи и на емоционалното им състояние. Съобщаването на значима информация повишава психическата активност на личността, обект
на въздействие и насочва нейната мисловна дейност, но за целта данните трябва да
са много внимателно подбрани и да са представени по начин, съответстващ на личностните и интелектуални особености на реципиента. Методът е удачен и тогава,
когато е необходимо да се промени емоционалното състояние на определено лице,
което се намира в състояние на силна възбуда и притеснение, което от своя страна
възпрепятства както съобщаването, така и възприемането на нова информация. В
този случай внезапното съобщаване на значима информация създава интерес, предизвиква силни емоции и пренасочва вниманието чрез постепенното му превключване в посока от първоначалното концентриране върху собствените емоционални
преживявания към нови релевантни факти и събития.
– Метод на убеждението – това е главният метод за въздействие, който се характеризира с два аспекта: от една страна чрез оказване на разностранно влияние върху
личността се формират определени нагласи и схващания, а от друга се стимулира и
насочва личностната активност. Основните му компоненти са: информиране, разяснение, доказване и опровержение. В досъдебното производство успехът на този
метод зависи в най-голяма степен от силата на въздействието, от индивидуалните
особености на участниците и от интелектуалното и емоционалното състояние на
лицето, което убеждава.
– Метод на внушението – този метод трябва да се разграничи от „внушаващите въпроси“, категорично забранени от НПК в досъдебното производство. В случая внушението се явява едно от средствата за взаимно влияние в процеса на общуване между участниците в очната ставка. Съществуват индивидуални различия по отношение
на степента на внушаемост, която варира в зависимост от пола, образованието, типа
нервна система и социалната роля на личността.
– Метод на мисловните задачи – по своята същност той представлява процес на поставяне на задачи под формата на въпроси пред участниците в очната ставка с цел
активизиране на мисловния процес. Въздействието се постига като във въпроса допълнително се поставят въпросителни частици на съмнение, недоверие или дори
убеждение, например: „Нима не сте били на това място?“ [12] и неговото задаване е
съпроводено с предаване на еднозначна информация по невербален и паравербален
път, което подсилва ефекта на въздействието. С помощта на тези въпроси се цели активизиране на процес на самоанализ и на избор на съответен поведенчески модел от
страна на участниците в очната ставка. Този метод успешно се използва при разоб-
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личаване на лъжливи показания, предоставени както от свидетели, така и от обвиняеми при условие, че е спазени принципите за своевременно, директно и изненадващо
задаване на въпросите. Разглеждането на очната ставка като специфично психическо
общуване с трите му взаимно свързани аспекта – перцептивен, комуникативен и интерактивен, поставя въпроса за комуникацията по време на общуването.

При провеждане на очна ставка между обвиняем потърпевш са възможни редица рискове. Въпреки изминалото време от престъплението, форматът на очната ставка
предполага възстановяване на събитието, което от своя страна поражда силни негативни
емоционални преживявания у потърпевшия като страх, безпомощност, чувство за вина,
гняв, срам, неувереност, тревога, потиснатост или отричане на случилото се. Ето защо,
при взимане на решение за провеждане на очна ставка е необходимо да се разгледат всички аспекти чрез всестранен и обстоен анализ на материалите по делото, както и да се
направи прецизна оценка на психичния статус на потърпевшия; конкретната жизнена
ситуация, в която се намира жертвата при започване на разследването; характер и особености на връзката с извършителя; оценка на престъплението от страна на потърпевшия и негови близки; особености на поведението на потърпевшия преди извършване на
престъплението. От юридическа, а така също и от психологическа гледна точка очната
ставка между обвиняем и потърпевш е препоръчителна в случаите, когато показанията
на пострадалия са достатъчно всеобхватни по своето съдържание и се отнасят до цялото
събитие на престъплението или до съществени обстоятелства от него и когато са налице
известни гаранции, че потърпевшият ще заеме активна позиция и показанията му ще
повлияят върху обвиняемия за отказ от лъжливите обяснения.
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Трафикът на хора е една от най-сериозните форми на потъпкване на основните човешки
права. Този феномен е резултат от сложни и многообразни причини: лична и семейна история; психологически характеристики; исторически, социални и културални особености.
Икономическата нестабилност и упадък, както и свързаните с тях загуби на достатъчен
доход за икономическо оцеляване значително допринесоха за маргинализацията в обществото. Тези фактори повишиха уязвимостта на жертвите по отношение на нелегалния
трафик и експлоатация. Начин да се противодейства на това жестоко престъпление е
разбирането на неговата природа и причините, които правят съществуването му възможно. Реалните и активни действия в подкрепа на пострадалите и потенциалните жертви,
добрата информираност относно опасностите от трафика на хора ще намалят броя на
жертвите му и ще помогнат за преодоляване на негативните нагласи по отношение на пострадалите от трафик, което влияе върху ефективността на тяхното възстановяване.
Human trafficking is one of the most serious forms of violation of essential human rights. This
phenomenon is a result of complex and versatile reasons: personal and family history; psychological
characteristics; historical, social and cultural specifics. Economical instability and recess, as well
as the losses of enough income related to them, contributed to a significant degree to societal
marginalization. These factors increased the victims’ vulnerability regarding illegal human trafficking
and exploitation. One way of counteracting this brutal crime is the understanding of its nature and
the reasons that made its reification possible. The real and robust actions in support of sufferers and
potential victims, the good knowledge about dangers of human trafficking will decrease the number
of victims. It will also advantage the overcoming of negative attitudes towards human trafficking
victims, which in its turn affects the effectiveness of their recovery.

Въведение
Трафикът на хора е престъпна транс-национална дейност, чието развитие се характеризира с изключително голяма бързина и интензивност. Установено е, че международният оборот от сексуален трафик, въвличащ жени и деца в робство и проституция, възлиза на 15 билиона долара годишно, което го прави сравним само с този от търговията с
наркотици.

...
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Причините за появата на трафика на жени и за неговото увеличаване са комплексни: лична и семейна история, психологични характеристики, исторически, социални и
културални особености. Посткомунистическата реалност, липсата на закони и хаотичната държавна структура създадоха условия за възникването и интензивното развитие
на многобройни и разнообразни по своята същност печеливши престъпни дейности.
Разделянето на Европа на две части, изолирани една от друга – Източен и Западен блок,
липсата на възможности за комуникация, възпрепятстването на свободното пътуване
зад граница, спомогнаха създаването и поддържането на нереален негативен образ за
страните извън социалистическия блок. В същото време, като реакция на официалната пропаганда, между хората беше разпространено схващането, че Западна Европа е
място, характеризиращо се с отлични условия за живот и възможности за реализация.
Дългогодишната изолация на бившите комунистически страни оказва и до днес своето
влияние върху населението, чиито материални възможности са ограничени, интересите
повърхностни, а образователното и социално ниво – ниско. Липсата на информация и
на възможности за изграждане на реалистична представа за западните общества подхранва мита за идеализирания образ на просперитета и свободата. Това разделяне на
света на черен и бял се опосредства и от психологическите механизми – разцепване и
проекция, които умело бяха използвани от редица институции. Всички трудни, болезнени и объркващи въпроси, свързани с насилие, социално и полово неравенство, бедност
и дори секс, несъответстващи на идеализирания обществен образ, биваха отцепени и
проектирани, потиснати и рационализирани, бяха приписвани на Западните общества и
отричани като характеристика на социалистическите [9].
Гореспоменатите механизми на изтласкване и рационализация се прилагат днес по
отношение на този болезнен за обществото проблем – трафика на жени. Продължителното отричане на проблема от страна на институциите, липсата на релевантни публични
дискусии, както и пренебрегването на изведени статистически данни, допринесоха престъпните организации безпрепятствено да осъществяват своята дейност.
Фокусът, поставен в настоящия материал, визира трафика на жени, а целта на доклада е извеждане на обуславящите явлението фактори и причини, както и анализ на
виктимологичните аспекти на жертвите. Материалът съдържа и опит за дефиниране на
ефективни механизми за противодействие на разглеждания проблем, чиито жертви са
предимно жени, подложени на сексуална експлоатация.
Юридически аспекти, същност и фактори
Наказателният кодекс на Република България инкриминира деянието трафик на
жени и го разглежда като елемент на трафика на хора. От Раздел IX, чл.159 а, ал.1 от НК
може да бъде изведена следната дефиниция на трафик на хора: „Набирането, транспортирането, укриването или приемането на отделни лица или групи от хора с цел
да бъдат използвани за развратни действия, за принудителен труд, за отнемане на
телесни органи или за да бъдат държани в принудително подчинение независимо от
съгласието им“. Наказанието, което е предвидено за горепосочените деяния е лишаване
„от свобода за срок от една до осем години и глоба до осем хиляди лева“. В случаите,
когато деянието по чл. 159а, ал.1 е извършено спрямо малолетен или непълнолетен; чрез
използване на принуда или въвеждане на лицето в заблуждение; чрез отвличане или противозаконно лишаване от свобода; чрез използване състояние на зависимост, наказанието е от две до десет години лишаване от свобода и глоба от десет хиляди лева (чл.159а,
ал.2). Законодателят е предвидил наказание от пет до петнадесет години лишаване от
свобода и глоба до двадесет хиляди лева в случаите, „когато деянието представлява опасен рецидив или е извършено по поръчение на организирана престъпна група [4].
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Основните фактори, които обуславят
трафика на жени могат да бъдат разделени в няколко групи
Обществено-икономически фактори

Преходът към пазарна икономика дестабилизира в значителна степен икономическия статус, както на макро ниво, така и по отношение на платежоспособността на гражданите в частност. Безработицата се повиши драстично, което оказа своето реципрочно
влияние върху нивото на бедност на населението – приблизително 75% от българите живеят под нивото на бедността, а 65% от дългосрочно безработните жени са на възраст
между 18 и 30 години. Гореизброените аспекти, възникнали в резултат от нестабилното
икономическо и финансово положение доведоха до пренареждане в ценностната система и извеждането на преден план на материалните ценности. Дестабилизираната държавна власт в условията на преход и неефективното функциониране на институциите, от
друга страна, които трудно осъществяват контрола над престъпността също рефлектират върху утвърждаването на организираната престъпност и развиващата се паралелно
с нея корупция. Допълнителен и значим по своята същност фактор е и неадекватното на
престъпността законодателство, което е в процес на осъвременяване [7].
Географски фактори

При осъществяването на трафика на жени географското положение на България се
явява преимущество. Като кръстопът между Европа и Азия, от България тръгват канали
в различни посоки – на запад през Сърбия, Румъния, Чехия, Полша и Унгария към Германия, Белгия, Холандия; на юг – през Македония към Италия, Гърция и Турция.
Социални фактори

Ниското образователно ниво и социален статус предопределят наличието на повърхностни познавателни интереси, което допълнително се задълбочава от липсата на
достъп до надеждни източници на информация (телевизия, преса, интернет). Това от
своя страна е предиктор за лесна внушаемост, доверчивост и повишава възможността за
манипулация.
Личностно-психологически фактори

Неприемането на установения полово-ролеви стереотип от една страна и липсата
на възможности за изява, ограничените реални перспективи за професионално развитие
и промяна на социално-икономическия статус от друга, детерминират формирането на
малоценностни преживявания, понижено самочувствие, неувереност, нерешителност,
повишена тревожност, маргинално отношение, неудовлетвореност. Това предопределя
стартирането на процеса на търсене на алтернативи и пряко влияе върху взeмането на
решение за работа в чужбина, което е една привлекателна възможност за младите жени.
Това решение често пъти е импулсивно, а емоциите, които го съпровождат позитивни.
Възрастови и травматични фактори

Юношеството е периодът, свързан с настъпване на радикални промени, засягащи
всички сфери на човешкото функциониране. Една от целите на тази трансформация е
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формирането на его-идентичност, на способност за създаване и поддържане на пълноценни интимни и сексуални отношения. Юношите стават по-малко зависими от родителите си и се насочват към постепенното отделяне от семейството, към формиране на самостоятелност и независимост. Ако в този сензитивен период семейството и обществото не предоставят на децата си нужната подкрепа и позитивни модели на подражание,
юношите са изправени пред необходимостта самостоятелно да преработят негативните
преживявания, свързани с болка и агресия, както във външния, така и във вътрешния си
свят, без да разполагат с необходимите ресурси. Това се дължи на липсата на добър външен опит със семейството от една страна, и на липса на обекти, които да могат да интернализират, от друга. Тези юноши използват защитни механизми като демонстриране на
самоувереност, разцепване и проекция на непоносимото, рационализация и потискане.
В резултат от това се формира повишена тревожност, обърканост на когнитивно и емоционално ниво и чувство на неудовлетвореност. Поведението им често е импулсивно, а
самооценката – демонстративно компенсаторно завишена.
Наличието на минал травматичен опит прави преживелите го много по-уязвими
да попаднат в нова ситуация на насилие. Хората с травматична идентичност, вследствие
преживяно насилие, често несъзнавано се стремят да пренаредят и преповторят събитията от живота си с цел да ги променят към по-добро. Така работата в чужбина се превръща в представите им във възможност да поправят миналото си и да започнат живота си
отначало. Травматичното преживяване води до създаване на идентичност и поведение
на жертва, което е често наблюдавано при проституиращите. Тази специфика има голяма
значимост при обяснителния модел на механизмите на трафика на жени [10].

Рискови групи
Различават се наколко рискови групи, изведени посредством изследвания, проведени от институции и организации, имащи отношение по проблема.
Изследване направено 2003 г. от Фондация „Асоциация Анимус“, върху 50 случая
на жени, върнати от трафик, показва, че повечето жертви са преживели насилие в семейството (43,5%): домашно насилие–17%; домашно насилие, включващо инцест–13%;
домашно насилие и сексуално насилие в късно детство–13%; разделени/разведени родители /без данни за домашно насилие/–13%; сираци–4,3%; с един родител–25,7%; самотни
майки с повече от три други деца–8,7%.[9]
Най-често стават жертви млади момичета, често непълнолетни, от населени места
с малобройно население, намиращи се в непосредствена близост до граничните райони. Силно рисковите гранични зони са: североизточна (Добрич, Варна, Видин, Русе) и
югозападна (Благоевград, Кюстендил, Кърджали, Петрич). Ограничените възможности
за професионална реализация (селскостопански труд или ангажиране в някое местно
производство) след завършването на основното образование, както и ниската степен на
социална ангажираност, правят лицата от тази група безпомощни и зависими. До голяма
степен това се дължи на ниското им образователно ниво и липсата на социален опит и
зрялост. Механизмът на включването на тези момичета в трафика на жени се характеризира с използването на нискоструващи и елементарни стимули, чрез които се задоволяват техните потребности. Повишената им внушаемост и доверчивост създават предпоставки за безпрепятствено формиране у тях на чувство за зависимост от трафикантите, а
те на свой ред в последствие използват това като предпоставка за вменяване на чувство на
безпомощност у момичетата и техните семейства. Отвличането на жертвите може да има
групов характер и да се отличава с особена дързост – често обектите са отвличани от ули-
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ци или дискотеки. Целта на трафикантите е да постигнат пълно объркване чрез предизвиканото чувство на страх, безизходица и зависимост по повод физическото оцеляване.
Друга рискова група са момичетата от ромски произход. В литературата са описани случаи на момичета, които са продавани от своите родители или роднини. В част от
ромските общества е приета търговията с жени с цел брак или за работна ръка. Често
покупката на жена е с цел извличане на печалба от нейния труд. Един от най-доходните
начини е проституцията в чужбина. Отвличането на жена и продажбата Ј в мрежата от
сводници е и форма на родово отмъщение.
Към разнообразните рискови групи могат да се прибавят и момичетата от сиропиталища, детски интернати, общежития към училища и университети. Тази група намира
мястото си в настоящия материал поради факта, че нейните представители са лица без
родителски надзор, без възможност да усвояват позитивни модели на поведение, често
дори и базовите им потребности са непълно задоволени, с доминираща материално-прагматична ценностна ориентация.
Групата на жените, които са въвлечени в проституция на територията на България
също може да бъде отнесена към рисковите, тъй като рано или късно те се оказват извън
страната ни. Разликата тук е, че представителите на тази група често са известени за целта на пътуването и същността на работата, която ще са длъжни да извършват зад граница.
Именно поради тази причина злоупотребата с тях на територията на чужда държава е
улеснена и се изразява в отнемане на всичките им средства и документи, засилване на
контрола и насилието, неспазване на предварителните уговорки и обещания за добро
заплащане. Подобно на всички останали и те загубват своята автономност, макар че са
били наясно с целта на пътуването си.
Изводите, които могат да се направят въз основа на проведените изследвания показват, че в повечето случаи става въпрос за момичета в юношеска възраст; жени с минал
травматичен опит – домашно насилие, сексуално насилие или инцест; деца от домовете
за сираци, както и деца с много сиблинги и само един родител. Липсата на образование,
социален опит и компетентност, както и твърде лесната внушаемост на момичетата ги
прави твърде доверчиви и уязвими. От своя страна преживяното насилие в семейството
или в домовете за отглеждане оставя своите следи под формата на чувство за вина, чувство
на безпомощност и срам, което предопределя и ниското самочувствие, малоценостни изживявания и ниска себеоценка. Това води до промяна в междуличностните взаимоотношения, самодеструктивно поведение, злоупотреба с психоактивни вещества. Всички тези
емоции и събития съпътстващи живота им съществено допринасят за лесното превръщане
на момичета в жертви. Травматичната идентичност на жената, въвлечена в проституция
често се формира в ранно детство, като резултат на преживяна, но нелекувана психична
травма. По-късно, независимо от конкретните причини, фактори и контекст на въвличане
в проституция (трафик) жената автоматически се превръща в обект на насилие. [10]

Механизъм на „пречупване“ на жертвите на трафик
Трафикът на жени не се ограничава само до сексуалната експлоатация, обхваща още
робски трудови практики и насилствен брак в чужбина или друг град, но принуждаването към проституция е най-жестоката му форма, която изчерпва личните ресурси на
жертвите и възпрепятсва възможностите им за справяне и контрол над ситуацията. Според изследователите на проблема, срокът, който е необходим на сводниците за пречупване на жертвите е приблизително 6 месеца. В този период настъпват трайни когнитивни и
емоционални изменения в личността.
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Прецизно и дългосрочно разработвана, манипулативната схема, използвана при
трафика на жени е доказала своята ефективност. Тя има за цел осъществяване на пълен и
безкомпромисен контрол над жертвите.
Прилагането на жестоко насилие, изразяващо се в изнасилвания, мъчения, побой,
и глад е първата стъпка на системата за манипулация. Препятстването на задоволяването на базовите потребности е механизъм, със силно влияние върху инстинкта за самосъхранение и прави жертвата неспособна да контролира ситуацията, да проявява воля и
инициативност. Напротив, тя става изцяло зависима, безотказно спазва всички изисквания и безпрекословно се подчинява в името на физическото си оцеляване. Насилниците
използват това, за да принуждават жените да проституират. Налице са директно вербализирани заплахи, касаещи живота на жертвите и техните семейства. Травматичните
преживявания от този период се характеризират с изключителна интензивност и дълбочина, а резултатите от тях са негативни и трудно отстраними.
Втората стъпка на описвания механизъм се свежда до пълно физическо изтощение,
постигано чрез ежедневна интензивна и близо двадесет часова експлоатация на жертвата.
Лишаването от възможност за почивка влияе пряко върху цикъла сън-бодърстване и сломява активността и съпротивителните сили. Свободното време е напълно отнето, което има
за цел ограничаването на контактите между жертвите от една страна, а от друга възпрепятства жената при анализа на ситуацията, при търсенето на алтернативи и решение за изход.
Третата стъпка е осъществяването на пълен контрол и изолация. Целта е да се осуети задоволяването на социалните потребности, което отново създава дискомфорт и психично напрежение. Жертвата е изолирана от външния свят, общуването с други хора е
забранено. Възможна е комуникация само с насилника, което го превръща в единственото
средство за задоволяване на потребността от близост. Това води до изкривяване на представите на жената за него, себе си и заобикалящия свят. Насилникът се превръща в доверен човек, закрилник, с когото може да сподели, на когото разчита в грижата за нейния
живот и здраве (понякога мъченията се заменят с малки жестове на внимание – подаръци,
медицински прегледи). Изгражда се здрава психологическа връзка между жертва и насилник, която трудно може да бъде разрушена в ситуация на липса на алтернативни модели и
роли на поведение. Преки и негативни са последиците върху самооценката на жената – тя
възприема себе си като средство, стока, която може да бъде продавана и чийто живот няма
никаква стойност. Формират се и виновностните преживявания: тя е виновна за случилото се, защото „дължи пари“, тъй като е била купена и трябва да „се изплати“, което обаче
не е в състояние да направи, защото често е препродавана. По този начин се затвърждава
представата, че околният свят се характеризира с насилие, контрол и се елиминира друг
важен мотивиращ фактор – наличието на смисъл от борбата за промяна [9].
Въпреки унифицирания характер на механизма, използван от трафикантите за пречупване на жертвите са налице известни разлики в степента на повлияване. Причината за това са
личностните и психологични особености на жертвите и тяхната индивидуална податливост
на влияние и внушение. Механизмите на манипулиране пречупват жените само за няколко
месеца. Ето защо, от изключително значение е продължителността на въздействието, оказано от трафикантите. Всеки изминал ден на насилие и контрол въздейства върху предишните
представи на жената за себе си и за света и води до тяхното деформиране, което на свой ред
осигурява на жертвата възможност за намаляване на негативния ефект от възникналия когнитивен дисонанс, базиращ се на несъответствие между представа и реалност.
Травматичното събитие причинява сериозни негативни последици в личностно-психологичния статус на жертвите, които неминуемо оказват влияние върху тяхното бъдещо
функциониране. Симптомите, които поражда напомнят тези на психична болест. По–често
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срещаните симптоми са: безсъние, нощни кошмари, внезапно нахлуване на картини и образи, свързани с миналото насилие, умора, неясни мисли, влошаване на паметта и концентрацията, виене на свят, треперене и др. Налице са пасивност и липса на инициативност,
породени от загубата на по-рано съществувалата представа за света като подредено и предсказуемо място. Изпитваните чувства и емоции се характеризират с висока интензивност
и са типични за негативния спектър: вина, гняв, страх, отвращение от себе си, тъга, заради
това, което се е случило, печал, срам, безпомощност. Страховете са общи за всички жени,
преживели трафик. Те се изразяват в преживяване на страх от надвиснала опасност, от загуба на близките, от социална изолация, от бъдещето [5]. Установено е, че поразяващият
ефект на травматичното събитие, чиито причинител е друг човек е по-силен в сравнение
с този, предизвикан от природни бедствия и катастрофи. Преодоляването на травмата е
сложен, многоаспектен и изключително продължителен процес. Ако за пречупването на
жертвата са достатъчни няколко месеца, то за нейното възстановяване, съпроводено от
професионална помощ и подкрепа, са необходими години. Целта на терапията е да се подпомогне жертвата да преработи събитието, да се формират умения за справяне с емоциите,
които споменът за него предизвиква, да се възвърне чувството за автономност, позитивната
себеоценка и увереността, за да може жертвата да се интегрира отново в обществото.
Шансовете за спасение на тези жени са минимални както поради социалната им
изолация, така и поради изчерпаните личностни, психични, физиологични и материални
ресурси. Често клиентите на жертвите им сътрудничат, за да ги спасят. Друг начин е да
станат непригодни за изпълнение на дейността си, например да забременеят или да развият психично заболяване. Опитът за бягство е алтернатива, но рискът при неуспех те
да бъдат подложени на жестока физическа и психическа репресия е изключително голям.
Отчаянието и безнадеждността са факторите, които подтикват някои жени да вземат
решението за бягство, независимо от последствията.
Важен факт за трафика на жени у нас е, че проблемът не свършва със завръщането
на жените. Завърналите се нямат закрила, възможностите им за оцеляване и бъдещото
им развитие са твърде ограничени. Често, вследствие на преобладаващите патриархални нагласи, пострадалите преживяват повторна виктимизация; обвинявани са за това,
което ги е сполетяло, от близките си, своите приятели, институциите и обществото като
цяло. Преживявайки емоционална криза, в резултат на очевидната травма, не след дълго те разгръщат симптомите на Посттравматично стресово разстройство, което от своя
страна възпрепятства нормалното им житейско функциониране. Симптомите на тяхната
психична травма – липса на вяра в бъдещето и загуба на смисъл в живота, невъзможност
за приемане на връзки на доверие, несигурни лични граници и понижена способност за
преценка на опасни ситуации, ги правят по-уязвими по отношение на бъдещи злоупотреби и нов епизод на трафик.

Противодействие на трафика на жени,
въвлечени в сексуална експлоатация
Оказва се, че нуждите на жените, жертви на трафик не отговарят на критериите на
нито една държавна социална програма в България. Следователно, необходимо е задълбочено изследване на потребностите им и разработване на специализирани програми
от грижи за тях, които да включват както насоки за специализирана психотерапевтична
и психиатрична помощ, така и да посрещнат адекватно юридическите и социалните им
нужди. Незначителен е броят на систематичните проучвания върху трафика за сексуал-
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на експлоатация от юридическа гледна точка, които изследват както добрите практики,
така и пречките за ефективна борба с него.
Необходим е по-подробен и сравнителен анализ на приложението на сходни закони
в различните системи на правораздаване. Налице е очевидна необходимост от национални планове за действие, които да отчитат специфичните особености, да се основават
на оценка на настоящите практики и способности и да установят приоритетите с оглед
постепенно нарастваща промяна. Появата на новаторски отговори на равнище НПО
също заслужава внимание и по–подробно обсъждане. Съществуват редица модели за
подслони, които за съжаление не осигуряват висока степен на безопасност; налице са
горещи телефонни линии и други със специфична насоченост към трафика [7].
На европейско равнище голям брой съобщения, резолюции и решения по проблемите на трафика стават достояние чрез различни механизми както на ЕС, така и на Съвета на Европа. Чрез активното съдействие на ОССЕ, Специалната комисия по въпросите
на трафика на хора към Пакта за стабилност и Център СЕКИ в югоизточна Европа е предприето изграждането на значителни способности и компетенции на управленски равнища, в сферата на правораздаването и в неправителствения сектор. Неспираща активност
показват различните агенции на ООН, международни организации, особено МОМ, и
международните НПО, специално „Ла Страда“ и ICMC. Активно българско участие в общата борба срещу трафика на жени се осъществява чрез съвместните действия най-вече
на мисията на МОМ в София, Фондация „Асоциация Анимус“, Фондация „Център Надя“,
правораздаването и специализираните подразделения на органите на реда.
Независимо от натрупаните през последните 10–15 години не малко знания, все още
има доста въпроси, които чакат своя отговор, а появилите се нови предизвикателства са
в процес на изясняване. Бъдещите изследвания трябва да надхвърлят елементарното установяване на проблема, като се насочат към по-нюансирани проучвания на самата организация на трафика, неговите въздействия върху отделните индивиди, родовите връзки
и общностите и да направят критична оценка на инициативите за борба с трафика, както
и да осигурят условия за по-широка гласност на проблема сред обществото.
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ПСИХОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА ДАВАНЕТО
НА ПОКАЗАНИЯ ОТ МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ
ЛИЦА В ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО
ИРИНА ЛЮБЧОВА ЯНЕВА-ДАМЯНОВА*,
ДАНИЕЛА СТОЯНОВА КУЗМАНОВА**
*ст.ас., Институт по психология – МВР, 982 58 91, irinaianev@mail.bg
**н. с. III ст., Институт по психология – МВР, 982 58 58, dkuzmanova@yahoo.com
Целта на доклада е да се повиши сензитивността относно специфичните нужди на малолетните и непълнолетни участници в досъдебното производство. Разгледани са подходящи техники за разпит, чието използване ще осигури даването на достоверни показания,
ще спомогне за избягване на вторичната виктимизация на децата и ще гарантира цялостното зачитане на правата на уязвимата група деца – жертви и свидетели на престъпления.
The aim of the present report is to increase sensitivity regarding the specific needs of juvenile and
adolescent participants in legal procedures. There are examined some suitable interrogation
techniques, whose implementation will secure for the provision of reliable evidence and will contribute
to the avoidance of children’s secondary victimization. It will also guarantee the entire respect of the
vulnerable group of children – victims and witnesses of crime.

Възрастта в психологията е категория, която служи за временна характеристика на
индивидуалното развитие. Понятието психологична възраст означава определена, качествено своеобразна степен на индивидуално развитие.
При правилна организация и провеждане на разпита на малолетните свидетели и
потърпевши от тях могат да бъдат получени напълно надеждни, достатъчно пълни и точни показания.
Пред хората, които провеждат разпит на деца-свидетели, стоят две задачи:
1) да се получи пълно, достоверно описание на случилото се;
2) да се защити психиката на детето, травмирано от преживяното.

За решаването на тези задачи е необходимо разпитващите да притежават знания
за процесите на възрастовото развитие и измененията, които настъпват в психиката и
социалното поведение на детето [1].
За да се получи от детето информация за случилото се, което то е видяло или в което
е участвало, интервюиращия трябва да притежава основни знания в областта на познавателното, емоционалното, мотивационното и социалното развитие на децата.
Какво може да се препоръча на лицата, провеждащи разпит на малолетни или
непълнолетни лица жертви или свидетели на престъпление?

...
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1. Използване на проста и разбираема за детето лексика. Кратки предложения, без отрицание.
2. Въпросите от открит тип са най-малко полезни за събирането на информация за
конкретното събитие, което се отнася за по-малките участници в досъдебното производство. Например на въпроса: „Защо си дошъл днес при мен?“ – детето ще отговори: „Не знам“.
3. Трябва да се задават конкретни въпроси, засягащи обкръжението, лицата и частите
на тялото (в случаите на сексуално насилие).
4. Въпросите от типа „да –не“ водят до това, че детето се опитва да определи, какво
би искал да чуе възрастния, и се старае да отговаря в съответствие с тези желания.
Задавайки такива въпроси, ако това е необходимо, трябва да се обърне внимание на
това, нито тона, нито мимиката, да оказват влияние върху детето. Възрастния човек
е авторитет за детето и то се старае да му се хареса.
5. Не трябва да се пита за това, колко пъти се е случило дадено събитие, защото децата
в тази възраст, даже и да умеят да смятат, не могат да използват тези навици за определяне честота на случващото се. Могат само да различат „много“ и „малко“.
6. Децата още не са овладели навика за определяне на абсолютно (във вид на дати или
час) или относително (до, след, вчера, днес, утре) време. Затова трябва събитията
да се определят в рамките на известни на детето действия (хранене, сън, гледане на
телевизия и др.).
7. Ако повторим на детето един и същ въпрос, то може да помисли, че сме недоволни
от неговия предишен отговор, че отговора е бил неправилен, което да го накара да
промени отговора си.
8. Детето се страхува да не би да не оправдае надеждите на възрастния. Ако то не помни някакво събитие, то не е готово да си признае това. Това означава, че преди разпита трябва ясно да се каже на детето, че то може нещо да не знае или не помни.
9. Трябва също така да се спомене влиянието на нееднократните разпити на детето и
неговата представа за случилото се. Децата в тази възраст не умеят да отделят реалните събития от въображаемите. Ако детето в тази възраст често размишлява за
фиктивните събития, то много вероятно е да започне да говори за тях, като за действителни, обогатявайки ги с подробности.
10. Трябва да се задават на детето най-много общи въпроси от открит тип, които му позволяват свободно и спонтанно да разкаже за престъплението, което важи най-вече
за децата от училищна възраст.
11. В училищна възраст детето е в състояние да разбере по-сложни твърдения и въпроси, но не трябва да се използва юридическа терминология, която може да не се
разбира от детето, може да бъде разбрана неправилно, може да изплаши детето или
да задълбочи чувството на вина [9];[10].

Ефективността на разпита на децата много зависи от уменията на разпитващия да
отчита и правилно да използва тези психологически особености.
Продължителността на разпита не може да бъде еднаква за всички деца, тя се
определя от възрастта и индивидуалните особености на детето. При деца на 3–5 години продължителността на разпита е 15–20 мин.; при деца на 5–7г.в.–20–25 мин.и
при деца на 7–10 г.в. 25–30 мин. Разпитът на малко дете задължително се провежда
съвместно с психолог или социален работник, а за непълнолетен – ако това е наложително [1].

960

Българското списание по психология, бр. 3/2007

Подходящи техники за разпит на малолетни
и непълнолетни – пострадали и свидетели на престъпления
Познаването и разбирането на състоянията и реакциите на детето-жертва предпоставят едно по-адекватно отношение на разследващите органи в процеса на провеждане
на различните дейности, свързани със събиране на информация. Това рефлектира и върху уменията им да контролират и управляват поведението на самото дете.
1. Установяване на контакт
и оценка на нивото на развитие на детето

Място и обстановка на провеждане на разпита
Важно за разследващите органи е да определят подходящата неутрална и приятелска обстановка, в която да проведат разпита на детето. Добре е разпитващият да има
добър зрителен контакт с детето, затова е хубаво да се седне до детето, но не твърде близко, защото то може да се почувства застрашено. Колкото по-малко хора присъстват на
разговора с детето, толкова по-добре. Ако няма специално помещение за провеждане на
разпит, трябва да се постараете да ограничите количеството на присъстващите до двама:
полицейски служител и психолог. Ако подозирате сексуално насилие, трябва да се отчете, че за потърпевшото дете в една по-голяма възраст, може да бъде проблем различието
в половете между самото дете и провеждащия разпита [2].
Първи контакт
Установяването на връзка е важен компонент на всяко интервю с децата. Всъщност
техниките, използвани за установяване на връзка могат драматично да повлияят върху
динамиката на интервюто. Връзка построена върху въпроси с отворен край относно ежедневието на децата и определени минали събития (като ваканция или екскурзия с класа)
помагат на интервюиращите да получат повече информация. Децата, с които е установена връзка с отворени въпроси дават около 2,5 пъти повече детайли в отговор на първото
си самостоятелно изказване, отколкото останалите деца. В началото на детето трябва да
се даде време, за да се почувства комфортно в стаята с помощта на кратък разговор по
теми, избрани по възможност от самото дете. Едновременно с това е необходимо да се
разпознават актуалните потребности на детето и по възможност до се удовлетворяват.
Понякога децата не искат да отговарят на трудни въпроси, опитвайки се да ги отложат за
по-късно и търсят повод за „бягство“.
Понякога разпитващите са доста въодушевени по време на интервюто, с цел детето
да се почувства по-спокойно. Те трябва да бъдат внимателни, когато предлагат на детето твърде приятелска среда, защото така могат да излязат извън безпристрастния тон,
особено ако са свързани например с отчетливо кимане с глава и усмихване или възклицаване само на някои от отговорите на детето. Разпитващите трябва да бъдат разбиращи
и неутрални, трябва да внимават да не се базират на собствена предварителна версия за
случилото се и като следствие да насочват интервюто в полза на своите хипотези [3].
Добре е в началото на интервюто с детето да се установят следните основни правила:
•
•
•
•

Ако не знаеш отговора, не предполагай, само кажи, че не знаеш.
Ако не желаеш да отговориш на някой въпрос, не е проблем да не отговориш.
Ако не разбираш нещо, кажи ми и аз ще го повторя по различен начин.
Ако някой въпрос ти бъде зададен повече от един път, това не означава, че трябва
да промениш отговора си, а само ми кажи това, което си спомняш.
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2. Събиране на информация

Методи за интервюиране на децата
Процедура на когнитивното интервю при децата
Целта на когнитивното интервю при провеждането на разпита на деца е да се подобри процеса на получаване на информация от паметта, т.е. възстановяване на подробности без да се увеличава количеството на неточностите. Трябва де се помни, че детето
е главният участник в разпита и именно то притежава информацията, която интересува
разпитващия. Затова разпитващия трябва да избира последователността на задаваните
въпроси в зависимост от информацията, получена от свидетеля. Препоръчва се поощряването на разпитваното дете, така че то да говори без прекъсване, а помощните въпроси
да се задават само тогава, когато това е действително необходимо.
Фази на когнитивното интервю
Разпита на деца чрез когнитивното интервю се състои от няколко фази. Целта на
първата от тях е персонифициране на разпита и установяване на добър контакт с детето.
В началото трябва да се представите и да започнете разговор на тема, която не е
свързана с възможен конфликт, който детето преживява (това могат да бъдат проблеми в
училище или контакти с обкръжаващите). Може да се започне с въпроси, свързани с интересите на детето или с неговите любими начини за прекарване на свободното време.
Следващата фаза е обясняване целта на разпита. Разпитващия е длъжен да отбележи, че му е необходима подробна информация, а така също и да обясни на детето, че
само то притежава тази информация. Трябва да се каже на детето, че то може да разкаже
за всичко, за което се сети. Затова може директно да се помоли детето да си спомни всички обстоятелства свързани със събитието, които могат да му се струват несъществени
или повтарящи се.
Следващата фаза е свързана с използването на определени видове техники за оптимизиране на паметта. Детето може да се помоли да си спомни всички обстоятелства
около събитието или да се задават конкретни въпроси, които да го провокират да мисли
за това. На този етап на разпита могат да бъдат полезни следните препоръки:
•
•
•
•

На детето трябва да се предостави достатъчно време, за да възстанови контекста;
Въпросите трябва да се задават един по един;
Добре е да се правят прекъсвания (почивки);
Да се почака докато детето възстанови контекста, и чак след това да се продължи
разпита.

Следващата фаза е свободното повествование. Една от целите на тази фаза е определяне на стратегията на следващите въпроси. Затова трябва да се правят кратки бележки и да се отбелязват тези теми, към които можете да се върнете по-късно. Важно е
да не се прекъсва детето по време на неговия разказ. Препоръчва се при това да се повтарят последните изказвания на детето със ваши думи, без да се добавят подробности,
използвайки техниката на активно слушане. Детето може, например да прекъсне разказа
си даже и да има какво още да разкаже. В такава ситуация трябва да се запази търпение и
да не се прекъсва мълчанието, даже и ако има много дълги паузи. Не трябва да се забравя
за това, че тази фаза предшества въпросите, и тишината, като начин за получаване на
по-добре подготвени отговори, ще бъде по-ефективна, ако след това се зададат отворени
въпроси. Когато детето завърши своя разказ, можете да го попитате: „Можеш ли да си
спомниш още нещо?“ – и да почакате още няколко секунди.
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Следващата фаза на разпита са въпросите. Преминавайки към тази фаза, на детето
трябва да се обясни, че ще му бъдат задавани въпроси за подробностите около произшествието.Може да се подчертае, че това може да бъде много трудна задача, за която се
изискват специални усилия и концентрация. Старайте се да спазвате следните правила:
въпросите трябва да бъдат формулирани по такъв начин, че тяхното съдържание да не
внушава отговора на детето, също трябва и да съответстват на възможностите и нивото
на развитие на детето. Когнитивното интервю не означава, че всички въпроси трябва да
бъдат подготвени по-рано, напротив – трябва да се избират и модифицират въпросите в
зависимост от процеса на получаване на информация от паметта.
Постановката на въпросите е свързана с активизиране на въображаеми картини в
разпитваното лице. Когато ние задаваме на детето въпрос за някакъв елемент от събитието, то използва въображаем образ на този елемент и „разчита“ нужната информация.
Всеки път, когато в паметта се създава нова картина, предишния процес на търсене в
паметта се прекъсва. Прескачането от една картина на друга рязко ограничава количеството информация, която детето може да си спомни. Ключът към успешния разпит се
явява правилната последователност на въпросите, позволяващи да се сведе до минимум
количеството на такива „превключвания“. Когато образа вече е създаден, последващите
въпроси трябва да бъдат свързани с него. Чак след като бъде изчерпано описанието на
тази картина, може да се задават въпроси, активизиращи следваща картина.
Във връзка с това се препоръчва следното:
•
•

•
•
•
•

Да се започне с открит въпрос, за да може детето да даде изчерпателен отговор;
Да се обърнете към детето с непосредствено формулирана молба да се постарае да си
спомни, колкото се може повече подробности;
Да се задават въпросите бавно, обмислено, така че детето да може да съхрани в паметта си създадената картина;
Да се задават само въпроси свързани с делото;
Подлагайки на анализ картините, да се задават по-подробни въпроси, чак след като
детето е дало отговор на първия, открития въпрос;
Ако въпроса е останал без отговор, безрезултатно е да се задава в същата форма, подобре е да се формулира по друг начин.

В някои случаи, особено при по-големи деца, в ситуации когато е необходимо да
се получат още повече подробности, свързани с конкретните обстоятелства, може да
се опитате да използвате техниката на обратния ред на спомняне. Детето може да
започне своя разказ от последното събитие или друг важен факт, който вече е бил описан, и после да разкаже за това, какво се е случило преди това. При използване на тази
техника, добър резултат може да даде инструкцията: „Разкажи за това така, все едно
филма започва от края“. Техниката свързана с описване на събитията от гледната точка
на другите участници в събитието, може да предизвика определени трудности, особено
при деца в малка възраст. Ако решите да направите опит, да използвате тази техника,
може да използвате следната инструкция: „Разкажи ми какво би могло да види твоето
мече ако беше там“ [4]; [5] ;[6].
Процедура на интервюто „Стъпка по стъпка“
Интервюто „стъпка по стъпка“ е оригинална интервюираща техника и представлява тренинг за разказване и уточняване. Изследователите препоръчват да се започне
с отворени въпроси и подтици за разяснителни отговори относно неутрални събития,
като например как минава един негов ден, какво ще разкаже за приятелите си от учи-
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лището и др. Такъв тип интервю засилва връзката между детето и интервюиращия и го
подготвя за разбиране на нивото на детайли, което се очаква от неговите отговори. По
време на този етап се обсъждат правилата на интервюто и се изследва нивото на развитие на детето (когнитивни, социални, емоционални и езикови умения). С други думи,
оценяващият използва тези първи разкази като основа, за да прецени до каква степен
детето вниква и описва детайлите на една случка, а също така и като стратегия, за да
му обясни как трябва да се разкаже една история. Докато разказва свободно избраната
от него случка, на детето се показват стратегии за отделяне на пет различни елемента,
присъстващи в разказа: участници, място, действие, разговори (емоционални състояния) и последствия. На детето се обяснява колко е важно да каже всичко, което знае
за всеки един от елементите, когато разказва за случилото се. След това разпитващият
насочва разговора към основната тема по начин, който да не накара детето да се почувства застрашено, препоръчително чрез задаване на отворен въпрос. Целта е детето да
бъде накарано да даде свободен и спонтанен отговор на случилото се. По-малките деца
по-трудно отговарят на такъв тип въпроси и се нуждаят от повече насочване от страна
на оценяващия. Тук разпитващият трябва да окуражи детето да разкаже за случилото,
като му обясни, че разбира, че тази тема е трудна и потискаща. За да бъде достатъчно изчерпателно това интервю, детето трябва да бъде питано периодично „Случи ли се нещо
друго?“, „Какво още си спомняш за...?“ и др. Ако детето е много малко е добре да бъде
въведено в темата, като му се спомене, че родителите му са ни разказали нещо, но без да
се навлиза в подробности.
Децата често приписват на интервюиращия по-добри знания и умения и по този начин се въздържат от изразяване на това, което знаят, очаквайки интервюиращият вече да
знае или разбира какво му съобщават. Децата се опитват да бъдат равнопоставени партньори в разговора повече, отколкото да пресъздадат своите актуални преживявания. За
да се улесни изложението и достоверността му, по време на разказа, на детето трябва да
се обясни, че интервюиращите не знаят детайлите от преживяването му, че е важно то
да разкаже колкото може повече, и че е добре да изразява несъгласия или да коригира
интервюиращия, ако той прави грешки [7]; [8]; [11].
3. Приключване на разпита

Приключвайки разпита, необходимо е да завършите с неутрални теми, несвързани
с насилието. Може да благодарите на детето за неговото участие и старание, да го похвалите, и да го попитате как то се е чувствало. Отговорете на детето на всички въпроси,
които могат да възникнат у него.
Без да претендираме за изчерпателност и завършеност, докладът е по-скоро опит
да се структурира процеса на даване на показания от малолетни и непълнолетни, мотивиран единствено от стремежа за съхранение на психичното равновесие и зачитане на
правата на най-малките и уязвими участници в досъдебното производство.
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ОБЯСНИТЕЛНИ МОДЕЛИ НА БЛУДСТВЕНИТЕ ДЕЙСТВИЯ
ИРИНА ЛЮБЧОВА ЯНЕВА-ДАМЯНОВА
старши асистент, Институт по психология-МВР, 9825891, irinaianev@mail.bg
В доклада се разглеждат основните понятия свързани с разстройствата на сексуалните
влечения, както и това, какво е норма и какво патология в сексуалността. Обръща се внимание на различните обяснителни модели за педофилията – когнитивно-поведенческата
формулировка, психодинамичната формулировка и теорията на Jonh Money. Анализирайки
различните теории за педофилията се отделят и факторите, които влияят върху развитието на дадената парафилия.
The present report examines the essential concepts related to disorders of libido, as well as the criteria
for norm and pathology in sexuality. Special emphasis has been put on the different explanatory
models of pedophilia –cognitive-behavioural, psychodynamic and John Money’s theory. Through the
analysis of different theories in pedophilia are highlighted the factors that affect the development of
certain paraphilic disorder.

Проблемът за психологията на сексуалното престъпление предпоставя този за
сексуалния конфликт изобщо. Ако той означава съзнателното разрешаване на противоречия в правно регламентираната област на сексуални взаимоотношения от лице, достигнало определена степен на биологична и психична зрелост, по общественоопасен и
наказуем начин, то оттук следва, че ще се има предвид само онзи конфликт, който се
реализира в престъпление. Без криминологично значение остава вътрешният сексуален
конфликт, който е израз на нарушената ценностна система на личността, но ненамерил
външен израз. В много случаи обаче неговото разкриване води до изясняване психичния
механизъм на престъпното поведение или социално-психичната характеристика на правонарушителя независимо от характера на престъплението, което е извършил [2].
Особеностите на сексуалната насоченост на личността обуславят характера на
сексуалния конфликт. Но кои са критериите за определяне на нормалната и на отклоняващата се насоченост? Единият е свързан с обекта, а другият – с начина, по който се
удовлетворява влечението. „Определянето“ на обекта става съзнателно върху основата
на индивидуалния и на усвоявания сексуален опит [1].
Норма и патология в сексуалността (граници между нормална и девиантна сексуалност)
Сексуалността се определя като обусловено от половете, поляризирано поведение
на взаимно привличане с комплексен характер. Тя включва съзнанието за собствения и
чуждия пол, половото желание и половото поведение.
Половото поведение е всяко поведение, отнасящо се до половият живот на индивида и свързано с постигането на сексуално удоволствие и/или репродукция. То може
да бъде обусловено от много и разнообразни фактори, както вътрешни състояния, така
и външни влияния. С оглед на това половото поведение е относително независимо от

966

Българското списание по психология, бр. 3/2007

даден конкретен фактор, в това число и половата ориентация, т.е. то може да бъде дори
несъответстващо на нея.
Половото поведение може да не осъществява прокреативната (репродуктивната)
функция, но да удовлетворява рекреативната (копулативната) функция. Следователно
то е „отклонено“ по отношение на възпроизводствената, но не и по отношение на комуникативно–емоционалната функция. Девиацията е ненормална и неестествена само
по отношение на прокреацията. По отношение на рекреацията обаче, нормално е всяко
полово общуване, което води до еупареуния (оргазъм). Начинът на общуване трябва да
се приема съзнателно и доброволно и от двете страни.
Когато отклонението е относително трайна вътрешна потребност на личността,
което частично или напълно измества обичайното полово поведение, причината е в нарушаване на формирането и диференцирането на пола през онтогенезата, т.е. касае се за
абнормно полово поведение. Тогава се говори за сексуални девиации [3].
Девиациите са трайни промени в насочеността на половото влечение или в начина
на неговото осъществяване.
Най-разпространената концепция за значението и интерпретацията на сексуалните
девиации принадлежи на З. Фройд. Той вижда в девиантните състояния нормални фази
в развитието на детската сексуалност, а персистирането им през зрелостта обяснява като
инфантилна проява – фиксация (изоставане на част от либидото в някоя фаза от психосексуалното развитие) или регресия към детската сексуалност (връщане на психичната
организация на индивида към по-ранни стадии на развитие).
Колкото по-голямо е отклонението от нормалното поведение, колкото по-незряла
е личността, колкото по-силна е сексуалната фиксация, толкова по-оправдан е терминът
„перверзия“. DSM-III-R и DSM-IV наричат перверзията „парафилия“ [4]; [5].
Парафилията би могла да се определи като сексуално поведение, насочено към необикновен сексуален обект или целящо необичаен начин на сексуално стимулиране. В
парафилията сексуалното поведение е преимуществено стереотипно и е ритуализирано.
Девиантният индивид достига сексуално задоволяване само тогава, когато може да изживее сексуалните си отклонения както в действителност, така и във фантазиите си.
Педофилията е „специфично сексуално разстройство, при което сексуалната възбуда се получава от действие или фантазиране за сексуален акт с деца, като това е повтарящ се и предпочитан начин на сексуална реализация“. Формулировката „разстройство
на сексуалното влечение“ не трябва да се интерпретира в смисъла на психично заболяване.

Обяснителни модели на блудствените действия
Обясненията на девиантното сексуално поведение трябва да обхващат не само източниците и устойчивостта на девиантните увлечения, но и условията, при които хората действат в съответствие с тези увлечения. Тъй като сексуалната девиантност приема
различни форми, няма единна теория, която да може адекватно да обясни всички аспекти, но все пак могат да се отделят няколко основни подхода, на които се базират съвременните концепции.
Когнитивно – поведенчески формулировки

Човешкото сексуално поведение, както и девиантното, се развиват съобразно
принципите на насоченото научаване. Една сексуална възбуда предизвикана от девиант-
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ни стимули, се развива по правилата на класическото и оперантното кондициониране
при сексуални контакти [8].
Закрепването на една парафилия става всъщност чрез оперантно кондициониране.
Оргазменото изживяване действа като определено положителен усилвател, следвайки
непосредствено девиантното деяние. Децата или юношите, които имат сексуални отношения с възрастни, когато пораснат също усвояват сексуално поведение с деца и юноши
чрез обуславянето и процесите на моделиране.
Смята се, че обуславящите и/или моделиращите процеси могат да бъдат причина, сексуалните отношения на деца и подрастващи с възрастни да се трансформират покъсно в сексуални отношения с деца, когато въпросните деца и подрастващи съзреят на
свой ред. Първоначалния възбуждащ опит в последствие се допълва от фантазиите за
мастурбация и специфичните сигнали достигат сексуална валентност чрез съчетанието
на сексуална възбуда и оргазъм.
Тези мастурбационни фантазии могат да започнат все повече да се отдалечават от
нормата, което се дължи на изкривяване и избирателност на спомените. Има два механизма на обуславяне, които биха могли да допринесат за влизането на един възрастен човек
в сексуални отношения с дете.
Първо, сексуалните връзки с дете или подрастващ често се изразяват с преждевременна зрялост и засилено сексуално поведение. Теоретично погледнато, ако едно
дете или подрастващ има твърде активно сексуално поведение към връстниците си, това
директно би могло да доведе (служейки като основа за понататъшна обусловеност чрез
фантазиите при мастурбация) по-късно до сексуална възбуда от деца.
Второ, чрез процеси като изкривяване на спомена във времето, детето или подрастващият, който е имал сексуална връзка с възрастен, може да развие фантазии при
мастурбация, които да обусловят сексуална възбуда от деца (например, ако в мечтите си
се виждат в ролята на възрастния).
Това обаче не може да обясни, защо само някои стимули достигат парафиличен
статус.
Marshall [8] развива тази теория, предполагайки че определените стимули са поготови (prepared) към това да станат условни дразнители за сексуална възбуда, заради
тяхната еволюционна релевантност, и че въображаемите актове се развиват в по посока
на девиантното поведение благодарение на процесите на диференцирано подкрепление
и наказание, а също така и достъпност на наблюдаемите и символични девиантни модели.
Има някои свидетелства за това, че сексуалната възбуда може да бъде условно-рефлекторна въпреки, че механизмите на обуславяне могат правдоподобно да обяснят засилването на девиантните интереси, те не обясняват техните източници. Съгласно този
модел, първоначалния опит на сблъсък с всеки готов стимул и неговото използване в качеството на фантазии за мастурбация се явяват случайни, а вероятността да придобият
девиантна условно-рефлекторна възбуда е еднаква за всички хора. Този модел не може да
обясни избора на девиантни фантазии. Според теорията за социалното научаване, хората
имат тенденция да се въздържат от тях, чрез механизма на самонаказване. Този модел не
отделя дължимото внимание на осъществяването на фантазиите в открито поведение.
Моделирането също се смята за процес, който може да доведе до сексуални връзки
с деца, ако по време на детството или юношеството си човекът е бил в такива отношения
с възрастен. Детето/подрастващият чрез наблюдение научава, че възрастните могат да
имат сексуални контакти с деца и го правят, че това им е приятно и че в повечето случаи
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остават ненаказани. Без съмнение, много деца/подрастващи са подведени от възрастния
относно правилността/пристойността на подобно поведение.
Много деца в предпубертетна и пубертетна възраст изживяват сексуална възбуда и
дори оргазъм със свои връстници, без впоследствие да развият влечение към деца и подрастващи. Затова, макар обуславянето и моделирането да са определящи при сексуалното поведение на възрастния към деца или подрастващи, те не могат да бъдат адекватно
обяснени сами по себе си.
Малко вероятно е придобиването на сексуални интереси, навици и представи, които в пубертета са с нарастващо темпо, да може да бъде разбрано отделно от развитието на
социалните очаквания и навиците за саморегулация, имащи своите корени в по-ранното
детство. Този възглед развиват Marshall, Barbaree и Butt, които смятат, че лицата извършващи полови престъпления са по-уязвими към девиантни сексуални реакции заради
дефицита от навици, който е следствие от родителското отхвърляне или родителските
насилствени интеракции [7]; [8]; [9]. Те акцентират върху неспособността за развитие на
привързаност и близост, в резултат на което някои мъже започват да търсят близост в
неадекватни сексуални отношения. Това може да се интерпретира и от гледна точка на
теорията на контрола, тъй като тези които действат в съответствие със своите девиантни
интереси, правят другите жертви на своето поведение, вероятно не им достига здържащото действие на по-широките социални връзки [6].
Психодинамични формулировки

Според ранните психоаналитични теории, на сексуалните отклонения се гледа като
на невротично обусловена агресия, на детски частичен инстинкт, при полиморфно-перверзна нагласа, налична у всеки един индивид.
Schorsch [10] казва, че това са преди всичко страхове на мъжествеността, предизвикани от проблемни отношения с майката, които би трябвало да се неутрализират чрез
девиантни симптомни комплекси.
Идентификацията или процесът на надмощие също е механизъм, чрез който сексуалните отклонения в детството или юношеството с възрастен могат да доведат по-късно
до сексуални отношения с деца или юноши.
Педофилията насочена към момчета е вследствие преживяване на сексуален контакт с възрастен по време на детството/юношеството. Теоретично, за емоционално лишеното момче, сексът с по възрастен мъж може да се преживее като удобен и доставящ
удоволствие. По този начин, чрез механизма на идентификация, момчето може да бъде
предразположено към сексуални отношения с друго момче, когато стане възрастен. Извършителят се идентифицира с момчето, като приемник на чувствата му и може по-лесно да рационализира поведението на детето.
Друга психодинамична формулировка акцентира върху „идентификацията с агресора“
и превръщането на пасивните преживявания в активни – това са средствата, чрез които сексуалната травма се свързва с „перверзията“. Смята се, че перверзните фантазии или действия представляват повторение на действителната травма, насочена към пола на индивида
или половата идентичност. Перверзните фантазии и действия са средства, чрез които индивидът символично се опитва да отмъсти и да властва над сексуалната травма в детството.
Като резултат от индентификацията с агресора, индивидът може временно да превърне пасивната си детска сексуална травма в активно контролиран триумф като възрастен. Предполага се, че детето трябва да е податливо към тази травма и тази податливост се атрибутира
от ранния житейски опит. Крайната симбиоза с майката и недостатъчната идентификация
с бащата, могат да направят детето податливо към тази травма. Взаимоотношенията роди-
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тел-дете могат да създадат Едипов конфликт, който води до бъдеща непълноценност в хетеросексуалното поведение като възрастен. Неспособността момчето да се идентифицира
с бащата може да бъде в резултат от доминирането на майката, и тогава то може да се идентифицира с нея. Инцестозните желания не винаги си отиват, и страха от кастрация може
да наруши нормалните хетеросексуални отношения. Хомосексуалната педофилия представлява инвертиран нарцисизъм, индивидът търси незрели сексуални партньори, които той
възприема като приличащи на него и с които той се отнася така, както е искал майка му
да се отнася към него. Сексуалните отношения с децата изглеждат по-малко заплашващи,
отколкото тези с възрастни, и им позволяват да се почувстват по-могъщи и контролиращи
ситуацията. Други предположения се състоят в това, че влечението на педофила към децата
е нарцистично, отразяващо емоционалната свързаност с образа за себе си като дете.
Съществуват и други теории за възникването на педофилията. Едно от основните
схващания е, че причината за нея е регресията, когато възрастни индивиди подложени
на стрес, се връщат към по-ранен етап от психичното си развитие, в който се чувстват
защитени единствено в общуването с деца.
Тeорията на John Money

Изходна точка в теория на John Money [10] е, че човешката сексуалност възниква
като съчетание на биологични и психични фактори, които в определен отрязък от време
влияят върху неговото развитие. Тази триада – биологични и психични фактори и тяхното въздействие в кризисни периоди, е валидна за възникването на половата идентичност,
на избора на сексуален партньор и на закрепването на т.нар. Lovemaps – сексуално еротичен представен свят (карта на любовта).
Според теорията на John Money [10], развитието на парафилиите започва още в ранното детство, когато се формират първите връзки между секса, любовта и влечението.
Според него, формирането на детската карта на любовта (специализирана програма на
мозъка, насочена към създаването на еротична възбуда и зараждане на любов) се нарушава по такъв начин, че парафилната ориентация става най-вероятна. Това нарушение
като правило води до отпадане на естественото звено между романтичната любов и сексуалното влечение. В резултат половото влечение често се изразява в специфични парафилии, които изобщо не са свързани с любовта или интимността.
Сексуалното девиантно поведение е своеобразен заместител, който дава възможност на парафилния индивид все пак да изживее чувстваното като греховно сексуално
удовлетворение. Той разглежда като особено важни за развитието за сексуалните отклонения изживяванията придобити на осем годишна възраст, т.е. времето на осъзнатата
вече сексуална мисъл.
Теорията на John Money [10] в най-общи линии гласи, че педофил става (поне в някои от
случаите на педофилия) човек, който в ранна детска възраст е загубил друго дете(другарче),
което много е обичал. Детето с такава страст и сила копнее по изгубеното си любимо другарче, че това променя неговата „карта на любовта“. Картата на любовта е източникът на
желания и фантазии в една идеализирана, романтична, еротична и сексуализирана връзка.
По същия начин педофил, чиято карта на любовта се е формирала в периода, в който
е загубил любимо другарче, продължава през целия си съзнателен живот на зрял човек да
търси тази идеализирана връзка с деца на същата възраст като изгубеното си другарче.
Анализирайки различните теории за причините за педофилията, Finkelhor & Araji
[7] отделят четири групи фактори, които влияят върху развитието на дадената парафилия: емоционална конгруентност, полова възбуда, блокиране и деинхибиране.
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Емоционалната конгруентност описва причините, поради които възрастният човек може да изпитва емоционална потребност от сексуална връзка с деца. Към тях се отнасят задръжка в психичното развитие, заради която у възрастния човек се съхраняват детските емоционални потребности, а също така и ниската самооценка, която такива възрастни се стремят да повишат чрез подчиняване на детето на своята воля. Човек, който е бил
подложен в детството си на сексуално насилие, ставайки възрастен нерядко сам встъпва в
ролята на насилник, не само за да се реабилитира, но и за да престане да се чувства жертва.
По този начин педофилните фантазии помагат на човека да се справи с душевната травма,
причинена му в детството, и да се избави от срама и безпомощността, изпитвани през това
време, когато той не е могъл да се съпротивлява на това. Педофилите интерпретират сексуалните отношения с възрастни само в плана доминиране-подчинение.
Теориите за сексуалната възбуда се опитват да обяснят защо именно децата предизвикват полово влечение у дадения възрастен човек. Според Finkelhor & Araji [7] у
много педофили това влечение е в резултат на условен рефлекс, който се появява заради
преживяно в ранното детство сексуално насилие. Сцената на насилието може трайно да
се запамети в детското съзнание и в последствие, да изплува в паметта по време на мастурбиране и да се закрепи като изработен условен рефлекс.
Като друго възможно обяснение служи аномалната насоченост на възбудата, която
Finkelhor & Araji [7] описват по следния начин: „Определен опит от социализацията или субективно усещаща се сексуална депривация, могат да подтикнат хората към това, че те да
свържат определена емоционална възбуда (например, привързаност, бащински чувства) със
сексуална реакция. Наричайки реакцията сексуална, те могат да намерят начин да я подкрепят по пътя на повторението и фантазиите, и по този начин да предизвикат много по-голяма
генерализирана сексуална възбуда, насочена към определено дете или към децата въобще“.
Отговор на въпроса, защо някои мъже реагират със сексуална възбуда от деца,
обикновено съдържа препратка към обуславянето чрез мастурбационни фантазии, като
пряки доказателства за научаването на сексуалната възбуда отсъстват.
Възможно е сексуалното предпочитание да се намира под влиянието на физиологични промени, такива като нивото на хормоните, но направените изследвания на насилниците на малолетни не показват различия в ниво на тестостерон в кръвната плазма
от тези на контролната група. Получени са обаче някои доказателства за наличието на
кортикални дисфункции. Направените компютърни томографии и невропсихологични
тестове на осъдени за полови престъпления, установяват по-чести аномалии в слепоочната област на лявото полукълбо, отколкото при осъдени за неполови престъпления.
Тези данни се съгласуват и с други данни засягащи ЕЕГ аномалии в доминантното полукълбо при педофили и ексхибиционисти, и свидетелстват за това, че при сексуалните
девианти са нарушени механизмите за научаване на сексуалните предпочитания, но това
не обяснява специфичността на педофилските интереси.
Под названието блокировка се разглеждат случаите, когато възрастният не е в
състояние да удовлетвори своите сексуални и емоционални потребности с помощта на
нормални сексуални връзки с други възрастни хора. Тази блокировка може да бъде в
резултат на неформирани навици за общуване, които са необходими за създаването на
зрели хетеросексуални взаимоотношения, неувереност в себе си, неразрешен Едипов
комплекс, липса на надежден партньор или конфликт с него, а така също и негативното
отношение на обществото към такава парафилия.
Последната група фактори е наречена деинхибиране. Този феномен се заключава в
това, че общоприетите забрани за сексуални контакти с деца, при възрастните педофили
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не работят. Към деинхибиращите фактори се отнасят: умствена изостаналост, сенилна
деменция, психози, наркомания или алкохолизъм, стресогенна ситуация и липсата на
обичайните механизми, предпазващи от кръвосмешение.
Четирифакторният модел на педофилията не дава точно обяснение, а само помага
да се систематизират нашите разсъждения на тази тема. Доказателствата в полза на една
или друга причина остават фрагментарни, но потенциална роля може да играе всеки един
от тези четири фактора.
Изследването на Finkelhor & Araji [7] не борави със стандартната дефиниция за педофилията като влечение, а по-скоро се говори за педофилно поведение, което не винаги
е белег за затвърдено полово влечение. Както става ясно факторите, обуславящи половите контакти с малолетни, са различни от половата ориентация на възрастния индивид
към други възрастни индивиди и често пъти изключват въобще съществуването на ориентация към зрял партньор.
Доклада е по-скоро опит, да се даде обяснение на причините водещи до проявата на
педофилия. Няма единна теория, която да може адекватно да обясни всички аспекти на
тази сексуална девиация и не може да се даде еднозначен отговор на въпроса „Какво стои
в основата на блудствените действия?“. Стимулите, които водят възрастните до сексуална злоупотреба с деца, често са скрити дори за самите тях. Формулировката „разстройство на сексуалното влечение“ не бива да се интерпретира в смисъла на психично заболяване. Педофилите са способни да разбират разликата между добро и зло, но при всички
обстоятелства съзнателно избират да вършат онова, което им диктува желанието и нагонът. В поведението им се откриват дълбоко нарцистични подбуди, които най-често са
в основата на психопатното поведение. Сексуалното насилие по-скоро се определя като
био-психо-социално явление със сложен мултифакториален генезис. Този мултифакториален модел е детерминиран от сили, действащи в индивида (онтогенитично развитие),
в семейството (микросистемата) и в културата (макросистемата), в която индивидът и
семейството функционират.
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НАУЧНА СЕКЦИЯ 11
СПОРТНА ПСИХОЛОГИЯ
BDHI – ТЕСТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА АГРЕСИВНОСТТА НА
BUSS – DURKEE – ЕКСПЛОРАТОРЕН И КОНФИРМАТОРЕН
ФАКТОРЕН АНАЛИЗ
МИХАИЛ ЖИВКОВ ГЕОРГИЕВ
доцент, д-р, НСА „В. Левски“, 962 04 58/375; 374, miger@abv.bg
Върху основата на изследвания, проведени с BDHI сред спортисти се разкрива факторната структура на нагласите за агресивно реагиране. Резултатите от експлораторния и
конфирматорения факторен анализ не потвърждават утвърдената в науката и практиката двуфакторна структура на нагласите за агресивно реагиране. Извежданите, като
вторични фактори, активна и пасивна агресивност не е обосновано. Допустимо е извеждането само на общата личностна агресивност.
On the basis of the research, conducted with BDHI among athletes, the factor structure of the attitude
for aggressive behavior is revealed. The results from the exploratory and confirmatory factor analysis
do not confirm the acknowledged in science and practice two-factor structure of the disposition
for aggressive reaction. The drawn up, as secondary factors, active and passive aggression are not
grounded. The drawing only of the general personal aggression is admissible.

Агресия и агресивност – две понятия, които се нуждаят от уточняване. Агресията се
свързва с поведенческата активност, с определени действия, насочени към причиняване
на вреда на друг човек, група от хора, обект, към самия себе си. Агресивността се разглежда като свойство на личността, като устойчива личностна характеристика, диспозиция,
изразяваща се в готовност за агресивно поведение. Готовността за агресивни действия се
обуславя от нагласата на личността да възприема и интерпретира поведението на другия
по съответен начин. Агресивността се свързва с наличието на потенциално възприятие и
потенциално агресивна интерпретация като устойчиви личностни особености [2; 4].
Тестът BDHI на Buss – Durkee е предназначен за изследване на агресивността.
Методиката е създадена от позициите на поведенческия подход, на основата на допускането, че агресивността е личностна черта. Тестът е многомерен и представлява комплексна методика за оценка на нагласите към агресия и враждебност. Състои се от 75
айтема, обособени в 8 субскали и 1 контролна. Отговорите са дихотомни [3].
В процеса на разработване на теста, върху основата на факторния анализ, авторите
обособяват два основни фактора, два основни типа агресивност – враждебност и агресия. Враждебността отразява нагласите на личността да сдържа своето раздразнение,
негодувание, гняв, а агресията отразява готовността за активност, за действия насочени
навън, към другите – обиди, упреци, открити атаки.
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В работите на различните автори двата основни типа агресивност – враждебност
и агресия – се разглеждат като външна и вътрешна агресивност, моторен и когнитивен
компонент на агресивността, открита и потисната агресивност, активна и пасивна агресивност [1]. У нас все повече се налагат понятията активна и пасивна агресивност,
поради което в по-нататъшното изложение ще се придържаме към тях.
С теста BDHI се разкриват обобщени характеристики на агресивността и отделните компоненти в нейната структура. В структурата на агресивността се извеждат:
–
–
–
–
–
–
–
–

телесна агресия, открита атака, нападение (ТА);
вербална агресия (ВА);
ндиректна, косвена агресия (ИА);
агресивна раздразнителност (АР);
опозиционно поведение, негативизъм (ОП);
агресивно недоверие, подозрителност (АН);
ревност и омраза, злоба (РО);
вина след агресия (ВСА).

Скалата вина след агресия е самостоятелна. От останалите 7 се извежда общата личностна агресивност. Върху основата на телесната, вербалната, индиректната агресия и
агресивната раздразнителност се определя активната агресивност, а чрез опозиционното
поведение, агресивното недоверие и ревността и омразата – пасивната агресивност.
Активната и пасивната агресивност, като своеобразни субскали на теста, се извеждат
по-скоро теоретично – чрез анализ на критериалното съдържание на компонентите на агресивността или чрез експлораторен факторен анализ. Утвърдена в науката и практиката,
тази факторна структура не буди съмнение и е често използвана в научните изследвания.
Целта на настоящето изследване е да се разкрие факторната структура на нагласите
за агресивно реагиране, определени чрез теста BDHI.
Наблюдавани случаи–376 (спортисти и студенти от Национална спортна академия
„В. Левски“ – София).
Метод

– експлораторен факторен анализ по метода на главните компоненти и варимакс ротация;
– конфирматорен факторен анализ – съпоставяне и оценка на различни модели, чрез
метода Specification Search [5].

Статистическите анализи са реализирани чрез SPSS 15.0 и AMOS 7.0.
Резултатите от факторния анализ разкриват силна корелация между нагласите за
агресивно реагиране и наличието на един общ фактор, който обяснява 36,8% от дисперсията (табл. 1).
Таблица 1
АР
ИА
РО
ВА
АН
ТА
ОП

F
,708
,678
,659
,649
,545
,527
,430
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Наличието на един генерален фактор дава основание за определянето на теста като
едномоментен и извеждането на общата личностна агресивност.
Върху основата на теоретичните допускания за диференцирането на активна и пасивна
агресивност е реализиран факторен анализ при фиксирани два фактора. Обяснена дисперсия–55,6%. При предварителен анализ върху 276 случая активната агресивност включва ТА,
ВА и ИА, а пасивната – АР, АН, РО. Опозиционното поведение е с близки по стойност тегла
и в двата фактора (0,37; 0,33). Увеличаването на наблюдаваните случаи (376) рязко променя
мястото на опозиционното поведение. То се включва в активната агресивност с факторно
тегло 0,62. Значима промяна се установява и по отношение на индиректната агресивност.
При 276 случая факторните тегла са 0,37, 0,33, докато при 376 случая са идентични–0,48.
Промяната на факторните тегла, в зависимост от наблюдаваните случаи и включването на едни и същи променливи и в двата фактора не дава основание за утвърждаването
на двуфакторната структура на нагласите за агресивно реагиране.
За проверка и разкриване на оптималната факторна структура на нагласите за агресивно
реагиране експерименталните данни са подложени и на конфирматорен факторен анализ.
Допускаме, че съществуват два екзогенни фактора (активна и пасивна агресивност),
които не са ортогонални и корелират помежду си. Всеки от тях се обуславя от седемте
нагласи за агресивно реагиране, в качеството им на ендогенни фактори. Съществуват и
седем неизвестни фактора, които са свързани с остатъчната дисперсия на всяка от тях.
От изведените 104 варианта са анализирани десетте модела, които се характеризират с най-добри показатели.
Критерии за оценка на моделите [6]:
–
–
–
–
–

C – моделиран x2;
AICo – критерии на Akaike;
BCCo – критерий на Browne – Cudeck;
BICo – критерий на Bayesian;
C/df – относителен x2.

Теоретичното допускане, че двата екзогенни фактора се определят еднозначно от
седемте ендогенни, се подкрепя от модела с 22 параметъра. Но моделът с най-добри
критерии за съответствие съдържа 24 параметъра. Телесната агресивност и агресивната
раздразнителност се включват и в двата екзогенни фактора. Моделът с 22 параметъра
е с твърде високи стойности на информативните критерии – AICo и BCCo (14,11; 13,55)
поради което се определя като несъответстващ.
Оценката на моделите чрез „каменистия склон“ на Р. Кетел потвърждава силното
съответствие на модела с 24 параметъра.

Характеристики на модела
Number of variables:
Number of observed variables:
Number of unobserved variables:
Number of exogenous variables:
Number of endogenous variables:

Chi-square = 60,831
Degrees of freedom = 13
Probability level =,000

16
7
9
9
7
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...
Телесна агресия
Опозиционно поведение
Индиректна агресия
Телесна агресия
Вербална агресия
Агресивна раздразнителност
Агресивно недоверие
Ревност и омраза
Агресивна раздразнителност

<–––
<–––
<–––
<–––
<–––
<–––
<–––
<–––
<–––

F2

F1

<––>

F1
F2
F2
F2
F2
F1
F1
F1
F2

Estimate
,103
,302
,633
,103
,592
,510
,475
,616
,223

,753

Заключение
Нагласите за агресивно реагиране, диагностицирани с теста BDHI, корелират значително помежду си и не обуславят чисти вторични фактори. Извеждането на агресивна
и пасивна агресивност не е оправдано. И в двете обобщени нагласи за агресивно реагиране присъстват телесната агресивност и агресивната раздразнителност. Високата корелация между двата фактора (0,75) потвърждава еднофакторната структура, получена
чрез експлораторния факторен анализ. При работа с теста на BDHI е допустимо анализирането на диференцираните нагласи за агресивно реагиране и на изведения върху тяхна
основа обобщен показател – личностна агресивност.
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АГРЕСИЯТА ПРИ СПОРТНИТЕ ЗРИТЕЛИ
Ема ГЕРОН*, Юлия МУТАФОВА-ЗАБЕРСКА**,
Димитрина ФЕНЕРОВА***, Дияна ЗАБЕРСКА****
*Професор, д-р, Израел, **професор, д-р, НСА „Васил Левски“
***ст. ас., НСА „Васил Левски“, ****докторант, Гърция
Изследванията на агресията в спорта обхващат агресивните прояви както на самите
спортисти, така и на спортните зрители. Разкрита е зависимостта и степента на изразеност на агресивните тенденции, техните форми и ролята, която изпълняват. Изследването на спортисти от различни видове спорт, на участници във фитнес-програми, както
и отявлени спортни фенове цели да разкрие в каква степен се проявява: 1) агресията като
форма на поведение; 2) агресията като личностна характеристика; 3) формирането на
мотивацията за агресия. Разглежда се агресията като актуален проблем на различните
видове социална мотивация в съвременния спорт при силно доминантната насоченост на
състезателите към победа „на всяка цена“.
Research of aggression in sport encompasses the aggressive behavior of both athletes and sports spectators.
The dependence and the degree of the expression of the aggressive trends, their forms and the role they
play have been discovered. The research of athletes, practicing different kinds of sport, of participants in
different fitness programs, as well as that of notorious sports fans, aims to discover the extent to which:
1) aggression as a form of behavior; 2) aggression as a personal characteristic; 3) forming the motivation
of aggression are shown. In it aggression is considered as the topical problem of the different forms of
social motivation when there is a dominant direction of the athletes toward winning.

Професионалният спорт привлича, от година на година, все по-многобройна публика. Все по-често хулиганствата и агресията стават център на вниманието на медии и
обществени дебати. Вместо състезателната борба, аудиторията става свидетел на грозни
сцени, предизвикани от зрителите – т.нар. „допълнителен играч“. Ако способностите и
качествата на спортистите се разглеждат от учените като част от неговата култура [10],
наред с правилата и поведението [4], както и начина на живот на групата [4], то агресията
се свързва с нарушаването на системата от норми и правила [1, 2, 8]. Мотивацията за постижение на състезаващите се спортисти води до ожесточение сред отделни индивиди
от публиката, идентифициращи се с любимия отбор и всячески стараещи се да дадат
възможно най-ярък израз и доказателство за своето превъзходство. Подобни прояви са
мотивирани най-често от поставената цел за „победа на всяка цена“, но могат да бъдат
провокирани и от редица социални фактори, напр. медиите, разпалващи страстите и
др. Т.е. агресията при спортните запалянковци може да се свърже с някои особености
на самоуправлението на личността, проявяваща висока, деструктивна активност, чиято
динамика и интензивност „избухва“ или спада спонтанно. Особено ярък е този процес
при наличието на висока степен на очакванията и нивото на аспирациите, когато целта е
значително по-трудна или се усложнява в хода на състезателната борба.
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Присъствието по време на състезание на външни лица – публиката е задължително
условие за социална оценка, но често се използва от треньорите и по време на тренировка. То може да се прояви и като подкрепящ, стимулиращ, и като деструктивен фактор, но
винаги предизвикващ известно въздействие върху изпълнението на двигателната дейност. Според резултатите, получени при голяма част от проучванията, въздействието на
зрителите върху изпълнителите и ефекта от тяхната дейност може да се прояви в различни форми, които често зависят от отношението на зрителите към изпълнителите и към
тяхната дейност. Понякога обаче, при особено напрегнати ситуации дори положителното
отношение на зрителите може да доведе до отрицателно въздействие върху изпълнението. Такива са случаите при „неблагоприятен домакински ефект“. Този негативен ефект
на зрителите върху дейността зависи в голяма степен от индивидуалните характеристики на изпълнителите и от естеството на задачите, които те решават. Когато тези задачи
са трудни или лошо заучени, присъствието на зрителите, като допълнителен социален
стимул, може да предизвика отрицателни въздействия върху процеса на изпълнението и
резултатите от него. Обратно, при изпълнението на добре заучени и леки за изпълняване действия, ефектът на социалното стимулиране, осъществяван от зрителите, може да
бъде твърде положителен. Именно този активиращ ефект от присъствието на зрителите
понякога се използва от някои треньори при организирането на тренировъчния процес.
Влиянието на групата върху индивидуалните мотивации се наблюдава силно и в
мотивациите на спортните зрители. Техните симпатии към определен спортен отбор ги
обединяват в групи, които проявяват обща мотивационна ориентация. Изследвания върху спортната публика [7] разкриват, че освен общите чувства на афилиация към любимия
отбор, спортните зрители обикновено принадлежат и към още някоя малка неформална
приятелска група. Принадлежността към тази група поражда разнообразни социални
въздействия, които допълнително влияят на мотивациите на спортните зрители и на
техните реакции спрямо спортните събития. Проучванията на такива групи разкриват
и степента на тяхната идентичност със съответния спортен отбор. При тези проучвания
са изучавани и възприятията, и оценките на спортните зритли за техния любим отбор,
направени както след поражение, така и след победа. Спортните зрители са мотивирани
обикновено да мислят позитивно за своите отбори (т.е., те притежават висока социална
идентичност) и това влияе по определен, формиращ начин на техните възприятия за самите събития по време на спортното състезание [7]. Основавайки се социалната теория
за идентичността, Дитц Улер и Мърей установяват, че оценяването на спортния отбор от
страна на неговите привърженици зависи от степента на тяхната идентификация с отбора. При слаба идентичност на зрителите-привърженици, тяхната преценка за отбора не
се променя след успех или поражение. Високата социална идентичност поражда винаги
благосклонна преценка за представянето на отбора, която нараства още повече, когато
отборът побеждава. Анализ върху мотивацията на спортните зрители като членове на
специална група представя също и Вен [11].
Самоописанията на спортните зрители върху техните лични преживявания след
победи и загуби на предпочитания от тях отбор, Хърст и др., сочат, че след загубата на
отбора, поддръжниците му сред спортните зрители го преживяват като снижаване на
собствената си компетентност. След победа на подкрепяния от тях отбор, обаче, зрителите изпитват положителни емоции и бурно демонстрират силните си чувства и съпреживяват победата, сякаш те самите са действителни членове на отбора. Степента на
преживяваната идентичност с поддържания отбор определя специфичните отношения
на зрителите към този отбор и техните възприятия и чувства към неговите постижения
и поведение.
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Този проблем е обект и на изследването на Диц-Улър и Мюрел [5], които проучват
отношението между степента на идентификацията на спортните зрители със съответния
спортен отбор и нейното влияние върху техните отношения към този отбор. Субектите
в това изследване са студенти от един американски университет. В продължение на един
семестър те са били анкетирани всяка седмица за техните оценки по отношение на отбора
по американски футбол на университета. Предварително тези студенти са били изследвани за определяне на тяхната степен на идентификация с университета. Въз основа на
получените за това данни те са разделени на две групи: едната – с висока, а другата – с ниска степен на идентификация с университета. Оценките им за спортния отбор са направени въз основа на четири показателя: качество на играта, успешност, интелигентност и
съвършенство на владеене на двигателните навици. Всяка от тези оценки е правена въз
основа на три контекстуални фактора: 1) Въз основа на действителните състезателни резултати; 2) Въз основа на очакваните резултати; и 3) Въз основа на изразеното отношение
на публикациите в пресата към отбора.
Резултатите от това изследване подчертават значителното влияние на нивото на
идентификацията на студентите с тяхната академична общност върху възприятията и
оценките им за футболния отбор на университета. Студентите, чиято идентификация е
във висока степен, оценяват спортния отбор на университета по-положително. Техните
оценки обаче се променят с времето, влияейки се от спортните резултати на отбора и от
отношенията на пресата към него. Студентите с ниска степен на идентификация с университета не променят оценките си в зависимост от тези фактори.
С проучване на мотивациите, които стимулират хората да бъдат и да действат като
спортни „запалянковци“ представя Вен [11]. Той посочва осем общи мотивации, характерни за тези лица:
1) желанието да изпитат удоволствие от стресовото възбуждение и от състоянието на
тревожност при наблюдаването на спортни прояви.
2) желанието за повишаване на самооценката въз основа на успехите на любимия отбор.
3) желание за бягство от личните затруднения.
4) желанието за развлечения.
5) желанието за преживяване на риск.
6) желанието за преживяване на наслада от естетическите ценности на спортните прояви.
7) афилиация – желанието за общуване с други хора.
8) желание за прекарване на времето със семейството (особено силна мотивация при
жените спортни зрителки).

Използвайки специално разработен от тях въпросник, Вен и др. допълнително
измерват относителната интензивност на посочените от тях мотивации при спортните
зрители. Изследваните лица са такива, които 1) предпочитат да наблюдават състезания
по различни видове спорт и 2) които участват и като зрители, и като спортисти. Като потвърждават установения по-рано от Вен 8-факторен модел на мотивациите и спортните
зрители, резултатите от това изследване показват, че най-висока интензивност имат мотивациите за изразяване емоциите на удоволствие и забавление. Допълнително са установени също така различия между зрителите, които предпочитат да наблюдават различни видове спорт. Установено е, че зрителите, които предпочитат да наблюдават индивидуални спортове, имат по-висока степен на мотивацията за естетически преживявания.
При предпочитащите да наблюдават колективни спортове преобладават мотивациите за
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стресови преживявания и мотивацията за бягство. Зрителите, предпочитащи да наблюдават неагресивни спортове, демонстрират силна естетическа мотивация, а любителите
на състезания с агресивни действия най-често са мотивирани от икономически съображения. Изследвайки спортни зрители, които в момента или преди са били спортистисъстезатели и сравнявайки ги с тези, които не са такива, авторите не намират различия
между тях по отношение на използваните мотивации.
Мотивацията за агресия на спортните зрители води до многопосочност на изследванията в тази насока.
Агресията на спортните зрители се проявява както вербално, така и невербално – с
жестове, с физически действия, както и чрез използването на различни крясъци, писъци, обиди, а понякога и разрушителни поведенчески актове като хвърляне на различни
предмети и действия, предизвикващи физически увреждания. Тези агресивни реакции
са насочвани обикновено както към спортистите, които участват в спортното състезание, така и към спортните съдии или към други зрители. Най-често те възникват като
протест срещу решенията на съдиите или срещу действията на конкретни състезатели
или публиката. Понякога агресивните действия на спортните зрители се появяват като
продължение на конфликти, започнали извън спортните събития – конфликти на политическа основа, вътрешногрупови спорове, пререкания на национална или междуградска основа. Агресивните действия на спортните зрители са три основни типа [6]:
1) колективен протест срещу съдийските решения, ощетяващи играчите, които зрителите поддържат.
2) действия на протест срещу нарушения на правилата на играта.
3) разрушително поведение, изразено във физически атаки и други агресивни действия.

Агресията на спортните зрители може да се прояви също така както като враждебна
(реактивна), така и като инструментална.
Анализът на проявите на агресивното поведение на спортните зрители показва,
че агресивните действия, използвани от тях, се различават по своите намерения. Използвайки словесни средства или хвърляйки различни предмети, агресивните спортни
зрители могат да се ръководят от намерението да увредят или наранят други спортисти,
съдии или публиката или да отклонят вниманието на противниковите играчи. В първия
случай те демонстрират реактивна (враждебна) агресия, а във втория – инструментална
агресия.
Повечето от публикациите върху агресията на спортните зрители са посветени на
фактори, които мотивират това поведение. Най-приемливата гледна точка върху този
проблем е, че мотивацията на спортните зрители за агресивни действия е стимулирана
главно от наблюдението на агресивни спортни събития (агресивните действия на спортистите по време на състезанието или непопулярни решения на съдиите). Според Бандура [3] самото наблюдаване на насилствено, враждебно поведение провокира агресия у
зрителите. Ето защо, по-вероятно е, именно при противоборстващите спортове да възникват прояви на несдържаност на зрителите.
В своя публикация върху психологията на спортните зрители австралийските социални психолози Ман и Пиърс [7] също посочват ролята на наблюденията на агресия
по време на спортните прояви като главен фактор, стимулиращ агресивна мотивация у
спортните зрители. Тази роля на наблюдението при възбуждането на агресивната мотивация у спортните зрители се обяснява по два различни начина от отделните автори. Част от
тях твърдят, че наблюдаването на агресивни действия има успокояващ ефект и подтиска
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склонността към агресивни действия. Други пък твърдят, че наблюдаването на агресивни
прояви увеличава вероятността за възникването и у наблюдаващите на такива реакции.
Научно изследване за ефекта от наблюдението на спортно състезание върху словесната агресия на зрителите е извършено от Голдщайн и Ермс. Те сравняват нивото на
враждебност и конфронтация, изразявана словесно от спортните зрители преди и след
състезанията. Изследванията са извършени по време на два вида спортни състезания –
футболен мач и гимнастически турнири – чрез запис на агресивни изказвания на зрителите. Авторите установяват, че само зрителите, наблюдавали футболния мач, са показали забележимо нарастване на словесните агресивни реакции по време на състезанието.
Друг фактор, който, според същите автори, има силно въздействие върху агресивната мотивация и поведение на спортните зрители, е тълпата от зрители. Да бъдеш сред
емоционално реагираща публика, в центъра на една или друга ожесточено спорещи и
афективно конфронтиращи се групировки, е много привлекателно и възбуждащо. От
друга страна, агресивните реакции стават много по-възможни сред тълпата, която прави
индивидуалните агресивни действия анонимни и с това ги стимулира.
Шилинг [9] счита, че допълнителни фактори, мотивиращи агресията на спортните
зрители, могат да бъдат също „търсенето на катарзис“ (душевно успокоение) в анонимната тълпа или желанието да се излезе навън от разстройващата атмосфера на всекидневния живот. Той добавя също, че за някои от зрителите е характерно и желанието за
идентифициране с другите зрители, както и стремежът към получаване на задоволство
от научаването и имитирането на агресивни действия. Това се проявява главно при зрителите, присъстващи на състезания по бойни спортове.
Ман и Пиърс [7] систематизират факторите, които мотивират агресивните действия на зрителите по време на спортни състезания в шест обобщени групи:
1. Индивидуални агресивни предразположения. Изследвания върху индивидуалността и поведението на агресивните спортни зрители разкриват, че повечето от тях са
агресивни и извън спорта и следователно, не спортът е единствената и основна причина за тяхното агресивно поведение.
2. Мотивацията за присъединяване (афилиацията) при зрителите се проявява в тяхното чувство за принадлежност към една от състезаващите се спортни групи, както и
към заобикалящите ги симпатизанти.
3. Влиянието на тълпата като непосредствен социално-психологически фактор.
4. Културният фактор, чието влияние се наблюдава в отделни агресивни прояви, типични за отделни етноси, нации и култури.
5. Видът на спорта. Неговото влияние се проявява в по-високото ниво на агресивните
реакции у спортните зрители по време на състезанията в определен вид спорт, например бойните спортове.
6. Резултатите на състезанието. Факти от изследвания доказват, че агресивните изблици на спортните зрители се проявяват по-често след ситуации на загуба на поддържания от тях отбор.

Допълнителен фактор, който стимулира и засилва агресивната мотивация у спортните зрители, е и непосредственото влияние на групата или на тълпата, към която принадлежат зрителите в конкретното състезание. Ман и Пиърс цитират свое изследване,
основаващо се на интервюта със зрители, очакващи на опашка за билети за футболни мачове. Данните от проведените интервюта показват, че спортните зрители обикновено са
обединени в малки групи от приятели или членове на семейства с общност на преживяванията, както и на отношението към дадения спорт и посещават заедно спортните със-
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тезания. Такива групи имат силно чувство за общност, което позволява на членовете
им често предварително да замислят и да съгласуват групови действия. Мотивацията на
спортните зрители за афилиация към такава група е много силна и определя във висока
степен тяхното поведение по време на самите спортни събития.
Ситуационни фактори като шумът, атмосферните условия и други подобни също
влияят върху нивото на агресивната мотивация и агресивното поведение на спортните
зрители.
В съответствие с действителната Ј роля в спорта, агресията е специфично явление,
което не може да бъде дефинирано само като положително или само като.
Агресията често се интерпретира като отрицателно състояние и се противопоставя на т.нар. морални мотивации. Нейната роля в спорта, обаче, не дава основание за
свързването Ј с такава крайна характеристика. Агресията като мотивация е много често
необходим елемент в състезателния спорт..Тя много често стимулира настойчивостта и
усилията на спортистите по време на тренировки, както и състезателната им страст по
време на състезания. Агресивните реакции на спортните зрители са стимулирани въз
основа на мотивацията за афилиация и от стремежа към идентифициране със спортния
тим, който те поддържат. Тези реакции имат за цел подкрепата на любимия отбор и найчесто не са свързани с чувства на омраза по отношение на другите (играчи или зрители).
Вярно е обаче, че понякога мотивацията за агресия в спорта може да промени истинския
си характер и да се прояви в неприемливи отрицателни форми, изразяващи се в ненавист
към съперниците и опасни физически действия.
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Адаптация на LOT-R – тест за изследване
на оптимизма като личностна диспозиция
Живка Желязкова – Койнова
доцент, д-р, НСА, 962 04 58 /373/, zshivka@yahoo.com
Целта на настоящото изследване е да се адаптира LOT-R (Life Orientation Test – Revised) –
тест за изследване на оптимизма като личностна диспозиция (Scheier, Carver, & Bridges,
1994). Изследвани са 310 лица на възраст от 18 до 66 г.Представят се психометричните
показатели на българския вариант на теста – данни за надеждността и валидността му.
Специално внимание е отделено на факторната структура на LOT-R.
The aim of the study was to adapt LOT-R (Life Orientation Test – Revised), proposed by Scheier,
Carver, & Bridges (1994) to Bulgarian language. A total of 310 subjects aged 18–66 have completed
LOT-R. Psychometric characteristics of the Bulgarian version of LOT-R are presented. Bulgarian
version of LOT-R demonstrates acceptable internal consistency. The factor structure identifies two
components of LOT-R, related to negative and positive expectations.

Диспозиционният оптимизъм е „обобщеното очакване, че в бъдеще ще се случват
добри неща“ [11, стр. 171] – генерализирано очакване за „получаване на положителни резултати и преобладаване на положителни събития в живота на човека“ [3, стр. 27]. Scheier
& Carver [11] предлагат методика за измерване на диспозиционния оптимизъм, която
наричат „Life Orientation test” (LOT). По-късно тя е усъвършенствана и публикувана под
названието „Revised Life Orientation Test” (LOT-R) [12].
Тестът LOT-R съдържа 10 айтема, от които четири са фонови (айтеми 2, 5, 6 и 8), три
отразяват позитивни очаквания за бъдещето (айтеми 1, 4, 10), а останалите три отразяват
негативни очаквания за бъдещето (айтеми 3, 7, 9). Балът по скалата за диспозиционен
оптимизъм се получава чрез сумиране на самооценките по всеки от шестте айтема, като
преди това айтеми 3,7 и 9 се прекодират (като 0 съответства на 4, 1 на 3, 2 остава 2, 3
съответства на 1 и 4 на 0). По-високият бал означава по-високо равнище на оптимизма.
Минималният възможен бал е нула, а максималният–24. Голямо преимущество на теста е
неговата изключителна краткост, което позволява не само експресност на изследването,
без да се губи информативност, но също и включването му в по-големи батерии тестове,
без изследването да се утежнява или удължава [12].
Тестът се характеризира с добри психометрични показатели – приемлива вътрешна консистентност и висока стабилност във времето, добра конвергентна и дискриминантна валидност. Коефициентите за тест-ретест надеждност, докладвани от авторите,
са: r=0.68 за период от 4 месеца; r=0.60 за период от 12 месеца, r=0.56 за период от 24
месеца и r=0.79 за период от 28 месеца [12].
Авторите представят данни за умерени положителни корелации с тестовете, изследващи личностното майсторство и общата самооценка (съответно r=0.48 и r=0.50) и
умерени негативни взаимовръзки (от r=–0.36 до r=–0.53) с невротизъм и тревожност [12].
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Други изследователи регистрират умерени до високи корелации на диспозиционния оптимизъм с редица личностни конструкти: удовлетвореност от живота, качество на живота, субективно благополучие, самоуважение, надежда, ефективно справяне със стрес, самоактуализация, качество на приятелските взаимоотношения, психосоциална адаптация,
физическо и психическо здраве, подобряване на спортните постижения [1,2,5,9,13,15].
Инструкцията и айтемите са преведени на български от един заклет преводач и
двама психолози с отлични познания по английски език. Вариантите на превода са съгласувани до достигане на консенсус между тримата преводачи.
Анализът на психометричните характеристики на българската адаптация на LOT-R
е извършен по данни от тестирането на 310 изследвани лица на възраст от 18 до 66 г.
(Табл. 1). 143 от изследваните лица са студенти на редовно обучение в НСА (Треньорски
и Учителски факултет) на възраст от 19 г. до 25 г., 66 са студенти-задочници в НСА (Треньорски факултет) на възраст от 23 до 52 г., а останалите 101 са представители на администрацията или практикуващи Паневритмия на възраст от 20 до 66 г.
Табл. 1

Разпределение на изследваните лица по възраст и пол
Групи

Възраст
(години)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Общо

18–20
20–25
26–30
31–35
36–40
41–45
45–50
51–55
55–60
60–66
18–66

мъже
98
26
23
9
6
4
2
1
2
1
173

Пол

жени
43
39
4
8
5
8
10
6
10
2
135

Общ
брой
141
65
27
17
11
12
12
7
12
3
310

(Заб. Четирима от изследваните лица не са посочили възрастта си при изследването, а двама – пола си).
Факторният анализ по метода на главните компоненти разкрива наличието на два
фактора със собствено тегло над единица, изчерпващи 61.5 % от общо обяснената дисперсия. Първият фактор със собствено тегло 2.452 изчерпва 40.9 % от общата дисперсия,
вторият фактор с факторно тегло 1.239 обхваща 20.6. % от дисперсията.
Получената от авторите на теста (чрез експлоративен факторен анализ по метода на главните компоненти) факторна структура съдържа само един фактор, изчерпващ
48.1 % от общата дисперсия. Независимо от това, авторите посочват, че няма съществена разлика между качеството (goodness-of-fit) на еднофакторното и двуфакторното
решение, когато се прилага конфирмативен факторен анализ [12]. Много учени обаче
изследват структурата на LOT-R и стигат до извода, че тя всъщност е не еднофакторна,
а двуфакторна [4,6,7,8,10,14 и др.]. Те предлагат оптимизмът да се концептуализира като
два относително независими фактора, свързани съответно с оптимистичните и с песимистичните нагласи и подчертават, че ако се изчислява само общият бал по скалата, ще
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се загуби важна информация. Резултатите от настоящото изследване също подкрепят
техните заключения.

Факторните тегла на айтемите (след Варимакс ротация) са представени в Табл. 2.

Табл. 2.
Факторна структура на скалата за диспозиционен оптимизъм
Номер на айтема
4
10
1
9
3
7

Факторно тегло по І фактор
.889
.859
.622

Факторно тегло по ІІ фактор

.779
.745
.717

Заб. Нулите пред десетичните запетаи са пропуснати. Факторни тегла под.20 са
пропуснати.
Двата фактора съответстват на двете подскали на въпросника, идентифицирани в
множество чуждестранни изследвания; следвайки идеята на Радославова и Величков [3],
първия фактор ще наречем „Позитивни очаквания“, а втория – „Негативни очаквания“
(като названието „Оптимизъм“ или „Диспозиционен оптимизъм“ ще запазим за общия
бал по скалата). Комбинираният показател (общият бал по скалата) отразява степента
на преобладаването на позитивните очаквания над негативните; той е максимален при
съчетание на много високи позитивни очаквания с много ниски негативни очаквания.
Проверката за независимост на двете подскали е извършена чрез корелационен
анализ. Полученият коефициент е r =–0.323, р < 0.001. Тази слаба (макар и значима) корелация също показва, че двете генерализирани очаквания, оценявани с предлагания
метод, са относително независими едно от друго.
Българският вариант на LOT-R се характеризира с приемлива вътрешна консистентност: α=0.71, което е сравнително близко до полученото от авторите при валидизацията на теста – α=0.78 [14].
Вътрешната консистентност на двете подскали също е приемлива: α=0.73 за скалата „Позитивни очаквания“ и α=0.68 за скалата „Негативни очаквания“. Разпределението
на бала по скалата за диспозиционен оптимизъм e близко до нормалното (Фиг. 1).\

Фиг.1
Хистограма на разпределението на общия бал по скалата за диспозиционeн оптимизъм
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Средните стойности, стандартните отклонения и другите показатели, включени в
описателната статистика, са представени в Табл. 3.
Табл. 3.
Описателна статистика
Позитивни очаквания
Негативни очаквания
Оптимизъм

N

R

Min

Max

Мean

SD

Med

310

12

0

12

7.75

3.36

8.5

310

12

0

12

4.33

2.98

4

310

23

1

24

15.42

5.16

16

Сравнение между средните стойности в българската извадка и някои американски
извадки е представено в Табл. 4. Изследваните млади хора в България (средна възраст
21.5 г.) имат среден бал по оптимизъм, много близък до средните стойности в изследваните студентски извадки в САЩ. Съответно в зряла възраст (средна възраст 46.6 г.
в американската извадка, 45 г. в българската) балът по оптимизъм е по-висок и в двете
страни, но все пак българите демонстрират значително по-високи стойности от американците (Табл. 4).
Средният бал по скалата за диспозиционен оптимизъм при мъжете е 14.72, при жените–16.29 (Табл. 4); тази разлика е статистически значима (t = 2.674; df = 306, p = 0.008).
Средният бал по скалата „Позитивни очаквания“ при мъжете е 7.19, а при жените–8.47,
като отново е налице статистическо значимо различие (t = 3.368; df = 306, p = 0.001).
Средният бал по скалата „Негативни очаквания“ при мъжете е 4.47, а при жените–4.18
(t = 0.848; df = 306, p = 0.397), като по този показател липсват статистически значими
различия.
Табл. 4.
Сравнение на средните стойности в българската и американските извадки
Извадка

Мъже
Mean SD N

Жени
Mean SD N

Общо
Mean SD N

Българска – общо

14.72 5.26 173

16.29 4.94 135

15.42 5.16 310

Българска – младежи до 30 г.
Българска – зряла
възраст
Американски
студенти [13]
Американски
пациенти с байпас
[13]
Американски
студенти [5]
Роднини на студентите [5]

14.13 5.26 147
18.54 3.58 24

14.73 4.71
86
19.02 4.13
48

14.35 5.06 233
18.89 3.91 73

14.28 4.33 1394

14.42 4.12 622

14.33 4.28 2055

15.24 4.09 122

14.92 3.97 37

15.16 4.05 159
15.34 4.26 340
16.87 4.98 316
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Но когато се вземе предвид неравномерното разпределение на мъжете и жените в
отделните възрасти и се извърши двуфакторен дисперсионен анализ със зависима променлива – общият бал по оптимизъм, независими фактори – пол (две равнища на фактора) и възраст (две равнища на фактора – до 30 г. и над 30 г.), става ясно, че факторът,
който всъщност оказва влияние, е възрастта (F1,305 = 40.105, p < 0.001), докато факторът
пол не оказва статистически значимо влияние (F1,305 = 0.621, p = 0.431). Липсва и статистически значимо влияние на взаимодействието между факторите (F1,305 = 0.008, p = 0.928)
– Фиг. 2. Подобни са резултатите и когато се сравнява общият бал по оптимизъм при
мъжете и жените във възрастовите групи над и под 25 г. И в този случай не полът оказва
статистически значимо влияние, а възрастта.
Резултатите от двуфакторните дисперсионни анализи със същите независими фактори и със зависими променливи съответно балът по скалата „Позитивни очаквания“ и
балът по скалата „Негативни очаквания“, потвърждават горните изводи относно влиянието на възрастта и пола: полът не оказва статистически значимо влияние върху разпределението на признаците, докато възрастта е факторът, който оказва силно влияние: при
младите хора позитивните очаквания са относително по-слабо изразени, отколкото при
по-възрастните, затова пък негативните очаквания са относително по-силно изразени
при младите в сравнение с по-възрастните (Фиг. 3 и 4).
Подобни резултати получава и Chang [5] в своето изследване на диспозиционния
оптимизъм при студенти и при техни родители и по-възрастни роднини (вж. Табл. 4):
хората в зряла възраст демонстрират значително по-висок оптимизъм. По-различно е
мнението на Радославова и Величков [3] – според тях, позитивните очаквания зависят от
особеностите на индивидуалното развитие и семейното възпитание в детството, докато
негативните очаквания са вторични – те се формират в зряла възраст с постепенното
натрупване на негативен житейски опит [3, стр. 29]; така че оттук логично би следвало
да се очаква намаляване на равнището на диспозиционния оптимизъм с възрастта (т.е.
с натрупването на негативен опит и оттам увеличаването на равнището на негативните
очаквания). Това становище обаче не е подкрепено с данни от изследвания.

Фиг.2.
Влияние на възрастта и пола върху оптимизма.
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Фиг. 3.
Влияние на възрастта и пола върху позитивните очаквания.

Фиг. 4.
Влияние на възрастта и пола върху негативните очаквания.
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Резултатите от настоящото изследване не дават основание за обосновано заключение дали с възрастта хората стават по-песимистични или обратното, по-оптимистични. Не само защото контингентът на изследваните лица в зряла възраст е сравнително
ограничен, а най-вече защото изследването обхваща хора от твърде различни поколения.
Значителна част от тях са формирали своето светоусещане преди началото на големите
социалноикономически промени в нашата страна. Вероятно оптимистичната им нагласа
е била допълнително преимущество, позволило им да се справят с трудностите на прехода и да се реализират в живота, независимо от всички проблеми и загуби. Съвременните
млади хора, от друга страна, са формирали жизнените си ориентации във времена на
икономическа, социална и ценностна криза, несигурност в утрешния ден. Но настоящото изследване демонстрира една по-различна (и по-оптимистична) възможна перспектива: с натрупването на жизнен опит (т.е. с натрупването на опит в преодоляването на
препятствия и в решаване на основните жизнените задачи, с натрупването на жизнени
победи и достояния, на професионална и личностна реализация, расте равнището на
позитивни очаквания и намалява равнището на негативни очаквания, т.е. увеличава се
оптимизмът като цяло. За проверката на тази хипотеза, разбира се, са необходими понататъшни изследвания.
Обобщавайки получените резултати, можем да направим извода, че предлаганият
вариант на скалата за измерване на диспозиционната надежда съответства в достатъчна
степен на оригиналния вариант, предложен от Scheier, Carver & Bridges [12]. Препоръчваме при изследването на диспозиционния оптимизъм (степента на преобладаване на
позитивните над негативните очаквания) да се проучват и ефектите на позитивните и
негативните очаквания поотделно.
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Приложение
Тест за жизнените ориентации

По-долу са представени различни твърдения. Прочетете внимателно всяко от тях и
отбележете степента, в която то се отнася за Вас. Моля бъдете възможно най-искрени и
точни докато попълвате въпросника. Опитайте се да не позволявате даден отговор да повлиява следващите отговори. Тук няма правилни и неправилни отговори. Отговаряйте в
съответствие с това, как чувствате нещата, а не както си мислите, че „повечето хора“ биха
отговорили. Оградете с кръгче избрания отговор като се ръководите от следната скала:
4 – напълно съм съгласен
3 – донякъде съгласен
2 – нито съгласен, нито несъгласен
1 – донякъде несъгласен
0 – напълно несъгласен

1. В несигурни времена обикновено очаквам най-доброто.
0
1
2
3
4
2.
Лесно ми е да се отпусна.
0
1
2
3
4
2. Ако нещо при мене може да тръгне на зле – ще тръгне.
0
1
2
3
4
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3. Винаги съм оптимист за бъдещето си.
0
1
2
3
4
4. Много харесвам приятелите си.
0
1
2
3
4
5. За мен е важно винаги да се занимавам с нещо.
0
1
2
3
4
6. Почти никога не очаквам нещата да станат както ги искам.
0
1
2
3
4
7. Не се разстройвам лесно.
0
1
2
3
4
8. Рядко разчитам да ми се случват хубави неща.
0
1
2
3
4
9. По принцип очаквам да ми се случват повече хубави неща, отколкото лоши.
0
1
2
3
4
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Адаптация на TRAIT HOPE SCALE – скала
за изследване на надеждата
като личностна характеристика
Живка Желязкова – Койнова*,
Людмила Червенкова, Евелина Савчева
*доцент, д-р, НСА, 962 04 58 /373/, zshivka@yahoo.com
Целта на настоящото изследване е да се адаптира Скалата за изследване на надеждата
като личностна черта – Trait Hope Scale (Snyder et al., 1991). Изследвани са 228 лица на
възраст от 18 до 66 г.–114 мъже и 112 жени. Представят се психометричните показатели
на българския вариант на скалата – данни за надеждността и валидността Ј. Обсъжда
се начинът на прилагане на скалата и на получената информация в изследователската и
консултативната практика.
The aim of the study was to adapt Trait Hope Scale (Snyder et al., 1991) to Bulgarian language. A total
of 228 subjects aged 18–66 (114 men and 112 women) completed the eight-item dispositional Hope
Scale. Psychometric characteristics of the Bulgarian version of Hope Scale are presented. Bulgarian
version of dispositional Hope Scale demonstrates acceptable internal consistency. The factor structure
identifies the agency and pathways components of the Hope Scale. It is discussed how to implement
the Hope Scale in research and consulting.

В психологическите изследвания надеждата се разбира като глобална преценка и
очакване, че целите могат да бъдат постигнати (по литературния обзор на [6]). Според теорията на Снайдър [6] съществуват три основни компонента на надеждата: цели, начини
за постигане на целите (pathways) и възприятие за въздействие върху средата и себе си
(agency), което се концептуализира като мотивация и готовност да се действа за постигане на целите. (Последния термин – agency, – превеждаме като „целеустременост“, когато
се касае за съответната скала от теста за диспозиционна надежда.) „Надеждата е насочено
към целите мислене, при което личността използва мисленето относно начина на постигане на целите (pathways thinking – възприеманата способност да се намират пътища към
желаната цел) и целеустременото, дейностно мислене (agency thinking – необходимите
мотивации да се използват тези пътища)“ ([8], стр. 189).
Мисленето относно начина на постигане на целите е свързано с генерирането на алтеративни пътища към целта, когато първоначалните са били блокирани [8]. Двата типа
мислене са свързани и с различни особености на позитивния вътрешен диалог [8]. Надеждата е предиктор на проблемно-фокусирания копинг [5,6], на възприетата академична
компетентност на студентите и на средния им успех и е свързана с по-висока учебна и жизнена удовлетвореност, по-висока креативност и социална компетентност [3, 5, 8, 9]. Изследванията в областта на спорта демонстрират, че надеждата предсказва състезателните
резултати на спортистките-лекоатлетки, като е по-мощен предиктор в сравнение с обема
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на тренировъчните натоварвания, експертната оценка на природния талант на спортистките и изпитваните емоции (позитивен и негативен афект) по време на състезанието [3].
За изследване на надеждата и основните Ј компоненти – целеустремеността и начините за постигане на целта, авторът на теорията за надеждата, проф. Р. Снайдър и неговия колектив разработват тестове за изследване на диспозиционната и ситуативната
надежда при деца и възрастни. В настоящата публикация се концентрираме върху адаптирането на скалата за изследване на диспозиционната надежда при възрастни (THS).

Кратко описание на оригиналния тест THS (Trait Hope Scale)
Авторите наричат теста си „Trait Hope Scale” [6]. По-късно, след разработването
на скала за надеждата при деца от 8 до 16 г. [7], скалата THS най-често е назовавана в литературата „Adult Trait Hope Scale” – Скала за диспозиционната надежда при възрастни.
THS се прилага при изследвани лица над 16 г. Тестът съдържа 12 айтема, от които четири
са фонови (айтеми 3, 5, 7 и 11), четири формират скалата „Целеустременост“ (Agency)
– айтеми 2, 9, 10, 12, а четири са включени в скалата „Начини за постигане на целите“
(Pathways) – айтеми 1, 4, 6, 8. Балът по двете скали се получава чрез сумиране на самооценките по всеки от айтемите, включен в съответната скала. Общият бал по скалата за
надеждата представлява сума от самооценките по двете субскали.
В предоставената на сайта на проф. Снайдър версия на теста (вече свален от мрежата след смъртта му през 2006 г.), авторите обясняват, че при провеждане на самото
изследване те използват названието „Скала за целите“, тъй като в миналото наличието
на думата „надежда“ в названието на теста е събуждала прекомерен интерес и желание за
дискусия у изследваните лица, което е било напълно избегнато с използването на думата
„цели“ в названието на теста. На същия сайт намерихме и съвета да се прилага 8-степенна
скала с цел по-голяма диференциация на получените данни. В нашето изследване обаче
ние приложихме 4-степенната скала от оригиналния вариант, за да можем по-лесно да
сравним психометричните характеристики на оригиналния и на българския вариант.
Тестът се характеризира с добри психометрични показатели – приемлива вътрешна
консистентност и висока темпорална стабилност, добра конвергентна и дискриминантна
валидност. Коефициентите за тест-ретест надеждност, докладвани от авторите, са: r=0.85
за период от 3 седмици; r=0.73 за период от 8 седмици, и r=0.76 и r=0.82 в две различни
извадки за период от 10 седмици. Авторите представят данни за умерени до силни положителни корелации (от 0.50 до 0.62) с редица тестове, измерващи сходни личностни особености (оптимизъм, възприятия за контрол, възприети умения за разрешаване на проблеми, обща самооценка, позитивен афект) и умерени до силни негативни взаимовръзки
(от–0.40 до–0.60) с безнадеждност, депресия (скалата на Бек), психастения, психопатия,
шизофрения, социална интроверсия (скали от MMPI) и др. Тестът показва и слаба корелация (0.28 до 0.30) със социалната желателност (измерена със скалата на Марлоу-Кроун
и със скалата за себеподаване), т.е. хората с висок бал по скалата за надежда демонстрират
по-висока потребност да се представят в благоприятна светлина пред околните [6].

Психометрични характеристики на българската
адаптация на Trait Hope Scale (THS) при възрастни
Инструкцията и айтемите са преведени на български от един заклет преводач и
двама психолози с отлични познания по английски език. Вариантите на превода са съгласувани до достигане на консенсус между тримата преводачи.
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Анализът на психометричните характеристики на българската адаптация на THS е
извършен по данни от тестирането на 228 изследвани лица на възраст от 18 до 66 г. (114
мъже и 112 жени). Разпределението на изследваните лица по възраст и пол е представено
в Табл. 1. (Заб. Четирима от изследваните лица не са посочили възрастта си при изследването, а двама – пола си).
Табл. 1.
Разпределение на изследваните лица по възраст и пол
Групи
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Общо

Възраст
(години)
18–20
20–25
26–30
31–35
36–40
41–45
45–50
51–55
55–60
60–66
18–66

мъже
38
26
23
9
6
4
2
1
2
1
114

Пол

жени
19
39
4
8
5
8
10
6
10
2
112

Общброй
57
65
27
17
11
12
12
7
12
3
228

61 от изследваните лица са студенти на редовно обучение в НСА (Треньорски и
Учителски факултет) на възраст от 19 г. до 25 г., 66 са студенти-задочници в НСА (Треньорски факултет) на възраст от 23 до 52 г., а останалите 101 са представители на администрацията и преподаватели в НСА, а също и практикуващи Паневритмия на възраст
от 20 до 66 г.. Изследването е проведено от август 2007 г. до април 2008 г.
При анализа на данните е използван пакетът от приложни програми за математико–статистическа обработка SPSS 11.0 – подпрограмите за описателна статистика, еднофакторен дисперсионен анализ (ANOVA), сравнение на средни величини с t-критерия на
Стюдент, факторен анализ, корелационен анализ и за изчисляване на коефициента Алфа
на Кронбах (измерител на вътрешната консистентност на скалата).
Факторният анализ по метода на главните компоненти разкрива наличието на два
фактора със собствено тегло над единица, изчерпващи 47.1 % от общо обяснената дисперсия.Първият фактор със собствено тегло 2.643 изчерпва 33 % от общата дисперсия,
вторият фактор с факторно тегло 1.126 обхваща 14.1. % от дисперсията.
Получените от авторите на теста факторни решения при изследванията в различните извадки изчерпват от 52 до 63 % от дисперсията. Авторите отбелязват, че общо
обяснена дисперсия от 40 до 50 % определя факторна структура със съществено комбинирано влияние [6].
Факторните тегла на айтемите (след Варимакс ротация) са представени в табл. 2.
(Заб. Нулите пред десетичните запетаи са пропуснати; факторни тегла под 0.30 са пропуснати).
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Табл. 2.
Факторна структура на скалата за диспозиционна надежда
Номер на
айтема
4
6
8
1
9
2
12
10

Факторно тегло по І фактор
.779
.736
.563
.504

.460

Факторно тегло по ІІ фактор

.339
.430
.760
.591
.504
.503

Двата идентифицирани фактора съответстват на двете подскали на въпросника:
първият фактор съответства на скалата „Начини за постигане на целите“, а вторият –
на фактора „Целеустременост“. Двете скали не са независими – корелационният анализ
потвърждава умерената взаимовръзка между двата фактора: r = 0.46. Данните, получени
от авторите на теста, сочат същата зависимост: в три от шестте им студентски извадки
корелацията е точно r = 0.46, а в останалите извадки е както следва: r = 0.39, r = 0.42, r =
0.38.
Получените от авторите взаимовръзки подкрепят теоретичните им постановки
относно двата компонента на надеждата – целеустременост и начини за постигане на
целите – като взаимно свързани, но не тъждествени [6].
Дори след прилагане на късоъгълно въртене, авторите всъщност не получават
изчистена факторна структура: във факторните решение, получени по данни на три от
шестте изследвани извадки се регистрират айтеми с факторни тегла между 0.40 и 0.50 по
съответния фактор; в пет от шесте случая се регистрират и айтеми с факторно тегло над
0.3 по другия фактор, като в един случай дори са налице два айтема с факторно тегло над
0.5 и по двата фактора [6].
Българският вариант на Скалата за надеждата се характеризира с приемлива вътрешна консистентност: α=0.71, което е близо до полученото от авторите при валидизацията на теста. Те представят коефициенти, вариращи от 0.74 до 0.76 в извадките от
студенти [6].
Вътрешната консистентност на двете подскали също е приемлива: α=0.62 за скалата „Целеустременост“и α=0.67 за скалата „Начини за постигане на целите“. Авторите
представят коефициенти Алфа на Кронбах за отделните скали както следва: за „Целеустременост“ в четири от шестте студентски извадки α= 0.71, в една – α=0.73 и в последната – α= 0.74; за „Начини за постигане на целите“ – α=0.67 в три от шестте извадки, в една
α= 0.63, в друга от извадките α= 0.65 и в последната α=0.68 [6].
Нашите резултати са близки до получените при други адаптации на скалата: например, в португалската адаптация са получени коефициенти Алфа на Кронбах, равни
на 0.75 за цялата скала, 0.69 за скалата „Начини за постигане на целите“ и 0.66 за скалата
„Целеустременост“ [4].
Като цяло, данните за факторната структура на теста и вътрешната консистентност
на подскалите (както на българския вариант, така и на оригиналния) навеждат на заключението, че балът по двете подскали и корелациите им с други показатели трябва да се
интерпретират много внимателно. Данните от литературата показват, че в голямата част
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от случаите са регистрирани корелационни и каузални зависимости, в които участва общият бал по скалата [3, 5, 6, 8].
Разпределението на бала по скалата за надеждата e близко до нормалното (Фиг. 1).

Фиг.1
Хистограма на разпределението на общия бал по скалата за диспозиционна надежда

Средните стойности, стандартните отклонения и другите показатели, включени в
описателната статистика, са представени в табл. 3.
Табл. 3.
Описателна статистика
Начини
за постигане на целите
Целеустременост
Надежда

N

R

Min

Max

Mean

SD

Med

228

8

8

16

13.57

1.84

14

228
228

7
14

9
18

16
32

13.12
26.70

1.63
2.97

13
27

Прави впечатление, че средните стойности в българската извадка са значително повисоки, отколкото средните стойности в изследваните американски извадки (Табл. 4).
Първоначално бяхме склонни да обясним този феномен с факта, че изследваните
лица в американските извадки са млади хора в студентска възраст, докато българската
извадка обхваща и по-възрастни хора, реализирали се в живота. Но средните стойности в българската извадка остават по-високи, дори и когато от нея се изключат хората
на възраст над 30 и дори над 25 години (Табл. 6). Може би от значение е и фактът, че са
обхванати значително количество студенти, които са активни състезатели; при тях равнището на надеждата е по-високо в сравнение с останалите им колеги [3]. Засега можем
да заключим, че най-вероятно става дума за различие от национално или културно естество, за чието обяснение са нужни по-нататъшни изследвания.
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Табл. 4.
Сравнение на средните стойности в българската и американските извадки
Извадка

N

Българска
Американска 1
Американска 2
Американска 3
Американска 4
Американска 5
Американска 6

228
955
635
475
875
641
339

Надежда
Mean SD
26.70 2.97
25.64 2.93
25.29 3.08
25.27 3.00
25.08 3.07
25.36 2.91
25.24 2.81

Целеуст-ременост
Mean SD
13.12 1.63
12.83 1.69
12.64 1.86
12.71 1.70
12.55 1.83
12.76 1.66
12.61 1.73

Начини
Mean SD
13.57 1.84

12.81 1.75
12.65 1.83
12.56 1.84
12.53 1.77
12.60 1.76
12.61 1.65

Средният бал по скалата за диспозиционна надежда при мъжете е 26.82, при жените–26.60; не се открива статистическа значимо различие (t = 0.573; df = 224, p = 0.567
– Табл. 5). Средният бал по скалата „Целеустременост“ при мъжете е 13.25, а при жените–13.01, като отново липсва статистическо значимо различие (t = 1.130; df = 224, p =
0.260). Средният бал по скалата „Начини за постигане на целите“ при мъжете е 13.57, а
при жените–13.58 (t = 0.078; df = 224, p = 0.938) Следователно, не се регистрира влияние
на пола върху разпределението на нито един от изследваните признаци. Така че при понататъшните анализи групите на мъжете и жените се обединяват.
Подобна липса на влияние на пола върху разпределението на бала откриват и авторите на скалата за диспозиционна надежда [6]. Същевременно, при адаптирането на
скалата в Русия Муздыбаев [2] регистрира по-висока надежда при мъжете в сравнение с
жените, както и при младите хора до 30 години в сравнение с по-възрастните, при хора в
по-добро благосъстояние в сравнение с хората в икономическа и социална депривация.
Същият автор обаче установява по-висока надежда при петербургски студентки в сравнение със студентите [1]; така че различията вероятно се дължат на културни и социалноикономически причини, а не на пола сам по себе си [1].
Табл. 5.
Средни стойности на бала по скалата за надежда в зависимост от пола
Пол

Мъже
Жени
Общо

N
114
112
228

Mean
26.82
26.60
26.70

SD
3.12
2.83

2.97

Следователно, може да се предположи, че в България също би било възможно да се
установят полови различия, ако се извършват изследвания на надеждата в етнически и
социално-икономически групи, в които жените са крайно неравнопоставени.
По разбираеми причини, авторите на скалата не изследват влиянието на възрастта
на изследваните лица. В българската извадка обаче са обхванати значителен брой лица на
възраст между 26 и 66 години, така че потърсихме влиянието на възрастта върху разпределението на признаците. Разделихме изследваните лица на 10 групи според тяхната възраст (Табл. 1). Еднофакторният дисперсионен анализ с 10 равнища на фактора показва
липса на статистически значимо влияние на възрастовата група върху разпределението
на изследваните признаци – за скалата „Целеустременост“ F(9, 225) = 0.528, p = 0.854; за ска-
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лата „Начини за постигане на целите“ F(9, 225) = 0.628, p = 0.773; и за скалата „Надежда“ – F(9,
= 0.554, p = 0.834 (Табл. 6).
225)
Табл. 6.
Средни стойности по скалата за надежда в различните възрастови групи
Възрастови
групи

18-–20
21–25
26–30
31–35
36–40
41–45
46–50
51–55
56–60
61–66
Общо

N

Mean

SD

57
65
27
17
11
12
12
8
12
3
228

26.53
26.48
27.33
26.76
27.36
26.50
26.17
27.50
27.75
27.33
26.70

3.12
2.83
2.90

2.82
3.00
2.47
2.79
3.25
3.17

4.04
2.97

Обобщавайки получените резултати, можем да направим извода, че предлаганият
вариант на скалата за измерване на диспозиционната надежда съответства в достатъчна степен на оригиналния вариант, предложен от Снайдър и колеги [6]. Препоръчваме
изследването на диспозиционната надежда да се извършва заедно с изследването на ситуативната надежда (с използване на State Hope Scale). Българската адаптация на тази
скала, също създадена от работната група на проф. Снайдър, ще бъде обект на следваща
наша публикация.
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Приложение
Въпросник за целите

Инструкция: Моля, прочетете внимателно всяко изречение. Използвайки посочената по-долу скала, подберете цифрата, която най-добре Ви описва и напишете тази
цифра на празното място преди номера на съответното твърдение. Накрая, молим Ви да
проверите дали не сте пропуснали да напишете цифра преди някое от 12-те твърдения.
1 = абсолютно
невярно

2 = по-скоро невярно

3 = по-скоро вярно

4 = абсолютно вярно
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ПРОЯВИ НА ПРЕДСЪСТЕЗАТЕЛНАТА
ТРЕВОЖНОСТ В СПОРТА
Галина Димитрова Домусчиева – Роглева
гл.ас., НСА „В. Левски“, 0898 677 475, galinadom@abv.bg
В изследването се анализира ролята на предсъстезателната тревожност в спорта. Като
концептуална рамка се използва мултидименсионният подход към тревожността (Martens,
Vealey, Burton, 1990), според който тя включва два отделни компонента – когнитивен и
соматичен, които оказват различно влияние върху представянето. Използван е Теста за
предсъстезателна тревожност (Competitive State Anxiety Inventory–2; CSAI–2), конструиран
специално за спортната практика (Martens, Vealey, Burton, 1990) и адаптиран за български
условия (Домусчиева-Роглева, 2007). Скалата съдържа три субскали, измерващи: когнитивна тревожност, соматична тревожност и самоувереност.Тестирани са 582 състезатели
групирани по по пол, вид спорт (индивидуални, колективни, единоборства), отделни спортни дисциплини, възраст, класиране, спортен стаж, участие в различни по ранг състезания.
The research is focused on the role of precompetition anxiety in sport. The conceptual framework of
the research has been built on the multidimensional approach to anxiety (Martens, Vealey, Burton,
1990), according to which, anxiety involves two separate components – the cognitive and the somatic,
having their specific effect on the performance. The Test for determining pre-competition anxiety
(Competitive State Anxiety Inventory–2; CSAI–2) specially created for sport practice (Martens,
Vealey, Burton, 1990) has been used, adapted to Bulgarian conditions (Домусчиева-Роглева, 2007).
The basic scale includes three sub-scales measuring: cognitive anxiety, somatic anxiety and selfconfidence. 582 competitors have been tested, grouped according to sex, kind of sport (individual,
team, single combat), different sport disciplines, age, ranking, sport experience, participation in
competitions of various ranks.

Множество изследвания в спортната психология са посветени на разнопосочните
въздействия на състезателната тревожност върху представянето. Емпиричните проучвания на взаимоотношенията тревожност – представяне нарастват значително след възприемането на мултидименсионната концепция за тревожността [15], според която състезателната тревожност включва два отделни компонента – когнитивен и соматичен,
които оказват различно влияние върху представянето. Когнитивната тревожност (или
безпокойството) се разглежда като ментален аспект и включва негативните очаквания за
представянето, възможните последствия от неуспеха, неспособността за концентрация,
разстройствата на вниманието преди и по време на представянето. Соматичната тревожност засяга физическите компоненти от тревожното преживяване като нарастване
на автономния араузъл, придружено с негативни физиологични прояви като сърцебиене, напрежение в мускулите, ускорено дишане, влажни ръце. Самоувереността се разглежда като степен на сигурност и увереност в собствените способности за постигане на
успех в спорта. Установени са различен тип взаимоотношения на тези компоненти със
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спортното представяне. Между когнитивната тревожност и представянето съществува
обратна линейна зависимост, отношенията между соматичната тревожност и представянето могат да се опишат с формата на обърнато U, а със самоувереността – като права
линейна зависимост.
Целта на това изследване е да се очертае в спецификата в проявите на предсъстезателната тревожност при различни групи спортисти.
Допускаме, че съществуват различия по отношение на компонентите на предсъстезателната тревожност между състезателите, в зависимост от факторите пол, вид
спорт, отделни спортни дисциплини, възраст, спортен стаж, участие в различни по ранг
състезания, квалификация. Предполагаме, че при спортистите, занимаващи се с индивидуални спортове и единоборства, нивата на когнитивната и соматичната тревожност са
по-високи в сравнение с представителите на колективните спортове.

Методика
Тест за изследване на предсъстезателна тревожност (Competitive State Anxiety
Inventory–2; CSAI–2). Скалата съдържа 27 айтема, групирани в три субскали: когнитивна
тревожност, соматична тревожност и самоувереност [15]. Тестът е модифициран и усъвършенстван вариант на популярния тест на Мартенс SCAT (Sport Competitive Anxiety
Test), който измерва общата състезателна тревожност. Използва се четири степенна скала Ликертов тип от 1 (съвсем не се отнася до мен в настоящия момент) до 4 (напълно се
отнася до мен). В българската адаптация на въпросника отпада един айтем и той остава
с 26 айтема–8 измерват когнитивната тревожност и по 9 – за соматичната тревожност и
самоувереността [3]. В нашето изследване тестът показва добра вътрешна съгласуваност
по трите субскали. Коефициентът на надеждност α на Кронбах е 0,85 за субскалата, измерваща когнитивната тревожност; 0,86 за субскалата соматична тревожност; и 0,88 за
субскалата, измерваща самоувереността.
Извадката включва 582 състезатели–127 от индивидуални спортове (лека атлетика
и бадминтон); 383 от колективни спортове (баскетбол и хокей на трева), 72 от единоборства (бокс и борба), 354 жени и 228 мъже. Средната възраст на всички изследвани лица е
17 +/– 3,9 години. До 18 години са 447 спортисти, а над 18–135. До 3 години спортен стаж
имат 190 от изследваните лица; 182 са с 4–5 години; 166 – между 6 и 10 години; и 44 – над
10 години. По отношение на участието в състезания разпределението е следното: 7 участници в олимпийски игри, 27 – в световни първенства, 61 – в европейски шампионати и
487 – на републиканско ниво. Спортистите, които са класирани от първо до трето място
са 193, а от четвърто място назад са 409 човека.
Използван е пакет за математико-статистическа обработка SPSS 15.0. За сравняване на експерименталните данни между отделните групи изследвани лица са приложени
критериите на Mann – Whitney (за две извадки) и на Kruskal-Wallis (за повече от две
групи изследвани лица).

Резултати и анализ
При изследваните лица като цяло и при всички групи поотделно се установява, че
с най-високи стойности е представена самоувереността, следвана от когнитивната
и соматичната тревожност. Данните потвърждават резултатите от по-ранни наши
изследвания [1,2,3].
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Групата на мъжете демонстрира статистически значимо по-ниски нива на когнитивна и соматична тревожност и по-високо ниво на самоувереност в сравнение с
жените (табл.1). Данните от други изследвания също установяват аналогични междуполови различия по отношение на компонентите на предсъстезателната тревожност [5,11].
В предишни изследвания на лекоатлети групата на жените показва значително по-ниски
нива и на трите параметъра в сравнение с мъжете [4]. Крейн и Уйлямс потвърждават
наличието на междуполови различия по отношение на соматичната тревожност и самоувереността, но не и при когнитивната тревожност [14].
Между състезателите от трите вида спорт – колективни, индивидуални и единоборства съществува статистически значима разлика при соматичната тревожност и самоувереността. Резултатите за променливата когнитивна тревожност са
близки при трите групи изследвани лица, но спортистите, практикуващи единоборства и
индивидуални спортове, имат по-високо равнище на самоувереност в сравнение с тези
от колективните спортове. Равнището на соматичната тревожност е най-високо при
състезателите от колективните спортове, следвани от индивидуалните спортове, докато спортистите, практикуващи единоборства показват по-ниско ниво на соматична
тревожност. Резултатите подкрепят тенденциите, установени и в други изследвания
[13]. Причините могат да се потърсят в диференцираните изисквания, които поставят
различните видове спорт. При състезателите, практикуващи индивидуални спортове
има по-висока отговорност относно постигнатите резултати, докато при колективните
спортове отговорността е размита между съотборниците, но се изисква координиране
на усилията за постигането на общата цел. Единоборствата изискват вариативност и импровизация съобразно променящите се параметри на ситуацията [6].

когнитивна
тревожност

соматична
тревожност

самоувереност

Таблица 1
Средни стойности на компонентите
на предсъстезателната тревожност по пол и вид спорт

2,1

1,7

2,6

2,1

мъже

1,9

u=2,8;
α=0,006

1,8
1,5

индивидуални спортове

2,1

1,7

колективни спортове

2,1

1,8

единоборства

2

1,5

u=4,6;
α=0,001

2,5
2,9
2,7
2,6
2,8

u=5,7;
α=0,001

χ²=6,1; α=0,05

жени

χ²=8,1; α=0,05

изследвани лица като
цяло

При спортистите, диференцирани по спортни дисциплини съществува статистически значима разлика между отделните групи отново по отношение на самоувереността и соматичната тревожност. Лекоатлетите, боксьорите и борците са с най-висока самоувереност, следвани от баскетболистите, бадминтонистите и хокеистите на
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трева (табл. 2). Най-високи стойности за соматичната тревожност се установяват
при лекоатлетите, а най-ниски – при бадминтонистите и борците. Боксьорите демонстрират най-високи нива на когнитивна тревожност, а борците – най-ниски.
При спортистите до 18 годишна възраст се установяват по-високи нива на когнитивна и соматична тревожност в сравнение с тези над 18 години. За сметка на това
при втората група изследвани лица нараства самоувереността. Тези резултати могат да
се обяснят с натрупания опит и спортен стаж на изследваните лица. Състезателите до 18
годишна възраст имат обикновено по-малък житейски опит и често по-кратък спортен
стаж. Това е и период, в който те изграждат своята идентичност, което се отразява върху
увереността им в собствените способности.
Между спортистите с различен спортен стаж съществува статистически значима разлика по отношение на когнитивната и соматичната тревожност (табл.3).
Когнитивната тревожност намалява с нарастването на спортния стаж. Тя е най-висока
при групата със спортен стаж до три години, следвана от спортистите със стаж между
4 и 5 години, състезателите със стаж между 6 и 10 години и накрая е групата със спортен стаж над 10 години. Подреждането на резултатите за соматичната тревожност
е аналогично – най-високо е нивото при първата група, а най-ниско – при четвъртата.
При самоувереността стойностите са близки, но се наблюдава обратната тенденция
във възрастов план – тя е най-висока при спортистите с най-дълъг спортен стаж и с найниско ниво при спортуващите със спорт4ен стаж до 3 години.

2,1

1,8

2,8

бадминтон

2

1,5

2,5

баскетбол

2,1

1,7

2,1

1,7

2,2

1,6

1,9

1,4

хокей на
трева
бокс и кикбокс
борба
възраст до
18 г.
възраст над
18г.

2,1
1,9

u=3,2;
α=0,001  

1,7
1,5

χ²=14,6; α=0,05  

лека атлетика

  χ²=12,3; α=0,05

самоувереност

соматична тревожност

когнитивна тревожност

Таблица 2
Средни стойности на компонентите на предсъстезатената тревожност по отделни спортни дисциплини и възраст

2,6
2,5
2,8
2,7

u=2,2;
α=0,025  

2,6
2,7

Тези резултати подкрепят установените тенденции и при други изследвания, че
спортистите с повече опит демонстрират по-ниско равнище на когнитивна тревожност
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[9,12,16], а елитните спортисти се характеризират с по-високо ниво на самоувереност в
сравнение с начинаещите [7,12,16].

2,1

спортен стаж 6–10 г.

2,0

спортен стаж над 10 г.

1,9

1,6

класирани от 1 до 3 място

1,9

1,6

класирани след 4 място

2,2

u=4,9;
α=0,001

1,7
1,6

1,7

2,7
2,7
2,8
2,9
2,5

u=5,1;
α=0,001

спортен стаж 4–5 г.

2,6
χ²=8,2; α=0,05

1,8

u=3,3;
α=0,001

2,2
χ²=13,1; α=0,005

спортен стаж до 3 г.

самоувереност

соматична
тревожност

когнитивна
тревожност

Таблица 3
Средни стойности на компонентите
на предсъстезателната тревожност по спортен стаж и класиране

Статистически значими различия между компонентите на предсъстезателната
тревожност се наблюдават и в групите на спортистите медалисти и класираните след
трето място. Състезателите от първата група се характеризират с по-висока самоувереност и по–ниски нива на когнитивна и соматична тревожност, в сравнение със
спортистите, които не са спечелили медали. Аналогични резултати са получени и в други
изследвания, при които е използван същият психологически инструментариум. Установено е, че отборите, които заемат първите места имат най-ниска степен на когнитивна
и соматична тревожност и най-висока самоувереност за постигане на успех в спорта.
Отборите, класирани на последните места се характеризират със значително по-високи стойности на когнитивната и соматичната тревожност и по-ниска самоувереност
[1,2,8].
При групите спортисти, които са участвали в републикански, европейски, световни първенства и олимпийски игри се наблюдава статистически значима разлика
при соматичната тревожност и самоувереността. Стойностите на когнитивната
тревожност са най-високи при спортистите, които са се състезавали на републикански
първенства и намаляват при участниците в европейски, световни първенства и олимпийски игри. Аналогично подреждане се установява и при соматичната тревожност.
Самоувереността е най-висока при участниците на олимпийски игри и намалява при
състезавалите се на световни първенства на европейски и републикански първенства
(табл. 4).
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1,7

участие в европейски първенства

2,0

1,6

участие в световни първенства

1,9

1,5

участие в олимпийски игри

1,6

1,3

2,6
2,6
2,8
3,4

χ²=11,5; α=0,01

2,1

χ²=8,1; α=0,05

участие в републикански първенства

самоувере
ност

соматична
тревожност

когнитивна
тревожност

Таблица 4
Средни стойности на компонентите
на предсъстезателната тревожност в различни по ранг състезания

Заключение
Можем да обобщим, че при изследваните лица като цяло и при всички групи найвисоко е нивото на самоувереността, следвана от когнитивната и соматичната тревожност. При всички групи изследвани лица се установиха статистически значими различия
по някои от компонентите на предсъстезателната тревожност. При групите, диференцирани по пол и според класирането значимите разлики касаят и трите компонента. Жените демонстрират по-високо ниво на когнитивна и соматична тревожност и по-ниска
самоувереност в сравнение с мъжете.
Спортистите от колективните спортове проявяват най-висока соматична тревожност и най-ниска самоувереност, а при единоборствата се установява обратната тенденция. По-отношение на когнитивната тревожност не се наблюдават статистически значими различия между трите групи. Получените резултати потвърдиха отчасти хипотезата ни за различия между обособените по вид спорт групи спортисти по отношение на
компонентите на предсъстезателната тревожност, но не подкрепиха очакването ни, че
при спортистите, занимаващи се с индивидуални спортове и единоборства равнището
на когнитивната тревожност е по-високо в сравнение със спортистите, състезаващи се в
колективни спортове.
Най-ниски нива на когнитивна и соматична тревожност се регистрират в групата на
борците, а на самоувереността – при баскетболистите и бадминтонистите. Когнитивната
тревожност е най-висока при боксьорите, соматичната тревожност – при лекоатлетите,
а самоувереността – при боксьорите и лекоатлетите.
Наблюдава се тенденция за статистически значимо спадане на нивата на когнитивната и соматичната тревожност с напредването на възрастта, което потвърждава резултатите и от други наши изследвания [5] и незначимо повишаване на самоувереността.
При групите спортисти с различен спортен стаж се очертава аналогична картина
– с повишаването на спортния стаж намаляват равнищата на когнитивна и соматична
тревожност и нараства самоувереността. В други изследвания са установени значимо
по-високо ниво на самоувереност при елитни спортисти в сравнение с начинаещи, в
изследвания, проведени при тенисисти [16], гимнастици [7], плувци [12]. Равнището на
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самоувереност обяснява по-голяма част от вариациите в представянето, в сравнение с
когнитивната и соматичната тревожност [10]. Високото ниво на самоувереност, което
притежават елитните състезатели може да играе ролята на защитен фактор срещу когнитивната тревожност.
Състезателите с по-добри спортни резултати преживяват статистически значимо
по-слаби когнитивна и соматична тревожност и са по-самоуверени, в сравнение с класираните по-назад. В друго наше изследване на лекоатлети мъже и жени, разделени на
три групи според постиженията в даденото състезание – с по-слабо постижение в сравнение с предишното състезание, подобрили и запазили постиженията си, се разкрива,
че успешно представилите се лекоатлети се характеризират със значително по-ниско
изразена когнитивна тревожност, незначително по-висока соматична тревожност и повисока самоувереност [4]. Следователно подобряването на резултатите е свързано с пониско ниво на когнитивна тревожност, което потвърждава констатацията на Мартенс,
че когнитивната тревожност има отрицателна линейна връзка с представянето [15]. Като
потвърждение на тази тенденция могат да се разгледат и резултатите в групите, обособени според участието в различни по ранг състезания. Спортистите, които представят
страната на европейски, световни и олимпийски игри са постигнали високи резултати,
които да им гарантират място в представителните отбори. Регистрира се намаляване на
нивата на когнитивна и соматична тревожност и повишаване на самоувереността като
се тръгне от спортистите, участвали в републикански шампионати и се премине през
състезавалите се на европейски, световни и олимпийски игри.
Получените резултати са значими от приложна гледна точка за спортните психолози при търсенето на методи и средства за адекватна и целенасочена работа по отношение
на справяне с интензивната тревожност, което е необходимо за успеха в състезателния
спорт на различни нива.
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ДЕТЕРМИНАНТИ НА ПРЕДПОЧИТАНИТЕ СТРАТЕГИИ
ЗА СПРАВЯНЕ СЪС СТРЕС В СПОРТА
Галина Димитрова Домусчиева – Роглева
гл.ас., НСА „В. Левски“, 0898 677 475, galinadom@abv.bg
В изследването се търси влиянието на мотивите за занимания със спорт, особеностите на
целевата ориентация за постижения, компонентите на доминиращия в отбора мотивационен климат и предсъстезателната тревожност върху предпочитаните стратегии за справяне със стрес в спорта. Обект на изследване са 582 спортисти–127 от индивидуални спортове, 383 от колективни спортове, 72 от единоборства; на средна възраст–17 +/– 3,9 години.
Използвани са Въпросник за предпочитаните стратегии за справяне със стреса – COPE–1,
който включва 14 стратегии, обединени в три по-общи фактора (когнитивно ангажиране,
емоционално ангажиране, когнитивно и емоционално дезангажиране), Въпросник за изследване на мотивите за занимание със спорт (Participation Motivation Questionnaire – PMQ), Въпросник за изследване на възприетия мотивационен климат–2 (Perceived Motivational Climate
in Sport Questionnaire–2; PMCSQ–2), Въпросник за измерване на целевата ориентация към задачата и към егото в спорта (Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire – TEOSQ) и Тест
за предсъстезателна тревожност (Competitive State Anxiety Inventory–2; CSAI–2).
The research analyses the influence of the motives for sport рarticipation, the peculiarities
of achievement goal orientations, the components of dominant motivation climate in the team
and competitive state anxiety, on the choice of preferred strategies for coping with stress in sport.
The subject of the research are 582 athletes–127 from individual sports, 383 from team sports,
72 from single combats; aged–17 +/– 3,9 years. The following materials have been used in the
research: Coping Orientations to Problems Experienced scale – COPE–1, including 14 strategies
under three more general factors (cognitive involvement, emotional involvement, cognitive
and emotional disinvolvement), Participation Motivation Questionnaire – PMQ, Perceived
Motivational Climate in Sport Questionnaire–2; PMCSQ–2, Task and Ego Orientation in
Sport Questionnaire – TEOSQ, Competitive State Anxiety Inventory–2; CSAI–2.

Развитието на когнитивни умения за справяне със стреса, характерен за състезанието и тренировките, е важно за постигане на успех в спорта. Стратегиите за справяне със
стреса са относително устойчиви личностни характеристики, както във времето, така и
по отношение на различни ситуации. Справянето със стреса е свързано с когнитивните,
поведенческите и емоционалните отговори, насочени към намаляване или елиминиране
на стресовите въздействия. Предпочитаните и често използвани стратегии определят
личностния стил на справяне. Той оказва влияние върху когнитивните отговори, свързани с оценката и преоценката на стресовата ситуация, а така също и върху емоциите и психическите състояния. Личностният стил и начините за справяне могат да се използват
като основа за прогнозиране на особеностите на поведението и отговора на личността в
ситуации на стрес, който съпровожда заниманията със състезателен спорт.
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Съвременните проучвания и анализ на стратегиите за справяне със стреса и тревожността в спорта са фокусирани върху трансформирането и развитието на индивидуалните умения на спортистите. Копингите, които се използват, са резултат от динамично
взаимодействие между личностни (мотиви за занимания със спорт и целеви ориентации) и контекстуални влияния (мотивационен климат). В процеса на заниманията със
спорт те взаимодействат и определят особеностите на мотивационните тенденции, на
активацията, интензивността и качествените характеристики на динамичните психични
състояния, на цялостната психична организация.
Компонентите на целевата ориентация към постижения – ориентацията към задачата и към егото въздействат различно върху ситуациите, свързани с постижение. Смята
се, че спортистите, при които доминира его ориентацията, особено при тези с перцепция
за ниска компетентност, са по-податливи на стреса и тревожността на състезанието. Несигурността и непостоянството на победата или загубата в спорта, както и множеството
обективни изисквания, предизвикват негативни емоционални състояния в спорта. От друга страна състезателите, с по-силна ориентация към задачата са по-малко поддаващи се на
състезателната тревожност, защото те си поставят вътрешни стандарти за представянето и
се стремят към субективни и относително контролирани резултати. Мотивационният климат, наред с целевата ориентация, също влияе емоционално върху физическата активност.
Цел на настоящето изследване е да се разкрият предпочитаните стратегии за справяне със стреса и тревожността при спортисти от различни видове спорт, в зависимост
от доминиращите мотиви за занимания със спорт, особеностите на мотивационния климат, целевата ориентация към постижения и предсъстезателната тревожност. Предполага се, че съществуват основни мотивационни и ситуативни конструкти, които поотделно
и във взаимодействие определят стратегиите за справяне със стреса и тревожността,
използвани от спортистите по време на тренировка и състезание.

Методи на изследване и извадка
1. Въпросник за изследване на мотивите за занимание със спорт (Participation
Motivation Questionnaire (PMQ)) – тест от 30 айтема, който изследва възможните причини за занимание със спорт [9], обособени в седем субскали, измерващи мотивите: постижения, ориентация към работа в екип, изразходване на енергия, емоции и предизвикателства, умения, афилиация, фитнес ориентация.
2. Въпросник за измерване на целевата ориентация към задачата и към егото
в спорта (Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire – TEOSQ), разработен от Дуда
и Никълс [8]. Включва 13 въпроса, обособени в два фактора – първият фактор измерва
целевата ориентация към задачата, а вторият – его ориентацията.
3. Въпросник за изследване на възприетия мотивационен климат–2 (Perceived
Motivational Climate in Sport Questionnaire–2 – PMCSQ–2) [11]. Оценява възприятията
на спортистите доколко мотивационният климат в техните отбори се характеризира с
доминиране на цели, свързани с майсторството или с представянето. Състои се от 33
айтема. Измерва два фактора – мотивационен климат, ориентиран към майсторство и
мотивационен климат, ориентиран към представяне.
Мотивационният климат, ориентиран към майсторство (включен към задачата), се определя от 17 въпроса, разпределени в следните субскали: значимост на ролята,
съвместно учене, усилия/усъвършенстване.
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Мотивационният климат, ориентиран към представяне (включен към егото), се
определя от 16 айтема, които оформят субскалите: несправедливо признание, наказание за грешките, вътрешно групово съперничество.
4. Тест за предсъстезателна тревожност (Competitive State Anxiety Inventory–2;
CSAI–2), конструиран специално за спортната практика [10].
Скалата съдържа три субскали, измерващи: когнитивна тревожност, соматична
тревожност, самоувереност.
Четирите теста са адаптирани за български условия [2,3,4,5].
5. Въпросник за предпочитаните стратегии за справяне със стреса – COPE–1
[7]. Тестът оценява различните начини за справяне със стреса, които се използват от
хората. Адаптиран е за български условия от А. Русинова-Христова и Г. Карастоянов [6]
и е оптимизиран за спортната практика [1]. Включва 53 айтема, обособени в 14 субскали,
определящи следните копинги: активно справяне, планиране, потискане на конкуриращи се активности, въздържане, търсене на инструментална подкрепа, търсене на емоционална подкрепа, позитивно преосмисляне и развитие, примиряване или приемане
на станалото, обръщане към религията, фокусиране върху емоциите и изразяването им,
отричане или неприемане, поведенческа дезангажираност, психическа дезангажираност,
употреба на алкохол или наркотици.
В настоящето изследване четиринадесетте стратегии са обединени чрез факторен
анализ в три обобщени, вторични фактори: когнитивно ангажиране, емоционално ангажиране, когнитивно и емоционално дезангажиране.
Организация: изследванията са реализирани по време на различни състезания от
държавните първенства. Състезателите попълват половин час преди състезанието теста
за изследване на предсъстезателната тревожност според изискванията на авторите [10] и
в удобно за тях време другите въпросници.
Извадка. В изследването взеха участие 582 състезатели–127 от индивидуални
спортове (лека атлетика (84) и бадминтон (43); 383 от колективни спортове (баскетбол
(336), хокей на трева (47); 72 от единоборства (бокс (24), борба (48); 354 жени и 228 мъже.
Средната възраст на всички изследвани лица е 17 +/– 3,9 години.

Резултати и обсъждане
В съответствие с целта на изследването е приложен стъпков регресионен анализ и
са проверени регресионни модели, идентични за изследваните лица като цяло и за спортистите, които се занимават с индивидуални, колективни спортове и единоборства. В
ролята на зависими променливи последователно са анализирани обобщените фактори
когнитивно ангажиране, емоционално ангажиране и когнитивно и емоционално
дезангажиране. В качеството на независими променливи е анализирано поотделно и
общо влиянието на мотивите за занимания със спорт, компонентите на възприетия мотивационен климат, целевата ориентация и предсъстезателната тревожност. За всеки от
трите фактори са проверени по пет модела.
В първия модел в ролята на независими променливи са поставени мотивите за
занимания със спорт. Прилагането на копинг стратегиите, обединени във фактора когнитивно ангажиране, се влияе при изследваните лица като цяло (1) и при спортистите
от колективните спортове, от мотивите, които са свързани с преживяването на емоции и предизвикателства (β1=0,200***), с усвояването и усъвършенстването на умения
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(β1=0,167***). Афилиацията се отразява отрицателно на използването на този тип активни стратегии за справяне. При спортистите от индивидуалните спортове определящи
са единствено мотивите, насочени към преживяването на емоции и предизвикателства,
докато при единоборствата не се установява влияние на мотивите за занимания със
спорт върху когнитивно ангажираните стратегии за справяне (Фиг. 1).
Във втория модел като независими променливи са разгледани двата типа възприет
мотивационен климат и съставящите ги шест компонента. От тях само влагането на усилия и усъвършенстването като компонент на възприетия мотивационен климат, насочен към майсторство, определят използването на този тип стратегии при изследваните
лица като цяло (β=0,244***), при спортистите от колективните спортове и от единоборствата. Независимите променливи в третия модел са двата типа целева ориентация.
Целевата ориентация към задачата обяснява използването на когнитивните проблемнофокусирани копинги отново в групите на изследваните лица като цяло (β=0,277***),
при спортистите от колективните спортове, а целевата ориентация към егото – при
състезателите от единоборствата.
При четвъртия модел в ролята на независими променливи са поставени компонентите на предсъстезателната тревожност. Високото равнище на самоуверност стимулира
използването на когнитивно ангажирани стратегии за справянето със стреса при изследваните лица като цяло (β=0,156**) и при групата спортисти от колективните спортове.
Петият модел анализира като независими променливи съвкупността от 20 променливи, характеризиращи мотивите за занимания със спорт, възприетия мотивационен климат, целевата ориентация, предсъстезателната тревожност. При проверката на
модела от включените променливи при спортистите от индивидуалните спортове се
установява отново влиянието единствено на мотивите, насочени към преживяването на
емоции и предизвикателства. В групата на състезателите от колективните спортове,
определящи са три от променливите – целевата ориентация към задачата, влагането на
усилия и усъвършенстването на уменията и самоувереността. При единоборствата с
най-голямо влияние са целевата ориентация към егото и ролевата значимост на всеки за
успеха на отбора.
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Фиг.1.
Влияние на изследваните променливи
върху използването на когнитивно ангажирани копинги

Моделите от шести до десети определят детерминантите на копинг стратегиите,
обединени във вторичния фактор емоционално ангажиране, който е в ролята на зависима променлива (Фиг. 2). Ориентацията към емоционално ангажирани стратегии
за справяне се влияе при изследваните лица като цяло от мотивите, свързани с афилиацията, при колективните спортове – от афилиацията и желанието за усвояване и усъвършенстване на умения (VІ модел), а при единоборствата – от стремежът към емоции и преживявания и изразходване на енергия. Както и при първата група стратегии,
влагането на усилия и усъвършенстването като компонент на възприетия мотивационен
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климат, насочен към майсторство, определят използването на този тип стратегии при
изследваните лица като цяло (β=0,146***) и при спортистите от колективните спортове
(VІІ модел).

Фиг.2.
Влияние на изследваните променливи
върху използването на емоционално ангажирани копинги
Целевите ориентации към задачата и към егото оказват слабо влияние в групите на
колективните спортове и изследваните лица като цяло ((β1=0,122***) (VІІІ модел). Целевите ориентации се разглеждат като рамки, които определят нагласите и поведението

1013

...

в по-дългосрочен план, а не са свързани с конкретни реакции на изменения в спортната
среда. Равнището на когнитивната тревожност обяснява най-висок процент от вариацията в групата на индивидуалните спортове, следвани от изследваните лица като цяло
(β=0,175 ***) и колективните спортове, докато при състезателите, практикуващи единоборства, влияе равнището на соматичната тревожност (ІХ модел).
В десетия модел отново се разглежда обобщеното влияние на 20-те променливи
върху използването на емоционално ангажирани стратегии за справяне. Четири
променливи стимулират използването на този тип копинги при изследваните лица като
цяло – това са мотивите, свързани с изразходване на енергия, влагането на усилия и усъвършенстването на умения като компонент на мотивационния климат, ориентиран към
майсторство, целевата ориентация към егото, когнитивната тревожност, а състезателите
с високо ниво на самоувереност избягват използването им. При спортистите от индивидуалните спортове влияние оказват равнището на когнитивната тревожност и мотивите, свързани с ориентацията към работа в екип. В групата на състезателите от колективните спортове, подобно на изследваните лица като цяло, предиктори на емоционално
ангажираните копинги са влагането на усилия и усъвършенстването на умения като компонент на мотивационния климат, ориентиран към майсторство, мотивите, свързани с
изразходване на енергия, целевата ориентация към егото, а по-високата самоувереност
води до избягване на тези стратегии. При единоборствата влияние оказват единствено
мотивите, свързани с преживяването на емоции и предизвикателства.
От единадесети до петнадесети модел се анализира влиянието на изследваните
променливи върху използването на копинги, включени в третия обобщен фактор когнитивно и емоционално дезангажиране, който е в ролята на зависима променлива (Фиг.
3). Използването на когнитивно и емоционално дезангажирани копинги се детерминира от мотива за изразходване на енергия при индивидуалните и колективните спортове, и при изследваните лица като цяло (β=0,224***). В групата на единоборствата се
регистрира умерено влияние на потребността от афилиация (ХІ модел). Перцепцията
за доминиране в отбора на мотивационен климат към представяне (ХІІ модел) и целева
ориентация към егото (ХІІІ модел) оказват влияние при индивидуалните спортове и
по-слабо – при изследваните лица като цяло (β=0,212***; β=0,129***). От компонентите
на предсъстезателната тревожност се наблюдава слабо влияние на соматичната тревожност при изследваните лица като цяло (β=0,151***) и при състезателите от колективните
спортове (ХІV модел). В последния петнадесети модел от всички променливи при изследваните лица като цяло се установява въздействието на мотивите, свързани с изразходване на енергията, мотивационния климат, ориентиран към представяне, целевата
ориентация към егото и когнитивната тревожност върху дезангажиращите стратегии
за справяне. При състезателите от индивидуалните спортове като силен предиктор се
проявява мотивационния климат, ориентиран към представянето, при спортистите от
колективните спортове – мотивите, свързани с изразходване на енергията, когнитивната тревожност и целевата ориентация към егото, а при единоборствата – мотивите,
свързани с афилиацията, несправедливото признание като компонент на мотивационния климат, ориентиран към представяне и когнитивната тревожност.

Обобщение
Резултатите потвърждават хипотезата, че определени мотиви за занимания със
спорт, перцепцията за доминиращия мотивационен климат, целевите ориентации и компонентите на предсъстезателната тревожност влияят върху използването на определени
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копинги. Влиянието на ситуативни детерминанти като възприетия мотивационен климат, свързан с влиянието на социалното обкръжение, е по-силно, както и на предсъстезателната тревожност, в сравнение с относително стабилни личностни характеристики,
каквато е мотивацията за занимания със спорт.

Фиг.3.
Влияние на изследваните променливи
върху използването на когнитивно и емоционално дезангажирани копинги

Използването на когнитивно ангажираните стратегии за справяне се определя
от мотивите, свързани с емоциите и преживяванията, усвояването и усъвършенстването на умения, а потребността от афилиация има изразено слабо отрицателно влияние.
Целевата ориентация към задачата обяснява предпочитанието към тези проблемно насочени копинги при изследваните лица като цяло и при състезателите от колективните спортове, а целевата ориентация към егото – при състезателите от единоборствата.
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Влагането на усилия за усъвършенстването на умения като присъщо на мотивационния
климат, ориентиран към майсторство, оказва положително влияние при спортистите от
колективните спортове, единоборствата и изследваните лица като цяло. Нивото на самоувереност стимулира използването на активните стратегии при колективните и при
индивидуалните спортове, както и при изследваните лица като цяло.
Ориентацията към емоционално ангажирани стратегии за справяне се влияе
при изследваните лица като цяло от афилиацията, при колективните спортове – от афилиацията и желанието за усвояване и усъвършенстване на умения, а при единоборствата – от стремежът към емоции и преживявания и изразходване на енергия. Равнището
на когнитивната тревожност обяснява най-висок процент от вариацията в групата на
индивидуалните спортове, следвани от изследваните лица като цяло и колективните
спортове, докато при състезателите, практикуващи единоборства, влияе равнището на
соматичната тревожност. Целевите ориентации към задачата и към егото оказват слабо
влияние в групите на колективните спортове и изследваните лица като цяло. Целевите ориентации се разглеждат като рамки, които определят нагласите и поведението в
по-дългосрочен план, а не са свързани с конкретни реакции на изменения в спортната
среда.
Използването на когнитивно и емоционално дезангажирани копинги се детерминира от мотива за изразходване на енергия при индивидуалните и колективните спортове и при изследваните лица като цяло, а в групата на единоборствата се регистрира умерено влияние на потребността от афилиация. Перцепцията за доминиране в отбора на мотивационен климат към представяне и целева ориентация към егото
също оказват влияние при индивидуалните спортове и по-слабо – при изследваните
лица като цяло. От компонентите на предсъстезателната тревожност се наблюдава
слабо влияние на соматичната тревожност при изследваните лица като цяло и в колективните спортове.
Изучаването и разкриването на взаимовръзките между мотивите за занимания със
спорт, мотивационния климат, целевата ориентация, предсъстезателната тревожност и
стратегиите за справяне със стрес са основа за решаване на редица практически проблеми в сферата на спорта.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ
НА ТРЕНЬОРА В СПОРТА
Димитрина Фенерова*, Михаил
Георгиев**, Юлия Мутафова Заберска***,
Иванка Тошева****, Васил Илиев*****
*ст. ас., НСА „В. Левски“, **доцент, д-р, НСА „В. Левски“,
***професор, д-р, НСА „В. Левски“, ****гл. ас., НСА „В. Левски“
*****докторант, НСА „В. Левски“
Анализират се постиженията в изучаването на дейността на треньора в спорта. Разкриват се насоките за изследване на психологическите характеристики, качества и свойства
на личността на треньора. Очертават се нерешените проблеми. Представя се структурата и съдържанието на комплексен, мащабен проект за изследване на личността на треньора в различните видове спорт.
The achievements in study of the activity of the trainer in sport are analyzed. The trends of research of
the psychological characteristics, qualities and features of the personality of the trainer are revealed.
The unsolved problems are outlined. The structure and contents of a complex, extensive project for the
research of the personality of the trainer in different kinds of sport are presented.

Дълбоките обществено икономически и социални промени засягат всички сфери
на обществения живот и дейност. В спорта, като специфичен вид човешка дейност, необходимостта от промени е силно наложителна. Но промените в спорта се реализират
от субектите включени в него, а по отношение на промяната в самите себе си субектите са относително консервативни и ригидни. Ако се абстрахираме от организационните
структури в спорта – международни и държавни, то като основни субекти в тази дейност
се определят спортистите и техните треньори.
Динамиката на съвременния спорт изисква перманентно диагностициране и анализиране на факторите, които оказват влияние върху спортното постижение. Централно
място сред тях заема треньорът.
Личността на треньора и психологическите особености на неговия труд са изследвани
през последните години в редица направления: подходите на треньора, с цел опознаване и
развитие на спортния интелект на спортистите [7]; особености на общуването между треньор
и спортисти [1] и възпитателен облик на треньора [6]; професионална подготовка и адаптация на треньора [5]; ролята на треньора за успеха в спорта [2, 3]; стилове на ръководство и
междуличностно взаимодействие [4]. Тези и редица други публикации, свързани с конкретни
психологически явления у треньора, имат подчертано теоретичен характер и определят разнообразни подходи към анализа на треньорската професия и на личността на треньора.
Спортната психология е насочена приоритетно към спортиста, към неговата личност, към психологическите проблеми на тренировката и състезанието, към отношени-
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ята между спортистите и между тях, и треньорите, към динамиката на спортната им кариера, към психологическото осигуряване и психологическата подготовка в етапите на
многогодишната спортна подготовка.
Но спортът, успехите и високите постижения в спорта са немислими без дейността и
усилията на многобройните треньори. А дейността на треньора, особеностите на неговия
професионален труд остават пренебрегвани и малко изучени. Утвърдените в миналото
схващания за особеностите на треньорската дейност и психологическите особености на
личността на треньора се приемат за непоклатими и се възпроизвеждат в публикуваните
и днес студии и учебници. Отдалечени във времето, несъобразени с настъпилите исторически и социални промени, част от тези постановки звучат неадекватно и шаблонно.
Остро е назряла необходимостта от нов прочит на треньорската дейност, на характера и особеностите на тази професия. Треньорите са твърде различни по отношение
на личностните си характеристики. Треньори, с напълно противоположни личностни
качества и психични свойства са еднакво успешни или неуспешни. Какво характеризира
успешния треньор? Какви са различията между успешните и неуспешните треньори? Успешните треньори не се подчиняват на утвърдените подходи и методики на подготовка.
Не следват сляпо методическите предписания. Те не са догматици и занаятчии в своята
професия – те са новатори, творци, неконвенционалисти.
Не отделни психически особености са характерни за тях, а по-скоро специфични
комплекси от характеристики, качества и свойства. Разкриването на психологическите характеристики на успешния треньор е основа за разработването на по-адекватни на
съвременността програми за подготовка на треньора.
Настоящият проект за изследване на треньора и треньорската дейност е насочен
към обхващането и изучаването на широк кръг психологически характеристики на дейността и личността на съвременния треньор. Основни сфери на изследване:
Психологически особености на треньорската дейност:
–
–
–
–
–
–

място на треньорската професия в съвременното общество;
социална роля и функции на треньора;
професионални функции на треньора;
права, задължения и отговорности на треньора;
стресови фактори в треньорската професия;
стрес и бърнаут в треньорската професия.

Треньорът и професионалният му труд:
–
–
–
–
–

удовлетвореност от професионалния труд;
професионално благополучие и професионално дълголетие;
професионално самочувствие;
представа за професионален успех и неуспех;
динамика на треньорската кариера.

Личността на треньора:
–
–
–
–
–
–

типологически особености;
характерологични особености (акцентуации на чертите на характера);
източници на мотивация и мотивационно самопознание;
мотивация за постижение;
самоконтрол и самоконтролиращи умения;
стратегии за справяне със стрес;
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– стил на общуване и междуличностно взаимодействие;
– склонност към риск и неординарност;

Знания и умения в контекста на психологическата компетентност
– общопсихологически знания;
– знания от областта на психодиагностиката;
– знания и умения за психологически въздействия;

Основните методи за изследване са:
–
–
–
–

тестови методи;
беседа;
интервю;
фокус групи.

Широкият спектър от променливи, които обхваща изследването, е основа за търсенето и установяването на психологическите особености характерни за успешния треньор.
Допускаме, че не една или няколко отделни характеристики са специфични за успешните
треньори, а по-скоро специфични комплекси от взаимосвързани психологически характеристики са характерни за тях. Тези комплекси търпят динамика във възрастов план. С
напредването на възрастта едни техни елементи отпадат и се заместват от други. Трансформация може да претърпи и целият комплекс от психически явления.
Характерното за успешния треньор не е общовалидно за всички видове спорт и за
различните възрастови групи спортисти. Характерното за успешния треньор в детскоюношеския спорт може да е твърде различно от характерното за успешния треньор в
професионалния мъжки и женски спорт. Невъзможно е извеждането на единна, общовалидна типология на успешния треньор. Необходимо е търсенето и извеждането на типологии съобразени с различните възрасти на спортистите, с особеностите на различните
видове спорт, съобразени с възрастта и професионалния стаж на треньора. Създаването
на актуални и адекватни типологии на успешния треньор са основа за разработването на
нови, съобразени с реалността програми за подготовка на треньорските кадри, за повишаване на квалификацията и психологическата компетентност на действащите треньори. Робуването на остарели стереотипи и отъпкани пътеки в подготовката на треньорските кадри обрича на застой ефективността на треньорския труд.
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СПОРТЕН ИНТЕЛЕКТ (СИ) В ДЕЙНОСТТА
НА МИСЛЕЩИЯ СПОРТИСТ
Венцислав Янев
д.п.н, д-р, ст н.с. хон.преподавател, НСА „Васил Левски“
0878 340 873, yanev_v@abv.bg
На съвременния етап запазването на позиции в спорта изисква предвиждащо-изпреварващо развитие, търсене и създаване на нови теоретико-приложни направления в подготовката за успешна изява на българските спортисти. В доклада се разглежда същността
и ролята на човешкия спортен интелект, представляващ интелектуално-двигателния
потенциал на спортиста. Представена е собствена концепция за спецификата на направлението Спортен интелект в сложната система от психични и двигателни действия на
спортиста. Разкрива се ролята и същността на отделните страни и аспекти в спортния
интелект на човека, като конкурентноспособен модел, програма за олимпийска интелектуална подготовка на българските спортисти в международния спорт.
Preserving positions in sports at present stage requires a forecasting and anticipating development, to look for and
create new theoretical and applicable trends in the preparation of Bulgarian athletes for successful achievement.
The report reviews the nature and the role of the human athletic intellect, representing the intellectual drive
potential of the athlete. An own concept is disclosed for the specifics of the Sports Intellect division within the
complex system of psychic and motive actions of the athlete. The role and the nature of the different sides and
aspects of human sport intellect are disclosed, showing a competitive model, programme for Olympic intellectual
preparation of Bulgarian athletes in international sports.

Настоящето се предпоставя от
Миналото и насочва Бъдещето
към творения на съзидаващи
треньори – спортисти
В. Янев

Особеностите на спортната, особено международната състезателна дейност, изискват специфично разглеждане на интелекта на спортиста. Интелектът в спорта е подсистема на интелекта на човека, със собствени, специфични закони, принципи, явления,
свойства, особености и пр. По съдържание, СПОРТНИЯТ ИНТЕЛЕКТ /СИ/ е едновременно мисловни процеси, личностно-интелектуален стил, човешки потенциал, метод,
подходи, средства, и лични инструментариуми на съвместна-интелектуално-психична
дейност за творителско-етично взаимодействие между спортисти, треньори, специалисти и любители на спорта [ 1, 2 ]. Същевременно е форма на партниращо общуване,
дейност и култура на отношенията между хората с природо-човешката общност /ПЧО/
и средата, в която те се раждат, живеят, учат, работят, подготвят и състезават. Спортния интелект в дейността на човека, занимаващ се със спорт, формира интелектуално-
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двигателната система в психиката на спортиста, като интелектуално-индивидуален стил
за разкриване на неизвестните и създаване на нови, по-съвършени спортни творения.
Интелекта на човека е – същността на творителско-иновационната дейност за спортноусъвършенстващо изявяване и реализиране на спортистите. На практика се проявява
с творителска ефективност, работоспособност и надеждност в мисловно-двигателните
действия на спортиста. Същевременно, това е личния талант в творческата система на
човека, създаваща специалните качества за психика на мислещия спортист – творител,
като личност изграждаща печеливши /побеждаващи екипи/– отбори, представляващи
спортната школа на България[ 5 ].
В спорта – СПОРТНИЯТ ИНТЕЛЕКТ (СИ) е мисловно-двигателна дейност
на спортиста за създаване на нови, по-съвършени творения, чрез разкриване
на неизвестното, неопознатото, непостиганото, невъзможното... В спортната
дейност: свободно, самостоятелно и в партньорство се сътворяват собствени, нови,
действия, специални движения, упражнения, комплексни съчетания, техники, тактики, стратегии; изобретяват по-съвършени методи, средства и модел – програми на
подготовка, оригинални системи за лични и отборни изяви в спортно-състезателния
процес; усъвършенстване на културата в дейността на спортистите при общуване с
треньор, ръководители, съдии, публика, журналисти и пр. В състезанията – спортният интелект е конкурентно сътворяване и реализиране от спортиста на победна
дейност.
Сложната и специфична същност на интелекта на човека /СИ/– в състезателния
спорт, особено за професионалисти изисква, разбирането му в различни аспекти.
Интелектът като явление е качеството на таланта за лично-специфичното познание и интуитивен опит на всеки, занимаващ се със спорт, антиципиращо осъществяван,
като практическо умение за висше майсторство на спортиста. СИ предпоставя и обуславя успеха на спортиста в екстремалните условия, вероятното развитие и неизвестни
ситуации през спортно-състезателния му живот.
Цел: „Намери своя спорт, формирай и реализирай в дейността си.“
Интелектът като свойство е способността за творения, усъвършенстващи човека в
спортната дейност, която формира качества на побеждаващ спортист, умеещ да разкрива
напълно своите възможности и индивидуалност в два аспекта: самоусъвършенстване
– развитие на способностите в специфични качества у психиката на спортиста за постигане на висше спортно майсторство и себереализиране – качествена изява на спортния
талант в културо-победни спортни постижения. Задачи: „Гради, изяви и култивирай в
спорта си“.
Интелектът като средство са индивидуално-личностните СИ – „мисъл-творениядействия“ /5/ на спортистите, професионалистите и др., които организират, изграждат
и подържат отбора. От научно-културната им компетентност и етична толерантност зависи: психично-интелектуалната работоспособност и ефективност на спортната подготовка, емоционално-волевата стабилност и мотивационна-надеждност на спортистите в
непрекъснато изменящите се ситуации, изисквания и конкурентни условия на спортносъстезателна дейност. Специално откриване и конкретно използване на интелектуалните способности изграждащи СИ-стил у спортиста: установка и организация за спортно:
вярна, бърза и точна ориентация, състезателна-съобразителност и лична инициатива,
предприемчивост и отговорност към отбора, психо-физична преценка на своето състояние и това на съперниците, за своевременно-осъществяване на /“спорт“/– печеливши
действия, поведение и пр.
Резултат СИ – „Мисли, преценявай, осъществявай и усъвършенствай спорта“!
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Човешкия спортен интелект на мислещия спортист у всички участници в спортната
дейност, изисква интелектуално-творителски метод, стратегическа концепция с методичен подход, за създаване на нова СИ-технология в организацията на интелектуалната им
подготовка за състезателно-победна реализация / 3, 4, 5 /.
СИ-технологията за изявяване и специфично осъществяване на интелекта на спортиста в спортно-състезателната дейност, като обобщен, работен мисловен модел има три
базови, организационно-взаимосвързани страни:
•

•

•

Придобиване – на знания, компетентност и умения за заучаване на нова, неопозната дейност (своя спорт), за лична изява с целенасочени, висши постижения; творителски умения за мисловно-двигателни действия в състезателен дух насочени към
побеждаващ резултат. Спортните творения се създават в партньорство и толерантна конкуренция със съперници. Позитивното сътрудничество между спортистите с
взаимно партниране на специалистите в теоретико-практически, международен аспект, води към създаване на висококласни отбори и интересни национални школи.
В глобалния свет е изграждане на етични, личностно-оригинални, международни
обединения чрез спорта между професионалистите.
Осмисляне изграждащо по-съвършена компетентност на знанията и уменията за
лични творения и толерантно общуване. Това са интелектуално-личностни процеси
за разбиране на сложните взаимовръзки в социално-статусните отношения /треньори, състезатели, собственици, менажери, семейство, приятели, журналисти, публика и пр/. В процеса на дейността си спортиста разкрива, преживява, управлява,
коригира и регулира сложните си взаимоотношения с околната среда, чрез самостоятелно мислене – синтез, анализ, личен опит, нагласа и разширяване на теоретичнопрактическите си познания и умения. Същевременно създава своя интелектуален
стил на състезател-творител за печеливша реализация в спортно – състезателната
дейност / 6, 7 /.
Прилагане на знанията, уменията и таланта за постигане на победно творение в
спорта – мисловно-двигателна способност и опит за ефективно справяне при всякакви (обичайни, конфликтни,екстремални и др.) условия. Предвиждане, сътворяване и осъществяване на побеждаваща спортно-състезателна дейност при неизвестни (непознати) ситуации и нови професионални позиции през целия живот на
спортиста.

Трите страни на интелекта: придобиване, осмисляне и прилагане, са под-система в индивидуално-екипната организация на треньора, за компетентно решаване
на интелектуалната подготовка в съвременната учебно-състезателно-тренировъчна
работа с отборите, и реалната им изява в състезателната дейност на спортиста. Те са
свързани с човешките заложби, особености, способности, талант и пр. в спорта, на
които се основава цялостната спортно-състезателна дейност. Схематично са показани на фиг. 2.
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Фиг.2.
Страни на спортния интелект в психиката
и личността на спортиста за спортно-състезателна дейност.

На сегашният етап на познание – като теория и практика, методика и технология
на работа, същността и механизмите на първата страна на интелекта –придобиване, и
третата – прилагане, сравнително добре са изучени, разбрани и използвани от специалистите. Втората – страна на интелекта осмислянето, се предполага, че като интелектуално-психичен процес на умствено, творческо ниво се осъществява от самият спортист,
но е неизяснено как точно се формира в дейността и реализира от личността.
Придобиването и прилагането, като страни на интелекта намират израз чрез извършените мисловно-двигателни действия от спортиста, а резултатът от тях се установява веднага. Осмислянето е ядрото на човешкият интелект, трудно се обективира, като
собствена интелектуално-двигателна програма и стил на спортиста. Следствие на това,
значението му се подценява / или липсва / в интелектуално-психичната организация за
подготовка и технология в работата на треньорите със спортистите.
В подготовката на спортистите, например се прилага следната постановка: „ Не
разсъждавай, а изпълнявай!“, „Извърши всичко, което ти казвам и успехът е твой!“,или
„Работи и по-малко мисли!“ т.е. спортистът / и отбора /се насочват в дейността си и формират на ниво памет [ 6 ] да изпълняват чужда /на треньора/, а не своя интелектуалномисловна програма.
Учебно-тренировъчните занимания в подготовката се провеждат така, че процесът на осмисляне у състезателят протича доста непълноценно. Под ръководството на
треньори, преподаватели и др. специалисти, спортистът усвоява спортните действия
и движения, технико-тактически умения и навици, за успешна спортна дейност. В тази
съвместна работа обаче има един много съществен недостатък, като интелектуалнопсихологическа проблематика. Спортистът се обучава предимно за съвършено двигателно изпълнение целящо висше постижение, без да се създава целенасочена организация за пълноценно и едновременно включване на трите страни на интелекта. Набляга се
на придобиването и прилагането, а осмислянето у спортистът остава на заден план.
Вместо него треньорът, наблюдаващ дейността му, я оценява, осмисля я и директно дава
указания за действията на спортиста. По този начин основната творческо-интелектуална
дейност – осмислянето се осъществява предимно от треньора, а целостта на умственоинтелектуалния процес у спортиста се накъсва в двигателен аспект и има мисловно-слу-
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чаен (хаотичен) характер. В същност, на практика това е традиционният /обичаен/ модел
в работата на треньора със спортистите – фиг. 3.
Проявата на тази основна страна на интелекта на състезателят, обаче има решаващо
значение за победността в психично-състезателната му дейност. Реално, само по време
на състезание спортистът организира дейността си самостоятелно, мисли, преценява и
взима решения сам, т.е. успехът му зависи от способността за своевременно разкриване
и осмисляне на неизвестните /екстремални, проблемни и пр./ ситуации в хода на съревнование – тази страна на интелектуалната дейност, която у него почти не е развивана. На
лице е парадоксът – за завоюване на победа по време на състезание в условията на конкуренция, се разчита на дейност, за която състезателят е най-слабо подготвен. Ето защо, в
състезателната си дейност спортистът търсейки в паметта си печеливши решения: често
не знае какво да прави, извършва реактивно-двигателни действия с ниска ефективност,
допуска много „необясними грешки“. Същевременно, треньорът извън, съотборници
вътре в терена, а понякога и публиката, се стремят да „подскажат“ какво да се извърши в момента.Това допълнително го натоварва, стресира и блокира психически, като
ограничава предприемчивостта и инициативността на състезателя и той пропуска ред
благоприятни ситуации, очаквайки чужда помощ. Фактически потенциала от спортния
интелект на спортиста не се изявява и реализира пълноценно в спортно-състезателната
дейност. В голямата спортна общност се повтарят от полу-компетентни дейци, стандартизираните безмислени фрази: „ това е спорта – /футбола/“, „можех/ме, но не успях/ме“,
„нямах/ме шанс“ и т.н. Десетки години наблюдаваме у треньори и спортисти резултата
от горепосочените явления в дейността им, на всякакви национални и международни
състезания, турнири и пр. независимо: възраст, пол, националност, класа и спортно майсторство. В националния и международния спорт е назряло времето за пълноценно формиране, изява и реализация на СИ у децата, като мислещи и етични спортисти да бъдат
подготвяни от интелектуално-културни треньори – т.е. СИ-система на работа през 21
век, работен модел – фиг. 4.

Фиг. 3.
Спортен интелект – механично прогеамиране на трите страни на СИ от треньора
подготвящ спортистите и отбора в спортно-състезателна дейност
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Интелектуален модел за изграждане и реализация на състезател-творител
спортист
ОСМИСЛЯНЕ
партньори
треньор СИ-организация
ПРИДОБИВАНЕ
Състезателнотворителска
знания
дейност

Тренировки

ТВОРЕНИЯ

опит
Победни постижения
състезателна
реализация

спортисти
СИ-реализация
ПРИЛАГАНЕ
Личностно-инумения
телектуален
стил

Състезания

Фиг. 4.
Спортен интелект-партниране между треньор и спортист/и, взаиморазвиващи трите
страни на СИ в подготовката на отбора за побеждаваща-състезателна дейност.

Досегашният модел на съвместна работа, който поставя състезателя и отбора в ролята на „изпълнител“ на волята и интелектуалния замисъл в програмата на треньора, при
обичайни /познати/ условия в състезанията даваше добри резултати. Но в съвременните
условия, състезателната дейност все по-често протича в екстремални ситуации, които
обуславят комплекс от неизвестности в крайния резултат. Напр. мачовете на Европейското първенство по футбол–2007 г.Това от своя страна предявява други, различни изисквания към програма за интелектуално-психологическата подготовка на спортистите и отборите. Подходящ изход е да се премине към нова парадигма на алтернативен
спортно-интелектуален модел т.е. СИ-технологията за: „интелектуално взаимодействие
между мислещият спортист-творител, като съзидаващ партньор на треньора и отбора“
/ В.Янев, 1972, 1979, 1997, 1998, 2001/. Този модел има принципи и подходи водещи до
разкриване на нови, неподозирани възможности в интелектуално-мисловната дейност
на спортистите и на треньора, като реално повишава съзидаемостта, конкурентността,
надеждността и успеха в съвместната им работа. На фиг.3 и 4 схематично са показани
обичайния /досегашен/ и предлаганият /преосмислен, следващ/ алтернативен моделпрограма за интелектуална подготовка.
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ПСИХОЛОГИЧНИ УМЕНИЯ
И СЪСТЕЗАТЕЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ
ТАТЯНА СТАНЧЕВА ЯНЧЕВА
професор, д.пс.н., НСА „Васил Левски“
0888 340 994, tiancheva@prosport-bg.net
През последните десетилетия все по-често треньори, състезатели и психолози, работещи
в сферата на елитния спорт поставят на дискусия и отчитат значимостта на менталната страна на спортното изпълнение. Те се обединяват около разбирането, че за достигането на върхово спортно постижение, на максимална състезателна реализация са необходими определени психологични умения, които изграждат т.нар. „състезателност“ на
спортиста. В настоящия доклад е представен теоретичен модел на психолгичните умения
на състезателя, които се явяват решаващи за достигането на максимален спортен резултат. Те са заложени в основата на проведеното емпирично изследване. Изследвани са 114
състезатели от различни видове спорт с различно ниво на квалификация. Анализирани са
взаимовръзките между психологичните умения на състезателите и спортния резултат,
нивото на квалификация, спортния стаж и предходния спортносъстезателен опит, пола.
На основата на получените резултати и разкритите взаимовръзки между изследваните
показатели са изведение основни насоки за разработване на модел за тренинг на психологични умения в елитния спорт.
In the last decades more and more trainers, competitors and psychologists, working in the area of
elite sport, discuss and recognize the significance of the mental side of the sport performance. They
share the understanding that in order to accomplish peak sport achievements, at a maximum sport
realization, certain psychological skills are necessary which form the so called “competitiveness” of the
athlete. The current report presents a theoretical model of the psychological skills of the competitor
which are decisive for the achievement of a maximum sport result. They are incorporated in the
foundations of the executed empirical research. Subject of the research are 114 competitors in various
sports with different level of qualification. The interactions between the psychological skills of the
competitors and the sport result were analyzed, as well as the level of qualification, sport experience
and previous sport-competition experience, the gender. On the grounds of the achieved results and
the disclosed interactions between the researched indexes, general directions were drawn aimed at
elaboration of a model for training of psychological skills in the elite sport.

Въведение
В специализираната литература все по-често се поставя на обсъждане проблема за
ролята, и на тази база за развитието, на определени психологични умения, които определят т.нар. „психологически талант“ на шампиона (Bloom, 1985; Gould, Dieffenbach, &
Moffett, 2001). Авторите идентифицират първо компонентите на психологическия талант, а след това и институциите, които са отговорни това да се случи. Особено внимание
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се отделя на родителските и треньорски практики, които са повлияли върху развитието
на психологическия талант, като те се свързват с фазите в развитието на спортната кариера (Bloom, 1985).
Williams и Krane (2001) извеждат психологическите характеристики на високо успешния спортист, както и менталните (психологическите) умения, които използват състезателите за постигане на оптимални психични състояния. Авторите посочват следните характеристики и умения: саморегулация на възбудата, висока увереност, добра
концентрация и фокусиране, позитивни представи и самоговорене, силна решителност
и отдаденост (ангажираност). Уменията, които според авторите състезателите използват
за достигане на върхово психично състояние включват: представи (визуализиране), целеполагане, мислен контрол върху стратегиите за представяне, управление на възбудата,
добре развити състезателни планове, успешни стратегии за справяне, предсъстезателна
подготовка.
Извеждайки психологическите характеристики на наи-успешните и по-малко успешните елитни състезатели някои автори (Hardy, Jones, & Gould, 1996; Williams & Krane,
2001) поставят въпроса как тези умения могат да се развиват в процеса на подготовка.
Отделни проучвания на развитието на таланта в различни области (музика, художествени изкуства, наука, спорт) разкриват, че те имат много допирни точки (Bloom, 1985;
Csikszentmihalyi, Rathunde, Whalen, & Wong, 1993). За да се насочи таланта към актуално
постижение, състезателят трябва да развие специфични психологически качества, умения и ориентации и да има възможността да ги развие в подкрепяща среда.
В резултат на анализ на проведени интервюта и експертни оценки на състезатели, треньори и родители някои автори (Gould, Eklund, & Jackson, 1993; Gould, Jackson, &
Finch, 1993a, 1993b; Gould, Greenleaf, Dieffenbach, Lauer, Chung, Peterson, & McCann, 1999)
се обединяват около следните характеристики на шампиона: способност за фокусиране,
висок оптимизъм, ментална (психическа) сила, драйв (енергия, сила), състезателност,
увереност, спортна интелигентност, обучаемост, способност за справяне със стреса.
Съществен момент за ефективната реализация на спортиста според нас се явява
прехоът „тренировка – състезание“.
В спорта изявата и проверката на подготвеността става чрез състезанието. Реализацията на спортиста предполага регистриране на съответно постижение в условията на
конкретно официално състезание. Много често тази реализация на спортиста се оказва
несъответна на неговите възможности. Възниква въпросът – „На кои възможности?“.
Реализацията, спортният резултат, показан по време на състезание е продукт на интегралната изява на личността(Т. Янчева, 2006).
В тази връзка можем да разглеждаме качествата на спортиста в два аспекта. От една
страна, това са способностите, качествата и уменията, които определят т.нар. „спортна
пригодност“. Те са основата за успешно усвояване и практикуване на съответния спорт.
От друга страна, способностите, качествата и уменията, свързании с регулацията на поведението, действията усилията и взаимодействията със средата. Те са определящи за
ефективността на реализация на спортиста.
Докато първата група е съществена при подбора за съответния спорт и определя
потенциала за развитие и изява на състезателя, то втората е решаваща в процеса на изява
на този потенциал и максималното му разгръщане, развитие и използване. Бихме могли
да ги определим като „състезателни качества и умения“. Тези две групи качества и умения са във взаимна връзка и зависимост и в своето единство определят комплексността
и ефективността на подготовката, а по този начин и възможността за максимална състезателна реализация.
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Към тези състезателни качества и умения на личността бихме могли да отнесем:
концентрация и фокусиране, спортна увереност, адаптивен перфекционизъм, мотивация за постижение, очаквания за лична ефективност, оптимизъм, ментална (психическа)
издържливост, способности за справяне, емоционален контрол, спортна интелигентност, състезателност, умение за мобилизиране на усилията, способност за визуализация,
позитивно самоговорене.
В настоящия доклад ще представим част от резултатите от по-мащабно проучване
на състезателните качества на спортиста и определяне на психологическия профил на
елитния състезател.

Цел
Целта на настоящото изследване е да се проучат някои от състезателните качества
на спортиста (Перфекционизъм, Аз-ефективност, Спортна увереност) и тяхното проявление при състезатели с различно ниво на квалификация.
Обект на изследването бяха 114 състезатели (64 мъже и 50 жени) на възраст между
15 и 28 години с различно ниво на квалификация, обособени в две групи: 1) Призьори от
Световни и Европейски първенства; 2) Състезатели от Републиканско ниво.

Метод
За реализиране на целта на изследването използвахме:

1. Методика за изследване на Аз-ефективността в спорта (Т. Янчева, Цв. МишеваАлексова, 2006) с две подскали – Аз-ефективност и себепрепятстване.
2. Скала за изследване на Мултидименсионалния перфекционизъм в спорта –
Multidimensional Perfectionism Scales (Frost-MPS), на Frost, Marten, Lahart,&
Rosenblate (1990), който включва 6 подскали: родителска критика, лични стандарти, притеснения от грешки, организираност, родителски очаквания и съмнения в
действията.
3. Тест за изследване на спортна увереност – Trait Sport Confidence Inventory (TSCI;
Vealy, 1986).

И трите използвани методики демонстрират много добри психометрични характеристики.

Резултати
Обобщените резултати от изследването са представени в таблица 1. Доколкото
целта на настоящото проучване беше да се изследват някои от изведените състезателни
качества и умения на спортиста, които са решаващи в процеса на реализация и определят
психологическия профил на успешния състезател, а и предвид краткостта на настоящото
изложение, ще се спрем главно на данните от сравнителния анализ.
Резултатите разкриват, че при елитните състезатели (фиг. 1) са налице по-високи
стойности по показателите Аз-ефективност, перфекционизъм, лични стандарти, организираност и спортна увереност и по-ниски по отношение на себепрепятстване, родителска критика, притеснения от грешки, родителски очаквания и съмнения в действията.
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Демонстрираните различия между двете групи изследвани лица (елитни състезатели и състезатели от републиканско ниво) обаче са статистически значими по четири от
изследваните показатели. При елитните състезатели (Таблица 1) са налице значимо повисоки стойности по показателите Аз-ефективност (F=17,487; р<,000); Лични стандарти
(F=10,764; р<,002) и Спортна увереност (F=11,163; р<,001). В същото време при тях се
наблюдават значимо по-ниски стойности по показателя Себепрепятстване (F = 13,144;
р<,001).
Според получените от нас резултати, които подкрепят изнесените в литературата данни, можем да твърдим, че успешните състезатели вярват в способностите си да
действат така, че техните усилия да доведат до желания резултат, убедени са в своята
ефективност, имат високи лични стандарти, но и увереност, че могат да ги постигнат.
Същевременно трябва да отбележим още един факт с особена значимост. Резултатите от нашето изследване разкриват, че при всички изследвани състезатели, независимо от тяхната квалификация, са налице много високи стойности по подскалата „Организираност“ на Мултидименсионалния перфекционизъм. Бихме могли да твърдим, че това
е една от универсалните характеристики на спортиста.

Фиг.1.
Резултати от сравнителния анализ на данните в зависимост от квалификацията

Данните от нашето проучване сочат, че не се наблюдават значими различия по пол.
Анализът на резултатите по вид спорт разкрива, че са налице значими различия само по
един от изследваните параметри – притеснения от грешки ((F=5,928; р<,002). Най-високи стойности по този показател имат състезателите по футбол и вдигане на тежести,
най-ниски – баскетболистите.
Резултатите от корелационния анализ на данните разкриват значими корелации
между изследвните параметри. Налице е висока положителна корелация между Аз-ефективността, спортната увереност (r=,494; р<,001) и личните стандарти (r=,376; р<,001) и
отрицателна между Аз-ефективността и себепрепятстването (r=–,433; р<,001). Състезателите с по-високи очаквания за лична ефективност имат по-високи лични стандарти за
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изпълнение, но независимо от това демонстрират по-голяма увереност в соите способности да се справят с това.
Налице е много висока корелация между увереността и личните стандарти (r=,608;
р<,001), между увереността и Аз-ефективността (r=,494; р<,001). Данните разкриват висока зависимост и между личните стандарти и Аз-ефективността (r=,376; р<,001), перфекционизма (r=,494; р<,001), родителските очаквания (r=,323; р<,001).
Важен за спортната практика е фактът, че се наблюдават значими корелации между родителската критика и себепрпятстването (r=,355; р<,001), перфекционизма (r=,740;
р<,001), притесненията от грешки (r=,475; р<,001), съмнения в действията (r=,539; р<,001).
Тези данни поставят на дневен ред проблема за поведението на родителите и техните
отговорности, свързани с развитието на спортния талант и най-вече неговите психологически аспекти. Както вече споменахме, редица автори поставят въпроса за ролята на
семейството като една от институциите, пряко ангажирана с развитието на психологическия талант на елитния спортист (Bloom, 1985). Наблюденията от практиката сочат, че
за българския спорт това е проблем с особена значимост.
Таблица 1.
Резултати от сравнителния анализ на данните, в зависимост от квалификацията

Aз-ефективност

Себепрепятстване

Перфекционизъм

Родителска критика

Лични стандарти

Притеснения от
грешки

Oрганизираност

1,00

N

M

SD

Min.

Max.

49

49,5200

3,76519

40,00

55,00

2,00

65

44,6735

5,12505

34,00

54,00

Total

114

46,3108

5,22094

34,00

55,00

1,00

49

19,5200

3,61847

13,00

25,00

2,00

65

24,3265

6,09094

12,00

40,00

Total

114

22,7027

5,82562

12,00

40,00

1,00

49

107,2000

14,86327

81,00

134,00

2,00

65

104,5714

20,49492

55,00

152,00

Total

114

105,4595

18,71867

55,00

152,00

1,00

49

13,8400

5,55788

7,00

30,00

2,00

65

14,5306

5,33503

6,00

25,00

Total

114

14,2973

5,38321

6,00

30,00

1,00

49

20,7600

3,03150

14,00

25,00

2,00

65

17,6939

4,13423

7,00

25,00

Total

114

18,7297

4,04867

7,00

25,00

1,00

49

13,6800

3,56745

7,00

22,00

2,00

65

14,6327

5,36460

6,00

29,00

Total

114

14,3108

4,82836

6,00

29,00

1,00

49

25,1200

6,31348

2,00

30,00

2,00

65

24,4694

4,03166

16,00

30,00

F
17,487

Sig.
,000

13,144

,001

,323

,571

,270

,605

10,764

,002

,641

,426

,290

,592
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Родителски очаквания

Съмнения в
действията

Спортна увереност

Total

114

24,6892

4,88757

2,00

30,00

1,00

49

15,7600

5,07674

6,00

27,00

2,00

65

16,3673

5,49126

6,00

29,00

Total

114

16,1622

5,32769

6,00

29,00

1,00

49

16,7200

5,37370

6,00

30,00

2,00

65

17,3061

5,00918

6,00

30,00

Total

114

17,1081

5,10591

6,00

30,00

1,00

49

91,2000

10,49206

67,00

107,00

2,00

65

80,0204

14,93247

23,00

107,00

Total

114

83,7973

14,53101

23,00

107,00

,213

,646

,216

,644

11,163

,001

1 – елитни състезатели; 2 – състезатели Републиканско ниво
Квалификацията е фактор, който оказва съществено влияние върху някои от изследваните параметри, или по-скоро обратно, тези психологически характеристики са
решаващи за реализацията на спортиста. Данните от корелационния анализ потвърждават резултатите от сравнителниа анализ. Успешните състезатели (тези с по-висока квалификация) са по-уверени (r=,366; р<,001), имат по-високи очаквания за лична ефективност (r=,393; р<,001), по-високи лични стандарти (r=,361; р<,001) и по-ниски стойности
на себепрепятстване (r=,393; р<,001).
Факторният анализ на данните след направената Varimax ротация разкрива два
ясно обособени фактора. Първият фактор обяснява 36,116 % от вариацията. В него попадат пет айтема – Перфекционизъм, Родителска критика, Родителски очаквания, Съмнения в действията, Притеснения от грешки, т.е. фактори, които се свързват с неадаптивно
състезателно поведение и в значителна степен могат да препятстват състезателната реализация на спортиста.
Таблица 2.
Резултати от факторния анализ
Айтеми

Фактори
1

2

Перфекционизъм

,954

,247

Родителска критика

,813

–,092

Родителски очаквания

,762

,162

Съмнения в действията

,761

–,061

Притеснения от грешки

,761

–,074

Увереност

,050

,808

Аз-ефективност

–,107

,765

Лични стандарти

,340

,740

Себепрепятстване

,373

–,609

Oрганизираност

,057

,409
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Вторият фактор обяснява 24, 005 % от вариацията и включва айтемите Увереност,
Аз-ефективност, Лични стандарти, Себепрепятстване (с обратен знак, т.е. ниски стойности), Организираност. Той може да бъде свързан с адаптивно състезателно поведение и
в този смисъл да подпомага успешната състезателна реализация.

Заключение
Направеният теоретичен анализ и получените резултати от изледването ни дават
основание да изведем следните изводи:

1. Съществуват определени психологичеси качества и умения, които влияят съществено върху ефективността на състезателната реализация.
2. Резултатите от изследването, както и данните от литературата дават основание да
изведем някои от качествата, които определят психологическия профил на успешния състезател – висока спортна увереност, Аз-ефективност, организираност, лични
стандарти, ниско себепрпятстване. Заедно с това можем да изведем и някои качества, които препятстват успешната реализация. Те са свързани главно с т.нар. „неадаптивен перфекционизъм“ – родителска критика, родителски очаквания, съмнения в
действията, притеснения от грешки.

Направеният теоретичен анализ и данните от нашето изследване ни дават основание да поставим проблема за „психологическия талант“ на елитния спортист. Той би
имал съществено значение при подбора в елитния спорт, подготовката и отговорностите, свързани с развитието на психологическия талант като фактор, който съществено
влияе върху състезателната реализация.
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