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НАУЧНА СЕКЦИЯ 
„КОГНИТИВНА ПСИХОЛОГИЯ” 

 
 

СРАВНИТЕЛНО ДИХОТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЕРБАЛНАТА 
ПЕРЦЕПЦИЯ ПРИ СУБЕКТИ С РАЗЛИЧНА СТЕПЕН НА ВЛАДЕЕНЕ 

НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ 
 

ИВАНКА АСЕНОВА 
доцент, доктор, ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград 

 
Резюме: Проведено е сравнително изследване между група субекти, които отлично владеят и активно 
практикуват чужди езици (професионални билингвали) и съответно група субекти, слабо изучавали и на 
практика невладеещи такива (непрофесионални билингвали), с цел проверка на хипотезата, че вещото 
владеене и активното практикуване на чужди езици повлиява патерна на езиковата латерализация. 
Използвани са два дихотични теста – фонемен (тест със срички) и лексикален (тест с думи). Получени са 
резултати, свидетелстващи за зависими от задачата междугрупови различия. В сравнение с групата на 
монолингвалните субекти, групата на мултилингвалните субекти показва по-добър перцептивен перформанс 
на фонемния тест и противоположен патерн на хемисферна асиметрия на лексикалния тест. 

 
Abstract: A comparative research has been conducted between a group of subjects who have an excellent command of 
foreign languages and practice them actively (proficient bilinguals) and a group of subjects who have learned, but 
actually have no command of foreign languages (nonproficient bilinguals), to study the hypothesis that proficiency and 
practicing actively foreign languages influence the pattern of language lateralization. Two dichotic tests were used: a 
phonemic test (using CV-syllables) and a lexical test (using words). The received results indicate the presence of 
intergroup differences depending on the task. In comparison to the group of nonproficient bilinguals, the group of 
proficient bilinguals demonstrates better perceptive performance on the phonemic test and a reverse pattern of 
hemispheric asymmetry on the lexical test. 

 
 
Въведение 

Търсенето на отговора на глобалните и съществени въпроси относно церебралната организация на 
психичната дейност при човека провокира множество изследвания, опитващи се да проучат доколко и 
как развитието и разширяването на определен вид когнитивни способности може да повлияе 
функционалната латерализация. Не малка част от тях са специално насочени към установяването на 
ефекта, който научаването и използването на повече от един език биха могли да окажат върху патерна на 
церебралната организация на езика. 

Към момента широко прието и емпирично подкрепено е схващането, че лява хемисфера (ЛХ) е 
доминантна за езика, особено за неговите фонологични, граматични и синтактични аспекти, но че дясна 
хемисфера (ДХ) също активно участва в езиковото процесиране, най-вече в аспектите, свързани с 
лексикалната перцепция и кохерентността на дискурса, с перцепцията на екстралингвистичните и 
афективни компоненти на съобщението [1, 3, 7, 11]. 

Фактът, че преобладаващата част от натрупаните знания относно мозъчната организация на езика 
са получени на базата на изследвания на субекти, използващи само един език, поставя под въпрос 
тяхната достоверност за случаите на билингвизъм или мултилингвизъм, и дава началото на поредица от 
изследвания в тази насока. 

Прегледът на литературата по този проблем показва, че резултати от различни източници загатват 
за свързани с билингвизма различия в мозъчната организация на езика. Електрофизиологични 
изследвания на мозъчно интактни билингвални субекти констатират отклонения от типично 
наблюдавания при монолингвалните субекти патерн на лявохемисферна доминантност, особено когато 
са взети под внимание степента на владеене на втория език и възрастта на въвеждането му (виж [16]). 
Някои функционални невроизобразителни изследвания на езиковата активация при мозъчно интактни 
билингални субекти откриват препокриващи се райони на нервна активация за двата езика, но 
регистрират и индивидуални различия, свързани отново със степента на владеене на втория език и 
възрастта, в която е започнало неговото усвояване (виж [24]). В едно структурно невроизобразително 
изследване са получени доказателства за различия в строежа на мозъка, от една страна между 
монолингвални и билингвални субекти, а от друга – между тези с ранно (преди шестата година), и тези с 
късно (след шестата година) усвояване на втория език [21]. В допълнение – една от предложените в 
неврологичната литература интерпретации на случаите на диференцирана езикова загуба или 
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възстановяване при афазици-полиглоти е, че различните езици може да са организирани в 
пространствено различни нервни райони в езиково доминантната хемисфера (виж [12, 20]. 

Най-многобройни са поведенческите изследвания на езиковата латерализация при билингвизъм 
(за обзорен преглед виж [17, 26]). Макар и нееднозначни, получените в тях резултати очертават 
тенденции на различия между монолингвалните и билингвалните субекти, които по-скоро подкрепят 
допускането, че научаването на повече от един език може да промени церебралната езикова 
латерализация. Всъщност, разногласията са не толкова до това дали настъпва промяна в патерна на 
езиковата латерализация, колкото до това какви са параметрите на тази промяна. Наистина твърде 
смущаващо е, че докато една част от изследванията констатират по-изразено лявохемисферно участие, 
друга част намират доказателства за билатерално представяне, а трета част установяват по-голямо 
дяснохемисферно участие в езиковото процесиране при билингвалните субекти. 

В търсенето на причината за тази явна противоположност на получените резултати, голяма група 
изследователи се обединяват около заключението, че вероятно множество фактори, самостоятелно и в 
комбинация, повлияват, и в крайна сметка определят патерна на промяната на езиковата латерализация 
при билингвизъм (за обзорен преглед виж [26]). Като такива се очертават от една страна факторите, 
свързани с научаването на езика като възрастта, в която започва изучаването му (до 6-тата година или 
след това), начина на научаването му (формално или неформално), степента на неговото владеене, а от 
друга страна – езиково-специфичните фактори, т.е. тези, свързани с различията между езиците, които 
субекта владее [18, 19]. Съгласно хипотезата за възрастта, времето на въвеждане на втория език е 
критично за неговата нервна репрезентация, поради различията в мозъчното съзряване по време на 
усвояване на двата езика, обуславящи формирането на различен патерн на церебрална латерализация при 
билингвалните субекти [6, 13, 23]. Съгласно хипотезата за степента на владеене на втория език, на 
ранните етапи от усвояването му дясна хемисфера има значимо участие в процесирането, но с 
усъвършенстването и автоматизирането му нейното участие намалява и той постепенно започва да се 
представя и процесира в лява хемисфера, т.е. по сходен на първия език начин [6, 14, 23]. Съгласно 
хипотезата за начина на усвояване на втория език, когато вторият език се учи във формална среда, 
например в училище, с акцент върху граматиката и структурата, лява хемисфера ще е по-широко 
включена в процесирането му, но когато се учи по неформален начин, дясна хемисфера ще е по-
ангажирана в процесирането [10, 13, 23]. 

За съжаление, изследванията, специално проучващи заслугите на тези фактори отново получават 
нееднозначни резултати, оставайки открит и дискусионен проблема за спецификата на езиковата 
латерализация при билингвизъм. 

Обобщавайки резултатите от собствено проведен метаанализ на поведенческите изследвания на 
латерализацията на езика при билингвизъм, Hull & Vaid [17] посочват, че въпросът, дали латералността 
при билингвалните субекти с късно въвеждане на втория език варира с нарастването на доброто владеене 
и ползване на втория език, се нуждае от специално проучване. 

В тази насока бе запланувано и настоящото изследване. Неговата основна цел бе да се проучи 
конкретно ефекта, който факторът „степен на владеене и системност на практикуване на втори и повече 
езици” оказва върху латерализацията на първия, т.е. на майчиния език. С цел ограничаване влиянието на 
други фактори, бяха изследвани само билингвални субекти, които са започнали изучаването на втори, а 
някои и на трети език, след 6-тата си година и са го изучавали в условията на формално, училищно 
обучение. 

Работната ни хипотеза бе, че патернът на латерализацията на езика при билингалните субекти, 
които вещо владеят и системно активно практикуват повече от един език, ще е различен от този на 
билингвалните субекти, които са изучавали чужд език/ци, но степента в която са го овладели е много 
ниска и на практика не позволява използването му. Освен това, по наше знание, това изследване е 
първото по рода си у нас и само този факт е достатъчен аргумент за неговата полезност, тъй като го 
превръща в първото сравнително латерализационно изследване на билингвални субекти, чийто майчин 
език е българския. 

 
Субекти 
В експеримента взеха участие общо 34 човека, на възраст от 20г. 6м. до 48г. 10м., обособени в две 

равни по численост и полово съотношение групи, в зависимост от степента на владеене на чужди езици. 
Едната група бе формирана от лица, които много добре или отлично владеят чужди езици и 
професионално активно ги използват в работата си като преводачи, екскурзоводи или учители по чужди 
езици. 
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Втората група бе съставена от субекти, които са преминали задължителното за българското 
средно общообразователно училище чуждоезиково обучение, но се самооценяват като невладеещи 
чужди езици, тъй като не са достигнали до ниво, което да позволява дори елементарното им използване. 

За лекота на изказа първата група ще бъде обозначавана професионална група, а втората – 
съответно непрофесионална група. 

Разпределението на участниците в двете групи по демографски признаци е представено в 
таблица 1. 

 
Таблица 1. Демографски данни за изследваните групи 

Групи Средна 
възраст 

Пол Брой чужди езици Образование 
мъже жени един два три средно висше 

Професионална група 31г.3м. 6 11 0 11 6 3 14 
Непрофесионална 
група 

36г.9м. 6 11 13 4 0 7 10 

 
 Съгласно предварително проведеното анкетно проучване, всеки един от участниците се 

самооценява като деснорък, с нормален слух и в добро соматично и психично здраве. 
 
Методи 
Основен изследователски метод в настоящото изследване е дихотичното слушане. Същността му 

се заключава в едновременното подаване на двете уши на различни акустични сигнали. В условията на 
конкуренция между десния и ляв слухов канал се наблюдава преимущество на ухото, контралатерално 
на хемисферата, доминираща в обработката на конкретния вид сигнали. 

В настоящия експеримент са използвани два дихотични теста – тест със срички и тест с думи. 
Сричковият тест е съставен от 36 дихотични двойки срички със структура “съгласен-гласен” като 
съгласният е от групата на преградните (п, б, т, д, к, г), а гласният винаги е “А”. Възпроизвеждането е 
свободно и се прави след подаването на всяка дихотична двойка срички.Вторият, лексикалният тест, е 
съставен от 36 двойки думи с емоционално негативно съдържание. Техният подбор е направен базата на 
информацията за психотравмата, получена от анкетирането на родителите на 98 заекващи деца. Това са 
думи, описващи психотравмени ситуации, обекти и преживявания, които по наше мнение притежават 
достатъчно силен потенциал за индуциране у екзаминирания на преимуществено негативно 
емоционално състояние (напр., буря, куче, хапе, болен, луд, смърт), поради което ги определяме като 
емоциогенни думи. Като части на речта преобладават съществителните имена (66,67%), а 
прилагателните и глаголите са представени в равен процент – по 16,67%. Като сричков и звуков състав 
това са едносрични (41,67%) или двусрични думи (58,33%), съставени от три до пет звука. Думите във 
всяка дихотична двойка са напълно уеднаквени по гореизложените критерии: част на речта, брой срички, 
брой звукове. Възпроизвеждането става след подаването на всеки три дихотични двойки. 

И двата теста се прослушват двукратно, като при второто прослушване, което се провежда от 24 
да 28 часа след първото, се сменят местата на слушалките. 

Подаването на всяка дихотична двойка от теста със срички и на всяка серия думи от теста с думи, 
се предхожда от инструкция “внимание”, подавана монаурално в подходящо случаен ред (т.е. по равен 
брой пъти на дясно и ляво ухо), което се прави с цел минимизиране на ефекта на флуктуацията на 
вниманието върху резултатите от теста. След чуването на стимулните двойки следва бинаурално 
подадена команда “Пиши” и 15s пауза, по време на която става писменото възпроизвеждане на чутото. 

Анализът на индивидуалните и групови данни от дихотичните тестове бе направен по следните 
показатели: 

(1) Коефициент на асиметрия (Кас). Изчислява се по общоприета формула. Знакът на 
коефициента указва за типа хемисферно преимущество – положителния за лявохемисферно, а 
отрицателния за дяснохемисферно преимущество, а стойността му показва степента на неговата 
изразеност. 

(2) Перцептивен перформанс. Оценява се въз основа на общия процент на правилно 
идентифицираните и на двете уши патерни. 

За целите на статистическата обработка всички стойности бяха изразени като средна стойност + 
стандартно отклонение (М+SD). Сравнението между групите (при ниво на статистическа значимост 
p<0.05) бе направено чрез използването на t-критерий (параметричен метод) за анализа на средните 
групови стойности и чрез използването на хи-квадрат (непараметричен метод) за междугруповия анализ 
на проценти. 
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Резултати 
Сравняването на резултатите на изследваните групи ясно открои зависими от вербалната задача 

различия между тях. 
За теста със срички, преобладаващото болшинство и от двете групи показаха типичното за този 

вид перцепция лявохемисферно преимущество – съответно 82,35% от непрофесионалната и 76,47% от 
професионалната група. По един участник и от двете групи демонстрира липса на хемисферно 
преимущество (5,88%), а останалите 11,77% от първата и 17,65% от втората група показаха 
дяснохемисферно преимущество. 

Сравняването на средните стойности на Кас (М+SD) – съответно +8,78% (+9,31) за 
професионалната група и +9,92% (+12,79) за непрофесионалната, откри, че като цели групи както 
опитните, така и неопитните билингвални субекти демонстрират типичното за този вид перцепция 
лявохемисферно преимущество и то с почти и идентична степен на изразеност, т.е. по този показател 
групите не се различават (t=0,30; р>0,05). 

Явни различия между двете групи бяха отчетени единствено по отношение на перцептивния 
перформанс. С високо ниво на статистическа значимост професионалната група демонстрира много по-
добра ефективност на дихотичната фонемна перцепция в сравнение с непрофесионалната група, отразена 
в средния процент на вярно възпроизведените срички: 63,68% (+14,71) за професионалната и едва 
38,44% (+13,04) за непрофесионалната група (t=5,29; p<0,001). 

Така получените резултати от прослушването на теста със срички свидетелстват, че 
професионалните и непрофесионалните билингвални субекти не се различават по вид и степен на 
изразеност на хемисферната асиметрия за фонемна перцепция, но съществено се различават по 
ефективността на изпълнението на този вид перцептивна задача. 

Абсолютно противоположната тенденция на междугрупови различия очерта сравнителният 
анализ на резултатите от лексикалния тест – тестът с емоционално негативни думи. Оказа се, че докато 
преобладаващото мнозинство от професионалната група демонстрира лявохемисферно преимущество за 
този вид лексикална перцепция (76,48%), то преобладаващата част от непрофесионалната група 
демонстрира дяснохемисферно преимущество (64,71%). Останалата част от групите показа 
противоположния тип хемисферно преимущество: съответно 23,52% от професионалната група – 
дяснохемисферно преимущество и 35,29% от непрофесионалната – лявохемисферно преимущество. Така 
отчетената голяма разлика е статистически значима (t=2,66; p<0,01). 

По отношение на средния Кас – стойността му и за двете групи бе много близка до нула, но с 
положителен знак за професионалната и с отрицателен знак за непрофесионалната група, т.е. докато 
опитните билингвални субекти като цяла група демонстрират слабо изразено лявохемисферно 
преимущество (+2,59%+5,04), то неопитните билингвални субекти демонстрират слабоизразено 
дяснохемисферно преимущество (–1,96%+12,57). Така отчетената междугрупова разлика обаче, не 
достига ниво на статистическа значимост (t=1,39; p>0,05). 

Що се касае до перцептивния перформанс, сравняването на средния за двете групи процент на 
вярно възпроизведените патерни показа сходна ефективност на дихотичната лексикална перцепция. 
Резултатите са както следва: 63,25% (+16,56) за професионалната и 59,29% (+10,43) за 
непрофесионалната група (t=0,83; p>0,05). 

Следователно, сравняването на резултатите от дихотичния тест с емоционално негативни думи 
показа, че като цели групи, опитните и неопитните билингвални субекти демонстрират слабо изразено, 
но различно по тип хемисферно преимущество, и сходна перцептивна ефективност. 

 
Обсъждане 
В настоящото проучване бяха включени само клинично здрави възрастни субекти с късен 

билингвизъм, изучавали втория език (а част от тях и трети език) формално, т.е. в условията на училищно 
обучение. Първият, майчиният език на всички изследвани бе „българския”. 

С цел тестуване на хипотезата, че степента на владеене на втори, трети и т.н. езици при късен 
билингвизъм оказва ефект върху патерна на латерализацията на първия, основния език, билингвалните 
субекти бяха разделени в две групи: едната, включваща субекти, които вещо владеят и системно 
професионално практикуват втори/трети език, а другата – субекти, които макар и да са изучавали чужд 
език не са го овладели в степен, която да позволява използването му и съответно се самооценяват като 
невладеещи друг освен майчиния си език. Така оформените две групи билингвали бяха подложени на 
дихотично вербално тестуване. 

При избора на стимулния материал бяха взети под внимание публикуваните в специализираната 
литература множество доказателства, че видът на езиковия материал е от съществено значение за 
проявлението на хемисферните асиметрии при дихотично слушане. Най-общо е установено, че 
лявохемисферното преимущество се проявява най-силно при перцепцията на преградни съгласни, 
редуцира се при перцепцията на проходни съгласни и неутрални думи, а при перцепцията на думи с 



16 

емоционално съдържание, особено на такива с емоционално негативно съдържание, то дори се 
инвертира по посока на дяснохемисферно преимущество (за обзорен преглед виж [1, 3, 7, 11, 15]. 
Предвид тези факти, с цел по-детайлното проучване на евентуални, свързани с вида на вербалния 
материал, различия между двете категории билингвални субекти, в експеримента бяха използвани два 
вербални теста – фонемен тест със срички от типа съгласен-гласен с преградни съгласни, и лексикален 
тест с емоционално негативни думи. 

Потвърждавайки първоначалните ни очаквания, резултатите от настоящото проучване откриха 
зависими от лингвистичната задача различия между двете билингвални групи и по двата показателя на 
функционалната латералност при дихотично слушане, а именно коефициент на асиметрия, отразяващ 
типа и степента на изразеност на хемисферното преимущество, и перцептивен перформанс, информиращ 
за ефективността на изпълнението на тази подчертано трудна перцептивна задача. Докато за фонемния 
тест и двете групи показаха типично наблюдаваното при перцепцията на преградни съгласни 
лявохемисферно преимущество, и то с еднаква степен на изразеност, то за лексикалния тест в двете 
групи бе отчетено противоположно, макар и еднакво слабо изразено хемисферно преимущество – 
съответно, очакваното за тази лексикална задача дяснохемисферно преимущество при 
непрофесионалната група, но лявохемисферно преимущество при професионалната група. Що се касае 
до перцептивния перформанс, и за двата теста групата на професионалните билингвали показа по-добър 
такъв, но с ниво на статистическа значимост само за фонемния тест. 

При анализа и интерпретацията на така получения патерн на резултатите бе изходено от 
обобщенията относно функционалната организация на езика при моно- и билингвални субекти, изведени 
на базата на осъщественото от Hull & Vaid [17] метааналитично проучване на поведенческите 
изследвания на латералността при билингвизъм. Анализирайки ефекта на четири фактора – езикови 
познания/опит (моно- срещу би-/мултилингвизъм), експериментална парадигма (дихотично слушане, 
тахистоскопично гледане или двойна задача), възраст, в която започва изучаването на езика (рано – 
преди 6-тата година, или след този период) и степента на неговото владеене (слабо или вещо, 
професионално), изследователите достигат до три глобални заключения. Първо, при монолингвизъм и 
при късен билингвизъм, лява хемисфера е доминантна и за двата езика, а при ранен билингвизъм 
езиковата организация е билатерална. Второ, макар като група монолингвалните субекти да 
демонстрират лявохемисферна доминантност за езика, тази доминантност не е абсолютна, тъй като 
дясна хемисфера също съществено участва в монолингвалното езиково процесиране. Трето, 
поведенческите техники – дихотично слушане, тахистоскопично тестуване и двойна задача, осигуряват 
надеждно измерване на латерализацията на езика при моно- и билингвизъм, като специално дихотичната 
парадигма е с тенденцията да предизвиква отклонение към по-голямо лявохемисферно участие в 
сравнение с другите две парадигми, независимо от това дали субектите са моно- или билингвални. 

Получените в настоящото изследване резултати потвърждават метааналитичното заключение, че 
късният билингвизъм е твърдо свързан с лявохемисферна доминантност на първия език, 
конкретизирайки го за случаите, в които вторият (третият) език е изучаван в условията на формално 
обучение. В допълнение, предвид спецификата на конкретно проучения аспект на глобалния проблем за 
латералността при билингвизъм, нашите резултати се явяват добра емпирична основа за направата и на 
някои нови заключения и предположения, свързани със степента на владеене и активността на 
практикуване на чуждите езици при късен билингвизъм. Първо, демонстрираното от повечето от 
изследваните професионални билингвали (а и от групата като цяло) лявохемисферно преимущество за 
дихотична перцепция на думи с емоционално негативно съдържание, при условие, че по данни от 
литературата [1, 3, 7, 11, 15] при изпълнението на тази задача по-често се отчита дяснохемисферно 
преимущество, каквото всъщност бе наблюдавано при групата на непрофесионалните билингвали, явно 
свидетелства, че много доброто владеене и системното професионално практикуване на чужд език/ци 
води до увеличаване на степента на използване на присъщата на лявата хемисфера сукцесивна 
аналитична стратегия на информационна обработка. Второ, съществено по-добрата ефективност на 
дихотичната вербална перцепция, демонстрирана от професионалните късни билингвали в сравнение с 
непрофесионалните, особено за теста с преградни съгласни, предполага, че усъвършенстването на 
чуждоезиковите знания и тяхното системно използване подобрява най-вече фонологичната обработка, а 
вероятно и краткосрочната вербална памет. 

Подобни на нашите резултати са получени при сравняването на професионални музиканти и 
немузиканти. Така например, Bever & Chiarello [8], а впоследствие и Messerli et. al. [22] установяват, че 
при дихотична перцепция на музикални стимули, за разлика от незанимаващите се с музика, които 
показват дяснохемисферно преимущество, професионалните музиканти обикновено показват 
лявохемисферно преимущество, което се обяснява с по-голямото им осланяне на лявохемисферните 
аналитични стратегии при обработката на широк клас сигнали. Spajdel, Jariabkova & Riecansky [25] пък 
съобщават за много по-добра ефективност на дихотичната музикална перцепция при професионалните в 
сравнение с непрофесионалните музиканти. 
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В своята съвкупност подобни данни, включително и нашите, осигуряват силна емпирична 
подкрепа на по-глобалната теза, че социалните фактори, в качеството на какъвто се явява системното 
формално обучение и активно професионално трениране на определен вид когнитивни способности, 
могат съществено да повлияят патерна на функционалните хемисферни асиметрии [2, 4]. 
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КОГНИТИВНИТЕ СХЕМИ КАТО ТЕОРЕТИЧЕН КОНСТРУКТ 

И КАТО ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОДУКТ 
 

ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ 
проф., дпсн, ПУ „Паисий Хилендарски” 

 
Резюме: Предметът на изследване в доклада – когнитивните схеми – е разгледан в два плана. В теоретичен 
план когнитивните схеми се анализират като теоретичен конструкт, интерпретиран по твърде различен 
начин в различните психологически школи и традиции (основно в теориите на Ж. Пиаже, на Фр. Бартлът и 
на съвременните американски психолози). Анализирано е не само съдържанието, което се влага в понятието, 
но най-вече потенциалът за приложно-технологични разработки, който даденото разбиране съдържа. 
Когнитивните схеми се разглеждат и в плана на възможностите за тяхното целенасочено формиране, т. е. 
като възможен технологичен продукт. Тези възможности се търсят и се откриват чрез компаративен 
анализ на разнородни на пръв поглед теоретични школи, стоящи на несъвместими (отново на пръв поглед) 
методологични позиции. 
 
Abstract: The subject of study in this report – cognitive schemes – is examined in two plans. In theoretical terms cognitive 
schemes are analyzed as a theoretical construct, interpreted in very different ways in different psychological schools and 
traditions (mainly in the theories of Piaget, J., Fr. Bartlett and contemporary American psychologists). We have analyzed 
not only the content that goes into the concept, but mainly the potential for application and technology developments that 
contains in the given understanding. Cognitive schemes are examined in the plan of the opportunities for their targeted 
formation, i.e. as a possible technological product. These opportunities are sought and found through a comparative 
analysis of seemingly disparate theoretical schools, standing on the inconsistent (apparently again) methodological 
positions. 
 

1. Увод 
В проблемната област на когнитивните схеми трябва, според мен, ясно да се разграничат два 

аспекта и/или плана: когнитивните схеми като теоретичен проблем и когнитивните схеми като 
приложно-психологически проблем. А последният може да се конкретизира по следния начин: могат ли 
и как когнитивни схеми да се формират целенасочено и активно. Този аспект досега като че ли не е 
изрично разграничаван и формулиран в приложната психология, но той има особено значение за съдбата 
на тази проблематика. Защото според интересната и важна закономерност, известна като „Закон на 
Страхов”, ако абстрактните теоретични идеи не бъдат своевременно преобразувани в конкретни образци, 
технологии и приложни програми, те няма да окажат съществено влияние върху по-нататъшните 
изследвания и дори са обречени на забрава [13]. Може би тъкмо същестуването на проблематиката за 
когнитивните схеми само във формата на пределно абстрактни (понякога неясно формулирани) 
обяснителни теоретични конструкти е основната причина за безразличието към тях в академичната 
психология и за особената им „съдба” – те ту се появяват на научната „сцена” като централно понятие в 
нечия психологическа теория, ту задълго изчезват от тази сцена, за да бъдат след десетилетия като че ли 
наново преоткрити от друг учен-психолог, почти без никаква връзка и влияние от предшестващите 
автори. 

Теоретичния конструкт „схема” притежава потенциал да послужи за основа на концепции, които 
могат да допринесат за удовлетворителното решаване на редица проблеми, стоящи на пресечната точка 
на когнитивната психология и гносеологията (тези проблеми сме посочвали по-рано, виж: [3, с. 21]). 
Всички идеи, свързани с конструкта схема, представляват отрицание и контрапозиция на теоретичния 
манталитет на крайния детерминизъм в психологията, представляван от бихевиоризма в американската 
психологическа традиция и от диалектико-материалистически ориентираната („отражателната”) руска 
психологическа традиция. Концепцията за когнитивните схеми съдържа патоса на признаването на 
автономността на душевния живот (или поне на някои негови съществени съставки) и е реализация на 
духа на кантианството в хуманитаристиката. 

При анализа на теоретичните идеи за когнитивните схеми и на възмож-ностите за практическа 
реализация на тези идеи ще приложа разграничените по-рано от мен принципи на компаративния 
рефлексивен анализ в психологията. 

Рефлексивният компаративен анализ е алтернатива на често срещаната неразумна и некон-
структивна стратегия при сравняването на различните психологически теории и школи да се 
акцентува върху различията и несъгласията – в изходните им позиции, в подходите и методите на 
изследвания, в резултатите и изводите. При него – напротив – се търсят преди всичко приликите, 
сходството, допирните точки между различните психологически теории, школи и автори; това сход-
ство може да се потърси в евентуалните им общи теоретични ”корени“, предшественици и вдъхно-
вители, в приликите на замислите и проектите им (ако не се откроява ясно в завършените им резул-
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тати), в близостта на приложния им потенциал. (Това, естествено, трябва да става без да се наруша-
ва научната коректност и изопачава научната истина). Чрез компаративния анализ следва да се тър-
сят и използват всички възможности за създаване на приложни, технологични продукти, обединява-
щи най-ценното и перспективното в различните теории, школи и области на психологията. 

Накратко формулирани, тези принципи са: 
Първият от тях изисква да се търсят, откриват и подчертават преди всичко сходствата, 

приликите в идеите на съпоставяните различни теории и школи и така да се допринася за интеграцията 
на психологическата наука, за тяхната консоли-дация и по-успешно приложение в практиката. Вторият 
принцип предвижда автентичната същност на една научна школа (както взета поотделно, така и в 
съпоставка с друга научна школа) да бъде постигана чрез нейното анализиране не само „в ширина”, но и 
„в дълбочина”. Това означава да бъдат анализирани нейните „корени” – предшествениците и идейните ѝ 
учители, логиката и процеса на нейния генезис. 

Според третия принцип в компаративното психологическо изследване трябва да се разкриват 
съвпадащите или сходни теоретични идеи в различните теории, дори когато тези идеи са описани и 
интерпретирани на несъвпадащи (различни) научни езици. Компаративният анализ трябва да се води 
като компаративен диалог между теории и школи и да напомня „рационалната дискусия”, предложена 
от големия философ Карл Попър. Евристично мислещите учени могат да генерират нови идеи и да 
конструират нови технологии като поставят редом с чуждите възгледи свои и взаимно да ги допълват. 

Четвъртия принцип е обединяващ и водещ: компаративното психологическо изследване е 
насочвано и осмисляно от социалнозначимата задача за практическо приложение на знанията, 
съдържащи се в съпоставяните теории и школи. Компаративното сближаване на идеите от различни 
теории трябва да служи за създаването на по-добри практически технологии, отколкото това 
позволяват идеите на всяка от съпоставяните теории и школи поотделно. Ако една от тях притежава по-
скромни практико-приложни възможности, те могат да се допълнят и съчетаят с тези от другата. Така 
компаративното изследване представлява осъзнат отказ от сблъсък на идеи и теории – то се оказва 
сътрудничество на идеите и теориите. 

И затова – съгласно петия принцип – компаративният анализ няма за главна цел да поставя 
оценки, да преценява категорично кой е прав и кой не е, кой е по-близо до „абсолютната истина”; той 
няма за цел да подрежда („да класира”) учените и техните теории като в спортно състезание. Главната му 
цел е да се стреми да допълва и обогатява идеите в дадена област, принадлежащи на различни автори, а 
не да подменя една идея с друга [5, с. 130-134. ]. 

Настоящия доклад има в по-голяма степен програмен характер – той поставя проблемите и дава 
насоките за търсенето на тяхното решение. За някои проблеми това решение е още далеч, но авторът е 
оптимист, че то е напълно възможно. 

 
2. Теоретичният план на проблема за когнитивните схеми 
В проблематиката, посветена на когнитивните схеми, могат да се разгра-ничат две насоки, две 

съдържателни традиции – на швейцарския психолог Жан Пиаже и на английския психолог Фредерик 
Бартлът. Последният се оказва родо-началник и на американската традиция в изследването на феномена 
„схеми”, докато Пиаже в тази проблемна област има малко последователи. Между двамата не се 
забелязва никакво взаимно влияние; даже няма формални свидетелства, че двамата въобще знаят един за 
друг: в познатите ми работи на Ж. Пиаже Бартлет изобщо не е споменаван (Пиаже, общо взето, не се 
позовава често на други автори), а в работата на Бартлет, където той за пръв път използва термина 
„схема”, открих една фраза, в която подозирам, че се има предвид Пиаже. Ще я цитирам: „Трето, и може 
би най-важно, аз твърдо не харесвам термина „схема”. Той е едновременно и прекалено определен, и 
прекалено непълен. Думата и без това е вече широко упо- требявана в противоречиви психологически 
писания, за да се отнесе към (а може би „за да обясни”? – бел. м., В. В.) някаква неясно очертана теория. 
Тя внушава някаква непроменлива, но фрагментарна „форма на подреждане” и не показва онова, което е 
много съществено за цялото понятие, това че организираните масови резултати от изминали промени на 
позицията и позата са в активно правене на нещо през цялото време; те са, така да се каже, с нас 
завършени, въпреки това в развитие, от момент към момент. Въпреки това е трудно да се измисли друга 
описателна дума, която да обхване неясните факти” [14, p. 201-202]. 

 Всъщност дотогава (1932 г.) думата схема е широко употребявана почти само от Пиаже (в 
някои от най-ранните му работи – по 10-13 пъти на някои от страниците), други автори-психолози не си 
служат с нея и Бартлът не би могъл, според мен, да има никого предвид, освен Пиаже; още повече, че 
тъкмо последният настоятелно подчертава изменчивостта на схемите. 

Девет години преди Бартлът, Пиаже още в първата си психологическа книга, направила го 
веднага световноизвестен учен – „Речта и мисленето при детето” (1923 г.) някак неочаквано въвежда 
понятието „схема” едва на 99-та стр. във връзка с взаимното разбиране между децата, което обяснява със 
съвпадението на наличните у тях когнитивни схеми [16]; и оттогава го използва непрекъснато и много 
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интензивно. Ж. Пиаже заимства идеята за когнитивните схеми не от Ед. Клапаред, който всъщност пръв 
употребява това понятие още през 1907 г. (Пиаже познава тази идея на Клапаред и я цитира), а 
непосредствено от първоизточника – немския философ Им. Кант, чиято гносеологическа система Пиаже 
прекрасно познава. Като интерпретира „схемата” в частнонаучен психологически план, запазвайки 
дълбочината и обяснителната сила на понятието, каквато то притежава още у Кант, чрез нея Пиаже 
обяснява генезиса и развитието на интелекта на децата. 

Пиаже се основава върху Кантовото разбиране, че схемата е вътрешният (субективен) феномен-
посредник, който организира, подрежда индивидуалния сетивен опит – схемата се разполага 
(„вклинява”) между категориите, синтезиращи общочовешкия опит, и потоците от сетивни данни, които 
са съдържание на инди-видуалния опит на субекта. (За съжаление Пиаже почти не се позовава явно и 
изрично на Кант, въпреки, че влиянието, което е изпитал, и идеите, които е почер-пил от него, са 
очевидни; и по този начин Пиаже е пропуснал да манифестира една важна за психологията поука – 
голямата полза от редица дълбоки гносеологически прозрения на големите философи, които могат да се 
интерпретират психологически и да се верифицират емпирично, обогатявайки сериозно психологията). 

Ж. Пиаже привнася много оригиналната и дълбока позиция, че когнитивните схеми са продукт 
на действията на субекта (детето) – те са застинала в дълбинна когнитивна структура поредица от 
свързани действия. Те са били извършени последователно (сукцесивно) във времето (хронологично), а са 
се закрепили в когнитивна схема, която позволява на субекта (детето, в частност) да свързва 
едновременно (симултанно) в единен познавателен продукт (съзнателно избягвам термина „образ” – В. 
В.) придобити по различно време и различни начини познания [17]. В когнитивните схеми времевите и 
пространствените параметри на човешката дейност се съединяват в един особен психичен феномен, 
който изпълнява и познавателни, и регулативни функции. 

В по-късните си работи Пиаже вече съвсем определено свързва схемите с възникването на 
понятията в субективния опит: „схемите са сензомоторните екви-валенти на понятията” [18, p. xii] (ясно 
се подразбира – и техен генетически предшественик). „ Въпреки че схемата, като инструмент за 
разбиране и обобщение, всъщност представлява функционалният еквивалент на понятието, тя съвсем не 
му е идентична от структурна гледна точка поради отсъствието на симултанна акту-ализация на нейните 
възможни приложения и, следователно, поради отсъствието на действително взаимно съгласуване на 
„обема” и „съдържанието” (като основни характеристики на понятието – бел. м., В. В.) [12, с. 25-26]. А 
това прави тъкмо концепцията на Ж. Пиаже за когнитивните схеми особено интересна за приложната 
психология – от една страна, защото тя, когнитивната схема, „стои” на пътя към понятието, и от друга 
страна защото извеждането на генетическата ѝ същност от действието я прави „технологично достъпна”. 
Тук следва сериозно да се помисли как чрез действията могат да се формират целенасочено и 
организирано и когнитивни схеми (разбира се, самият Пиаже счита, че когнитивните схеми се появяват 
(„пораждат”) в хода на стихийно протичащите прояви на познавателна активност у децата. 

Прилагайки втория принцип на компаративния рефлексивен анализ ясно ще забележим, че 
докато Ж. Пиаже основава своята концепция върху солидна гно-сеологическа традиция и я обосновава 
(верифицира) с продължителни и систе-матични емпирични наблюдения в ранното детство, то Фр. 
Бартлът въвежда понятието „схема” в десета глава на своята известна книга без връзка с никаква по-
ранна теоретична традиция. Бартлът се позовава на идеите на невролога Х. Хед, който използвал схемите 
като заместители на индивидуалните образи или следи: схемите са измерител и регулатор на промените 
в положението на тялото, те са организирани модели, локализирани някъде в мозъка, активна 
организация на миналите реакции, с които се съотнася всяка следваща (нова) реакция (Хед – цит. по: [14, 
р. 200-204]. И върху този неясен „теоретичен фундамент” Бартлът развива идеята, че схемите са 
съзнателно представителство на родовото знание в дълговременната памет на човека, своеообразен 
„архив на родовото знание” (тук пък е очевидно влиянието на неговите по-ранни антропологични и 
културолого-фолклорни занимания). 

Освен че са трудни за експлициране и съвсем неподдаващи се на технологизиране и приложение 
в каквато и да било практика, неясните идеи на Бартлът стават начало (и лош пример) на тенденцията да 
се „размива” съдържанието на понятието „схема”, която пък тенденция довежда до истински теоретичен 
произвол да се означава като „схема” почти всичко, което е удобно за по-късните англоезични, в 
частност американски автори. „Схемите” за Д. Норман са „организирани пакети (комплекси) от знания 
(модифицирани „семантични мрежи”), те са още и „прототипи”, и „сценарии” [11]. За Д. Ръмелхарт пък 
схемите са „структури от данни, представляващи съхраняващите се в човешката памет общи понятия 
[19, р. 33]. Схемите, разбира се, служат за възприемане, организиране и „преработване на 
информацията” (любимото „научно” заклинание на когнитивистите), но също така могат да причинят 
както нейното кодиране, така и нейното деформиране. Първото се случва обикновено на територията на 
когнитивната, а второто – на социалната психология, защото „понятието „схема” е общата точка между 
двете области на психологията (по: [1, с.67 и сл.]. 
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Интересното разбиране за когнитивните схеми на Улрик Найсър [10], ключово за неговата 
теория за възприятието, и видимо съдържащо гносеологически привкус от Кант, не изглежда да е 
оказало силно влияние върху американската традиция в тази област, въпреки че Найсър е виден 
представител на конгнитивистката школа. 

 
3. Проблемът за когнитивните схеми в приложен план 
При оценяването на теоретичните идеи в тази проблемна област следва да се ръководим както от 

критерия за тяхната истинност, надеждност – в смисъла на класическата наука, така и от по-модерния 
критерий за тяхната приложимост (а това означава и тяхната проверимост чрез приложение – като „по-
мек” критерий за истинност, подходящ предимно в хуманитарните науки (виж: [2, с. 267]). Аз избирам и 
предпочитам концепцията на Жан Пиаже за когнитивните схеми не просто защото ми допада (харесва), а 
главно защото тя съдържа много по-голям приложен потенциал – може да бъде технологизирана (идеите, 
съдържащи се в нея да бъдат превърнати в технологии, в ефективни средства за решаване на 
практически задачи) и приложена в практиката. Да анализираме тези възможности. Според Пиаже 
когнитивната схема се явява стихиен, спонтанен, почти случаен продукт на предшестващите 
познавателни действия на субекта, които са извършени и свързани в определена, достатъчно стабилна 
последователност. Тяхната последователност може да се закрепи или целесъобразно да се измени чрез 
случаен подбор в зависимост от тяхната ефективност (действията, довели до желания резултат, се 
закрепват, особено когато се повтарят многократно; такива действия Пиаже нарича циркулаторни), а 
понякога и според случайния, житейски определен ход на събитията. И съвсем основателно възниква 
въпросът: а не е ли възможно предварително да организираме ситуациите и да подредим чрез тях 
действията на субекта, с други думи да „зададем” чрез външно организиран, предметен аналог 
„бъдещата” когнитивна схема? Мнозина от читателите знаят отговора на този въпрос още преди той да 
бъде така формулиран; а отговорът е: „ООД” (ориентировъчна основа на действието). В руската 
психологическа традиция, известна като „теория за поетапното (планомерното) формиране на 
умствените действия”, създадена от П. Я. Галперин, отдавна вече са разработени и общите насоки, и 
конкретните методически начини за целенасоченото формиране на когнитивните схеми; иначе казано, 
проблемът за активното формиране на когнитивните схеми си има готово решение преди дори още да 
бъде поставен. 

Обръщането към теорията на Галперин, чиято методика за формиране на умствени действия 
отнасяме към формирането и на когнитивни схеми, изглежда твърде необичаен изследователски 
(теоретичен) „ход”. Но тъкмо тук прилагаме третия принцип на компаративното рефлексивно 
изследване: защото макар и изка-зани на различни научни езици, идеите на Галперин и Пиаже описват 
една и съща феноменологическа реалност. Да вземем малък фрагмент от текст на Галперин: „От външно 
представена, схемата на ориентировъчната основа на действието се прев-ръща в ...” и тук спокойно 
можем да поставим термина „когнитивна схема” (макар че в оригинала, разбира се, стоят други термини: 
”негов динамичен стереотип и нервен модел” [7, с. 37]. Нека извършим още една подобна процедура, с 
уговорка-та, че няма да фалшифицираме текста, а само извличаме (или конструираме) нови идеи: „Пред 
ученика се представя задачата и ориентировъчната основа на дей-ствието. В резултат на успешното 
изпълнение и на подкрепленията, ориентиро-въчната основа се превръща в динамичен стереотип, а всеки 
от нейните ориентири – отначало в дразнител на отделната операция, а след това в елемент на дина-
мичния стереотип. По такъв начин външната организация на задачата и на процеса на нейното решаване 
се превръща във физиологичен механизъм, в сложна система от условни връзки, съставляващи 
„функционалните мозъчни органи” на новите знания и умения. И тази външна организация се явява 
определяща” [6, с. 231]. 

Сега, без да се стряскаме от архаичните физиологични термини – все пак текстовете на 
Галперин са отпреди няколко десетилетия, когато въпросната терминология беше просто задължителна, 
нека преосмислим текста и заменим „физиологичния механизъм”, „условните връзки” и „мозъчните 
органи” с термина „когнитивни схеми” в автентичното му значение – по Кант и Пиаже. Струва си да 
помислим над хипотетичната концепция, която ще се получи: 

- ориентировъчната основа на действието е външният праобраз-аналог на пространствено-
предметните характеристики на когнитивната схема, а системата от операции, насочвани от 
ориентирите, са нейният разгърнат във времето аналог-праобраз; 

- и съответно – когнитивната схема е вътрешният еквивалент и продукт на ориентировъчната 
основа и на поредицата от процедури (действия), извършени съобразно нейното предметно съдържание 
(насочвани от нея); 

- можем да разглеждаме когнитивните схеми като четвърта форма на съществуване на 
действието (наред с материалната, речевата и умствената форми – съгласно теорията на Галперин); тя 
съществува като скрита, съкратена и интериоризирана и е продукт от преобразуването на 
предшестващите три форми; 
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- същевременно когнитивната схема – четвъртата форма на всяко човешко действие – е и 
вътрешен, скрит (и донякъде автономен – може автономно да се из-меня и развива) регулаторен 
механизъм, който подрежда, систематизира и насочва при осъществяването им познавателните (и други 
също) действия на човека; 

- така когнитивните схеми са продукт на действията (по своя генезис), но вече появили се, 
стават техен регулатор; а действията са предшественик-аналог на когнитивните схеми, но също така са и 
тяхна по-сетнешна актуализация – по наличието и по качеството (ефективността) на дадени действия 
съдим за наличието на определени когнитивни схеми у субекта. 

Такава хипотетична концепция навярно ще „прозвучи” не само неочаквано, но дори и 
шокиращо, особено ако я оценяваме от диалектико-материалистическа и „отражателна” гледна точка 
(която, за щастие, вече съвсем не е нормативно-задължителна). Подобна междинна концепция със среден 
обхват (по теорията на Имре Лакатош за научно-изследователските програми [15]) има не толкова 
защит-ната цел да пази някакво теоретично ядро, а по-скоро се отнася към положителните евристики – 
следва да бъде теоретичен мост за свързването на разнородни теории и да синхронизира несъвпадащия 
им терминологичен инструментариум и несъвпадащите им теоретико-приложни задачи. Защото Ж. 
Пиаже добре е знаел каква е същността и феноменологията на когнитивните схеми, обявява ги за един от 
основните критерии за оценяване на равнището на интелектуално развитие на детето, много прозорливо 
разкрива техния спонтанен генезис, но ... изобщо не поставя въпроса за тяхното целенасочено 
формиране (!?). А руските психолози са създали ефективна технология за целенасоченото формиране на 
когнитивните схеми, но ... дори не знаят това, тъй като когнитивните схеми почти не присъстват в 
техния основен концептуален и терминологичен репертуар. 

Уверено твърдя, че теорията на П. Я. Галперин съдържа нужното познание за начина за 
планомерно формиране на когнитивни схеми (точно както и за начина на формиране на техните 
актуализации – умствените действия, този начин прин-ципно е един и същ) още и по една конкретна 
причина. Тук имам предвид една изключително интересна, но малко известна психолого-методическа 
разработка на българските автори А. Джалдети, Б. Матеева и Ил. Божкова [9], която убедително показва 
как формираните по методиката на Галперин за етапно формиране умствено действие „разпознаване” и 
понятие за киселина функционират точно като когнитивна схема – те позволяват на учениците да 
„апрехендират” (а това вече е по Кант), т. е. да „сграбчат”, да опознаят отведнаж и много точно 
разпиляните, разхвърлени (във времето, в пространството, а също и по формата на представяне) 
признаци на даденото вещество и да конструират цялостно познание за него. 

Теорията на В. В. Давидов за съдържателното обобщение върху обща изходна „клетка” на 
изучавания материал чрез възпроизвеждане на генезиса на знанията (понятията) описва всъщност общия 
модел за формиране на когнитивна схема от голям мащаб (да я наречем условно когнитивна „макро”-
схема). Давидов използва термина „обобщен способ за действие”, но едва ли друг автор е описал по-ясно 
и точно всъщност учебния модел за формирането на обща когнитивна схема. Ще припомня това 
описание: 

- „преобразуване на условията на задачата с цел разкриване на всеобщото отношение на 
изучавания обект; 

- моделиране на това отношение в предметна, графична и буквена форма; 
- преобразуване на модела на отношението за изучаване на неговите свойства в „чист вид”; 
- построяване на система от частни задачи, решавани чрез общ способ...” [8, с. 159-160]. 
Неговата обща теоретико-приложна стратегия за формиране на понятието за действително 

число, представена в знаменитата формула N = A/c, е най-добрият модел за целенасочено формиране на 
когнитивна макро-схема, чийто мащаб съвпада с теоретичния манталитет на субекта-ученик (наличието 
на тази когнитивна схема и приложението ѝ в учебната дейност прави познавателния „поглед” на 
ученика теоретичен). 

 * * * 
Оставих за накрая най-принципния въпрос: какъв е смисълът от прокарването на съдържателни 

и терминологични паралели (до степен на интегриране) между различни теории, школи и тематични 
области на психологията? Възможният отговор може да прозвучи примерно така: когато една теория 
съдържа много перспективни идеи, можещи да бъдат полезни за практиката, но тя не разполага с 
технологичния ресурс (или дори няма намерението) да ги реализира, напълно разумно и резонно е тези 
идеи да бъдат подготвени за реализация с помощта на технологични средства (инструменти), създадени 
в друга научна школа или традиция. И също: когато някоя школа притежава технологичен 
инструментариум, но не притежава идейно-теоретичен ресурс, не е неправомерно да ѝ привнесем 
продуктивни теоретични идеи, които да създадат приложение на тези нейни технологични възможности. 
(Не се съмнявам, че в различни области на приложната практика често се постъпва по подобен начин). 

Съвременната образователна система остро се нуждае от нови и модерни технологии; нейното 
изоставане – при това в световен мащаб – в сравнение с другите социални сфери е просто отчайващо. 
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Когнитивната психология отдавна не е допринасяла съществено за обогатяването на интелектуалната 
култура. Наистина странна е ситуацията в науката за човешкото познание да се създават теоретични 
идеи, които след това десетилетия не намират практическа реализация и не допринасят за развитието на 
образователната практика, а технологиите, които се създават в тази образователна практика, всъщност се 
основават понякога върху псевдонаучни или повърхностни знания, не надхвърлящи често нивото на 
всекидневния опит и здравия разум. 
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ТЕОРЕТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА ПРОЦЕСИТЕ НА КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА 

ПОНЯТИЯТА ОТ ОБЩАТА ПАРАДИГМА НА КОГНИТИВНО – 
ИНФОРМАЦИОННИЯ ПОДХОД 

 
НАТАЛИ ДОСЕВА 

д-р, психолог в Дом за стари хора – кв. Дървеница, гр. София, 
 

Резюме: В процеса на своето развитие човек постепенно се научава да категоризира. Децата изразходват 
много повече време, за да научат категориите през ранното си развитие и да усъвършенстват това знание 
през по-късното [Carey, 1985; Keil, 1989; Markman, 1989]. Основният акцент в доклада е насочен към 
формиране на категориално познание в развитието и разгръщането на паметовите процеси. 
Категоризацията е етап от преработката на информация, преди тя да постъпи в хранилището на 
дългосрочната памет (ДП). Знанията за света са продукт на информацията, която възприемаме чрез 
сензорните модалности, след което я групираме в отделни класове. Дълговременната памет е основното 
паметово хранилище на нашите знания, понятията и граматическите правила на езика, целият ни жизнен 
опит. ДП е обект на изследвания в съвременната психология, психолингвистика, невропсихология, 
информатика и т.н.. Изследванията на паметта се извършват в рамките на когнитивно-информационния 
подход, който е възникнал като антиномия на бихевиоризма, за да се превърне в парадигма на когнитивната 
психология. Моделите на паметта са повлияни от кибернетиката и информатиката и включват идеи от 
историята на психологията. Поддържа се приемственост между по-старите школи и съвременното 
когнитивно направление в проучванията на паметта. Изследователските търсения в рамките на 
когнитивно-информационния подход се насочват към структурно-семантичните компоненти на 
съхранената в човешката памет информация. Паметта се разглежда като информационна система, която 
приема, видоизменя, съхранява и извлича информация. Този процес отразява перцептивната категоризация 
като резултат от взаимодействие между входящата информация от сензорния регистър и съхранената 
информация в ДП от миналия познавателен опит. В доклада обзорно са представени теории и модели от 
когнитивно-информационния подход, които изследват процесите на категоризация. Предложени се 
хипотези, потвърдени с емпирични данни от редица изследователи, търсещи верния път за изследване на 
тези когнитивни процеси. 

 
Abstract: In the process of its development, a person gradually learns to categorize. Children spend much more time to 
learn the categories in their early development and improve this knowledge in their later development (Carey, 1985; Keil, 
1989; Markman, 1989). The main focus of the report is on the formation of categorical knowledge in the development 
and spreading of the memory processes. Categorization is a stage of the information processing, before it reaches the 
storage place of the long-term memory (DP). The knowledge about the world is a product of the information, perceived 
through sensory modalities, and then we group it into different classes. Long-term memory is the main repository of our 
knowledge, concepts and grammatical rules of a language, our whole life experience. DP is a subject of research in 
modern psychology, psycholinguistics, neuropsychology, informatics, etc. Memory studies are carried out within the 
cognitive-informational approach, which arose as antinomy of behaviorism to become the paradigm of cognitive 
psychology. Memory patterns are influenced by cybernetics and informatics and include ideas from the history of 
psychology. Continuity is maintained between the old school and contemporary directions in the cognitive studies of 
memory. Researches within the cognitive-informative approach are directed to the structural-semantic components of 
information, stored in the human memory. The memory is seen as an information system that accepts, modifies stores and 
extracts information. This process reflects the perceptive categorization as a result of the interaction between incoming 
information from the sensory registry and the information stored in the DP from previous cognitive experience. The 
report presents an overview of theories and models of the cognitive information approach that explore the processes of 
categorization. Hypotheses are proposed which are confirmed by empirical data from a number of researchers, seeking 
the right way of studying these cognitive processes. 

 
 

Понятието категоризация може да се дефинира по следния начин. Човек влиза в непрекъснато 
взаимодействие със средата, която обитава. Движейки се по улицата той среща различни хора, 
заобиколен е от множество предмети, с които взаимодейства, чува разнообразни звуци, които с точност 
може да разграничи и да разпознае, усеща миризми, които може да класифицира от приятни до 
зловонни, при контакт с някого или нещо може да открои различни нюанси на тактилни усещания от 
допир до натиск. Със сигурност може да разпознае различни лицеви експресии. Човек има способността 
да възприема изключително голям обем информация от всички сензорни модалности и съответно да я 
класифицира, т. е. да я категоризира. Теоретичните модели, които представят структурата на понятията в 
семантичната памет, описват формирането им и процесите на тяхната категоризация. Най-общо тези 
паметови модели могат да бъдат разделени на признакови, мрежови, пропозиционни, теоретико-
множествени и модели за схеми, фреймове и сценарии. Моделите на семантичната памет са включени в 
общата парадигма на когнитивно-информационния подход. Във връзка с тези модели често се 
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споменават разработките на Ж. Пиаже върху развитието на фигурни, нефигурни съвкупности, класовете 
и сериациите, където Пиаже твърди, че конкретните операции като включване в класове могат да се 
отнесат към лингвистичното развитие, докато конкретните операции на сериация могат да се отнесат 
към перцептивното развитие на детето [Пиаже, Жан & Инельдер, Барбель, 1963]. Според Пиаже 
придобиването на достатъчно познание в тези две области може би се превръща във фактор, определящ 
придобиването на тези две конкретни операции. 

Друг автор, чиито изследвания и разработки често се цитират в този контекст е Л. Виготски и 
трудовете му върху неподредените множества, комплексите и псевдопонятията, където авторът 
разглежда образуването на понятието като протичащо в няколко стадия [Выготский, Л.С.,1982]. 
Първият стадий се проявява в най-ранна детска възраст и се изразява в образуване на неформени и 
неподредени множества, които са отделяне на купчинки от някакви предмети. На този стадий на 
развитие значението на думата е неопределено докрай, неоформено синкретично сцепление от отделни 
предмети, които са свързани в представата и възприятието на детето в един слят образ. Този стадий 
Виготски разделя на три етапа. Първият е образуване на синкретичния образ или на група предмети, 
съответстващи на значението на думата (съвпада с периода на проби и грешки). Този етап се сменя от 
вторичен, където ситкретичния образ (групата от предмети) се образува на основата на пространствени и 
временни срещи на отделните елементи, на непосредствен контакт или по-сложно отношение в процеса 
на непосредственото възприемане. На третия етап се преминава към втория стадий в образуване на 
понятието, където образуването на синкретичния образ се опира на привеждането под едно значение на 
представителите на различни групи. Разликата е във връзките, които детето поставя в значението на 
думата като резултат от двустепенна обработка на синкретичните връзки. Вторият стадий в развитието 
на понятията е стадий на образуване на комплексите, което е образуване на връзки, отношения между 
конкретни впечатления, обединяване и обобщаване на отделните предмети и подреждане и 
систематизиране на целия опит на детето. Виготски нарича този стадий мислене с комплекси, включващ 
и обективно мислене, т.е. обобщенията от този начин на мислене са по структура комплекси на отделни 
конкретни предмети, обединени не само от субективни, а и от обективни връзки, които съществуват 
реално между предметите. Детето преминава от “безсмислената свързаност” на синкретичния образ към 
обединяване на еднородни предмети в обща група. Съществено при създаването на комплекса е, че е 
основан на конкретна и фактическа връзка между отделните му елементи, а не абстрактна и логическа 
връзка, която е характерна за понятието. Според Виготски в понятието предметите са обобщени по 
признак, а в комплекса – по различни конкретни фактически основания. Авторът разглежда този стадий 
на развитие в пет основни форми на комплексната система, първият тип комплекс е асоциативен и 
включва общи цвят, форма, размер и други конкретни отношения между предметите в комплекса. 
Вторият включва обединяване на различни предмети на основата на взаимно допълване по общ признак 
и образуване на единно цяло от разнородни и допълващи се части – колекции. Комплекс-колекцията е 
обобщаване на предмети въз основа на съучастието им в единна практическа операция, на функционално 
сътрудничество. Следващия тип комплексно мислене е верижния комплекс, който се изгражда от 
динамично, временно обединяване на отделните звена в единната верига и пренасяне на значението през 
отделните звена на тази верига. Верижният комплекс е най-чистия вид на комплексното мислене, защото 
е лишен от център, за разлика от асоциативния комплекс, където център е образеца. Важно различие 
между комплексното мислене и мисленето с понятия е това, че в комплекса, за разлика от понятията 
липсват йерархичната връзка и йерархичните отношения на признаците. Четвъртият тип комплекс се 
различава по това, че самият признак, асоциативно обединяващ отделните конкретни елементи и 
комплекси става разлят, смътен и неопределен, от което се образува комплекс, който обединява с 
дифузни, неопределени връзки нагледно конкретни групи от образи или предмети. Този тип комплексно 
мислене – дифузния комплекс – разкрива неопределеността и безграничността на очертанията му, 
детето навлиза в света на дифузни обобщения, където признаците се плъзгат и колебаят. Петият тип 
комплекс е псевдопонятието, което изхожда от обобщението в мисленето на детето, напомня на 
понятието, но по своята психологическа природа е все още различно от понятието. Това е комплексно 
обединение на редица конкретни предмети, което фенотипично (по външен вид, по съвкупността от 
външни особености) напълно съвпада с понятието, но по генетичната си природа, по условията на 
възникване и развитие, по каузално-динамичните си връзки в основата му, съвсем не е понятие. От вън е 
понятие, а отвътре – комплекс. В експериментални условия псевдопонятието се образува от детето всеки 
път, когато то подбира към даден образец редица предмети, които са обединени от отвлечено понятие. 
Това обобщение може да възникне на основата на понятието, но при детето то е на основата на 
комплексно мислене. В процеса на речевото общуване с детето възрастния не забелязва разликата на 
този комплекс от понятието. Според Виготски псевдопонятието има огромно функционално значение, 
защото детето, което мисли в комплекси и възрастния – с понятия, установяват взаимно разбиране и 
речево общуване, тъй като тяхното мислене се среща в съвпадащите комплекси-понятия. 
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Често цитирани и обсъждани в областта на формирането на понятията са и трудовете на Дж. 
Брунер, където понятието се разглежда като серия от последователни решения, от които всяко 
предходно влияе върху степените на свобода при вземането на следващото решение. Решенията, които 
субектът трябва да вземе в процеса на формиране на понятието, се основават на закономерности, които 
Брунер нарича стратегии – начин за придобиване, запазване и използване на информацията, за да се 
постигне определена цел. 

Приносът на тези класически теории и богатият изследователски опит на авторите им е 
изключително важен за когнитивната психология, както и за психологията на развитието, но Ж. Пиаже, 
Л. Виготски и Дж. Брунер развиват своите теории в друга парадигма. 

Признаковите модели са базирани на сходството възгледи за атрибутивните списъци на 
понятията. Тези теории разглеждат понятията за обектите от средата като съвкупност от признаци, които 
обединяват понятията в дадена категория въз основа на сходство. Съществуват три водещи 
задължителни условия за понятийната система: информативност, икономичност и свързаност (цялост). В 
теориите, основани на признаците, понятията се разглеждат като свързани в цялост, защото членовете на 
дадена категория имат сходни признаци. Такива са теориите за определителните признаци, теориите за 
определителните и характеристични признаци, теориите за прототипите, екземплярния модел, 
контрастният модел на Тверски и др. В признаковите теории основният конструкт е СХОДСТВОТО 
между признаците на понятията. В прототипния модел на Елеонор Рош, авторката разглежда 
понятията в семантичната памет като разположени в двумерна конфигурация [Rosch, 1976a; 1978]. 
Вертикалното измерение на категорийните системи представлява нивото на включеност на категорията, 
където отделните нива са в йерархийна зависимост (по вертикалното измерение например варират 
понятия, като дог, куче, бозайник, животно и одушевен предмет). Хоризонталното измерение на 
категорийните системи разделя категориите от същото равнище на включеност (по това измерение 
например варират куче, котка, кола, автобус, стол, канапе). Рош разглежда три нива на абстракция на 
категориите във вертикалното измерение на понятията. Супер-ординатното ниво на абстракция на 
категориите съдържа глобални, общи, по-абстрактни с едно ниво от останалите категории (мебел, 
животно, превозно средство), членовете им споделят малко признаци, дори могат и да са контрастни. 
Категории на базисно равнище (basic-level categories) са най-честите основни категорийни разрези при 
таксономия на конкретни обекти. Те носят най-много информация и са най-разграничими една от друга. 
Базисните обекти (стол, куче, кола) са от най-включващото (абстрактно) равнище, на което има най-
много общи признаци за всички или повечето членове на категорията. Обектите от базисните категории 
имат относително пълно сходство във формата, от тях се формира ментален образ, който може да 
превземе цялата категория. Суб-ординатните категории са подчинени на базисното равнище (кухненски 
стол, дог, спортна кола) и имат много общи признаци и функции вътре в категорията, но и много 
признаци, застъпващи се с други категории (напр. кухненския стол споделя повечето от своите 
признаци с други видове столове). 

Хоризонталното измерение на понятията разделя отделните категории от едно ниво на 
включеност. Повечето категории нямат ясно изразени граници. Критерий за категорийно членство е 
връзката между членовете. За да се достигне отделеност и яснота на фактически непрекъснати 
категории, дадена категория трябва да се изрази в смисъла на нейния чист случай, а не на границите. 
Категориите са организирани така, че да отразяват корелационната структура на средата и да бъдат 
максимално разграничими. Това те постигат с вътрешната си структура. При понятието “вътрешна 
структура” категориите са представени като ядра, съставени от най-чистите им случаи (фокусен център), 
оградени от други категориални членове с намаляващо сходство спрямо ядрото (фокусна периферия). 
Членовете на категориите, които са най-типични, имат най-много общи признаци (най-голямо родово 
сходство) с другите членове на категорията и най-малко общи признаци (най-малко родово сходство) с 
други категории. 

Рош има изключително богата изследователска дейност, работи предимно със студенти и прави 
някои проучвания с деца, като поставя следната хипотеза: 

Категориите на базисно равнище са първото деление на света от малките деца. Базисните обекти 
са първите категории, които децата формират по начин, подобен на таксономията при възрастните. 
Децата сортират таксономично обектите на базисно равнище много преди суперординатните категории. 

Логиката, която Рош следва, при формулиране на хипотезата е, че базисните категории са най-
разграничими, първите категории, които учим от зрителната перцепция и сензомоторните 
взаимодействия с обектите, категориите, от които се формира ментален образ. Децата кодират света в 
образи или други иконични презентации от базисните равнища. Рош смята, че има достатъчно причини 
да се твърди, че развитието на категориите на базисно равнище се случва в най-ранна възраст и е 
независимо от суперординатното сортиране. Тя подкрепя това твърдение с доказателства от своите 
изследвания, в които участват деца на възраст: 3, 4, 5, 6, 8 и 10 години. В тези експерименти Рош 
използва цветни фотографии на животни и превозни средства като прилага сортиращи и триадни задачи 
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за съпоставяне на образци. Рош установява, че всички деца на всички възрасти (3, 4, 5, 6, 8 и 10 год.) 
сортират перфектно на базисно ниво, а половината от тригодишните и всички четиригодишни формират 
суперординатни категории. 

Рош се основава на общата парадигма на Пиаже [Piaget, J., 1965], според която човешкото 
мислене минава през етапи в процеса на развитие от кърмаческа към зрялата възраст. Тези етапи 
отдалечават детето от непосредствените, конкретни неща “тук и сега” към силно абстрактните 
умствени операции, които той нарича формални. Формалните операции се подчиняват на сложните 
логически и математически принципи на научната мисъл. Когато са постигнати от зрелия индивид, те му 
дават възможност не само да преработва информацията по много различен начин от този, който е бил 
възможен по-рано, но и да се доближи повече до истината за реалността без различните изкривявания, 
свързани с по-ранните етапи на мисленето. 

Мрежовите модели на семантичната памет представят понятийната система на човек във вид на 
мрежа от понятия, които са взаимно свързани и структурирани йерархично. Един от първите мрежови 
модели на семантичната памет е модела на Куилиян, според който знанията се съхраняват в ДП под 
формата на три вида структури: елементи, признаци и стрелки, а отделно от тях съществува и умствен 
речник с имената на структурите [Quilian, 1969, Colins & Quilian, 1969, Colins & Quilian, 1972], наречен 
«обучаема система за разбиране на езика». Идеята на автора е да симулира езиковата дейност на човек и 
способността му да разбира езиковите изрази, да си служи с езика. Друг мрежови модел е разработен от 
Линдсей, Норман и Румелхард, като трябва да се подчертате, че този модел обобщава най-ценните идеи 
както от мрежовите и признаковите, така и от пропозиционните и теоретико-множествените модели. 
Авторите разглеждат човешката памет в две части, първата е информационна база, която съхранява 
понятията и сведенията за събитията заедно с цяла мрежа от сложни и многообразни взаимоотношения 
между тях. Втората част е механизъм за интерпретация на данните, това е активна паметова система, от 
която зависи как да се оценят идващите събития, къде и как да се запомнят новите данни. Тази система 
отговаря на въпроси и осигурява информацията за сложни мисловни операции, решаване на задачи и 
вземане на решения. Механизмът за интерпретация на данните има изключително важна роля за 
познавателната активност, поддържа знанията в творческия процес, разширява сетивните канали и 
умножава ходовете на мисълта. 

По-съвременна версия на мрежовите модели представя семантичната памет във вид на структури 
с разпространяваща се активация «Spreading activation models» [J.R. Anderson, 1983; A.M. Collins & E.F. 
Loftus, 1975; McClelland& Rumelhart, 1981; Morton, 1969, 1979; Qillian, 1968; Rumelhart & McClelland, 
1982; Seidenberg & McClelland, 1989; see radcliff & McKoon, 1988, for an alternative view]. Моделите за 
разпространяващата се активация съдържат мрежи от вродени детектори за свойствата на линиите, които 
се групират, за да формират придобити детектори за букви, които пък от своя страна се групират, за да 
формират придобити детектори за думи (масло, мляко, стол). Всеки детектор за линия, буква и дума е 
преработена единица, коята може да изпраща и получава активация (като при електричеството). 
Детекторите за линии, букви и думи си кореспондират взаимно и са организирани йерархично. 

Една последна версия на тези модели са конекционистките мрежи с паралелна преработка на 
информацията [Rumelhart & McCleland, 1986; Hertz, Krogh,& Palmer, 1991; Mareschal, French & Quinn, 
2000; Mareschal & French, 2000]. 

Пропозиционни модели. Типичен техен представител е моделът на “Асоциативната памет на 
човека” на Андерсън и Бауър, според който структурата на семантичната памет е изградена от основна 
единица пропозиция (смислово изречение), която се строи от четири вида асоциации. Пропозицията има 
по-опростена стуктура от изречението, което е краен продукт на намерението да се изрази в езикова 
форма някаква мисъл. Пропозицията съдържа няколко компонента, докато изреченията от равнището на 
повърхностните структури могат да имат сложен и многокомпонентен строеж. Едни и същи дълбинни 
структури (пропозиции) могат да се предадат чрез множество различни повърхностни структури 
(изречения с разнообразно синтактично оформление). 

В модела на Андерсън и Бауър пропозицията е елементарна единица за представяне на 
информацията в ДП [Anderson & Bower, 1973]. Когато в паметовата система постъпи ново изречение, 
чрез поредица от двуделби то се разлага във вид на дърво, което е съставено от възли и стрелки с 
названия. Възлите отговарят на по-общи идеи, а стрелките изразяват специфични семантични 
отношения или асоциации между идеите. Означенията носят точно определено смислово съдържание. 

Моделът АПЧ включва и процеси, които позволяват да се прави анализ на сцени и да се 
разпознават зрителни образи, да се свързва новопостъпващата информация с миналия опит и да се 
осъществява вероятностно прогнозиране. Но същественото е, че той представя много добре 
информационните структури и процеси в ДП, чрез които се кодира и извлича информацията. 

Теоретико-множествени модели. В мрежовия модел на Куилиян и пропозиционния на Андерсън 
и Бауър се ползват и теоретико-множествени понятия като множество, клас от обекти, подмножество, 
включване, квантор за общност, отношение за принадлежност. Моделите на семантичната памет 
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обхващат знания, придобити от познавателния опит, където мястото и времето за получаване на тези 
знания не е важно, а по-скоро структурата и организацията им в ДП. Тези знания са множества, а 
отношенията между тях са отношения на множества и подмножества. Включващото множество съдържа 
повече елементи от включеното, което е негово подмножество. Този модел най-често се изследва с 
верификационни задачи. Времето за отговор е най-използваната зависима променлива в експериментите 
за проверка на хипотези, изведени по дедуктивен път. Тези експерименти изследват ефекта на 
големината на класа в изречения от типа “Всички S са P” или “Някои S са P”. Независим фактор е 
обемът на понятието P, т.е. броят на елементите в това множество. Ако обемът на класа P се разширява, 
расте и времето за отговор. 

Моделите за отношения, събития и схеми описват понятията за обектите като част от сложни 
динамични познавателни структури в ДП (схеми), които съдържат каузални отношения между събития, 
кодирани като базово познание, извлечено от опита. Според тях категориите са свързани и цялостни, 
защото хората имат универсални схеми, които са общовалидни за действия и преживявания. Тези схеми 
организират кодирането на опита, защото хората имат имплицитни теории, обясняващи едновременното 
наличие на признаците в дадено понятие. Към теориите за отношения се отнасят теориите за 
релативните понятия, теорията на Роджър Шенк за понятийната зависимост, теорията на Гентнер за 
аналогиите. Към теориите за схеми, фреймове и сценарии пък могат да се отнесат разработките на 
Румелхард и др., известни като граматики на случки и събития (“story grammars”), теорията на Шенк и 
Абелсън (1977) за специфичните схеми, наречени сценарии, общата теория на Румелхард и Ортъни за 
схемите, “фреймовете” на Марвин Мински. Към обяснителните модели, базирани на теориите за света 
можем да отнесем моделите на Медин и Мърфи (1985), разработките на Медин и Ортони (1989) и 
теорията на Лари Барселоу за категориите, повлияни от контекста (ad hoc категории). Дори Пиаже 
разглежда понятията като част от схема, но в контекста на психологията на развитието. 

 
Дълговременната памет (ДП) е обект на изследвания в съвременната психология. 

Изследователските търсения в рамките на парадигмата на когнитивно-информационния подход се 
насочват към структурно-семантичните компоненти на съхранената в човешката памет информация. 
Паметта се разглежда като информационна система, непрекъснато заета с приемане, видоизменяне, 
съхраняване и извличане на информация. Паметовата система активно функционира и в процеса на 
преработка на информацията от човека. Тези паметови процеси се обясняват чрез трикомпонентния 
модел на паметта, където външната информация от обективната действителност постъпва в сетивните 
органи и се запазва в съответната сетивна форма, преминава през паметовата система, част от нея се 
запазва на различни етапи, видоизменя се под влияние на вътрешните паметови структури, за да се 
кодира и съхрани, след което съхранената в ДП информация може да бъде възпроизведена и да се 
използва при вземане на решения и т.н. При първоначалното постъпване на информацията в 
когнитивната система, системата за разпознаване на образи категоризира съответния обект, за да го 
разпознае и като когнитивен образ, който ще подаде на входа на следващия блок, съответстващ на 
краткосрочната памет (КП). Тук перцептивно-когнитивният образ се включва в цикъл на повторение и се 
запазва дотогава, докато обемът на КП се препълни. В процеса на повторението дългосрочната памет 
(ДП) поема информацията и я структурира по начин, който позволява тя да бъде извлечена по-късно, 
когато е необходимо. Този процес отразява перцептивната категоризация като резултат от 
взаимодействие между информацията от сензорния регистър и определена информация от миналия 
познавателен опит, която е съхранена в ДП. 
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Резюме: Докладът е част от дългогодишно изследване на авторите за характера на модерните войни и 
подготовката на военните кадри. 

Разкриват се възгледите на съвременни военни теоретици за особеностите на новите войни в XXI век. 
Акцент се поставя на такива важни характеристики като асиметричност, нелинейност, интерактивност и 
пр. Самият процес на съвременните сражения е нелинеен и ирегуларен. 

Нелинейният и интерактивен характер на съвременната международна среда затруднява 
стратегическия анализ, което налага непрекъсната промяна на правилата играта, за което военните кадри 
не са напълно подготвени. 

Разкрива се противоречието между доминиращите механистични концепции и квантовия модел за 
анализ на решенията. На тази основа се правят изводи за потребността от смяна на мисловните модели и 
методи, за разкриването и внедряването на по-продуктивни стратегически принципи, което налага 
модернизиране на обучението и възпитанието на бъдещите офицери. 

Докладът е базиран на солидна база данни от изследвания на психичния потенциал на малките бойни 
единици за участие в мисии извън граница. 

Приноси: Разкрива се потребността от внедряване на нови мисловни модели и методи, на по-
продуктивни стратегически принципи и се предлагат конкретни стъпки за повишаване качеството на 
подготовката на офицерските кадри. 

 
Abstract: The paper is part of a research of many years about the nature of the modern wars and the military personnel 
training. 

The conceptions of the contemporary military theoreticians about the features of the new wars in XXI century are 
being revealed. The stress is being laid on important characteristics such as asymetricalness, non-linearity, interactivity 
etc. The process itself of the contemporary battles is non-linear and irregular. 

The non-linear and interactive nature of the contemporary international environment makes difficult the strategic 
analysis, which demands continuous change of game’s rules and for that the military staff is not completely prepared. 

The contradiction between the dominant mechanical conceptions and the quantum model about decisions analysis 
is being revealed. Based on this theory conclusions are being made about the necessity of change of the thinking models 
and methods, about revealing and implementing more productive strategic principles, which demands modernizing the 
education and training of the future officers. 

The paper is based on solid data base of researches about the mental potential of the small battle units for 
participating missions abroad. 

Contributions: The demand of implementing new thinking models and methods and more productive strategic 
principles is being revealed. Particular steps about improving the quality of the education of the officer’s staff are being 
suggested. 

 
“Духовната сила се отнася към физическата, както три към едно.” – 

Наполеон Бонапарт (1769-1821) 
 

“Ако нашите войници разбираха заради какво воюваме, нямаше да 
можем да водим нито една война.” – Фридрих II Велики (1712-1786) 

 
ВЪВЕДЕНИЕ 
 
В края на XX век и началото на XXI век настъпи качествена промяна във възгледите за войните и 

начините на тяхната подготовка и провеждане. Интензивно се разработват нови концепции за същността 
и характера на войните на бъдещето, съставят се нови доктринални документи, въвеждат се нови 
методики за бойна подготовка, издигат се нови критерии за качествата на офицерите, сержантския и 
войнишкия състав. 

Неопределеността, непредсказуемостта и хаосът на съвременното бойно поле (бойно 
пространство) подлагат на преоценка ролята на свръхмодерните оръжия и отново връщат на дневен ред 
чисто човешкото измерение в битката, а нелинейният характер на модерните войни налага потребността 
от формиране и развитие на нелинейно мислене на военните кадри. 
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Войната на бъдещето, чийто първообраз са локалните военни конфликти на границата на ХХ и 
ХХІ век, внася нови корективи в законите на въоръжената борба, координатната система на войната, 
структурата на въоръжените сили и подготовката на модерната армия. 

През последните години твърде много се дискутира новия модел на войника от бъдещето – 
интелигентен, находчив, физически и духовно силен, самоуверен, добре подготвен, отлично боравещ със 
свръхточните оръжия и високите технологии, разчитащ най-вече на своите свръхспособности, на 
подкрепата и личния пример на прекия си командир – кадровия войник и сержанта. 

Нарастват ролята и бойните възможности както на отделния боец, така и на малките целеви 
военни единици (екипажи, бойни групи, подразделения, отряди). В малките и професионални армии се 
издига ролята на всеки военнослужещ, а не само на командирите. В малката професионална армия 
нараства стойността и ценността на отделния човек и малката войскова единица. 

 
I. ВЪЗГЛЕДИ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКАТА НА ВОЙНИТЕ В XXI ВЕК – НЕТРИНИТАРНИ, 

АСИМЕТРИЧНИ, МРЕЖОВО-ЦЕНТРИЧНИ, НЕЛИНЕЙНИ, СИНЕРГЕТИЧНИ, 
БЕЗКОНТАКТНИ 

През последните 20 години се откроява ясна тенденция за разкриване чертите на модерните войни 
чрез нови военни теории, чиито автори са учени от различни държави: САЩ, Русия, Великобритания, 
Китай, Германия, Франция, Израел и др. [2,3,15,16,18,19]. Новите военни теории служат за основата на 
нови военни доктрини и други ръководни документи. Ярък пример за това е влезлия в сила на 15 
декември 2006 г. в армията на САЩ Наръчник по борба с бунтовници (антипартизанска война) FM 3-24 
MCWP 3-33.5 COUNTERINSURGENCY. Документът е плод на повече от 20-годишни усилия на екип от 
специалисти и отразява опита на армията на САЩ в антитерористичните операции [17]. Наставлението е 
разработено под ръководството на генерал Дейвид Петреъс – Командващ силите на НАТО в Афганистан, 
който от 6 септември 2011 г. положи клетва като Директор на ЦРУ – период, в който границите между 
разузнаването и военните в борбата срещу ислямистките бунтовници се заличават. На генерал Дейвид 
Петреъс през 1987 г. е присъдена докторска степен от Университета Принстън след успешно защитена 
дисертация за уроците от войната във Виетнам (The American military and the lessons of Vietnam: a study 
of military influence and the use of force in the post-Vietnam era). 

Голямо влияние върху съвременната световна военна мисъл оказа излязлата от печат през 1991 г. 
книга на израелския професор Мартин Ван Кревелд “Трансформацията на войната”, в която се предлага 
ново виждане на войната като социокултурно обусловен вид човешка дейност [4]. Това становище 
напълно хармонира с позицията, изразена от Алвин Тофлър и Хайди Тофлър: “Нациите водят войната по 
същия начин, по какъвто те създават богатствата.” 

Монографията “Трансформацията на войната” продължава да буди интереса на военните 
специалисти и предизвиква оживени дискусии сред учените от различни области двадесет години след 
нейното издаване, понеже въпросите, на които професор Кревелд търси отговор, продължават да са 
актуални и днес, а именно: Каква е характеристика на съвременните войни? От кого се водят войните? 
Какво е това война? Как се водят войните? В името на какво се водят войните? Защо хората воюват? 
Какви ще бъдат войните на бъдещето? 

На тези въпроси авторът посвещава отделни глави в монографията. Професор Мартин Кревелд 
задълбочено разкри социокултурната характеристика на съвременните въоръжени конфликти и 
убедително доказа, че модерните армии са неспособни да водят борба с ирегуларните (клат. – irregularis 
– неправилен, нередовен) формирования в локалните конфликти. Той посочи новите тенденции в 
развитието на държавните и армиите, обусловени от еволюцията на човешката цивилизация и изказа 
мнение за неизбежната промяна на облика на въоръжените сили и трансформацията на войните, 
предложи видоизменение на редовните армии, трансформация на техните функции и намаление на 
числеността им. 

Мартин Кревелд нарича новите войни нетринитарни войни (тринитарен – троичен, от лат. 
Trinitas, гр. Αγία Τριάδα – Троица, Триединство, Триединен Бог – Отец, Син и Свети дух), като по този 
начин преразглежда по новому класическата парадигма на Карл фон Клаузевиц за войната. Войните, 
които са описани от Клаузевиц са тринитарни, понеже във всяка война има ясно откроени три 
фундаментални участника: 

а) Правителство, което ръководи военната кампания – то обявява войната, то ръководи войната, то 
сключва примирието; 

б) Армия, която води войната и загива на полесражението; 
в) Народ, който плаща войната и понася лишенията. 
Тези три участника във войната са ясно отделени един от друг, при това не само са отделени, но 

имат различни задължения и права съгласно международното право. Нарушаването на обозначените 
правила се възприема и наказва като военно престъпление. 
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Тези класически войни имат симетричен характер, понеже посочените три участника във 
войната – правителство, армия, народ от едната воюваща страна (коалиция) са ясно противопоставени на 
правителството, армията, народа от другата воюваща страна, а между тях има ясно очертан фронт и тил. 

Войните от нов тип не се побират във формулата на Клаузевиц. Новите войни са асиметрични, 
понеже няма точно противопоставяне на трите участника във войната (правителство, армия, народ) от 
едната страна срещу другата страна (коалиция). Такива са например партизанските войни, 
антитерористичните войни, войните срещу въстаници и бунтовници, войни срещу паравоенни 
формирования, борци от националното съпротивление, пирати и пр. 

Главната проблема при войните от нов тип е, че липсва триединството (правителство-армия-
народ) и участниците във войната не са ясно откроени, най-често войните се водят срещу невидим 
противник, без ясно очертани фронт и тил, без обозначени строги правила за водене на войната. Такива 
са антитерористичните войни на XXI век – примерите в Афганистан и Ирак го потвърждават 
убедително. 

Мартин Кревелд открива още една тенденция на новата епоха: повечето от държавите се боят 
повече от тероризма, отколкото от своите съседи, като същевременно опасността от война между 
държавите намалява. При това държавите губят своята способност да защищават гражданите си от 
терористите и пиратите и започват да прехвърлят отговорността върху частни структури, в т.ч. и частни 
армии. 

В новата историческа ситуация държавите губят във войните срещу партизаните, въстаниците, 
революционерите, бойците, паравоенните недържавни формирования, включително милициите, както е 
практиката на радикалния иракски шиитски водач Муктада Садр. 

Получава се парадокс – хора без военно образование и със слабо въоръжение побеждават най-
мощните въоръжени сили в историята на човечеството. 

Засилват се нови тревожни тенденции: терористичните заплахи не намаляват; очертава се провал 
в предотвратяване на влиянието на радикалния ислямизъм; в Западна Европа се разширяват “паралелни 
ислямски общности”, които не признават европейската култура и утвърдените демократични норми; 
опитите да се изгради мултикултурно общество се провалят; могъщи армии и коалиции не могат да 
постигнат победа над примитивно подготвени и слабо въоръжени хора, без военно образование и без 
организирана армия. 

Същевременно в новите войни продължава да е в сила определението на Карл фон Клаузевиц за 
войната като морална и физическа борба, в която главният обект на войната е съзнанието на противника. 
От тук Мартин Ван Кревелд прави извода, че войната се губи не на бойното поле, а в съзнанието на 
лидерите на държавата, военните лидери, бойците и командирите, населението. 

Подобно становище заема и друг съвременен автор – Едуард Тик в своята книга “Войната и 
душата” [13], в която описва природата на войната и лечението на последствията от нея, изследва 
психическите травми на ветераните от войните и нараняване идентичността на душата, психотравмите 
при кръвопролитие. Проучването на Едуард Тик е базирано на 25-годишен опит в работата с 
военнослужещи, пострадали от посттравматичния стрес. 

В края на ХХ век новите войни се характеризират като мрежово-центрични войни, определени 
от генерал-майор професор Владимир Иванович Слипченко като войни от шесто поколение [11, 12]. 

Войните от шесто поколение надхвърлят класическата пространствена триизмерност на 
физическата среда (суша, вода, въздух) и се пренасят в нови измерения – космоса, информационната 
сфера и когнитивната (рационално-ментална) сфера. 

Многомерните измерения на мрежово-центричната война са подробно изследвани от екип 
американски учени под ръководството на авторите на Концепцията за мрежово-центрираната война 
(Network-Centric Warfare, NCW) вицеадмирал Артур Себровски (Vice Admiral Arthur K. Cebrowski) и 
професор Джон Гарстка (John J. Garstka), експерт в Комитета на началник-щабовете. В създаването на 
концепцията участва и началник-щабът на ВМС на САЩ адмирал Джей Джонсън (Admiral Jay Johnson) 
[14]. Публикуваната в сп. “Proceedings” през януари 1998 г. тяхна статия “Мрежово-центричната война – 
произход и бъдеще”, се превърна в своеобразен манифест на новата концепция, която е известна като 
мрежово-центрична война или платформо-центрична война. 

Мрежово-центричните войни изискват качествени изменения в подготовката на войските, в 
организационно-щатните структури, в манталитета на военните лидери и на войнишкия състав, защото 
освен трите измерения на физическата среда, те включват и две нови измерения: информационно и 
когнитивно (ментално) [6,7,8,9]. 

Информационната сфера, във взаимодействието си с другите две сфери – сензорната и бойната, 
образуват т.н. “среда на войната”. Тя се характеризира с класическите представи за водене на бойни 
действия в ширина, дълбочина, височина, т.е. на сушата, в морето и във въздуха. В мрежово-центричната 
война пределите на информационната среда безгранично се разширяват. Към средата на войната освен 
физическата среда се добавят и когнитивната (рационално-менталната) сфера. 
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Когнитивната (рационално-ментална сфера) се образува от умовете на всички участници в 
конфликта. Нейната характеристика се изразява със сложен категориален апарат: представи, съзнание, 
разбиране, убеждение, ценности, вземане на решение. Когнитивната сфера включва много компоненти: 
лидерство, морално състояние, сплотеност, равнище на подготовка и боен опит, обществено мнение, 
транскултурални отношения, мисловни процеси и манталитет на командирите и началниците, начини за 
вземане на решение, интелект и ерудиция, др. 

Характеризирайки когнитивната (рационално-менталната) сфера, създателите на Концепцията 
за мрежово-центричната война вицеадмирал Артур Себровски, професор Джон Гарстка и адмирал Джей 
Джонсън подчертават, че за разлика от физическата сфера, тя практически не се поддава на 
количествени оценки, от което произтича потребността за избиране на друг тип изследвания и 
подготовка на войските и силите. Затова поставяме акцент не върху естествено-научния подход, а върху 
херменевтичния подход, без ни най-малко да омаловажаваме всички други методики и подходи. 

Във войните от шесто поколение традиционните форми на въоръженото противоборство (огън, 
удар, маньовър) се пренасят и като противоборство във информационно-интелектуалната и 
информационно-техническата сфера. Въздействието се насочва върху психиката на хората, а основни, 
първостепенни обекти за поразяване стават не само мрежата за връзка и информация, а съзнанието на 
личния състав. Главна тяхна цел става разрушаване на икономическия потенциал и националните 
ценности на противника. 

 
II. ЗА ПОТРЕБНОСТТА ОТ НОВИ МИСЛОВНИ МОДЕЛИ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА 

ОБУЧЕНИЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО НА ОФИЦЕРСКИТЕ КАДРИ 
Известно е, че стратегията на конвенционалните войни в голяма степен е разработена от Карл 

Филип Готфрид фон Клаузевиц (1780-1831), на когото принадлежи определението за войната като 
обществено-политическо явление, продължение на политиката с насилствени средства. Стратегическото 
мислене за класическите войни описва войната с линейни и причинно-следствени термини. 

В класическите конвенционални войни главните фактори са военни, политически, икономически, 
околната среда, технологичното развитие и социалния натиск. В съвременните неконвенционални войни 
и военни конфликти наред с тях влияят и редица други фактори като терористичните движения, 
глобалните корпорации и глобални комуникации, религията, идеологията (другото име на програмния 
човешки вирус – основно съвременно оръжие), робототехниката и аеронавтиката, постядрената 
екология, новите информационни и психологически технологии, нарастващите възможности за глобално 
движение, недържавните и неправителствените организации, дори частни армии. Всичко това им 
придава нелинеен и интерактивен характер, което изисква да се възприеме новата парадигма на хаоса 
[5]. 

В класическите армии военните командири полагат големи усилия, за да накарат армиите си да 
действат и взаимодействат в линеен, механистичен и последователен порядък. Те поддържат строго 
структуриран ред на осъществяване на военните операции, основан на йерархичния подход. 

В съвременните войни самото сражение има нелинеен и ирегуларен характер, затова акцентът се 
поставя на нелинейното мислене и креативното поведение на военните лидери, които се основават на 
съчетаване на йерархичния с нейерархичния подход, а това води до потребността от нова парадигма за 
тяхната подготовка. 

Основен елемент в съвременните войни е малката бойна единица, която може да действа 
независимо и самостоятелно, дори когато е откъсната от подкрепата на другите единици и от своето 
командване. В съвременните войни малката бойна единица е способна да решава дори стратегически 
задачи. Тъкмо поради тази причина авторите на изследването през последните 10 години насочиха 
своите усилия за разкриване на същността на малката бойна единица и мисийния тип военен лидер, 
съставиха солидна база данни от изследвания на психичния потенциал на малките бойни единици за 
участие в мисии извън граница, които отразиха в редица публикации самостоятелно и в съавторство [6, 
7, 8, 9]. 

През октомври-ноември 2002 г. беше направена експертна оценка с участието на 70 експерти 
офицери, генерали и адмирали от Главните щабове на видовете въоръжени сили и Военноучебните бази 
за характера на съвременната война, трансформацията на армията, ролята на отделната личност и 
малките подразделения при изпълнение на мирновременни и бойни задачи. 

Изследването се проведе с разрешението на Заместник-началника на ГЩ на БА по ресурсите – 
Писмо изх. № Л-5306/10.10.2002 г. на Началника на управление “Личен състав”-ГЩ. Резултатите са 
отразени в монографията “Възможности за приложение на психотерапевтични методи при подготовката 
на съвременната армия – проблеми и перспективи” [6]. 

В границите на изследването бяха включени новите доктринални документи в Българската армия 
и НАТО и произтичащите от тях нови изисквания към качествата на личността и малките подразделения. 
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Изследването обхвана само онези качества на личността и малките групи, формирането на които се 
обуславя от новите функции на въоръжените сили и доктриналните документи. 

Изследването разкри новите изисквания към качествата на кадровите военнослужещи и малките 
подразделения, които се предявяват от съвременните предизвикателства към модерната армия: 

1) Простор, широта, дълбочина, мащабност и критичност на мисленето. 
2) Развито нагледно-действено и абстрактно-логическо мислене, способност за анализ и синтез, 

конкретизация, планиране. 
3) Способност за моделиране и прогностичност: 
4) Носител на висока култура, културно превъзходство на офицера. 
5) Мотивация за военна служба, професионално да изпълняват своите задължения, да се 

самоусъвършенстват, да се стремят да правят военна кариера в най-добрия смисъл на тази дума. 
6) Изобретателност, творчество, прозрение, озарение. 
7) Бързина на мисленето и действието. Това качество е продиктувано характера на динамиката в 

съвременните войни и от включеното в доктриналните документи изискване да се изпреварва 
противника във вземането и реализацията на решения, да се постига и удържа над него информационно 
превъзходство. 

8) Способност за предприемане на адекватни действия при остър недостиг на време, работа в 
наложен темп. 

9) Способност за адекватни решения и действия в различна информационна среда: 
информационен бум, информационен дефицит, информационен вакуум, противоречивост и непълнота на 
информацията. 

10) Гъвкавост, адаптивност, устойчивост (физическа и психическа) и способност за импровизация. 
11) Способност за трезва преценка на ситуациите и адекватна реакция на непредвидени и 

несиметрични заплахи. Способност за справяне с неясни и сложни казуси. 
12) Новаторско мислене, чувство за изпреварване, превъзходство, вяра в своите сили, разумна 

инициативност. 
13) Бързина на мисълта и действията, изграждане и развиване на чувство за изпреварване на 

противника в реализирането на политически и военни решения, достигане и удържане на 
информационно превъзходство. 

14) Знания в областта на виртуалната реалност и виртуалната психология, способност да се 
съжителства в хармония с реалния и виртуалния свят едновременно чрез интеграция и симбиоза между 
човешкия и електронния интелект. 

15) Многофункционалност и многостранност, които се свързват със способността на командирите 
да решават разнородни задачи, в разнородна и динамична среда. 

16) Комуникативност. 
17) Себеотрицание и жертвоготовност в пределно непредсказуеми и повратни условия, при 

наличие на риск и опасности за живота и здравето на човека. 
18) Смелост, активност, дързост, решителност, енергичност, сърцатост, жизнена сила (физическа 

и духовна) и интелектуална способност за справяне в съвместните операции. 
19) Дисциплинираност, изпълнителност, отговорност и способност за педагогическа и 

психологическа работа с подчинения личен състав. 
20) Тренираност. Значението на тази способност нараства във връзка с изискванията за системни 

тренировки при подготовката на съвременните операции. 
21) Способност за интеграция и синергия – командирите да умеят да осъществят координация с 

процесите на командване, планиране и изпълнение, чрез интеграционните системи. 
Посоченото по-горе изследване показва една нова тенденция в съвременната армия: силно 

нараства ролята и значимостта на личността – както на редовите бойци, така и на командирите от всички 
степени. 

Несиметричните заплахи и методи на воюване нанасят големи душевни травми и психически 
поражения върху населението и армията. Войната, както посочва Едуард Тик, наранява идентичността 
на душата [13], но наше изследване показа и друго – тя буди ирационални компоненти и засилва тяхното 
влияние върху възприятието на военнослужещите, особено когато те са поставени в условия на 
асиметрични заплахи. Асиметричността на характера на бойните действия затруднява рационалността, 
характерна за човешкото функциониране и поставя военнослужещите в условия на затруднена адаптация 
при наличие на условия на трудна предсказуемост. Това от своя страна се отразява и върху личностовото 
функциониране на военнослужещите и екипното функциониране на военните формирования. 

На тази страна от проблематиката на модерните войни е посветено друго наше проучване, 
проведено през 2010 година, в което изследвахме процесите в рамките на военните екипи, участващи в 
мисии извън страната. 
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Според съвременната категоризация на процесите в рамките на екипите, структурирана от проф. 
Стив Козловски от Пенсилванския университет и проф. Даниел Илген от Мичигънския държавен 
университет (и двамата доктори по организационна психология), няма място за ирационални фактори в 
рамките на екипното функциониране. Категоризацията включва трикомпонентна структура от 
поведенчески, емоционални и когнитивни процеси, налични в „живота” на екипа при психометрични 
изследвания. 

Тази съвременна теоретична рамка, която по някакъв начин предопределя причинно-следствена 
рационалност бе използвана и от нас за изследване на екипните процеси в рамките на военните 
формирования, участващи в мисии извън територията на страната. 

Част от резултатите на това наше изследване вече са публикувани [9] и в него се разкриха 
менталните модели и взаимовръзката им със субективното усещане за успешност при участие в 
операции и мисии извън територията на страната. Другата част ще бъде представена пред VI Национален 
конгрес по психология под формата на съвместен доклад от А. Миткова, И. Пеев и Н. Найденов на тема 
“Измерване на екипните процеси в малките бойни единици при участие в мисии извън граница”, а 
пълните резултати предстои да бъдат публикувани от Анелия Миткова в дисертационния ѝ труд 
„Психичен потенциал на малките бойни единици за участие в мисии извън граница”. 

При трикратно изследване на динамика на екипните процеси на два контингента по време на 
мисии в Афганистан (с изследван личен състав съответно 125 и 226 военнослужещи), психометричните 
резултати разкриха наличието на фактор, характеризиращ ирационални процеси. 

Цялостната методика бе планирана за изследване на екипните процеси в рамките на военните 
формирования, категоризирани като „Вяра в колегите”, „Вяра в командирите”, „Екипна потенция”, 
„Комуникация”, Кооперация”, „Координация”, „Ментални модели за изпълнение на задачите” и 
„Ментални модели за екипна работа”. 

В очакване на трикомпонентна факторна структура, предопределена от теоретичния модел за 
изследователски цели на Козловски и Илген, експлораторното факторно решение разкри наличието на 
четвърти фактор, който съдържа в себе си негативните аспекти на ирационалното функциониране. 

В рамките на този фактор (обясняващ 7,321% от общата вариация на инструментариума) се 
съдържат айтеми, въведени във въпросника с коректурна цел. Тези айтеми имат негативна формулировка 
и бяха създадени като част от различните субскали. 

Факторното решение разкри, че по-голямата част от негативно формулираните айтеми на 
инструментариума формират този на пръв поглед „разнороден” фактор. В него се съдържат айтеми, 
които предопределят страхове, отрицания и твърдения, свързани с съпротиви, които не могат да бъдат 
обяснени в рамките на модел на категоризация на екипните процеси. 

Пример за такива айтеми са: „Не е хубаво да споделяш за трудностите си с колегите, защото може 
да бъде използвано срещу теб”, „Нужна е по-добра координация между членовете на екипа”, „Работим 
индивидуално и не е необходима взаимопомощ”, „Утвърдените процедури са напълно излишни при 
нашата работа”, „Във всеки екип ще се намери някой, който да те “предаде” и др. (общо 10 айтема). 

Както виждаме тези айтеми изглеждат на пръв поглед изключително „различни”, принадлежащи 
на различни екипни процеси. При изследване на консистентността на този фактор, скалата се оказва с 
много висок стандартизиран Кронбах α коефициент – 0,871. 

Това факторно решение се запазва и при разширен анализ на получените данни. 
При последващо анализиране на данните на 1395 военнослужещи от над 40 военни формирования, 

резултатите на факторното решение се репликират с аналогично айтемно съдържание, обясняващ 6,668% 
от общата вариация на инструментариума. 

Този фактор е наличен както по време на подготовката на контингентите, така и по време на 
мисията и при непосредственото им завръщане в България. Стойностите на скалата, предопределена от 
този фактор, показват динамика в зависимост от процесите на адаптация и реадаптация на военните 
екипи. 

По-внимателното вглеждане в състава на фактора разкрива психичните изживявания, които по 
своята същност бележат състояния на по-дълбоки преживявания на реадаптацията към различни от 
рационалните очаквания за функциониране на военнослужещите. 

Навлизането на войната в четвъртото и петото измерение – информацията и психиката 
(когнитивна, рационално-ментална област) изисква нови парадигми за подготовката на личния състав и 
подразделенията. 

Някои от представените по-горе нови парадигми са свързани с концепцията за т.н. 
консциентална война (лат. conscientia – съзнание), т.е. война, която поразява съзнанието на народа и 
армията, променя техните нагласи, морал, дух, поведение, информация, ценностна система (четвъртия и 
петия елемент). 

Всички изказани по-горе съображения послужиха като основен мотив за разкриването на 
възможностите за използването на субект-субектния подход и приложението на психотерапевтичните 
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методи в подготовката на съвременната армия, в т.ч. и тренингови форми на подготовка, като се прилага 
интердисциплинарен и транскултурален подход. 

Подразделенията, частите, съединенията, командните пунктове, командирите и щабовете ще 
бъдат разсредоточени на големи площи, което ще увеличи незаетите пространства на бойното поле. За да 
печелят на бойното поле, бъдещите командири ще трябва да владеят изкуството за водене на военните 
действия и да умеят бързо да се приспособяват към промените във времето и пространството на новите 
бойни полета. 

Това разширяване на бойното пространство при наличието на по-малък брой войници в него е 
нова тенденция във воденето на войната. Командирите ще се стремят да избягват линейните действия, 
близкия бой, непрекъснатия боен ред и продължителните оперативни паузи, което налага потребността 
от изграждането на друг тип военни лидери. 

Министърът на отбраната генерал Аню Ангелов и Началникът на отбраната генерал Симеон 
Симеонов изведоха тези нови изисквания към офицерските кадри като приоритетни задачи на 
военнообразователната система, която формира лидери за системата на сигурност и отбрана, 
реализирайки модерно академично и военно образование в конкурентна среда [1, 10]: 

- На армията са нужни командири от нов тип, притежаващи качества като висока инициативност, 
способности за прогнозиране на развитието на обстановката, вземане на своевременни обосновани 
решения и тяхното привеждане в изпълнение, управление на кризи; 

- Насочване на подготовката на офицерите за пълноценно участие в многонационални операции и 
мисии и създаване на способности за вземане на решения и управление в многонационален формат; 

- Изграждане на креативен капацитет у обучаемите чрез решително въвеждане на модерни методи 
на подготовка; 

- Командирите да осигурят кариерното развитие на военнослужещи с доказани лидерски качества 
и опит от операции; 

- Включване на професията „офицер” в Списъка на регулираните професии; 
- Утвърждаване на лидерския модел на възпитание; 
- Поставяне акцент върху самостоятелността на офицера, провеждане на дискусии, обосноваване 

на собствена позиция и вземане на решение; 
- Офицерите да се изграждат като лидери, да развиват у себе си способности за критично мислене, 

да анализират, да откриват, да променят, да ръководят ефективно, да възпитават последователи; 
Това изисква образованието в професионално направление „Военно дело” да се фокусира върху 

усвояването на система от знания, които формират военната култура на офицерите, като в същото време 
възпитават критичен подход на мислене и действие в реална сложна мирновременна и бойна среда. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Съвременните войни се отличават с асиметричност, нелинейност, интерактивност, което изисква 

нови качества на офицерите. Възниква потребност от смяна на мисловните модели и методи, от 
разкриването и внедряването на по-продуктивни стратегически принципи, модернизиране на обучението 
и възпитанието на военните кадри. 
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ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ИЛЮСТРАЦИИТЕ ВЪРХУ ПАМЕТТА – СТРАТЕГИИ 

ЗА ПОСТИГАНЕ ЕФЕКТА НА ВИЗУАЛНО ПРЕВЪЗХОДСТВО 
(PICTURE-SUPERIORITY EFFECT) 

ЮРИЙ ЯНАКИЕВ 
 гл. ас., д-р, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, 

Педагогически факултет, Катедра „Педагогика, психология и социални дейности” 
 

Резюме: Студията стартира с разграничаване основните функции на илюстрациите при заучаване на текст. 
Следва разглеждане на когнитивната теория за двойното кодиране при обработка на вербална и невербална 
информация като очертаване на алтернативни възможности за създаване на ментални репрезентации на 
събития. Предложен е кратък преглед на три класически концепции за постигане ефекта на визуално 
превъзходство като посредник в ученето: концепцията за вторично допълващите сигнали, за организираните 
релации и за стимулното разграничаване. 

 
Abstract: The study begins with the distinction of five main functions of the illustrations to help memorizing a text. We 
propose a view on cognitive theory of dual coding of verbal and nonverbal information such as alternative option in terms 
of mental representations of events. Follows an examination of classic researches on the applications of Picture-
Superiority Effect to boost the text reception in education. Semantic accents are placed on three main concepts to apply 
the Picture-Superiority Effect as an intermediary in learning: the concept of Incidental Redundant Cues, the Relational 
organization and Stimulus differentiation concepts. 
 

1. Въведение 

Съществува значително количество публикации, посветени на педагогическите функции на 
илюстрациите1. Въпреки това изборът на вида, типа, мястото и броя на изображенията при оформяне 
учебници, презентации, постери, и т.н. се прави в повечето случаи по интуитивен начин. Каква роля 
играе визуалното поднасяне на информацията за привличане и задържане вниманието на обучаващите 
се? В какво се състои ефектът на визуалното превъзходство (Picture-Superiority Effect – PSE), на каква 
теоретична база се изгражда неговият оперативен механизъм? Какви негови особености и предимства са 
установени експериментално и могат ли те да бъдат успешно прилагани за по-високи образователни 
резултати? Как се осъществява формулирането на съотношението между текст-илюстрация в различните 
етапи при подготовка и реализация на педагогическата интеракция? Търсенето на отговори на тези 
въпроси изисква предварително ясно разграничаване на основните функции на илюстрациите при 
заучаване на определен текст. Следващата важна стъпка в това отношение представлява разглеждането 
на когнитивната теория за двойното кодиране при обработка на вербална и невербална информация 
(Алън Пайвио) като очертаване на алтернативни възможности за създаване на ментални репрезентации 
на събитията. Студията се спира накратко върху три различни концепции за постигане ефекта на PSE 
като посредник в ученето, чиято крайна цел се изразява в градивното структуриране на хибридната 
знакова същност между текст и илюстрация. 

 

2. Функции на илюстрациите 

Изследванията в областта на психопедагогиката се ориентират към компаративни анализи на 
възможностите за запаметяване на устен или писмен текст, както и на текст придружен от илюстрации. 
Levie и Lentz [13] и Levin, Anglin & Carney [14], представят резултати от изследвания, сравняващи 
запаметяване на текстове с или без илюстрации. Levin & al. [14] предлагат мета-анализ на получените 
резултати, като вземат последователно под внимание възрастовите характеристики на изследваните 
лица, модалностите при презентиране на текста (устен или писмен), вида на изображенията (визуално 
изображение или ментален образ, продукт на специфични предварителни инструкции), както и 
конкретни функции и задачи, изпълнявани от отделните илюстрации. В резултат на това изследване се 
разграничават пет основни функции на илюстрациите: 

 
1. Представителна функция – илюстрацията повтаря и подкрепя съдържанието на текста. 

Използването на снимки е типичен пример за такъв тип илюстрации, който се осъществява 
успоредно на наративния план. 

                                                 
1 За изчерпателен обзор по темата ще препратим към Lemmonier Shcallert [13].  
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2. Организационна функция – илюстрацията превръща един хаотично структуриран текст в по-
последователен (прилагането на географски карти или диаграми асистира при осъществяване на 
непоследователни тематични транзиции). 

3. Интерпретативна функция – графики, които спомагат за илюстрация съдържанието на 
абстрактни или сложни текстове чрез предоставяне на конкретни примери. 

4. Преобразуваща функция – при неконвенционални дидактични материали като диплянките 
например – илюстрациите предлагат начин за прекодиране на текста в по-запомнящ се вид. Те 
могат да съсредоточат вниманието върху основна или по-важна информация и по този начин да 
осигурят възможност за структурно представяне. 

5. Декоративна функция – илюстрациите играят чисто естетическа роля, когато нямат директна 
семантична връзка с текста. Те се „прикрепят” към текста и афишират определена визия с цел 
привличане на вниманието и мотивация на прочита. 

 
Ефектът от употребата на илюстрации за подпомагане запаметяването на даден текст става в 

зависимост от функциите, които те изпълняват, както и от това дали текстът е понесен в писмен или 
устен вид. Изследванията показват, че най-резултатни са илюстрациите с преобразуваща функция. След 
тях се нареждат илюстрациите с интерпретативна и организационна функция, и най-сетне тези с 
представителна функция. Налага се констатацията, че резултатите са по-показателни в случаите, в които 
се постига изграждане на ментална визуализация на предлаганите текстове. 

Придружаващите текста илюстрации осигуряват по-добро запаметяване на съдържанието, въпреки 
че полезният ефект от прилагането им зависи от изпълняваната от тях функция. Lemonnier-Schallert [12] 
отбелязва, че наблюденията на визуалното въздействие при запаметяване на текст на Levin & al. [14] не 
включват работа с неилюстрирани текстове. Тяхното твърдение се подкрепя и от резултатите на Waddill 
и McDaniel [24], които изследват рецептивните характеристики на илюстрацията при интеракция с текст. 
Авторите с право отчитат, че иконичното означаване спомага за по-добро запаметяване не само на 
информацията, към която препраща, но и за възстановяване на останалата част от контекста, в който 
фигурира. Изследванията в тази насока като цяло показват, че ролята на илюстрациите не се изчерпва 
само и единствено с повторение на смисъла на текста, но чрез тях се постига един различен начин на 
обработка на информацията за постигане на по-качествена рецепция и складиране на данните в паметта. 

 

3. Когнитивна теория за двойното кодиране 

Когнитивната теория за двойното кодиране (Dual-coding theory) е разработена от Алън Пайвио от 
Университета в Западно Онтарио [20]. Според нея системите за обработка на вербална и невербална 
информация са алтернативни по отношение на менталните репрезентации на събитията. Някои хора 
например си мислят за къща, извиквайки в съзнанието си словесна дефиниция на „къща”, докато други 
актуализират същата дума чрез съответния иконичен образ. Според професор Пайвио вербалната и 
визуална оперативни системи са взаимообвързани – те протичат през различни канали на човешкото 
съзнание, създавайки диференцирана репрезентация на информацията [19]. Това означава че има хора, 
които си представят ментална картина на къща, след което я описват с думи и респективно хора, които 
прочитат или чуват тази дума и формират определен ментален образ. Визуалните и вербални кодове 
функционират успоредно при организиране на постъпващата информация във вид на индивидуална 
понятийна карта. Информацията – вече налична във вид на вербална и визуална парадигма – 
представлява предпоставка за генериране на комуникативен контекст. Това се наблюдава особено 
отчетливо при маркетинговите стимули като рекламите, чрез които се визира формиране на 
потребителски атитюди. 

Ще прецизираме, че изследванията на когнитивните процеси в образователен план се ориентират 
предимно към вербалната парадигма [8, 7]. В сравнение с това значително по-малко се изследват 
процесите при обработка на невербална информация и корелациите при рецепция на иконична и 
вербална информация. Тази научна тенденция се развива в две приоритетни насоки. Първата засяга 
артикулацията на значението и генерирането интерпретативни механизми при припомняне смисъла на 
дадена информация. Тук акцентът се поставя върху импакт-ефекта при съчетание на вербално и 
визуално означаване. Втората линия на проучване се отнася към изследване ефектите на невербалната и 
вербална информация (текст и изображение) в съзнанието на обучаващите се [12, 8, 24, 6]. 
 

4. Стратегии за постигане ефекта на визуално превъзходство 

Специализираните публикации, отнасящи се до условията за постигане на PSE са посветени 
главно на потребителското поведение [25, 8, 9, 10, 16, 17], но съществуват и солидни експериментални 
натрупвания в сферата на когнитивната психология. Едно от най-атрактивните съвременни открития е, 



40 

че изображенията се съхраняват по-бързо и лесно в паметта от съответните вербални форми. 
Изследванията доказват, че изображенията много по-лесно се извикват и разпознават от паметта [19, 20, 
16]. Основното обяснение на този факт се дължи на тяхното асоциативното превъзходство, изразяващо 
се в способността им да генерират аналогии с вече натрупани в паметта понятия. Важно е да се изтъкне 
наличието на задоволително количество задълбочени разработки, които дефинират теоретично и 
емпирично стратегиите за постигане на PSE. 

Визуалната представа е мнемическа диспозиция, която усилва възможностите за заучаване на 
материала чрез специфични техники като доразвиване или повторение на запомнен материал [26, 15, 18, 
21, 1]. По-резултатно съхраняване на информация в дългосрочната памет се постига, когато обектите за 
запомняне се представят в процес на интеракция [4, 1]. В основополагащата парадигма, включваща 
асоциативно заучаване по двойки, взаимодействието се осъществява при аналогия на елементите за 
създаване на определен тематичен топос или контекст. Ще се спрем накратко на три основни концепции 
за постигане ефекта на визуално превъзходство като посредник в ученето, чиято крайна цел се изразява в 
градивното структуриране на хибридната знакова същност текст-илюстрация [11]. 

 

4.1. Концепция за вторично допълващите сигнали 

Концепцията за вторично допълващите сигнали (Incidental Redundant Cues) се изгражда върху 
високите генеративните способности на изображението за създаване на многобройни препратки, които 
служат като опори за допълване на съществуващите паметови възли. Думата „лисица” например 
съдържа във латентен семантичен вид неограничен брой интертектуални препратки към различни 
културни реалии, от конкретното понятие за животното, през басните на Езоп и Лафонтен за „Гарванът и 
Лисицата”, „Малкият принц” на Екзюпери, филмовият герой „Зоро”, което означава лисица на испански 
език и т. н. В този смисъл функционирането на механизма за вторично допълващите се сигнали зависи 
изцяло от индивидуалните енциклопедични натрупвания. Ако тематичният топос съдържа голям брой 
потенциално допълващи сигнали, те допълват наличната информация и създават нови релации в 
когнитивното пространство. Теорията за вторично допълващите сигнали заема централно място в 
превърналата се в класическа теория за дуалния код на Paivio [19] и изследванията върху за 
потребителското поведение [10]. И в двете изследвания се отстоява тезата, че мултиплицирането на 
интертекстуални препратки на дискурсивно ниво води до увеличаване на количеството запаметен 
материал. 

 

4.2. Концепция за организираните релации 

Концепцията за организираните релации (Relational organization) се противопоставя частично на 
предходната теория по това, че съчетанието на текст и илюстрация се разглежда като възможност за 
търсене на семантична опора в релацията между вербални и визуални елементи. Принципно конекцията 
между две логически взаимообвързани граматически категории като субект и обект се осъществява 
посредством въвеждане на глагол или предлог. Организираните по този начин обектно-субектни релации 
служат за по-лесно припомняне на едната от частите, която – подобно символния механизъм – свързва 
две отделни семиотични цялости [3, 4]. 

Значителен брой експерименти доказват, че организирането на релации между дума и илюстрация 
улеснява тяхното запомняне. Bower [3] прецизира, че асоциацията от обектно-субектен тип се 
осъществява по-успешно в случаите, в които стимулите се представят във вид на интеракция между два 
обекта (камък чупи бутилка), отколкото ако обектите се предлагат изолирано. Това доказва, че 
активирането на интерпретативния механизъм допринася за повишаване на способностите за 
запаметяване. Теорията за организиране на релации изглежда особено валидна при подаване на 
невербални стимули чрез пространствена контекстуализация. Bower & al. [5] провеждат серия от 
експерименти, в които използват за стимулен материал неконтексуализирани изображения, след което 
предлагат семантични опори само на половината от изследваните лица. Получилите опорни смислови 
маркери си припомнят 70% от стимулите, докато онези, които не получават такива си припомнят 51 % от 
изображенията. Така се потвърждава ролята на семантичния принцип върху проявите на паметта. В 
следващ експеримент на всички изследвани лица първо се предлагат изображения без организирана 
релации между тях, след което само на половината от тях се предлага интерпретация, свързваща 
смислово изображенията две по две. Участниците, получили семантичен ключ за организиране на 
релации си припомнят 73% от изображенията, докато другата група възстановява 44% от изображенията 
[5]. 

Наблюденията сочат, че складирането на понятия в паметта е по-резултатно при подсилване на 
семантичните връзки чрез допълнително въвеждане на изображения. Изясняването на механизмите при 
организирана релация показва, че за постигане на PSE е необходимо допълнително семантично кодиране 
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на постъпващата за запаметяване информация. Впрочем самият иконичен материал за заучаване би 
следвало да бъде поднесен по начин, който позволява кохезията му със изображението. Пример за такъв 
тип визуализация намираме в учебните помагала и медийните презентации. 

 

4.3. Концепция за стимулното разграничаване 

Концепцията за стимулното разграничаване (Stimulus differentiation) се основава върху 
диференцирането между отделните стимули в опит да се постигнат максимални различия помежду им. 
Основният аргумент тук е избягването на семантични интерференции между два стимула, проявяващи 
определени сходства. Изграждането на опозиции между понятийните структури на двойковите айтъми 
ги прави по-устойчиви, улеснявайки припомнянето [5]. 

 
5. Заключение 
Прилагането на PSE има изключително важен образователен потенциал. Резултатите от 

изброените изследвания убедително доказват, че прилагането на стратегиите за подбор и организация на 
илюстрации подпомагат работата на учители и преподаватели за по-адекватна селекция на визуален 
материал. Това от една страна допринася за реактивиране и стимулиране рецептивните способности на 
обучаващите се, чиито потребности все повече се ориентират към визуални форми на възприятие 
(телевизия, кино, интернет…). От друга страна яснотата при детерминиране на функциите на 
илюстрациите е удобен механизъм за корекция и реактуализация на съществуващите учебни материали 
– помагала, медийни презентации, постерите, видео и аудио материалите, интернет сайтовете с 
дидактична насоченост. 
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„ПСИХОЛОГИЯ НА ЛИЧНОСТТА” 

 
 

ВРЪЗКИ МЕЖДУ ЛИЧНОСТНИТЕ ОСОБЕНОСТИ, ОБРАЗА 
ЗА СОБСТВЕНОТО ТЯЛО И ПОВЕДЕНИЯТА, НАСОЧЕНИ КЪМ ПРОМЯНА 
НА ТЯЛОТО, ПРИ МОМЧЕТА И МОМИЧЕТА В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ 

 
АННА АЛЕКСАНДРОВА-КАРАМАНОВА 

магистър по психология, докторант в Институт за изследване на населението и човека – БАН 
 
Резюме: Общата самооценка и перфекционизма са личностни характеристики, тясно свързани с образа за 
собственото тяло и неговите разстройства. Нова линия на изследване разширява проучванията за 
значението на личността, фокусирайки се върху базисни личностни особености като големите пет 
личностни фактора. Докладът представя резултати от изследване с 308 момичета и 299 момчета в 
юношеска възраст. Анализират се връзките между личностните особености (големите пет фактора, 
общата самооценка и перфекционизма) и образа за собственото тяло и поведения, насочени към промяна на 
тялото (поведения, свързани с намаляване на теглото, с поддържане на добра физическа форма, с увеличаване 
на мускулната маса). Резултатите имат отношение към установяване на факторите, създаващи уязвимост 
към когнитивни, афективни и поведенчески проблеми, свързани с образа за собственото тяло, и 
разработването и оптимизирането на програми за подобряване на образа за собственото тяло и повишаване 
на общата самооценка. 
 
Abstract: Self-esteem and perfectionism are personality characteristics, closely related to body image and body image 
disturbances. A new line of research broadens the investigation of personality’s importance by focusing on basic 
personality characteristics as the Big Five Personality Factors. The report presents results from a study with 308 
adolescent girls and 299 adolescent boys. Relationships between personality characteristics (the Big Five Factors, self-
esteem and perfectionism), and body image and body change oriented behaviors (weight loss behaviors, tone & fitness 
behaviors, muscle enhancement behaviors) are being analysed. The results are relevant to identification of factors, 
creating vulnerability towards cognitive, affective and behavioral body image disturbances, and to the development and 
optimization of programs for body image and self-esteem enhancement. 

 
Въведение 
Съвременните теоретични концептуализации на образа за собственото тяло акцентират върху 

неговата комплексност и мултидименсионалност. Той включва перцептивно измере-ние, отнасящо се до 
възприемането на размерите, формата, теглото и други характеристики на тялото; и атитюдно измерение, 
включващо когнитивен, афективен и поведенчески компо-нент (оценяване на характеристиките на 
тялото и привлекателността му, изпитвани чувства по отношение на тялото и поведения, насочени към 
постигането на идеално/привлекателно тяло). Образът за собственото тяло е важна част от 
идентичността и самооценката [6, 20]. 

Изследването на ролята на културните стандарти за красота във възприемането на и 
удовлетвореността от собственото тяло често се обозначава като „социокултурна теория”. В рамките на 
социокултурната теория нереалистичността на стандартите за привлекателност в западното общество – 
твърде слабо женско тяло и мускулесто, мезоморфно мъжко тяло – е причина те да не могат да бъдат 
постигнати от по-голямата част от индивидите. Това е свързано с преобладаваща неудовлетвореност от 
собственото тяло и вероятно ангажиране с поведения, насочени към промяна на теглото и формата на 
тялото [22, 25, 35]. 
Неудовлетвореността от собственото тяло се дефинира като преживяване на негативни мисли и емоции 
към собственото тяло, като негативното му оценяване [6, 14]. Изследванията свидетелстват за 
преобладаваща неудовлетвореност от собственото тяло, особено сред жените. Те се стремят към идеално 
тяло, значително по-слабо от актуалното им тяло, а мъжете – към идеално тяло, значително по-
мускулесто и малко по-слабо от актуалното им тяло [напр. 27, 33, 40]. Неудовлетвореността от 
собственото тяло е предиктор на поведения, насочени към промяна на тялото, на развиването на 
хранителни разстройства; на телесно дисморфно разстройство; на мускулна дисморфия; на затлъстяване; 
на депресия; и на ниска самооценка [8, 14, 22, 27, 28, 29, 30, 37]. В стремежа към постигането на 
съответните полово-специфични идеални тела за жените и мъжете са характерни различни поведенчески 
страте-гии за промяна на собственото тяло. При момичетата и жените най-често срещани са спазва-нето 
на диета за отслабване, както и по-екстремни практики, насочени към редуциране на теглото, като 
приемането на хапчета за отслабване или слабителни, гладуването, предизвика-ното повръщане [2, 14, 
22, 26]. Те често използват и физическите упражнения с основна цел намаляване на теглото, подобряване 
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на физическата форма и на външния вид [1, 14]. Тютю-нопушенето също играе ролята на специфичен 
метод за контрол на теглото и при двата пола [2]. При момчетата и мъжете най-честите поведенчески 
стратегии са физическите упражне-ния (включително развиването на зависимост от физически 
упражнения), специалните хра-нителни режими (за увеличаване на теглото или за намаляване на 
теглото/телесните мазни-ни), приемането на хранителни добавки (напр. протеини) и анаболни стероиди 
[8, 14, 26, 30]. 

Проучванията свидетелстват за личностна уязвимост към развиването на негативен образ за 
собственото тяло и ангажирането в поведения, насочени към промяна на тялото в по-сока на 
социокултурните идеали. Фокусът често е върху изследване на значимостта на само-оценката и 
перфекционизма. Тъй като оценката на собственото тяло е ключов компонент на общата самооценка, 
двата конструкта са взаимозависими [7]. Между самооценката и образа за собственото тяло съществува 
висока положителна корелация [7, 14]; неудовлетвореността от собственото тяло е предиктор на ниската 
самооценка [28, 37], както и ниската самооценка е предиктор на неудовлетвореността от собственото 
тяло [14, 37]. Ниската самооценка се счита за рисков фактор за възникването на хранителни разстройства 
[29]. 

Перфекционизмът може да бъде дефиниран в следните три дименсии [17, 18]: 1) ориен-тиран към 
Аза перфекционизъм: включва поставянето на изключително високи стандарти, строго оценяване на 
собственото поведение и усилия за постигане на съвършенство; 2) ориен-тиран към другите 
перфекционизъм: включва вярвания и очаквания относно способностите на другите и тенденция за 
поставяне на нереалистични стандарти за другите; и 3) социално предписан перфекционизъм: индивидът 
възприема, че останалите имат нереалистични стан-дарти към него, оценяват го строго и упражняват 
натиск върху него да бъде съвършен. Соци-ално предписаният перфекционизъм корелира със спазването 
на диета, с анорексична и були-мична симптоматика, със самооценката по отношение на външния вид и 
общата самооценка и с разстроен образ за собственото тяло [19]. Ориентираният към Аза 
перфекционизъм е свързан със спазването на диета, с анорексична симптоматика [19] и с разстроено 
хранене [24]. Перфекционизмът е предиктор на спазването на диета, на разстроено хранене и на 
загриженост за мускулатурата [23, 31]. 

От началото на 21 век все повече нарастват изследванията, проучващи връзките между базисните 
измерения на личността, отразени в пет-факторния модел, и различни измерения на образа за 
собственото тяло, поведенчески стратегии, насочени към промяна на тялото, и хранителни разстройства. 
От големите пет личностни фактора, най-голям изследователски интерес е съсредоточен върху 
значимостта на невротизма. Лицата, диагностицирани с храни-телни разстройства, имат значително по-
високи стойности по невротизъм и по откритост към опита, и по-ниски стойности по екстраверсия, 
доброжелателност и съзнателност в сравнение с контролна група [4, 12]. Невротизмът корелира 
позитивно с неудовлетвореността от соб-ственото тяло, с неудовлетвореност от теглото, с негативна 
оценка на външния вид и висока ориентираност към външния вид, с драйв към мускулатура, със 
спазване на диета и склон-ност към преяждане; той е и предиктор на неудовлетвореността от 
собственото тяло, на драйва към мускулатура, и на появата на хранителни разстройства [9, 10, 21, 34, 38, 
39]. Ин-тровертността е свързана с неудовлетвореността от собственото тяло, със спазване на диета и със 
симптоматика на хранителни разстройства [5, 9, 34, 38]; екстравертността предсказва по-висока 
ориентираност към външния вид и по-позитивна оценка на външния вид [21]. Ниската откритост към 
опита е свързана с неудовлетвореността от собственото тяло и със склонност към преяждане [9, 34], а 
високата откритост към опита – с идеализацията на по-пълно тяло сред жените и със считането за 
привлекателни на по-широк кръг от телесни размери [32]. До-брожелателността е свързана с 
неудовлетвореността от теглото и със считането за привлека-телни на по-широк кръг от телесни размери 
от мъжете [32, 39]. Ниската съзнателност корели-ра с модели на разстроено хранене [16]. 
 

Методология 
Целта на настоящото изследване е да анализира връзките между самооценката, перфекционизма и 

големите пет фактора, от една страна, и образа за собственото тяло и поведенията, насочени към 
промяна на тялото, от друга, и да установи до каква степен личностните характеристики предразполагат 
дадени индивиди към по-негативен образ за собственото тяло и към ангажиране в (рискови) поведения, 
насочени към промяна на тялото в посока на социокултурните идеали. В проучването участваха 607 
ученика от три столични училища на възраст от 11 до 19 г., от тях 299 момчета и 308 момичета. 

Неудовлетвореността от собственото тяло е изследвана с помощта на Скала за ранжи-ране на 
силуети [36] при момичетата и Дванадесет изображения от компютризирания тест за образа за 
тялото „Соматоморфна матрица” [15] при момчетата. Силуетните методи включват поредица от 
мъжки и женски фигури, които варират по степен на пълнота (при първия метод) и едновременно по 
степен на мускулатура и пълнота (при втория метод). Несъ-ответствието между посочените от 
изследваните лица актуално и идеално тяло се интерпре-тира като неудовлетвореност от собственото 
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тяло. Изследвани са също конструктите „значи-мост на телесния Аз“ и „емоции, изпитвани към тялото“ 
– субскали на Скала „Загриженост за теглото и формата на тялото” [11]. Те отразяват степента, в 
която изследваните лица идеализират и ценят слабото тяло във връзка с цялостната им самооценка и 
степента, в която проектират негативни емоции върху образа за тялото си (скалата е преведена и 
адаптирана от автора за целите на изследването). Въпросник за поведенческите стратегии за промяна на 
тя-лото е конструиран специално за настоящото изследване и включва 13 най-разпространени 
поведения, насочени към поддържане на добър външен вид и постигане на социокултурните идеали за 
тяло. Самооценката е изследвана с помощта на скалата на Розенберг [цит. по 3]; перфекционизмът – с 
помощта на Скала „Мултидименсионален перфекционизъм“ [18], като са използвани само субскалите 
Ориентиран към Аза перфекционизъм и Социално предписан перфекционизъм, за които е установено, че 
имат отношение към образа за собственото тяло (скалата е преведена и адаптирана от автора за целите на 
изследването). За изследване на големите пет фактора използвахме въпросника Маркери на големите 
пет фактора, Международен личностов айтем фонд [13]. Идентифицираните от Голдбърг и включени 
във въпросника пет фактора са обозначени като Екстраверсия, Доброжелателност, Съзнателност, 
Емоционална стабилност и Интелект (или Въображение). 
 

Резултати и интерпретация 
Изследвани са индивидуалните различия в образа за собственото тяло в зависимост от 

личностните характеристики, като са формирани групи на лица с ниски и на лица с високи стойности по 
всеки един от личностните фактори (лицата със средни стойности по факторите са изключени от 
анализа). Неудовлетвореността от собственото тяло е анализирана поотде-лно при момичетата и при 
момчетата, тъй като при двата пола се отчитат различни измерения на идеалите за тяло – пълнота при 
момичетата и мускулатура и пълнота при момчетата. 
Резултатите показват, че всички личностни фактори с изключение на доброжелателно-стта оказват 
статистически значимо влияние върху образа за собственото тяло (Табл. 1). По-негативни емоции към 
собственото си тяло изпитват лицата с ниска самооценка, нисък ориентиран към Аза перфекционизъм, 
висок социално предписан перфекционизъм, интровертните, ниско съзнателните, невротичните и с по-
нисък интелект юноши. Аналогични резултати се наблюдават и по отношение на придаването на по-
висока значимост на телесния Аз – единствената разлика е по отношение на ориентирания към Аза 
перфекционизъм, който не оказва статистически значимо влияние върху значимостта на телесния Аз. 
Неудовлетворе-ността от собственото тяло е значимо повлияна от някои личностни характеристики само 
при момичетата, но не и при момчетата. По-неудовлетворени от тялото си са момичетата с ниска 
самооценка, с висок ориентиран към Аза перфекционизъм, висок социално предписан перфекционизъм и 
с ниска емоционална стабилност (висок невротизъм). 

Тъй като оценката на собственото тяло и общата самооценка са взаимозависими, резултатите, че 
по-ниската обща самооценка е свързана с по-негативен образ за собственото тяло, са очаквани. 
Резултатите по отношение на социално предписания перфекционизъм инт-ерпретираме като израз на 
усещането на изследваните лица за постоянен силен натиск от социални източници за постигане на 
съвършенство по отношение на тялото, което води до постоянно актуализиране на значимостта на 
телесния Аз, провокира негативни чувства към тялото заради несъответствието с идеала, който трябва да 
бъде постигнат, включително и ви-сока неудовлетвореност от собственото тяло. По-високата 
неудовлетвореност от тялото при момичетата с висок ориентиран към Аза перфекционизъм може да 
бъде обяснена като поста-вяне на твърде високи стандарти по отношение на собственото идеално тяло и 
твърде строго-то оценяване на актуалното тяло – така несъответствието между актуално и идеално тяло 
дра-стично нараства и се проявява като неудовлетвореност от тялото. Изненадващ е резултатът, че по-
негативни емоции към тялото си изпитват юношите с нисък ориентиран към Аза перфекционизъм, 
съответно по-позитивни са емоциите на юношите с висок ориентиран към Аза перфекционизъм. 
Предполагаме, че е възможно юношите с нисък ориентиран към Аза перфекционизъм да осъзнават тази 
своя стабилна във времето личностна особеност, която е свързана с невъзможността да се поставят и 
преследват високи стандарти, включително по отношение постигането на идеалното тяло, и поради това 
те да изпитват по-силни негативни емоции към тялото си, което считат, че никога няма да могат да 
доближат до идеала. 

Таблица 1. Статистически значими различия в измеренията на образа за собственото тяло 
в зависимост от стойностите на личностните характеристики (independent samples t-test) 

Измерение на образа за 
собственото тяло

Стойности на 
фактора 

N M SD t p 

Самооценка* 
Значимост на телесния Аз ниски 139 11.52 4.41 -6.456 .000 

високи 104 15.30 4.64   
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Емоции, изпитвани към 
тялото 

ниски 146 17.53 7.42 -10.303 .000 
високи 114 27.64 8.36   

Неудовлетвореност от соб-
ственото тяло – момичета**  

ниски 79 -0.63 1.25 2.593 .011 
високи 61 -1.28 1.69   

Ориентиран към Аза перфекционизъм 
Емоции, изпитвани към 
тялото 

ниски 116 23.31 7.38 2.768 .006 
високи 158 20.61 8.75   

Неудовлетвореност от 
собственото тяло – момичета 

ниски 50 -0.42 1.07 1.987 .049 
високи 87 -0.85 1.30   

Социално предписан перфекционизъм 
Значимост на телесния Аз ниски 120 11.93 4.19 -4.945 .000 

високи 137 14.73 4.81   
Емоции, изпитвани към 
тялото 

ниски 120 20.66 8.62 -3.291 .001 
високи 129 24.21 8.40   

Неудовлетвореност от 
собственото тяло – момичета 

ниски 63 -0.46 1.09 2.731 .007 
високи 77 -1.06 1.45   

Екстраверсия 
Значимост на телесния Аз ниски 118 13.99 4.64 2.318 .021 

високи 139 12.64 4.67 
Емоции, изпитвани към 
тялото 

ниски 118 25.40 8.21 5.633 .000 
високи 148 19.86 7.75 

Съзнателност 
Значимост на телесния Аз ниски 146 13.70 4.72 2.251 .025 

високи 154 12.52 4.35 
Емоции, изпитвани към 
тялото 

ниски 150 23.25 8.07 2.720 .007 
високи 153 20.68 8.35 
Емоционална стабилност 

Значимост на телесния Аз ниски 147 14.49 5.25 5.215 .000 
високи 149 11.69 3.87 

Емоции, изпитвани към 
тялото 

ниски 144 25.47 9.10 7.394 .000 
високи 153 18.40 7.21 

Неудовлетвореност от 
собственото тяло – момичета 

ниски 106 -1.06 1.44 -2.825 .005 
високи 56 -0.45 1.01 

Интелект 
Значимост на телесния Аз ниски 129 14.19 4.31 4.029 .000 

високи 136 12.02 4.43 
Емоции, изпитвани към 
тялото 

ниски 134 24.47 7.84 5.512 .000 
високи 143 19.32 7.70 

*високите стойности означават ниска самооценка 
**знакът минус означава, че идеалното тяло е по-слабо от актуалното тяло 
 

По-негативните емоции към собственото тяло и придаването на по-висока значимост на 
телесния Аз при интровертните, ниско съзнателните, невротичните и с по-нисък интелект юноши са в 
съответствие с литературните данни. Считаме, че интровертните юноши са по-уязвими към развиването 
на негативен образ за собственото тяло доколкото те се намират в социална изолация, с малко социални 
контакти, и не получавайки (позитивна) обратна връзка по отношение на себе си и тялото си, 
атрибутират липсата на общуване и популярност сред връстниците на непривлекателен външен вид и 
така засилват усещането за неговата значимост (поначало повишена в юношеството) и изпитват 
негативни емоции към тялото си. Съзнателността в значителна степен отразява сходни на ориентирания 
към Аза перфекциони-зъм характеристики като взискателност и ориентация към постигане на целите, 
така че предполагаме същия механизъм на действие, както при ориентирания към Аза перфекциони-зъм 
– невъзможност за постигане на идеално тяло чрез поведенчески усилия и промяна на начина на живот, 
откъдето произтичат негативните емоции към тялото. Възможно е чрез придаването на по-висока 
значимост на външния вид за пълноценно общуване и пълноценна реализация, ниско съзнателните 
юноши да си обясняват неуспехите си в постигането на определени цели, избягвайки психологическия 
дискомфорт от атрибутиране на неуспеха на своята неорганизираност, избягването и отлагането на 
задачите и т.н. Резултатите по отношение на невротизма са очаквани, доколкото той отразява повишена 
негативна емоционалност и висока емоционална реактивност, които се проявяват и по отношение на 
тялото във връзка с труднопостижимите социокултурни идеали за тяло и високата значимост на тялото 
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за Аз-образа в юношеството. Ролята на ниския интелект интерпретираме като неспособност да се оценят 
нереалистичността и непостижимостта на доминиращите идеали за тяло, което изклю-чва протективната 
функция спрямо негативните емоции към собственото тяло при осъзнава-щите тази нереалистичност. 
Придаването на по-висока значимост на телесния Аз обвързваме с оценяването като много значимо на 
най-малко интелектуалното измерение на Аз-образа. 
Изследвахме и в каква степен определени личностни особености предсказват прида-ването на значимост 
на телесния Аз, изпитваните емоции към тялото и неудовлетвореността от собственото тяло с помощта 
на бинарен логистичен регресионен анализ, метод Enter. За целите на анализа зависимите променливи 
(измеренията на образа за собственото тяло) са прекодирани като дихотомни. Неудовлетвореността от 
собственото тяло е кодирана като „съответствие” и „несъответствие” (съответно стойности „0“ и „1“) 
между актуалното и идеалното тяло. Прекодираните като дихотомни „Значимост на телесния Аз” и 
„Емоции, изпитвани към тялото” включват две групи лица: с ниски стойности (кодирани с „0“, 
означаващи приписване на ниска значимост на телесния Аз и изпитване на позитивни емоции към 
тялото) и с високи стойности (кодирани с „1“, означаващи приписване на висока значимост на телесния 
Аз и изпитване на негативни емоции към тялото) по двата фактора. Резултатите са представени в Табл. 2 
(при изследване влиянието на всяка една личностна променлива се контролира влиянието на останалите 
личностни променливи). 

Таблица 2. Влияние на личностните особености върху измеренията на образа за собственото тяло 
(бинарен логистичен регресионен анализ) 

Зависима променлива
(образ за собственото тяло) 

Независими променливи
(личностни характеристики)

B Sig. Exp (B) 

Значимост на телесния Аз Самооценка .089 .004 1.093 
Емоционална стабилност -.041 .039 .959 
Доброжелателност -.057 .014 .944 
Социално предписан перфекционизъм .091 .010 1.095 

Емоции, изпитвани към тялото Самооценка .109 .001 1.115 
Емоционална стабилност -.091 .000 .913 
Съзнателност -.052 .018 .949 
Интелект -.063 .023 .939 

Неудовлетвореност от 
собственото тяло – момичета  

Емоционална стабилност .040 .048 1.041 
Доброжелателност .055 .040 1.057 

Неудовлетвореност от собстве-
ното тяло – момчета

Доброжелателност -.057 .047 .944 

 
Резултатите показват значимо влияние на личностните особености върху образа за со-бственото 

тяло, въпреки че ефекта на личността върху образа за собственото тяло е слаб (сто-йностите на 
регресионните коефициенти са ниски). Статистически значимите предиктори на значимостта на 
телесния Аз са самооценката, социално предписаният перфекционизъм и два от големите пет фактора – 
емоционална стабилност и доброжелателност. Шансът за придава-не на висока значимост на телесния Аз 
нараства 0.089 пъти с увеличаване на стойностите на самооценката с единица (високите стойности 
означават ниска самооценка); 0.041 пъти с увеличаване на невротизма с единица; 0.057 пъти с 
намаляване на доброжелателността с единица; и 0.091 пъти с увеличаване на социално предписания 
перфекционизъм с единица. Ролята на ниската самооценка, високия социално предписан 
перфекционизъм и високия невротизъм за придаване на висока значимост на телесния Аз са аналогични 
на установеното с помощта на t-test. Нов момент е разкриването на влиянието на ниската 
доброжелателност. 

Емоциите, изпитвани към тялото, са предсказани от самооценката и от три от големите пет 
фактора – емоционална стабилност, съзнателност и интелект. Шансът за изпитване на негативни емоции 
към тялото нараства 0.109 пъти с увеличаване на стойностите на самооцен-ката с единица; 0.091 пъти с 
увеличаване на невротизма с единица; 0.052 с намаляване на съзнателността с единица; и 0.063 с 
намаляване на интелекта с единица. Получените резулта-ти са в съответствие с резултатите от t-test и 
обвързват притежаването на ниска самооценка, висок невротизъм, ниска съзнателност и нисък интелект 
с по-висока вероятност за изпитване на негативни емоции към собственото тяло. 

Регресионният анализ разкрива, че неудовлетвореността от собственото тяло е повли-яна от 
личностните характеристики не само при момичетата, но и при момчетата. Неудовле-твореността от 
собственото тяло при момичетата е предсказана от емоционалната стабилност и доброжелателността, 
като шансът за неудовлетвореност от собственото тяло се увеличава 0.040 пъти с нарастването на 
емоционалната стабилност с единица и 0.055 пъти с нараства-нето на доброжелателността с единица. 
При момчетата предиктор на неудовлетвореността от собственото тяло е доброжелателността, като 
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шансът за неудовлетвореност от собственото тяло се увеличава 0.057 пъти с намаляването на 
доброжелателността с единица. 

Интересно е да се отбележи, че ефектът на доброжелателността върху неудовлетворе-ността от 
собственото тяло е различен при момичетата и при момчетата: вероятността да бъ-дат неудовлетворени 
от тялото си е по-висока при момичетата с висока доброжелателност и при момчетата с ниска 
доброжелателност. Ефектът на доброжелателността върху придаване-то на значимост на телесния Аз 
също е доста неочакван. Предвид незаинтересоваността и ли-псата на сензитивност към другите, на 
негативното отношение към тях, които са характерни за ниската доброжелателност, бихме очаквали 
липса на интерес и негативизъм към при-писваната от обществото и от връстниците ценност на външния 
вид и считането на тялото като ниско значимо за цялостната самооценка, а не като високо значимо. 
Също така, при про-ектиране на негативизма върху себе си бихме предположили изпитване на 
неудовлетворе-ност от собственото тяло при ниска доброжелателност, каквито резултати наблюдаваме 
при момчетата; при момичетата обаче се открива точно обратната зависимост, като неудовлетво-
реността от собственото тяло нараства при висока доброжелателност. На този етап от изслед-ването е 
трудно да се обяснят получените противоречиви резултати по отношение на добро-жетелността. 
Вероятно влиянието на този личностов фактор е модерирано или медиирано от други променливи, чиято 
роля би могла да бъде проучена в бъдещи изследвания. Същото мо-же да заключим и по отношение на 
високата емоционална стабилност, която при момичетата, обратно на теоретичните допускания, 
предсказва неудовлетвореност от собственото тяло. 

Анализирахме и влиянието на личностните характеристики върху поведенията, насо-чени към 
промяна на тялото, с помощта на бинарен логистичен регресионен анализ, метод Enter. Като зависими 
променливи изследвахме 13-те по-ведения; дихотомното разпределение включва отговорите „Не съм 
правил” (стойност „0“) и „Правил съм/правя” (стойност „1“). Резултатите са представени в Табл. 3 (при 
изследване влиянието на всяка една личностна променлива се контролира влиянието на останалите 
личностни променливи). 

Таблица 3. Влияние на личностните особености върху поведенията за промяна на тялото 
(бинарен логистичен регресионен анализ) 

Зависима променлива
(поведение) 

Независими променливи
(личностни характеристики) 

B Sig. Exp (B) 

Умерена диета Емоционална стабилност -.045 .002 .956 
Доброжелателност .042 .014 1.043 

Строга диета Самооценка .064 .045 1.067 
Екстраверсия .061 .010 1.063 
Ориентиран към Аза перфекционизъм .093 .004 1.097 

Препарати за отслабване Екстраверсия .080 .011 1.083 
Гладуване Емоционална стабилност -.057 .009 .945 
Повръщане Самооценка .128 .006 1.137 
Диета – специалист NS - - - 
Умерена физическа 
активност 

Емоционална стабилност -.049 .002 .952 
Доброжелателност .044 .010 1.045 

Фитнес за добра форма Ориентиран към Аза перфекционизъм .108 .000 1.114 
Фитнес за мускулна маса Ориентиран към Аза перфекционизъм .069 .006 1.072 
Спорт Екстраверсия .047 .011 1.048 

Социално предписан перфекционизъм .072 .017 1.075 
Протеини и др. Самооценка .074 .013 1.077 

Доброжелателност -.045 .024 .956 
Ориентиран към Аза перфекционизъм .066 .019 1.068 

Анаболни стероиди NS - - - 
Пушене Емоционална стабилност -.050 .002 .951 

Екстраверсия .063 .001 1.065 
 

Всички изследвани поведения с изключение на спазването на диета под наблюдението на 
специалист и приемането на анаболни стероиди са значимо предсказани (макар и ефекта да е слаб) от 
една или няколко личностни характеристики. Поведенията, насочени към контрол на теглото, 
включително пушенето и умерената физическа активност, (свързани по-тясно с женския идеал за тяло и 
в нашето изследване по-често срещани при момичетата), най-често са значимо предсказани от 
емоционалната стабилност, екстраверсията, самооценката и доброжелателността. При увеличаване на 
невротизма с една единица шансът за спазване на умерена диета за отслабване нараства 0.045 пъти; 
шансът за гладуване нараства 0.057 пъти; шансът за умерена физическа активност нараства 0.049 пъти; а 
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шансът за пушене с цел контролиране на теглото нараства 0.050 пъти. При увеличаване на 
екстраверсията с една единица шансът за спазване на строга диета за отслабване нараства 0.061 пъти; 
шансът за използване на препарати за отслабване нараства 0.080 пъти; а шансът за пушене с цел 
контролиране на теглото нараства 0.063 пъти. При увеличаване на стойностите на самоо-ценката 
(високите стойности означават ниска самооценка) с една единица шансът за спазване на строга диета за 
отслабване нараства 0.064 пъти; а шансът за предизвикване на повръщане нараства 0.128 пъти. При 
увеличаване на доброжелателността с една единица шансът за спаз-ване на умерена диета за отслабване 
нараства 0.042 пъти; а шансът за физическа активност нараства 0.044 пъти. По отношение на строгата 
диета за отслабване предиктор е и ориенти-раният към Аза перфекционизъм. При увеличаване на 
ориентирания към Аза перфекциони-зъм с една единица шансът за спазване на строга диета за 
отслабване нараства 0.093 пъти. 

Значимата роля на невротизма като негативна емоционалност, включително и по отно-шение на 
собственото тяло, за мотивиране на поведенческите опити за отслабване (особено на симптоматиката на 
хранителни разстройства) е теоретично очаквана и добре описана в ли-тературата. По същия механизъм 
ниската самооценка, включително по отношение на собст-веното тяло, логично предсказва 
поведенческите опити (в случая доста крайни) за постигане на по-привлекателно спрямо 
социокултурните стандарти тяло. Високата екстраверсия като предиктор на рискови поведения за 
отслабване интерпретираме като ориентация към по-по-пулярни, привличащи вниманието и биващи 
тема на разговор методи за контрол на теглото – специални диети, специални хранителни добавки за 
отслабване, свързаното с популярност и социализация с връстниците пушене. Високата 
доброжелателност като предиктор на умерени поведения за отслабване разглеждаме като интерес и 
загриженост от страна на момичетата за приобщаване към доминиращия социокултурен идеал, споделян 
и от техните връстници. 

Най-често предиктор на поведенията, насочени към натрупване на мускулатура, атле-тичност и 
поддържане на тялото в добра форма (свързани по-тясно с мъжкия идеал за тяло и в нашето изследване 
по-често срещани при момчетата), е ориентираният към Аза перфекцио-низъм. При увеличаване на 
ориентирания към Аза перфекционизъм с една единица шансът за занимания с фитнес за добра форма 
нараства 0.108 пъти; шансът за занимания с фитнес за на-трупване на мускулна маса нараства 0.069 
пъти; а шансът за приемане на протеини, аминокиселини или други хранителни добавки нараства 0.066 
пъти. Като предиктори се уста-новяват още самооценката, екстраверсията, доброжелателността и 
социално предписания пе-рфекционизъм. При увеличаване на стойностите на самооценката с една 
единица шансът за приемане на протеини, аминокиселини или други хранителни добавки нараства 
нараства 0.074 пъти; при увеличаване на екстраверсията с една единица шансът за занимания със спорт 
нараства 0.047 пъти; при увеличаване на доброжелателността с една единица шансът за приемане на 
протеини намалява 0.045 пъти; при увеличаване степента на социално предписа-ния перфекционизъм с 
една единица шансът за занимания със спорт нараства 0.072 пъти. 

Установената зависимост между постигането на мускулестия атлетичен идеал за мъж-ко тяло и 
поставянето на високи лични стандарти по отношение на тялото сме наблюдавали и в други случаи и я 
интерпретираме във връзка с това, че мускулатурата е по-важната, но по-скоро пожелателна 
характеристика на мъжкия идеал за тяло, доколкото липсата ѝ не води до негативна стереотипизация и 
стигматизация, каквито се наблюдават по отношение на (над-норменото) тегло. В такъв смисъл 
поведенческото постигане на мускулесто идеално тяло е свързано с вътреличностов стремеж към 
съвършенство, а не толкова с външен (социално пре-дписан) натиск. Екстраверсията и високият 
социално предписан перфекционизъм като преди-ктори на заниманията със спорт според нас отразяват 
участието в групови организирани дей-ности, които са популярни и подпомагат социализацията с 
връстниците; също така са силно препоръчвани и се оказва натиск за включване в тях. Ниската 
доброжелателност и ниската самооценка като предиктори на приемането на протеини или други 
вещества, подпомагащи натрупването на мускулатура, интерпретираме като ангажирането в по-рискови 
поведения (незаинтересованост и негативизъм по отношение на социалната норма за рисково поведе-
ние) и като поведенчески опит за постигане на по-позитивен образ за собственото тяло. 
 

 
Заключение 
Получените резултати потвърждават значимата роля на личностните особености в процеса на 

развиването на негативен образ за собственото тяло и на поведенческите опити за постигане на идеално 
тяло, съответстващо на социокултурните стандарти. По такъв начин те очертават групи от юноши, по-
уязвими за развиването на негативен образ за собственото тяло и за ангажиране в потенциално рискови 
за физическото и психическото здраве поведения: юноши с ниска самооценка, с висок ориентиран към 
Аза и социално предписан перфекционизъм, интровертни, невротични, ниско съзнателни и с нисък 
интелект юноши. По отношение значението на доброжелателността резултатите не са еднозначни и 
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налагат допълнителни изследвания. Установяването на индивидуални предразполагащи фактори при 
юношите, създаващи уязвимост по отношение на образа за собственото тяло, може да подпомогне 
разработването и оптимизирането на програми за подобряване на образа за собственото тяло и 
повишаване на общата самооценка. 
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СТИЛОВЕ И ФУНКЦИИ НА ИДЕНТИЧНОСТТА 

 
МАРГАРИТА БАКРАЧЕВА 

Институт за населението и човека – БАН 
 
Резюме: В доклада са описани връзките между трите стила на идентичност – информативен, нормативен и 
дифузно-избягващ и функциите на идентичността. Стилът на идентичност характеризира начина, по 
който индивидът осмисля и приема или отхвърля информация, свързана с личната му самоопределеност, 
избори и цели. Функциите на идентичността представляват субективно възприеманото усещане, осигурено 
от оптимално изградената идентичност – структура на Аз-а, цели, личен контрол, хармония и бъдеще. 
Полът и възрастта не са свързани със стила и функциите на идентичността. Активната позиция и 
откритостта към опит и адаптивността осигуряват ясна самоопределеност, личен контрол, 
целенасоченост, бъдеще и хармония. 
 
Abstract: Article summarizes the results concerning the relations of the three identity styles – informative, normative and 
diffuse-avoidant and the functions of identity. Identity style is the cognitive manner of individual processing and 
acceptance or rejection of information, related to identity issues, commitments and goals. Identity functions are the 
subjective experience, promoted by the optimal identity – Self-structure, goals, personal control, harmony and future. 
Gender and age have no effect on identity style and functions. Active position and openness to experience ensure 
construction, personal control, goals, future and harmony. 

 
Съвременни подходи към идентичността 
Идентичността е психосоциална структура, изграждаща се под влияние на потребността от 

приемственост и единство, която характеризира както индивидуалното, така и колективното 
самосъзнание и представлява индивидуалното чувство за самотъждественост и непрекъснатост във 
времето и пространството [1]. Тъждeствеността означава запазване на уникалността и адаптация към 
външните и вътрешните промени. Акцентът е не върху статичния, а върху динамичния характер и 
гъвкавостта, които описват зрялата идентичност. На социално равнище идентичността свързва 
индивидуалните избори във функционално единство, а в индивидуален план е реалистична Аз-
концепция, която включва физическо, емоционално, когнитивно и социално овладяване на средата и 
същевременно, вграждане и намиране на признание в социума. По този начин лицата с изградена 
идентичност се себерефлексират като свързани с другите и същевременно уникални. Според теорията за 
самоопределянето хората изграждат представи за себе си посредством процес на интернализиране на 
възможните цели, ценности и регулаторни механизми [2]. Характерът и обхватът на интернализирациите 
зависят от това кои ценности и стандарти се интегрират в същинското усещане за Аз. Идеята е, че в 
развитието си хората са активни и водени от вътрешна, присъща склонност към развитие и постигане на 
завършена идентичност. Аз-ът представлява интегративният център, който изпълнява функция на синтез 
[3]. 

Съвременните перспективи, изградени върху теорията на Ериксън, изследват идентичността в 
статусната парадигма [4], стилове на идентичност [5; 6], функции на идентичността [7] и други нейни 
характеристики. На различни жизнени етапи се изменят както степента на изграденост на идентичността, 
така и съдържанието й. Освен това, има индивидуални траектории и пътища на изграждане на личните 
самоопределения. Основен акцент са процесите на постигане и поддържане на оптимална идентичност и 
свързаното с това ниво на психично благополучие, като концепцията за “ощастливяващата 
идентичност”. Изграждането на идентичността може да се разглежда като процес на разбиране и 
актуализация на истинския Аз – потенциалът и талантите, които съставляват уникалната същностm [8]. 
В контраст на това е позицията, че идентичността се изгражда посредством самоопределяне, личен избор 
и ангажираност, като процесът е предпоставка за резултата. В тази линия идентичността се представя 
като концептуална структура, която включва интегрираните допускания, очаквания и конструкти на Аз-
а, които се изживяват в хода на непрекъснатото взаимодействието между физическия и социалния свят 
[9; 10; 11]. 

Идентичността се разглежда и като социалнопсихичен конструкт, който отразява социалните 
влияния посредством процесите на идентифицкация и имитация при пасивната идентичност и активно 
самоопределяне и определеняне на значимите избори за Аз-а и за другите при активната идентичност. 
Активните аспекти на самоопределянето са в когнитивните операции, които организират, структурират и 
конструират / реконструират познанието за себе си. Пасивната идентичност се основава на 
идентификация и имитация и е свързана с избягване на вземанията на решения, свързани с 
идентичността или конформизъм спрямо външните дадености. Активната идентичност се основава на 
изучаване, самостоятелно конструиране и експериментиране. Тя е свързана с вътрешно изграждане на 
саморегулаторните психически системи, които насочват и ръководят поведението. Външно базираните 
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системи на Аз-а с фокус имитация и идентификация са по-опростени в сравнение с вътрешните системи 
на Аз-а, които са с фокус самостоятелното изграждане на самоопределения [12]. 
 

Стилове на идентичност 
Стиловете на идентичност се определят от различния подход към изграждане и поддържане на 

идентичността и решаване на кризите на идентичността. Те са когнитивният начин на преработване на 
личностно значимата информация и респективно приемането или отхвърлянето й. Стиловете са дифузно-
избягващ, нормативен и информативен [13]. 

Дифузно-избягващият стил се характеризира с отлагане или защитно избягване и отсрочване 
на правенето на избори. Той е свързан със затруднения в самоконтрола и импулсивност, външен локус 
на контрол и емоционално центрирано копинг поведение. Лицата с предпочитан дифузно/избягващ стил 
са с ниски нива на себеизучаване и избор. Когато се изправят пред предизвикателства, отбягват личните 
проблеми и отказват да вземат решение. Избягват ангажирането с личните въпроси, а поведението им се 
определя ситуативно. Идентичността е дифузна и се променя в зависимост от социалните очаквания. 
Равнището на преработка на информация, както и готовността за избори, са на ниско равнище. Лицата с 
дифузно/избягващ стил разчитат на социални елементи като Моята репутация и впечатлението, което 
правя на околните. Те се водят от фактори, които са извън техния контрол, възприемат света като 
хаотичен и предоставящ много възможности. Решеният им следват основно хедонистични желания и 
емоции. Описват се с опростеност на когнитивната преработка на информацията, а в ситуации, които 
налагат избор и решение, проявяват склонност към паника. Използват неадаптивни атрибутивни 
стратегии (като самокритика) и са фокусирани върху стратегиите емоционално справяне – дистанциране 
и намаляване на напрежението. В ситуации на стрес и конфликти лицата със стил избягване / дифузия 
отричат проблемите, отлагат и избягват осмислянето. Подходящият за тях подход е емоционално 
фокусиран с постепенно предлагане на възможности за избор. Айтемите за измерване на ориентацията 
дифузия/избягване са насочени към несигурността, избягване на тревожността за проблемите и отлагане 
или отказ от вземане на личностно значими решения “Не съм сигурен какво търся в училище”, 
“Предполагам, че нещата ще се оправят сами”, “В много случай личните ми проблеми се решават 
сами, без да се притеснявам за тях”, “Когато трябва да взема решение, изчаквам възможно най-дълго, 
за да видя какво ще се случи”. 

Нормативният стил се описва с висока степен на конформност към предписанията и 
очакванията на другите. Аз-ът се предпазва и защитава, обезценявайки външните и вътрешните заплахи 
към себе си, често посредством когнитивно изкривяване на информацията. Този стил е свързан с липса 
на толерантност към неопределеност, висока потребност от поддържане на структурираност на средата и 
утвърждаване на социална съгласуваност, конформност и разчитане на стандартите на. Лицата с 
нормативна ориентация имат високо ниво на избор и ниско ниво на себеизучаване. Нормативният стил е 
типичен за тези, които разчитат на стандартите и очакванията на значимите други (най-често 
родителите), когато се сблъскват с информация или проблеми, конфронтиращи се с тяхната 
идентичност. Те са затворени към всяка информация, която заплашва ценностите и възгледите им, на 
които придават свръхценност; поддържат установени нагласи и ценностна система, които отговарят на 
установените традиции. Лицата с нормативен стил акцентират върху колективните Аз-компоненти – 
Моето семейство, моята религия и моята националност. Имат механистичен начин на възприемане на 
света, а реалността възприемат като обективна, надеждна и определяща. Пасивни са, движат се според 
натиска на социалните сили, поддържат ригидни възприятия и възгледи за света и за себе си. 
Нормативният стил, както и информативният, са положително свързани с наличието на стабилни цели, 
избори, чувство за посока и смисъл. Нормативният стил корелира положително с необходимостта от 
затваряне како към лично значима информация, свързана с идентичността, така и към информацията 
като цяло и с консерватизма. Нормативният стил се измерва с айтеми, които отразяват родителските 
ценности, поведение съгласно очакванията на другите и стремеж към изпълняване на социалните 
очаквания: “В много отношения живея според ценности, в които съм възпитан”, “Винаги е по-добре да 
се придържаш към това, в което вярваш, отколкото да се замисляш за други различни възгледи”, 
“Предпочитам ситуации, в които знам какво мога да очаквам и хората да се държат според 
очакванията към тях”. 

Информативният стил на идентичност представлява изграждане на идентичността чрез 
активно ангажиране с търсене, обработка, оценка и планиране на изграждането на идентичността на 
базата на информация, която индивидът оценява като важна. Изграждането на самоопределения става с 
изпробване и ревизиране на себе си спрямо информация, която се различава от Аз-а. Информативният 
стил е свързан с копинг стратегии, насочени към решаване на проблемите и комплицирани когнитивни 
процеси. Лицата с информативна ориентации са с високо ниво на себеизучаване, интроспективна нагласа 
и активно търсят, обработват и използват информацията за себе си. Информативният стил описва хората, 
които активно търсят значима информация, свързана с тяхната идентичност преди да направят изборите 
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си. Те проявяват критичност към своите Аз-концепции, отворени са към нова информация и когато се 
сблъскат с противоречива информация, ревизират различните аспекти на идентичността си. Лицата с 
информативен стил акцентират върху личните атрибути – Моите ценности, моите цели, моите 
стандарти. Те вярват, че имат активно участие в конструирането на отговора на въпроса Кой съм Аз?; 
самоопределят се в термините на своите собствени ценности, цели, знания и психични състояния. 
Поддържат добри лични взаимоотношения и са по-толерантни към другите; използват адаптивни 
когнитивни стратегии и са фокусирани върху проблема и стратегиите за търсене на социална подкрепа. 
Подходът към лицата с информативен стил се основава на проблемно фокусирани когнитивни стратегии, 
което е съвместимо с нагласата към активна промяна при стресогенното събитие или ситуация 
посредством генериране на възможни решения на проблема или интерпретиране на ситуацията по нов 
начин. Информативният стил се оценява спрямо степента на събиране на информация преди вземането 
на решение и времето за размишление и анализ относно личните избори: “Когато имам личен проблем, 
се опитвам да обмисля въпроса от всички страни и да проследя как са взаимосвързани”, “Когато 
трябва да взема решение за нещо, разсъждавам дълго, п за всички възможни избори”, “Когато вземам 
важни решения, събирам възможно повече информация” [14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23]. 

Трите вида ориентации или стилове на идентичност описват действения процес на активно 
търсене и избор. По отношение на връзката със статичния компонент – степента на самоопределеност, 
информативният стил е предпочитан от лицата в процес на активно търсене или с изградена 
идентичност; нормативният е характерен за лицата с приета отвън идентичност, а стилът 
избягване/дифузия се използва от лицата в дифузия [24]. Като цяло, трите стилът са свързани с 
активност срещу пасивност в процеса на обработване на информацията и проблемите, свързани с 
идентичността и придържане към традиционните стандарти срещу либерално и открито мислене. Стилът 
на осмисляне и изграждане на идентичността е тясно обвързан с контекста на вземане на решения, т.е. 
контекст, който е свързан с и провокира проблеми с идентичността. Стилът на идентичност не се влияе 
от пола, но се влияе от културата. Коефициентът на интелигентност и нивото на академична успеваемост 
при студенти не са свързани със стила на идентичност [25]. Стилът на идентичност има връзка и с 
родителските стилове на възпитание. Авторитетният стил, който се описва с обяснения и разумни 
изисквания, топлина и приемане, фасилитира изграждането на информативен стил на идентичност, а 
позовляващият стил – с дифузно/избягващия стил на идентичност. Нормативният стил корелира с 
авторитарния стил на възпитание и семейна кохезия, грижи и строг родителски контрол. 
Дифузно/избягващият стил е свързан с лоши отношения с родителите, включително натрапчив 
психически контрол и ограничен поведенчески контрол [26]. 

 
Функции на идентичността 
Идентичността като социално психична структура има определени характеристики на 

саморегулираща се система, която функционира с цел насочване на вниманието, филтриране и 
обработване на информацията, управление на впечатленията и избиране на подходящо поведение. Освен 
това, идентичността има и своя функционална цел. Функциите описват как идентичността служи като 
структура за осмисляне на информацията, свързана с Аз-а, чувство за хармония между избраните 
ценности, вярвания и обвързаности ориентацията към бъдещето и преследването на целите в контекста 
на постигане на чувство за Аз-а и подсилване на съгласуваността между възгледите за себе си 
понастоящем и в бъдеще; ориентацията към целите, които са активно преследвани и съвместимостта им 
с изграденото себевъзприемане или лична идентичност и чувството за личен контрол, свободна воля, 
което улеснява активната саморегулация в процес на поставяне и постигане на целите, изграждане на 
планове за бъдещето и обработка на информацията по съгласуван със себе си начин. Фокусът е по-скоро 
върху външния резултат на идентичността – какво правят функциите на идентичността, а не как се 
изгражда идентичността. 

Функциите са теоретично извлечени от “оптималната идентичност”, за която говори Ериксън 
Описани са пет функции на идентичността [27], които са емпирично потвърдени. Функциите са: 

1. Структура – Първата функция на идентичността е, че представлява структура, която дава 
отговор на въпроса Кой съм аз? Лицата с изградена идентичност имат по-ниски нива на тревожност, 
свързана с Аз-а, по-високи нива на себеосъзнаване, самооценка и себеприемане. Зрялата идентичност 
корелира положително с положителен образ за себе си, по-висока самооценка и себеприемане и по-нисък 
егоцентризъм . Разбирането на себе си е свързано с по-ниска степен на тревожност за себе си и по-
изградената идентичност и оптимално изградена идентичност. Идентичността предоставя осъзнаване на 
себе си като отделен и уникален индивид. Това е най-силно когато има връзка със случаи на 
трансформация или промяна, когато промяната е свързана с поставяне на идентичността, под въпрос. 
Самоопределянето осигурява увереност в себе си и нормална самооценка и е основа за развиване и 
разгръщане на Аз-а. 
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2. Цели – Втората функция е осигуряване на смисъл и посока чрез обвързаности, ценности и 
цели. Лицата с изградена идентичност са по-обвързани с цели, определени от тях от тези в дифузия, по 
целеустремени и самомотивирани и имат по-добри интимни връзки, по-открити към споделяне на лична 
информация с партньора си. Идентичността се основава на капацитета за вяра, че обвързаностите или 
избраните ценности и цели ще получат институционално потвърждение. Обвързаностите или целите на 
идентичността насочват или канализират поведението и действията. 

3. Личен контрол –Третата функция на идентичността е осигуряване на чувство за личен 
контрол и свободна воля. Личният контрол и свободната воля са свързани с конструктите локус на 
контрол, конформност и срамежливост. Лицата с изградена идентичност са с най-ниска степен на 
външен локус на контрол, което означава, че са по-уверени в своя личен контрол над живота си. 
Пасивните и несамоопределените са с най-силен външен локус на контрол и е по-вероятно да проявяват 
конформно поведение. Идентичността се основава на разграничението между пасивността и следването 
и активния или съзнателен избор. Пасивните форми на идентичността се основават на спазване, 
подражание и идентификации. Активните форми се основават на себеизразяване, независимо 
конструиране и чувство за свободна воля и автономност 

4. Хармония –Четвъртата функция на идентичността е осигуряване на съвместимост, 
съгласуваност и хармония между ценностите, вярванията и обвързаностите. Защитният и адаптивният 
нарцисизъм са свързани с изградената идентичност. Значението на защитните механизми, когато са 
свързани с процеса изграждане на идентичността е, че предпазват срещу разочарования и възможна 
загуба на самооценка; адаптивният нарцисизъм се свързва с изграждането на здравословна самооценка и 
Аз-идеали. Изграждането на идентичността се основава на синтеза или интеграцията в конкретен момент 
и във времето. Идентичността в най-доброто си състояние предлага чувство за съгласуваност между 
целите, вярванията и обвързаностите, Това чувство за свързаност се придружава от хармония или ниска 
тревожност и чувство за мир със себе си 

5. Бъдеще –Петата функция на идентичността е осигуряване на възможност за утвърждаване на 
потенциална под формата на бъдещи възможности и алтернативни избори. Академичният успех и 
кариерното планиране са две от важните области, в които хората намират потенциал за развитие. 
Чувството за идентичност е отчасти основано на самоинициативност и чувството за цел, което предлага 
обещание за изпълнение на възможностите. Така самоинициативността, целта и възможностите са 
предпоставка за разгръщане на потенциала. 
  Лицата с изградена идентичност имат най-високи резултати по всички функции, а тези, които са 
пасивни и несамоопределени – най-ниски [28]. 

 
Тук представяме част от резултатите, получени по проект за измерване на стила и функциите на 

идентичността, нивото на дистрес, свързано с поддържането на идентичността и степента на изграденост 
на 8-те сили на Аз-а на Ериксън. Спираме се на стила и функциите на идентичността и възможната 
връзка между тях. Доколкото стилът на идентичност описва процеса на обработване на информацията, 
свързана с идентичността, функциите на идентичността отразяват в известна степен резултативният 
характер на идентичността – усещането, което създава изградената идентичност на субективно равнище. 
Ние разглеждаме стила и функциите като две отделни характеристики на идентичността, като процес на 
активна личностна включеност и активна личностна себерефлексия, отнасящи се до процеса на 
изграждане и преформулиране и осмисляне на личната значимост на идентичността. 

 
Изследвани лица 
Изследвани са 271 лица на възраст 20-50 години (175 жени и 96 мъже; средна възраст 36,5 

години). Изборът е обусловен от търсенето на значението на тези два конструкта в зряла възраст. Стилът 
на идентичност не се променя с времето, а функциите на идентичността са универсални, което 
провокира интереса ни към този възрастов диапазон. В зряла възраст очакването ни е установеният стил 
и показателите за функциите да са по-ясно откроени. 

 
Методи 
За изучаване на стила на идентичност е използван ревизираният въпросник за изучаване на 

стила на идентичност (ISI-4). Скалата е ликертова, 1-5 не се отнася за мен – много добре ме описва [29]. 
Формиранитe скали са за трите стила и степента на обвързаност с изборите. Образуваните от айтемите 
променливи за трите стила на идентичността и степента на направени избори са с приемлива надеждност 
и коефициенти на Кронбах .58 – .70. За функциите на идентичността е използвана скала за измерване на 
функциите на идентичността с 5 подскали, по една за всяка функция на идентичността и 5 –степенна 
скала за отговор никога, рядко, понякога, често, винаги [30]. Образуваните от айтемите променливи за 
петте функции на идентичността са с висока степен на надеждността и коефициенти на Кронбах .70 – 
.86. 



56 

 
Хипотези 
Очакваме възрастта и полът да нямат връзка със стила и функциите на идентичността 
Очакваме връзка между стила на идентичност и изразеността на функциите на идентичността. 

 
Резултати 

 Таблица 1. Корелации между отделните стилове на идентичността 

СТИЛ Нормативен Дифузно-избягващ Степен на 
самоопределеност 

Информативен  -.375** 
.002 

.260* 
.033 

Нормативен    .283* 
.020 

Дифузно-избягващ   -.473* 
.000 

Съгласно очакванията, информативният стил има отрицателна корелация с дифузно/избягващия 
и положителна със самоопределеността. Нормативният корелира положително със самоопределеността. 
Дифузно/избягващият има отрицателна корелация със самоопределеността (-,473). 

Полът и възрастта не оказват значимо влияние върху стила на идентичност. На фиг. 1 е 
представено процентното разпределение на изследваните лица (N=271) в трите стила на идентичност. 

ИНФОРМАТИВЕН 
40%

НОРМАТИВЕН
24%

ДИФУЗНО 
ИЗБЯГВАЩ

36%

 
Фигура 1. Процентно разпределение на резултатите за трите стила на идентичност 
(χ2 = 43 535; .000). 

Резултатите показват, че най-висок процент от изследваните лица се описват с информативен 
стил на идентичност, следвани от тези с дифузно-избягващ и нормативен стил. С други думи, 
болшинството изследвани лица предпочитат да се изправят пред проблемите, свързани с идентичността 
и активно да се ангажират с обработката на новата информация. Почти в същата степен по брой 
изследвани лица са склонни да отлагат конфронтирането с въпроси, които застрашават идентичността 
им и да останат в изчаквателна позиция на отлагане и пасивност. Една четвърт успяват да се придържат 
към и ръководят от традициите и това, което споделят значимите за тях други. 

В еднаква степен е представена откритостта към нова информация и опит и приемането на света 
като хаотичен и предоставящ прекалено много възможности, за да се направи конкретен избор, т.е. 
сложност срещу опростеност в преработването на информацията, свързана с идентичността. По-слабо 
представена е групата лица, които възприемат ситуацията като структурирана, определяща и е затворена 
към новите алтернативи. 64% (информативен и нормативен стил на идентичност) имат определени цели 
и чувство за посока – Моите цели, ценности и стандарти, следвани от тези, за които доминиращо 
значение има Моята репутация и впечатлението, което правя на околните и Моето семейство, религия и 
националност. 

Таблица 2. Корелации между функциите на идентичността 

  Хармония Цели Бъдеще Личен контрол 
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Структура 
  

Коефициент н Пиърсън ,472** ,583** ,619** ,510** 

значимост ,000 ,000 ,000 ,000 

 
Хармония 

Коефициент н Пиърсън  ,597** ,553** ,518** 

значимост  ,000 ,000 ,000 

Цели Коефициент н Пиърсън  ,800** ,605** 

значимост   ,000 ,000 

 
Между всички функции на идентичността са отчетени високи положителни корелации, което 

потвърждава връзката между петте функции на идентичността. 
Възрастта и полът не оказват влияние върху функциите на идентичността. значение 

 
Таблица 3. Корелации между стила и функциите на идентичността (р< 0.05) 

Функции / Стил 
информативен нормативен 

дифузно-
избягващ 

Структура ,323**  -,281* 

Хармония ,244*  -,516** 

Цели ,479** ,263* -,563** 

Бъдеще ,382**  -,601** 

Личен контрол ,442**  -,549** 

 
Всички пет функции на идентичността имат положителна корелация с информативния стил на 

идентичност и отрицателна с дифузно/избягващия стил на идентичност. Положителна корелация с 
нормативния стил имат единствено целите. Това е логично, защото те в най-висока степен могат да 
бъдат външно зададени, а не само вътрешно определени, за разлика от останалите четири функции на 
идентичността, които са до голяма степен по-субективно детерминирани. 

Влиянието на стила върху всяка от функциите на идентичността е представено в долните 
резултати. Стилът оказва влияние върху всички функции на идентичността. В частност, информативният 
и дифузно-избягващият стил са свързани с висока и респективно ниска изграденост на функциите на 
идентичността. 

 
 структура (средни стойности) Т-стойност значимост 

информативен Висока изразеност на структурата 31.90 

Ниска изразеност на структурата 29.28 

-2.705 ,009 

Дифузно-

избягващ 

Висока изразеност на структурата 20.36 -2.161 ,034 

Ниска изразеност на структурата 23.46   

 
Усещането за себе си е значително по-високо при информативния и нормативния стил. 

Структурата на идентичността е ниска при тези, които ползват дифузно-избягващия стил, защото те 
отлагат обвързването с решения, съответно при тях липсва изградена структура. 

 
 

  хармония (средни стойности) Т-стойност значимост 

Дифузно-

избягващ 

Висока изразеност на хармонията 20.16 -3.251 ,002 

Ниска изразеност на хармонията 24.36   



58 

 
Усещането за хармония също е значимо по-слабо изразено при дифузно-избягващия стил на 

идентичност. 
 

 цели (средни стойности) Т-стойност значимост 

информативен Висока изразеност на целите 31.95 

Ниска изразеност на целите 29.31 

2.675 ,009 

нормативен Висока изразеност на целите 28.71 

Ниска изразеност на целите 25.64 

2.781 ,006 

Дифузно-

избягващ 

Висока изразеност на целите 18.57 -4.192 ,000 

Ниска изразеност на целите 24.18   

 
Целите и съгласуваността на поведението със средата са много по-добре представени при лицата 

с информативен и нормативен стил на идентичност и по-ниски при дифузно-избягващия стил на 
идентичността. Целите са нетипични за стратегията отлагане на изборите и решенията. 

 
 бъдеще (средни стойности) Т-стойност значимост 

информативен Висока изразеност на бъдещето 31.93 

Ниска изразеност на бъдещето 28.71 

3.654 ,001 

Дифузно-

избягващ 

Висока изразеност на бъдещето 19.16 -4.884 ,000 

Ниска изразеност на бъдещето 25.02   

 
Бъдещето е със значимо по-високи стойности при информативния стил на идентичност и по-ниски при 
дифузно-избягващия. С други думи, лицата с лично определени цели и ценности, имат по-силно усещане 
за структурираност на бъдещето и възможни алтернативни избори. Пасивното отлагане не осигурява 
усещане за приемственост. 
 

 личeн контрол (средни стойности) 
 Т-стойност значимост 

информативен Висока изразеност на личния контрол 32.24 

Ниска изразеност на личния контрол 28.90 

3.673 ,000 

Дифузно-

избягващ 

Висока изразеност на личния контрол 19.68 -3.281 ,002 

Ниска изразеност на личния контрол 24.06   

 
Високият личен контрол е по-характерен за информативния стил на идентичност, а ниският – за 

дифузно-избягващия стил. Чувството за личен контрол и осъзнаване на себе си като уникален е по-
високо при лицата, които активно валидизират идентичността си и ниско при тези, които са се оставили 
по течението. 
 
  Обсъждане на резултатите 

Обобщените резултати показват, че полът и възрастта не оказват влияние върху стила на 
осмисляне и себерефлексиране на идентичността. Подходът към изграждане на идентичността и 
резултатите от степента на самоопределеност са трайни във времето и общовалидни за двата пола. 
Функциите и стиловете на идентичност са свързани помежду си, като активната позиция 
(информативният стил) и степента на самоопределеност посредством външни стандарти (нормативен 
стил) се характеризират с по-висока изразеност на функциите на идентичността. По-слабата изразеност 
на оптималната идентичност е свързана с пасивния стил на отлагане на изборите и избягване на 
конфликти и решения и пасивност. Активната стратегия на осмисляне на идентичността в по-висока 
степен е свързана с постигането и поддържането на оптимална идентичност. Най-голям брой от 
изследваните лица са с информативен стил на идентичност. При тях усещането за цел и съгласуваност са 
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по-високи. Активната позиция и откритостта към опит и адаптивността осигуряват ясна 
самоопределеност, личен контрол, целенасоченост, бъдеще и хармония. 
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СУБЕКТИВНО УСЕЩАНЕ ЗА ЦЕЛ, ПОСОКА, ХАРМОНИЯ, КОНТРОЛ И 

СТРУКТУРИРАНЕ НА ВРЕМЕТО ЗА 
РЕАЛНО И ВИРТУАЛНО ОБЩУВАНЕ 

 
МАРГАРИТА БАКРАЧЕВА 

ДИАНА БАКАЛОВА 
Институт за населението и човека – БАН 

 
Резюме: Съвременният човек посвещава голяма част от времето си на широка гама от форми на виртуална 
комуникация, които обхващат общуването от вече превърналата се в традиционна електронна поща до 
комуникацията, осъществявана чрез сайтове за социални мрежи, форуми, блогове и др. В доклада са 
представени резултати от изследване, което има за цел да проследи възможните връзки между личното 
усещане на е-потребителите за цел, посока, вътрешна съгласуваност, контрол и времето, което те отделят 
за различни форми на виртуално общуване спрямо общуването „лице в лице”. Дали и как функциите на 
идентичността на е-потребителите се свързват с предпочитанията им към реално общуване или към 
различни форми на виртуално общуване? Функциите на идентичността, които изследваме, представляват 
субективните “ползи” за индивида от „оптимално” изградена идентичност – това са усещането за 
структура на Аз-а, цели, личен контрол, хармония и бъдеще. Възможно е те да оказват влияние върху 
предпочитанията на е-потребителя, както и да се влияят от неговата активност при виртуално и реално 
общуване. 

 
Abstract: Modern people dedicate a great deal of their time to a broad scope of virtual communication channels ranging 
from the already conventional e-mailing to social networking through SNS, forums, blogs, etc. In this report, we examine 
the possible relations between e-consumers’ subjective perception of goal, direction, internal consistency, personal control 
and the time they devote to various forms of virtual communication in comparison with face-to-face communication. 
Whether and how do the e-consumers’ identity functions relate to their preference toward face-to-face communication or 
toward different channels of virtual communication? The studied identity functions are individual subjective “benefits” 
from „optimal” achieved identity – these are perceptions of structure of the Self, goals, personal control, harmony and 
future. Perhaps, identity functions influence e-consumers’ preferences and/or are influenced by the intensity of their 
involvement, i.e. time structuring of virtual and face-to-face communication. 

 
Идентичността и виртуалната идентичност в съвременен контекст 
В условията на бързо развитие на информационните технологии все по-актуален и обсъждан е 

въпросът какво е мястото на Интернет и онлайн комуникацията в живота на съвременния потребител. 
Доколкото преди две десетилетия изследванията са насочени основно към проследяване и търсене на 
възможните негативи в тази връзка, днес все повече се обръща внимание на ползите, които носи 
световната мрежа. В съвременния свят се поставя все по-силен акцент върху ценността на Аз-а, 
чувството да бъдеш уникален, свободата да избираш и действаш, и оценката на другите. Всичко това 
продължава да се се постига в контекста на междуличностните връзки. Изградената и интегрирана 
структура на идентичността осигурява усещане за цел и посока и служи като основа за ефективно 
справяне с и адаптиране към изискванията и превратностите в ежедневието [1]. Психосоциалната 
идентичност или самоопределеността се изгражда в реалния и виртуалния свят. В тази връзка нашата 
позиция е, че виртуалната идентичност днес се е превърнала в компонент на общата идентичност. Тя се 
определя от степента на направени избори и начините за когнитивна обработка на информацията, 
свързана с Аз-а, а е възможна, защото изпълнява универсалните функции на идентичността – осигурява 
гъвкавост и адаптивност на индивида към околния свят и по-високо субективно психично благополучие, 
чувство за контрол над средата, чувство за ценност на Аз-а, усещане за възможни бъдещи избори и 
посока и като цяло, служи за постигане на адекватен отговор на въпроса Кой съм Аз? 

 
Функции на идентичността 
Идентичността, разглеждана като социалнопсихична структура, се описва с характеристиките на 

саморегулираща се система, която насочва вниманието, изпълнява ролята на филтриране и обработване 
на информацията, управление на впечатленията и избиране на подходящо поведение. При осмисляне на 
функционалната цел на идентичността функциите на идентичността описват резултативния характер и 
оптималните ползи от изградената идентичност, а именно че идентичността е структура за осмисляне на 
информацията, свързана с Аз-а, чувство за хармония между избраните ценности, вярвания и 
обвързаности, ориентацията към бъдещето и преследването на целите в контекста на постигане на 
чувство за Аз-а и подсилване на съгласуваността между възгледите за себе си понастоящем и в бъдеще; 
ориентацията към целите, които са активно преследвани и съвместимостта им с изграденото 
себевъзприемане или лична идентичност и чувството за личен контрол, свободна воля, което улеснява 
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активната саморегулация в процес на поставяне и постигане на целите, изграждане на планове за 
бъдещето и обработка на информацията по съгласуван със себе си начин. Функциите са теоретично 
извлечени от “оптималната идентичност”, за която говори Ериксън. Описани са пет функции на 
идентичността [2], които са емпирично потвърдени. Функциите са: 

1. Структура – Първата функция на идентичността е, че тя е структурата, която дава отговор на 
въпроса Кой съм аз? Лицата с постигната идентичност имат по-ниски равнища на тревожност, свързана с 
Аз-а, по-високи нива на себеосъзнаване, самооценка и себеприемане. Зрялата и пластична идентичност 
корелира положително с позитивен образ за себе си, с по-висока самооценка и с по-нисък егоцентризъм. 
Познаването и приемането на себе си осигурява гъвкава и оптимално изградена идентичност. Това е 
особено важно за пълноценното развитие и разгръщане на личния потенциал. 

2. Цели – Втората функция на идентичността е осигуряване на смисъл и посока чрез 
обвързаности, ценности и цели. Лицата с изградена идентичност са по-обвързани с цели, определени от 
тях самите от тези в дифузия, по целеустремени и самомотивирани и имат по-добри интимни връзки, по-
открити са към споделяне на лична информация с партньора си. Идентичността се основава на 
капацитета за вяра, че обвързаностите или избраните ценности и цели ще получат институционално 
потвърждение. Обвързаностите или целите на идентичността насочват или канализират поведението и 
действията. 

3. Личен контрол – Третата функция на идентичността е осигуряване на чувство за личен 
контрол и свободна воля. Личният контрол и свободната воля са свързани с конструктите локус на 
контрол, конформност и срамежливост. Лицата с изградена идентичност са с най-ниска степен на 
външен локус на контрол, което означава, че са по-уверени в своя личен контрол над живота си. 
Пасивните и несамоопределените са с най-силен външен локус на контрол и е по-вероятно да проявяват 
конформно поведение. Идентичността се основава на разграничението между пасивността и следването 
и активния или съзнателен избор. Пасивните форми на идентичността се основават на спазване, 
подражание и идентификации. Активните форми се основават на себеизразяване, независимо 
конструиране и чувство за свободна воля и автономност. 

4. Хармония – Четвъртата функция на идентичността е осигуряване на съвместимост, 
съгласуваност и хармония между ценностите, вярванията и обвързаностите. Значението на защитните 
механизми, когато са свързани с процеса изграждане на идентичността е, че предпазват срещу 
разочарования и възможна загуба на самооценка; адаптивният нарцисизъм се свързва с изграждането на 
здравословна самооценка и Аз-идеали. Изграждането на идентичността се основава на синтеза или 
интеграцията в конкретен момент и във времето. Идентичността в най-доброто си състояние предлага 
чувство за съгласуваност между целите, вярванията и обвързаностите. Това чувство за свързаност 
осигурява вътрешна хармония и усещане за мир със себе си и пълноценно вграждане в средата. 

5. Бъдеще – Петата функция на идентичността е осигуряване на възможност за разгръщане и 
утвърждаване на потенциала на личността под формата на бъдещи възможности и алтернативни избори. 
Академичният успех и кариерното развитие например са две от основните области, в които хората 
намират потенциал за развитие и се реализират. Чувството за идентичност е отчасти основано на 
самоинициативност и чувството за цел, което предлага обещание за изпълнение на възможностите. Така 
самоинициативността, целта и възможностите са предпоставка за разгръщане на потенциала. 
  Като цяло, лицата с изградена идентичност имат по-силно изразени показатели по всички 
функции, а тези, които са пасивни и несамоопределени – най-ниски [3]. 
 

Постановка на изследването 
Поради факта, че както теоретично, така и на практика, в съвременния начин живот няма как да 

се разграничат напълно формите на реално и виртуално общуване, тъй като вървят ръка за ръка, не сме 
се опитвали да правим такова разграничение. Това, което направихме, е в групата изследвани лица на 
първо място да разделим контактите на лични и професионални и на контакти в работно време и в 
извънработно време. Първата част на инструмента измерва количествено времето, което изследваните 
лица отделят ежедневно за реални и виртуални контакти. Към реалните контакти сме отнесли срещите 
лице в лице. Към виртуалните контакти сме отнесли използването на социални платформи (сайтове за 
социални мрежи, форуми и др.). Включихме и професионалния, и личния живот с цел да проверим 
мястото на реални и виртуални контакти поради спецификата на функциите на идентичността. Всички 
функции на идентичността се отнасят не само до личната сфера, но засягат и професионалната сфера. 
Идентичността като психосоциална структура обхваща всички жизнени сфери – професия, приятелски и 
интимни връзки, светогледна позиция и т.н. Именно поради тази причина се опитахме да внесем 
разграничение във начина на структуриране на времето за реални и виртуални контакти по отношение на 
хората, с които се работи и по отношение на личните приятелства. Разграничението е до голяма степен 
условно, предвид факта, че някои задълбочени и доказани във времето приятелства са изнесени 
единствено във виртуалното пространство поради чисто географски причини – заминаване и живеене в 
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друга държава. Тези представителни условности затрудняват допълнително възможността за коректно 
разграничаване на реалните от онлайн контактите, които и без друго вървят паралелно поради леснотата 
и удобството, предоставяни от компютърните технологии. В обобщеното представяне на резултатите сме 
представили сумираните данни спрямо общото количество време, отделяно от изследваните лица за 
поддържане на реални и на виртуални контакти, т.нар. структуриране на личното време. 

 
Изследвани лица 
Изследвани са 257 лица на възраст 30 – 50 години (156 жени и 101 мъже, средна възраст 35,8 

години). Ориентирали сме се към тази възрастова група, защото предполагаме, че поради факта, че това 
е активна възраст за професионална и лична реализация, в нея функциите на идентичността и степента 
им на изразеност ще бъдат най-ясно представени. В активна възраст въпросите, свързани с оптималната 
идентичност, имат най-голямо значение и отразяват влиянието както на идеологическата сфера 
(професия, лични възгледи) сфера, така и на интерперсоналната сфера (приятелски и лични контакти), 
които са с еднаква степен на значимост. 
 

Методи 
Използвана е авторска методика. В първата част е включена количествена интервална скала за 

измерване на времето, отделяно всеки ден за реални и виртуални контакти. Интервалната скала е 0 – 1 ч, 
1 – 2 ч, 2 – 3 ч и т.н. Скалата се отнася за структуриране на времето за двете форми на общуване. При 
включването бяхме водени от идеята да проверим дали количеството отделяно време, т.е. личното 
структуриране на времето за реално и виртуално общуване, има връзка с изразеността на функциите на 
идентичността. 

За функциите на идентичността е използвана скала за измерване на функциите на идентичността 
с 5 подскали, по една за всяка функция на идентичността и 5–степенна скала за отговор никога, рядко, 
понякога, често, винаги [4]. Образуваните от айтемите променливи за петте функции на идентичността 
са с висока степен на надеждност и коефициенти на Кронбах .70 – .86. 
 

Хипотези на изследването 
Допускането ни е, че по-голямата част от хората ще отделят относително еднакво време за 

поддържането на онлайн и офлайн контакти в ежедневието си. 
Очакваме предпочитания начин на структуриране на времето за виртуални и реални контакти да 

има връзка със степента на изразеност на функциите на идентичността. 
Не очакваме да има полови или възрастови различия по отношение на функциите на 

идентичността и структурирането на времето. 
 

Резултати 
Общите резултати показват, че изследваните лица отделят средно по 3 часа на ден за реални и 

виртуални контакти. Не се отграничиха полярни групи от респонденти, които посвещават времето си 
основно на реални или основно на виртуални контакти. На фиг. 1 е представено процентното 
разпределение на изследваните лица според начина им на структуриране на времето. 
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Фигура 1. Процент лица според структуриране на времето за реални и виртуални контакти 

(χ2 = 23,0; р<0,05) 
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Не се наблюдава силно разминаване в структурирането на времето с изключение, че по-малко 

хора отделят до 1 час за виртуални контакти и повече отделят 2-3 часа за виртуални контакти в 
сравнение с реалните. Почти половината изследвани лица отделят 1-2 часа от ежедневието си за реални и 
за виртуални контакти. За реални контакти най-голяма част от изследваните лица отделят 1-2 часа на 
ден, следвани от тези, които отделят до 1 час на ден. За виртуални контакти най-голяма част от 
изследваните лица отделят също 1-2 часа на ден, следвани от тези, които отделят 2-3 часа на ден, а най-
малък процент отделят над 4 часа. И в двете групи предпочитаното време за комуникация е 1-2 часа. Два 
пъти повече са тези, които посвещават 2-3 часа на виртуални спрямо реални контакти. Не отчетохме 
значими различия по възраст и пол. 

Отчетени са положителни корелации между отделяното време както за реални, така и за 
виртуални контакти и всички функции на идентичността. 
 

Таблица 1. Корелации между функциите на идентичността 
и структурирането на времето (р< 0,05) 

Функции Реални контакти Виртуални контакти 
Структура ,595 ,557 
Цели ,523 ,521 
Личен контрол ,325 ,577 
Бъдеще ,425 ,415 
Хармония  ,443 ,255 

 
По отношение на функциите на идентичността също не отчетохме влияние на пола и възрастта. 
Структурирането на времето не оказва влияние върху функциите структура, цел и бъдеще. Този 

резултат изглежда напълно логичен и отговаря на предварителните ни очаквания. Усещането за себе си, 
или самоопределеността, се изграждат в реалния свят, а виртуалният вече е неразделна част от него. 
Именно поради тази причина структурирането на времето за реални и виртуални контакти не оказва 
влияние върху изграждането на идентичността. Отговорът на въпроса „Кой съм аз?” се постига както в 
реалната, така и във виртуалната среда. 

Усещането за цел и бъдеще също са свързани до голяма степен с начините и възможностите за 
себереализация. Това се свързва с информираността, създаваното усещане за много повече по обем, 
качество и разностранност на информацията, предоставяна и обменяна с помощта на социалните 
платформи. Ролята на виртуалната среда в случая е особено важна и има сходно значение с реалните 
форми на общуване. 

Значими разлики се отбелязват по отношение на начина на структуриране на времето и 
функциите на идентичността хармония и личен контрол. Отделянето на повече време за реални контакти 
е свързано с по-високи стойности на функцията хармония. Предпочитанието, като по-голяма част от 
време посвещавано на виртуални контакти, е свързано с по-високи стойности на функцията личен 
контрол (табл. 2). 
 

Таблица 2. Влияние на структурирането на времето върху функциите на идентичността 

Функции Средни стойности Т-стойност 
Личен контрол 
Реално общуване 
Виртуално общуване 

 
26,25 
31,12 

6,98; р=0,04 

Хармония 
Реално общуване 
Виртуално общуване 

 
29,53 
19,57 

10,24; р=0,03 

 
Хармонията се определя от споделеността и усещането за свързаност. Тези характеристики се 

отнасят предимно до реални контакти, защото при тях качеството и задълбочеността са много по-високи 
от тези, предоставяни от опосредстваната онлайн комуникация. Усещането за личен контрол от друга 
страна се управлява значително по-лесно с помощта на компютърните технологии. В случая 
възможността за поддържане на виртуални контакти очевидно създава в изследваните лица силно 
чувство, че могат да структурират жизнената си среда по начина, по който желаят по-лесно, с по-висока 
степен на предиктивност и изпълнимост. Това води до засилено усещане за контрол върху живота като 
цяло. 



64 

В допълнение на отчетеното влияние върху тези функции, се потвърди и очакването ни, че с 
нарастване на количеството време, отделяно за поддържането на една от двете форми на общуване, 
нарастват и стойностите на функциите на идентичността (табл. 3 и табл. 4; фиг. 2 и фиг. 3). 

Таблица 3. Средни стойности на функцията хармония в зависимост от начина на структуриране 
на времето за реални и виртуални контакти 

Хармония (средни стойности)    
 0-1 час 1-2 часа 2-3 часа 3-4 часа >4 часа 

реални контакти 24,36 25,37 27,38 28,51 30,01 

виртуални контакти 20,16 20,02 18,56 17,52 15,1 
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Фигура 2. Нарастване на стойностите на функцията хармония спрямо времето 

отделяно за реални контакти 

Таблица 4. Средни стойности на функцията личен контрол в зависимост от начина 
на структуриране на времето за реални и виртуални контакти 

Личен контрол (средни стойности)   
 0-1 час 1-2 часа 2-3 часа 3-4 часа >4 часа 

реални контакти 24,50 25,00 26,58 27,36 28.90 

виртуални контакти 30,19 30,58 31,45 32,01 32.24 
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Фигура 3. Нарастване на стойностите на функцията хармония 

спрямо времето за реални контакти 
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Обсъждане 
Потвърждава се отчетената вече тенденция, че виртуалното и реалното общуване в съвременния 

свят са не взаимопротивопоставени, а напротив – взаимодопълващи се. Идентичността се изгражда в 
среда, в която и двете форми на общуване са както необходими, така и неразделна част от ежедневието 
ни. В допълнение на предишни наши резултати, според които Фейсбук предоставя възможност за 
количествено увеличаване и неангажираност на социалните контакти за сметка на изграждането на по-
задълбочени, интензивни и доверителни връзки [5], резултатите и от това изследване демонстрират, че 
независимо от характера на контактите виртуалната комуникации има важна роля за цялостното 
изграждане и поддържане на идентичността. Функциите на идентичността цел и бъдеще, както и 
структура на Аз-а, се поддържат в сходна степен както в реална, така и във виртуална среда. Усещането 
за личен контрол и структуриране на живота се стимулира повече от социални контакти във виртуалното 
пространство, докато функцията хармония се реализира и поддържа основно чрез общуване лице в лице. 
С други думи, „оптималната” идентичност се поддържа благодарение на улесненията и предимствата, с 
които виртуалната комуникация допълва реалната. 
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ПРОМЕНЕНИ СЪСТОЯНИЯ НА СЪЗНАНИЕТО ПРИ НЕСТИНАРИ 

И ПУБЛИКА – СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ 
 

ВЕСЕЛА ВАНЧЕВА 
докторант по обща психология, Институт за изследване на населението и човека – БАН 

 
Резюме: Днес публиката е един от основните участници в традиционния нестинарския обред, извършван в с. 
Българи в деня на Св. Константин и това води до определени изменения в самия обред и неговия смисъл. 
Целта на това съобщение е да установи дали днес публиката, която присъства на обредния нестинарски 
танц в жарава, преживява променено състояние на съзнанието или то е привилегия единствено на самите 
нестинари. Психофеномонологичният подход към съзнанието и създадената в неговите рамки методика 
(Pekala, 1991) е единна база за сравнителен анализ на преживяванията на две групи участници в 
традиционния нестинарския обред – нестинари и публика. Анализирани са основните характеристики на 
съзнанието при нестинари и наблюдатели по време на нестинарския танц в жарава. Особено внимание е 
обърнато на факта, че и нестинари и наблюдатели описват субективни преживявания, не характерни за 
ежедневното им будно състояние на съзнанието, като показват различна степен на промененост на 
отделните характеристики на съзнанието. Обосновано е заключението, че всяка от групите се отличава със 
свой специфичен патерн/модел на промененост на съзнанието и специфична сила/дълбочина на 
преживяването. 

 
Nowadays the audience is one of the main participants in the traditional nestinari ritual performed annually on the day of 
St. Konstantin and Helen in the village of Bulgari and thus brings about certain transformations in both the ritual and its 
meaning. This presentation aims at discussing the fact that the spectators at the Nestinari ritual fire dance may 
experience certain alterations of consciousness while watching the nestinari fire dance. The psychophenomenological 
approach to consciousness and the methodology designed within its scope (Pekala, 1991) serve as a common basis for 
comparative analysis of the experiences of the two groups of participants in the traditional nestinari ritual – nestinari fire 
dancers and spectators. Analyzed are the main characteristics of consciousness of both groups during the nestinari fire 
dance. Special attentions is paid to the fact that both nestinari and spectators report subjective experiences that do not 
occur in their everyday waking state of consciousness and that they show different degree of alteration of the 
characteristics of consciousness. The conclusion drawn is that each of the two groups has its own specific pattern of 
alternation of consciousness as well as its own specific depth of experience. 

 
Основните участници в съвременната нестинарска обредност са нестинарите и публиката, които 
ежегодно присъстват заедно на най-големия нестинарски празник Св. Св. Константин и Елена в с. 
Българи на 3 юни. Съвременните нестинари, т.нар.”неофити в нестинарството” [2], идват от села и 
градове, в които не е запазена нестинарската традиция и част от тях работят като професионални 
огнеходци, но категорично разграничават силата и характера на преживяванията си по време на играта в 
огън на деня на Св. Св. Константин и Елена в с. Българи от тези по време на професионалните си 
ангажименти по събори и заведения. Публиката, която наблюдава нестинарите днес, като цяло 
допринася за огражданяването и модернизирането на нестинарския обред и превръщането му в културна 
ценност при неизбежното избледняване на сакралния му смисъл [1]. Част от зрителите, обаче, са водени 
от очакване за мистично преживяване по време на нестинарския танц в жарава и съзнателно се стремят 
към максимално потапяне в атмосферата на обреда и съпреживяване с нестинарите. 

Изследването на субективните преживявания на нестинари и зрители по време на танца в жарава 
дава възможност да се определи наличието на промяна в тяхното ежедневно будно състояние на 
съзнанието. Количественото и качествено характеризиране на тази промяна се извършва посредством 
прилагането на психофеноменологичен подход, разработен от Пекала [3, 5]. Психофеноменологичният 
подход позволява обстойно оценяване, количествено измерване и статистическо представяне на 
обикновени и променени състояния на съзнанието. Различава се от интроспекцията и 
феноменологичната психология по това, че се стреми да опише съдържанията на съзнанието, 
използвайки традиционни психометрични средства и статистически анализи. Този подход включва 
ретроспективно феноменологично оценяване на сравнително кратки стимулни условия, за да 
охарактеризира различни субективни процеси като вътрешни образи, когнитивни процеси, емоции и др. 
Изследваните лица са поставени при кратко стимулно условие, след което са помолени да 
охарактеризират преживяванията си ретроспективно с помощта на самооценъчен въпросник за 
измерване феноменологията на съзнанието ВИФС [5]. Стимулните условия, в които е използван 
въпросникът включват хипноза, прогресивна релаксация и дълбоко коремно дишане [4, 5], огнеходство 
[6] и др. Въпросникът позволява субективният опит да бъде представен количествено чрез 53 айтема, 
всеки от които има по две твърдения, разделени от 7-степенна скала от Ликертов тип и да бъде 
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феноменологично измерен по отношение на интензитет и патерн посредством следните 12 дименсии и 
14 субдименсии: 

1) Положителни емоции ПЕ (радост, сексуална възбуда, любов) – „Бях изпълнен с въодушевление и 
радост. 0123456 Не изпитах никакви чувства на въодушевление или радост.” 

2) Отрицателни емоции ОЕ (гняв, тъга, страх) – „Почувствах се много тъжен/а. 0123456 Не изпитах 
никаква тъга.” 

3) Променени преживявания ПП (телесна представа, усещане за време, възприятие, приписване на 
смисъл;) – „Имах преживяване, което бих определил/а като силно религиозно, духовно или 
изключително. 0123456 Нямах преживяване, което бих определил/а като религиозно, духовно или 
изключително.” 

4) Вътрешни образи ВО (количество, яркост) – „Нямах никакви или почти никакви вътрешни образи. 
0123456 Преживяването ми се състоеше почти изцяло от вътрешни образи.” 

5) Внимание ВН (насоченост, абсорбция/погълнатост) – „Вниманието ми беше изцяло насочено към 
заобикалящата среда. 0123456 Вниманието ми беше изцяло насочено към собствените ми 
преживявания.” 

6) Себе-осъзнатост СО – „През цялото време бях в съзнание и с ясна представа за себе си. 0123456 
Загубих представа за себе си.” 

7) Променено състояние на осъзнатост ПО – „Бях в състояние на съзнанието, което не беше по-
различно или необичайно от обикновено. 0123456 Бях в изключително необикновено състояние на 
съзнанието.” 

8) Вътрешен диалог ВД – „Говорех си наум известно време. 0123456 Изобщо не си говорех наум.” 
9) Рационалност РА – „Като цяло мислите ми бяха ясни и подредени. 0123456 Като цяло мислите ми 

бяха объркани и замъглени.” 
10) Волеви контрол ВК – „Контролирах мислите и образите, които идваха в съзнанието ми. Аз 

решавах какво да мисля или да си представям. 0123456 Образите и мислите изникваха в 
съзнанието ми без моя намеса.” 

11) Памет ПА – „Спомените ми за преживяното са изключително ясни и живи. 0123456 Спомените ми 
за преживяното са изключително неясни и объркани.” 

12)  Възбуда В – „Мускулите на тялото ми бяха много напрегнати и сковани. 0123456 Мускулите на 
тялото ми бяха съвсем отпуснати.” 

 
Надеждност за ВИФС. 
Пекала [5] установява алфа коефициент за стимулно условие „седене спокойно с отворени очи” (ОО) 
за всички главни дименсии .82 (варира от максимална стойност . 92 за субдименсията сексуални 
преживявания до минимална стойност .69 за дименсията променено усещане за време). Алфа 
коефициентът на стимулно условие „седене спокойно със затворени очи” (ЗО) за всички главни 
дименсии е .76. Алфа коефициентът на стимулно условие „хипноза” (ХИ) за всички главни дименсии е 
.80. Алфа коефицентите са базирани на корелации между айтемите и показват стабилност на главните 
дименсии на съзнанието, мерени от ВИФС. 
Алфа коефициентите на трите стимулни условия за субдименсиите са по-ниски, което показва по-
ниска стабилност на дименсиите на съзнанието, мерени от тях. Те са съответно ОО .82, ЗО .73 и ХИ 
.67. 
 
Полови различия. 
Пекала [5] регистрира различия във феноменологичния опит между мъже и жени, измерени за всички 
дименсии на съзнанието по ВИФС. При ниво на значимост 0.05 жените (n =68) описват значително по-
голямо количество вътрешни образи, по-голяма яркост на образите и по-голяма насоченост на 
вниманието навътре към себе си в сравнение с мъжете (n=42). 
 
ВИФС за български условия. 
Въпросникът ВИФС е адаптиран за български условия и използван при стимулно условие нестинарски 
обреден танц в жарава в деня на най-големия нестинарски празник Св. Св. Константин и Елена в с. 
Българи. Изследваните лица, които включват група наблюдатели и група нестинари, са помолени да 
опишат субективните си преживявания по време на танца в огъня в ретроспекция посредством 
двойките твърдения от ВИФС. 
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Графика 1. Данни за група нестинари и група наблюдатели (n1=6, n2=6) при експериментално 

условие танц в жарава (теренни изследвания 3 юни 2010 с. Българи) 
 

Анализ на резултати по Т-тест за независими извадки при сравняване на двете групи изследвани 
лица за експериментално условие танц в жарава. 
1. Статистически значими разлики между двете групи изследвани лица са установени по следните 

дименсии: променени преживявания (ПП), внимание (ВН), себе-осъзнаване (СО), променено 
осъзнаване на заобикалящата среда (ПО), рационалност (РА), волеви контрол (ВК), памет (ПА), 
вътрешен диалог (ВД); (съответно ПП t = 2,33 p = 0,04; ВН t = 3,32 p = 0,02; СО t = -2,808 p = 0,03; 
ПО t = 4,02 p = 0,002; РА t = -3,597 p = 0,01; ВК t = – 4, 951 p = 0,001; ПА t = -2,857 p = 0,02; ВД t = 
-3,467 p = 0,006;) 

2. Не е установена статистически значима разлика между двете групи по дименсиите положителни 
емоции (ПЕ), отрицателни емоции (ОЕ), вътрешни образи (ВО), телесна възбуда (В) (ПЕ t = 0,931 
p = 0,37; ОЕ t = -0,973 p = 0,35; ВО t = 0,698 p = 0,5; В t = -0,142 p = 0,890). 

3. Нестинарите показват по-висока средна стойност от наблюдателите по дименсиите променени 
преживявания, внимание, променено осъзнаване на заобикалящата среда ПП (3,400), ВН (5,833), 
ПО (4,783) и по-ниска средна стойност от публиката по дименсиите себе-осъзнаване, 
рационалност, волеви контрол, памет, вътрешен диалог СО (2,400), РА ( 2,267), ВК (1,483), ПА 
(2,650), ВД (0,500). 

4. Публиката показва по-ниска средна стойност от нестинарите по дименсиите променени 
преживявания, внимание, променено осъзнаване на заобикалящата среда ПП (1,817), ВН (3,267), 
ПО (1,600) и по-висока средна стойност от нестинарите по дименсиите себе-осъзнаване, 
рационалност, волеви контрол, памет, вътрешен диалог СО (5,150), РА (5,417), ВК (4,333), ПА 
(5,133), ВД (3,250). 

 
Обобщение на резултатите 
• В сравнение с наблюдателите нестинарите показват по-силно променени преживявания (на 

собствената телесна представа, възприемането на света, усещането за време и приписването на 
смисъл), по-силно променено осъзнаване на заобикалящата среда, по-силна концентрация и 
насоченост на вниманието навътре. 

• В сравнение с наблюдателите при нестинарите е налице по-слабо себе-осъзнаване, намалена 
рационалност и логичност в мисленето, по-слаб волеви контрол над мисли, внимание и вътрешни 
образи, повече пропуски в спомените за преживяното, почти отсъства вътрешен диалог. 

• Наблюдателите в сравнение с нестинарите показват наличие на по-активен вътрешен диалог, по-ясен 
спомен за преживяното, по-силна рационалност и логичност в мисленето, по-ясно себе-осъзнаване, 
по-добър волеви контрол над внимание, мисли и вътрешни образи. 

• При наблюдателите в сравнение с нестинарите е налице слабо променено осъзнаване и слабо 
променени преживявания (на собствената телесна представа, възприемането на света, усещането за 
време и приписването на смисъл), по-слаба концентрация и насоченост на вниманието навън. 

 
На базата на резултатите на двете групи по 12те дименсии на ВИФС за стимулно условие танц в жарава 
по време на традиционния нестинарски празник Св. Св. Константин и Елена в с. Българи могат да се 
оформят профили на състоянието на съзнанието при двете групи изследвани лица – нестинари публика. 
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Нестинарите по време на танца в жарава са в състояние на съзнанието, което се характеризира 
със силно променено осъзнаване на заобикалящата среда, средно променени представа за собственото 
тяло, възприятие на цветовете, формите и перспективата, средно изменено усещане за хода на времето и 
средно силно преживяване на необикновен смисъл. Характерна е много силна концентрация и 
насоченост на вниманието навътре. Налице са слаби положителни емоции на радост и любов, липсват 
сексуални преживявания и отрицателни емоции. Нестинарите показват слабо себе-осъзнаване, 
значително намалена рационалност и логичност в мисленето, силно понижен е волевият им контрол над 
мисли, внимание и вътрешни образи, имат множество пропуски в спомените за преживяното, липсва 
вътрешен диалог. 

Публиката по време на танца в жарава е в състояние на съзнанието, което се характеризира със 
слабо променено осъзнаване на заобикалящата среда и слабо променени представа за собственото тяло, 
възприятие на цветовете, формите и перспективата, слабо променено усещане за хода на времето и малка 
промяна в преживяването на необикновен смисъл. Характерна е средно силна концентрация на 
вниманието и насоченост навън. Налице са слаби положителни емоции на радост и любов, липсват 
сексуални преживявания и отрицателни емоции. Наблюдателите показват силно себе-осъзнаване, висока 
степен на рационалност и логичност в мисленето, сравнително висок волеви контрол над 
мисли,/внимание и вътрешни образи, много ясни спомените за преживяното, средно активен вътрешен 
диалог. 

 
Заключение 
Различията в двата профила са очаквани и отразяват различната позиция на двете групи в обредния танц 
в жарава, а именно тази на основно действащо лице – нестинарите и на съпричастен или 
незаинтересован наблюдател – публиката. Най-големи са разликите в интензивността на преживяванията 
по дименсиите, свързани с наличието на активен и централен за психичното функциониране Аз, 
действащ при будно ежедневно състояние на съзнанието.Тези дименсии, а именно себе-осъзнаване, 
рационалност на мисленето, волеви контрол и вътрешен диалог в максималните си стойности 
характеризират обичайно, будно и активно съзнание. И при двете групи изследвани лица максимални 
стойности не се наблюдават, което свидетелства за състояние на съзнанието различно от ежедневното. 
Наличието на стойности различни от нула по дименсиите променени преживявания и променено 
осъзнаване, показват необичаен за будното ежедневно състояние опит, който и двете групи изследвани 
лица регистрират. 
Наличието на разлика от обичайното състояние на съзнанието при групата наблюдатели се обяснява с 
нагласата, с която идват на нестинарския празник. Тази група от публиката е мотивирана да търси 
мистични преживявания и е настроена да бъде максимално съпричастна към състоянието и играта на 
нестинарите. При други наблюдатели, които идват на нестинарския събор, водени от любопитство, 
търсене на атракция или по случайност, се очаква липса на съществени разлики в състоянието на 
съзнанието по време на танца в жарава и ежедневното будно състояние. Разграничаването на различни 
типове групи наблюдатели на нестинарския танц в деня на Св. Св. Константин и Елена е възможно на 
база различната мотивацията и нагласа, с която идват на празника. Изследването на субективните 
преживявания на различните групи наблюдатели посредством психофеноменелогичния подход се очаква 
да открои наличието на специфични групови профили на състоянията на съзнанието на наблюдателите. 
 Предмет на бъдещи изследвания е установяването на типовете групи публика, които посещават 
нестинарския празник и наблюдават танца в жарава в деня на Св. Св. Константин и Елена в главните 
нестинарски села, които ежегодно се извършват традиционни обредни действия Българи и Стоманево. 
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МИСТИЧЕН ОПИТ В ПСИХОЛОГИЯТА. ИДЕИТЕ ЗА МИСТИЧНИЯ ОПИТ В 
ЗАПАДНАТА ПСИХОЛОГИЯ И ФИЛОСОФИЯ В РАБОТИТЕ НА К.Г.ЮНГ 

 
СВЕТЛАНА ВЕЛКОВА 

РЦПИОВДУСОП, Асоциация за рехабилитация на зависими „Солидарност” 
 

Резюме: Мистичният опит е особен опит на преживяване на реалността, в която може да се осъществи 
човешкото съществуване. Изразяването на мистичния опит е исторически и културно опосредствано, 
въпреки че този опит по дефиниция е отвъд всеки исторически и културен контекст. Настоящата 
разработка има за цел да проследи идеите за мистичния опит в работите на К.Г.Юнг и мястото на 
мистическия опит в оптиката на модерната психология. Очертава се приложимостта на идеята, че 
уникалната индивидуалност на човека може да бъде разбрана чрез всекидневния живот, ако това знание бъде 
допълнено от системно себеизследване, от вътрешното търсене, достигащо до най-дълбоките пластове на 
човешката психика. 

 
Abstract: The mystical experience is a special experience of the reality, which can be carried out in human existence. The 
expression of mystical experience is historically and culturally mediated, although this experience by definition is beyond 
any historical and cultural context. This paper aims to trace the idea of mystical experience in the work of C.G Jung and 
the place of mystical experience in the optics of modern psychology. Outlines the applicability of the idea is that the 
unique human personality can be understood by everyday life, if this knowledge is complemented by systematic self-
questioning, by inner demand, reaching the deepest layers of the human psyche. 

 
Изследванията и размишленията върху мистичния опит, независимо от това каква теоретична 

рамка се използва от различните автори, са все по-широко разпространени. От една страна това би могло 
да се дължи на силния интерес и очарование от Изтока, а от друга би могло да се тълкува и като реакция 
срещу материализма и консуматорското отношение на западната цивилизация, придружено от един 
поглед насочен към ориенталския свят, така силно пропит от ценностите на духовния и религиозен опит. 
Би могла да се проследи хипотезата, че интересът към мистиката в късната модерност е симптом за 
някои трансформации в съвременната култура, които са реакция на доминиращата рационалистка 
парадигма в нея. От една страна загубата на религиозно чувство в западната традиция и следователно на 
чувството за случайност на човека, доведоха до претенциите човека да разполага напълно със себе си, с 
живота си и със смъртта си. В този смисъл „завръщането” на мистиката заслужава сериозно изследване. 

Изследванията на мистичните феномени като опит да се определи сакралното и неговото място в 
секуларния свят изживяват ренесанс към XX-ти век с оглед на определени психологически аспекти, 
които се опитват да разчетат този опит като отчуждение, като средство за трансформация, като 
самолечение на структурите на съвестта в оптиката на модерната психология. Модерността изважда 
мистическия опит от религиозната сфера и го поставя в сферата психопатологичното. Това особено 
добре личи в интерпретацията на Зигмунд Фройд, който гледа на мистическия опит през призмата на 
биологизма. За него мистичният опит и религията като цяло е сведена до колективна невроза. 
Интерпретациите на мистическото на У.Джеймс и К.Г.Юнг, са по внимателни и се отказват от директния 
редукционизъм като описват мистичния опит като особен опит на преживяване на реалността, в която 
може да се осъществи човешкото съществуване. Доколкото това не е халюцинация, а определен опит в 
реалността, то този опит подлежи на научно изследване. 

Религиозно и научно се вплитат по странен начин в оформянето на съвременните западни 
представи не само за живота, но и за действителността и мястото на човека в нея. Акцент в настоящата 
разработка е мястото на мистичния опит в западна традиция в работите на К.Г.Юнг, като се открои 
парадоксалния характер и настъпващите промени при срещата с мистиката. В тази традиция 
изследването на субективността трябва да се схваща като процес на разкриване съществуващото 
многообразие на гледни точки върху определена тема. Изследването на мистиката е преди всичко 
изследване на конкретни мистични образи и опити. Опитът въвлича цялата личност, същественото е как 
го преживява тя, какво е нейното отношение, значението, което му придава, израстването, промяната на 
Аз-а в този опит, в това „върхово преживяване”. 

Думата „мистика” отдавна е загубила всяко конкретно значение. Най-често днес за мистично се 
смята всичко ирационално, свързано по един или друг начин с религията. Често говорим за мистика, 
когато става въпрос за духовни търсения. Но какво означава това? Ето отговорът на Юнг – „Въпрос: Как 
вмествате мистиката във вашата схема? К.Г.Юнг: Би трябвало първо да дефинирате какво разбирате под 
мистика. Да допуснем, че имате предвид хора, които имат мистичен опит. Мистиците са хора с особено 
жизнеспособно познание на процесите в колективното несъзнавано. Мистичният опит е познаването на 
архетипите. (К.Г.Юнг, „За основите на аналитичната психология”) 
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Мистичният опит в най-широкия смисъл на думата е свръхсетивен опит, с който се постига 
знание за недостъпна чрез възприятията, сетивата, интроспекцията реалност. Съгласно определението на 
К.Г. Юнг, принципът на съзнателния живот е: „Nihil est in intellectu, quod non antea fuerit in sensu” (В ума 
няма нищо, което преди това не е било в сетивата – буквално „в сетивото“). Докато принципът на 
несъзнаваното пък е автономността на самата психика, която в играта на своите образи отразява не 
света, а самата себе си, въпреки че за да направи разбираеми тези образи, използва изобразителните 
възможности, които ѝ дава светът на сетивата.[21] Парасетивни, аномални опити като видения, 
телепатия, ясновидство и други се изключват от мистическия опит, защото те са познание на достъпни за 
сетивата и интроспекцията реалност като бъдещи събития, мисли и пр. 

Въпреки силният интерес към теми свързани с мистицизма, все още не може да се даде 
еднозначно определение или еднозначен отговор на въпроса: ”За какво всъщност става въпрос, когато 
говорим за мистика?” В предговора към 12-тото издание на своя класически труд „Мистицизъм” 
Евелин Ъндерхил пише, че първоначално мистичния живот „би трябвало да се търси в онтологията … . 
Но реалното утвърждаване на този живот произтича не в мимолетния опит и даже не в 
трансформираната индивидуалност на субекта, но в постигането от субекта на метафизичния 
Обект.” [26] Под “метафизичен Обект” тук се подразбира „Абсолют”, „Чисто Битие”, 
„Божествено Битие”, „Образ Божий”, с други думи абсолютното Битие. Доколкото става дума за 
безусловното Битие, то за неговото постигане трябва да изчезнат всички условия. Състояние, в което 
всичко изчезва и се явява абсолютното Битие, обикновено се нарича мистично. 

Но това не е всеобща дефиниция. Всеки мистичен опит е до голяма степен (въпреки 
автономността си) исторически, религиозно, културно обусловен. Мистичният опит – това е особен опит 
на преживяване на реалността, в която може да се осъществи човешкото съществуване. Опитът е преди 
всичко преживяването на конкретна реалност, на събитие което има определена стойност за 
преживяващия го. Това е най-общо начина, по който човек схваща действителността като налична. 
Разнообразните форми на мистиката идват както от различните форми, които взима този опит, така и от 
различните схващания за божественото в различните религии или духовни полета. Както отбелязва 
К.Г.Юнг, господстващите в света религии съдържат познание, което отначало е било скрито, и обясняват 
тайните на душата чрез величествени образи. … Това, че хората се подчиняват на тези вечни образи, е 
напълно нормално, те са за това. Те трябва да привличат, да убеждават, да омагьосват и да обсебват. 
Произхождат от първичния материал на откровението и отразяват винаги уникално преживяване на 
божествеността. Ето защо те винаги предизвикват у човека предчувствие за божественото, като в същото 
време го предпазват от непосредственото му преживяване. [15] 

Изучаването на мистиката е свързано с изучаването на конкретни мистични опити и фигури. 
Поради това мистиката е и език – тя е артикулираното преживяно, а не само случващото се вътре в 
мистика. Мистицизмът е явление, което е изпълнено с много нюанси, както лингвистични, така и 
метафизични. В мистичния опит, който е езиково описан, има много неологизми, странни вербални 
конфигурации, езикови игри и други. Тази трудност пред езика, с който се описват мистичните 
феномени, подчертава в предговора на книгата си „Метафизиката на мистицизма” Джеофри Мондело: 
„Философията, както можете да се уверите, изисква строг език, определен синтаксис, а това е абсолютно 
противоположното на неясните и често твърде общи понятия, които са присъщи на феномена на 
мистичния опит. Строгият език, с който си служи философията, може да се окаже твърде трудно 
преодолима преграда, за да се разкрият, да се проявят проницателността и фината деликатност, които 
неизбежно възникват при внимателното проучване на мистиката; ето защо понякога тази терминология 
ще се срещне с нашия плах опит да изразим с езика, това което става разбираемо само достигайки 
предела на самия език ”. [23] 

Несъстоятелността на думите винаги се изтъква. Мистичният език е най-близък до поезията, 
защото се откриват забулени и трудно видими връзки между нещата. В опита със свещеното мистикът е 
отвъд езика, отвъд сетивното. Затова, когато все пак го ползва, мистикът търси да доведе езика до 
неговите максимални възможности. Мистичният език обхваща биографски данни, писане на 
стихотворения, произнасяне на молитви и други. Винаги се акцентира обаче върху несъстоятелността на 
думите, с които трябва да се изрази неизразимото. 

Мистичното се преживява за малко – след него мистикът се връща в религиозния си контекст, в 
историята и чрез граматиката, реториката, символизма на приетия религиозен опит (контекст) описва 
неописуемото, до което се е докоснал. В това е цялата драма на европейската мистика: мистичният опит 
като опит на неизразима трансцендентност или опит на душата на собствената ѝ основа. 

И все пак, както подчертава Уилям Джеймс: „Свидетелствата на мистиците се отличават с едно 
неизменно единодушие, което би трябвало да накара критиците да спрат за момент и да се замислят 
върху това”. [4] Това единодушие може да се забележи в общовалидните мистични метафори: тъмнина 
(като Божествена светлина), планински връх, облак, стълба, градина, изба, замък/крепост, тайната стая 
на бракосъчетанието, път, огледало. Ключова и обща черта на мистичния опит е и пасивността, която се 
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открива в езика, с който си служат мистиците, чрез често използваните страдателни форми на 
сказуемото. Но различия въпреки това съществуват, в зависимост от конкретния религиозен и културен 
контекст на мистика. 

Джеймс стига до извода, че мистичната истина може да бъде произнесена само от музиката. 
Авторът допълва, че много мистични писания действително малко се различават от музикални 
композиции. Музиката е стихия, тя ни дава онтологични познания. [4]Може би наистина има резон в 
мисълта, че въпреки специфичните различия в структурата и терминологията на опитността на 
мистиците от различните културни и религиозни пластове, те всички говорят всъщност под 
повърхността на един и същи език, защото идват от една обща страна. Това обаче на пръв поглед далеч 
не е така очевидно, затова и сравненията между западния и източния опит би трябвало да дадат отговор 
на тази хипотеза. 

Идеите на Джеймс и интересът към религиозната тематика в психологията намират своето 
естествено продължение в трудовете на основоположника на аналитичната психология, швейцарския 
психолог и философ Карл Густав Юнг, който неизменно е повлиян от развиващата по него време 
своите идеи психоанализа. Всички истински мистици познават, чувстват, говорят за една и съща 
висша реалност, с която са влезли в съприкосновение. Често трагично за самия него, мистикът трябва 
да слезе от тази висша реалност и впримчен отново в традицията и историята, във времето и 
пространството, трябва да изрази неизразимото. Юнг описва това по следния начин: „Тъй като 
архетиповете като всички нуминозни съдържания са относително автономни, те не могат да бъдат 
интегрирани с прости рационални средства, а изискват определена диалектическа процедура, реално 
контактуване с тях, често провеждано от болния под формата на диалог.” [15] 

Психологичният интерес към мистиката особено се задълбочава с появата на психоанализата: 
на първо място Юнг, но и фройдистката перспектива, която вижда в мистиката най-вече начин 
индивидът да се справи с несъзнаваната си хистерична структура и крайните цели на своето желание. 
Вярата според традицията на психоанализата се състои в това, да прокара, да начертае нещо реално, 
в получаване и даване, което изисква минимум доверие. 

Така или иначе опитът трябва да бъде описан от гледна точка на преживяващия го, едно и също 
събитие може да бъде описано по два съвсем различни начина от два различни субекта. Естествено, не 
само последвалите описания, но и самият мистичен опит до голяма степен формиран от културата, 
религията, в която израства мистикът. Индусът, например, няма мистичен опит, който после да описва с 
езика и символите на индуизма, но неговия опит е до известна степен предпоставен от индуисткото 
схващане за брахман, както и това на християнския мистик за Исус, Троицата и пр. 

Мистичният опит винаги е резултат от вървене по пътища, които вече са прокарани и това, което 
е прочетено, научено, срещнато по тези пътища вече изпреварва, предизвестява самия опит и трябва 
внимателно да се проследи връзката. Например, християнските мистици казват, че имат опит на 
единение с Бога. Индусите, че в техния опит индивидуалният аз е идентичен с Брахман или световния аз. 
Будистите не говорят за Бог или за световен аз, въобще няма върховно същество при тях. Разликите във 
вярванията и интерпретирането на опитите са налични, макар и да са основани на мистичното 
преживяване. Това, което представлява интерес от психологична гледна точка обаче, е конкретното 
взаимоотношение между опита и неговата интерпретация. 

Опитът е преживяване на наличното, на тук присъстващото. Общото в мистичните феномени е, 
че при тях става дума за непосредствено улавяне на обекта, на случващото се, интуиция (отварянето на 
нашия разум към това, което го надхвърля). „Така вярата, дарът Божии, макар да няма опората си в 
разума, не би могла по никакъв начин да се откаже от него. По същия начин е необходимо разумът да 
получава силата си от вярата, за да се отправя към цели, с които не би могъл да достигне сам по себе си.” 
[7] 

Да познаеш нещо, означава да го приемеш в душата си. Истинското знание е интуитивно, а не 
дискурсивно. Изцяло, отведнъж, чрез озарение познава мистикът (защото душата му е понесла печата на 
божественото), за разлика от мъдрецът, който размишлява, съмнява се. Мистическият опит на 
присъствието и единението не е само привилегия на християнския свят. Опитността на мистика е 
универсално явление, което можем да открием както в исляма, така и в юдейството и в големите източни 
религии. Разбира се, тази универсална опитност не е безвъпросна и шаблонна. Наблюдават се немалко 
различия.Ето защо религиозното преживяване не е „ненормално”, а парадоксално. Акцентът тук е върху 
вътрешния опит, върху религията като опит на душата. От където и големият интерес на психолозите 
към мистичните феномени. 
В една от книгите си Юнг дава обяснение на тази парадоксалност, с обяснението на архетипа на 
значението: „Човешкото тълкуване не успява, защото възниква бурна житейска ситуация, която отказва 
да се съобрази с някое от традиционните значения, които ѝ се приписват. Това е момент на колапс. … 
Това е капитулация на нашите собствени сили, не изкуствено желана, а наложена ни от природата, не 
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доброволно подчиняване и принизяване, представено в морална дреха, а покорно и недвусмислено 
поражение, съпътствано от панически страх от деморализиране. Само когато всички опори и патерици са 
строшени и нищо не предлага даже и най-слабата надежда за сигурност, за нас става възможно да 
доловим един архетип, който дотогава е лежал скрит зад пълната със значение безсмислица, разигравана 
от анимата. Това е архетипът на значението също както анимата е архетип на самия живот. [15] 

Мистичните традиции изграждат по принцип техники на съзерцание, медитация и пр., които 
имат за цел разчупването, преобразуването на затвореното, самодостатъчно его. Мистичният опит е 
преди всичко пътуване, насочено към себе си. В тази връзка Юнг отбелязва, че който отива към себе си, 
рискува да се конфронтира със себе си. Той често е подчертавал, че душата е „християнска по природа" 
[10] и че конфронтацията с преживяването на Бога е най-фундаменталното, до което би могла да доведе 
неговата психология. 

С няколко изключения, например работата на Карл Густав Юнг, Роберто Асаджоли и Ейбрахам 
Маслоу (теорията за „върховите преживявания” (peak experience), западната психиатрия не признава 
духовността и дори не допуска идеята, че е възможно да съществува известна разлика между 
мистицизма и психозата. И наистина, ако по време на мистичния опит, у мистика имаше стремеж към 
задоволяване на собствената му невротична личност, независимо от конструкцията на характера му, то 
този опит щеше да може да чете като патология. Патологично е, ако се стремиш към единение със самия 
себе си. Но това не е мистичен опит. В западната традиция това е ясно изразено от Блез Паскал: 
„Единствено чрез Исус Христос познаваме не само Бог, но и себе си. Само чрез Него познаваме живота и 
смъртта. Извън Него не знаем какво представлява животът и смъртта, Бог и самите ние.” [9] 

Въпреки това не трябва да се забравя, че автентичният мистични опит не изключва от себе си, 
съществуване на естествени феномени в мистиците, било физиологически, било психически, които биха 
могли да бъдат приписвани на тяхната собствена психология. Ясно е че и тези хора които имат някаква 
психологическа неуравновесеност могат да имат автентични мистични феномени, които не произлизат 
от тази неуравновесеност. Но, тогава да бъдат описани и признати публично е по-трудно, въпреки са 
съвсем автентични. Във всеки случай, Юнг подчертава, че като психолог нищо не може да каже за 
възможността на Божието съществуване; той изследва само емпирично уловими религиозни 
преживявания, които тълкува като белег за това, че в човешката душа има „архетип на Бог” – 
първообраз, чиято конкретизация представляват многобройните образи на Бога. 

Ето защо в своите работи Юнг настоява за един феноменологичен подход в психологията: 
„Макар и днешното съзнание изглежда вече е забравило, че някога е имало психология, която не е била 
емпирична, всеобщата принципна позиция все още е подобна на предишната, която отъждествяваше 
психологията с теория за психичното. В академичния свят вече имаше нужда от онази драстична 
революция в методиката, тръгваща от Fechner1 и Wundt2, за да се изясни на научните среди, че 
психологията е област на практиката, а не философска теория. ... Но все още не може да се твърди, че 
феноменологичната гледна точка е проникнала във всички глави. Все още теорията играе навсякъде 
важна роля, вместо – както всъщност би трябвало да бъде – да бъде включена във феноменологията. [15] 

Голяма част от традиционната религия е свързана с вярване, че редовното ходене на църква в 
неделя и през празниците в западната традиция, казването на молитвата и слушането на проповедите са 
достатъчни, за да бъдат истински религиозни. Това фалшиво чувство, след това пречи на личностите да 
за започнат пътуването си към духовното откритие. Карл Густав Юнг изразява подобно становище (Jung 
1958). Според него основната функция на формализираната религия е да предпазва хората от директното 
преживяване на Бога. 

Ключова тема и обяснителен принцип в Аналитичната психология е идеята и хипотезата за 
колективното безсъзнателно. Тази идея за колективното безсъзнателно е лице на един доста широк 
възглед за психиката и тя предполага сътрудничество на психологията с множество науки. Според Юнг 
най-дълбоко в структурата на нашата психика съществува един пласт, едно съдържание, дори една 
глобална способност на мозъка, която има за източник опита на цялото човечество: това значи, че става 
дума за начина, по който хората от всички времена, епохи и култури са познавали, са вярвали, са 
реагирали на значими за човечеството фактори. (например: страхът и радостта – универсални реакции на 
хората от всяка култура). 

Юнг смята, че е открил в този най-долен пласт на колективното несъзнавано така наречените 
„архетипи”, т.е. първообрази на възможността за душевно формообразуване, вродени „patterns of 
behavior” (поведенчески образци), основни форми на фантазията, а същевременно Платонови идеи за 
човешко самопознание и светопознаване. Терминът „архетип” се появява още в писанията на Philo 
Iudaeus (De opificio mundi) във връзка с imago Dei (образът на Бога, лат.) в човека. Колективният опит е 
унаследен като потенциални възможности да преживяваме по определен начин и да реагираме на 
фактори, които имат значение за самите нас, тъй като психичното съществуване може да бъде разпозната 
единствено по наличието на съдържания, които могат да бъдат осъзнати. 
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Предполага се, че наред с мистичното и всички архетипни образи и импулси, в колективното 
несъзнавано е включително стремежът ни към за Бог, нашият копнеж по мистериозното и всичките ни 
свещени и земни инстинкти. Някои твърдят, че там е историята на човечеството, коренът на светлината, 
спиралата на мрака. [5] 

Като всяко научно понятие, съществуването на „архетипите” би следвало да може да се докаже. 
Юнг обобщава няколко начина, по които би могло да се събере материал, с който да се онагледят тези 
„форми”. Основният източник е в сънищата, които имат предимството да бъдат спонтанни продукти на 
несъзнаваната психика, независими от волята. Друг източник е така нареченото активно въображение. 
Под „активно въображение” Юнг разбира „онези серии от фантазии образи, които произвежда 
осъзнатата концентрация.” [15] Целта на метода е да се създаде психично пространство за свободно 
действие на пациента, в което той да се чувства сигурен и защитен. Целият несъзнаван материал идва 
във вид на образи и символи и може да бъде разиграван многократно във въображението, може да се 
трансформира там като се експериментира с различни решения и изходи от дадената ситуация. 
Накрая, но не на последно място, като интересен източник на архетипен материал Юнг посочва 
налудните идеи на душевноболните, фантазмите в състояние на транс и сънищата от ранното детство (от 
третата до петата година). Но предупреждението на Юнг в този източник се отнася до историческата 
свързаност и приемственост: „Такъв материал може да се намери колкото искате, обаче той е без 
стойност, ако не успеете да откриете убедителни исторически паралели.”[15] И въпреки тези добре 
отработени практики, много от онова, което се случва в колективното несъзнавано, завинаги остава 
загадка, защото нарушава физическите и рационалните закони, поне такива, каквито ги познаваме към 
момента. 

Архетипните сънища и фантазии са нуминозни и нерядко се преживяват като „mysterium 
tremendum” – ужасяваща тайна, преживяване, което е описвано от различни мистици по различен начин. 
Целта му в такива случаи е била да посочи историческите им корени, а с това и мястото на пациента в 
психическото и духовното развитие на човечеството. Това отстранява отрицателния афект и дава 
възможност да се продължи диалогът на съзнанието с колективното несъзнавано. [21] 

Архетипите, т.е. базисните принципи в колективното несъзнавано, от които е устроен света, са 
същото, към което хората с отчетливи духовни търсения се стремят да разберат чрез личното 
си мистично преживяване – това е този специфичен вид познание за това, какъв е смисълът на човешкия 
живот през призмата на вечното и това, което не умира. Колективното несъзнавано и архетипите са 
свързани с мистицизма като желание за непосредствено преживяване на съдържания от тези пластове на 
човешката същност, които са надиндивидуални и в които човек разбира от личен опит, че всички сме 
едно, взаимосвързани. Това познание се основава на личен опит, а не на вяра. 

Мистичният опит според идеите на Юнг е познаването на архетипите. А това е архетипът, който 
чрез изследване на несъзнаваното се доближава до съзнанието, конфронтира индивида с неизмеримата 
бездна на противоположностите на човешката природа и дава възможност да получи най-
непосредствения опит за светлината и мрака, за Христос и дявола. Разбира се, в най-добрия или най-
лошия случай това само създава възможност, но не гарантира осъществяването й, понеже нашите 
човешки средства не водят с необходимост да преживявания от този вид. Освен това, трябва да имаме 
предвид и фактори, които не можем да контролираме. Преживяването на противоположността няма 
нищо общо нито с интелектуалното прозрение, нито с усвояването на чуждия опит, отбелязва Юнг. 
Според него по-скоро бихме могли да го наречем съдба. Такова преживяване може да докаже на един 
човек истинността на Христос, на друг – истинността на Буда, и то с абсолютна очевидност. [15] 

Юнг подчертава, че във всяка невроза се съдържа настоящ проблем, който заслужава внимание с 
предимство. Разясняването на преживяванията от детството, което често стои в средоточието при 
ортодоксалната психоанализа отклонява от актуалната ситуация, която най-напред трябва да бъде 
изяснена и овладяна. Щом като пациентът овладее актуалните си проблеми, Юнг би могъл да поеме 
заедно с него по пътя на неговото формиране като цялостна личност; „индивидуацията” трябва да стане 
възможна чрез задълбочено изследване на собствения вътрешен живот, което изисква усилия. 

Юнг се стреми да допълни причинността с целеполагане: душевното се обуславя не само от 
причини, но също и от цели, намерения и ценности. Разбирането на душевните жизнени изяви се 
насърчава повече от свързания с целеполагането начин на разглеждане, отколкото от причинния; 
психиката може да бъде разбрана не толкова чрез това, откъде идва, колкото чрез това, накъде се стреми. 
Аналитичната психотерапия силно се отличава от другите системи именно със своя акцент на 
целеустремеността, устремена в бъдещото функциониране на психиката. Според Юнг каквото и да 
правим във всекидневния си живот, то трябва да е допълнено от системно себеизследване, от 
вътрешното търсене, достигащо до най-дълбоките пластове на нашата психика. Това дава възможност да 
се свържем с един по-висш аспект, който Юнг нарича Аз, и да получаваме неговите насоки по пътя си 
към “индивидуацията”. 
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За съжаление съвременната психиатрия, а и психология, не са достатъчно сензитивни към 
различията между мистични състояния и психотични епизоди и хората, които преживяват такива 
състояния. Така те често биват диагностицирани като психично болни и подлагани на обичайното 
фармакологично лечение. Донякъде това е продиктувано от гледна точка на западната академична наука, 
която разглежда материалният свят като реалност, а всяка форма на духовни убеждения често като 
инфантилни модели на поведение. 

В живота постоянно има мистика. Мистицизмът е постоянното откриване на нови неща за себе 
си и за света, в зависимост от физическата ни и духовно-емоционална възраст. И изследваме, откриваме 
и преоткриваме дълбоката си същност и потенциал – винаги има нещо за доизследване, доразкриване и 
доразвиване. Независимо дали става въпрос за общочовешки принципи или конкретно за нашата 
личност, в която всъщност са заложени те. 

Пътят на индивидуацията, който е основен в аналитичната психология изисква да останеш 
откровен към себе си и в добрите, и в лошите моменти. Не може всичко да ни е напълно ясно, 
предвидимо и някак готово за консумиране. Тенденцията днес е да се възраждат много стари религиозни 
практики, да се преоткриват мистически учения, да се подхожда еклектично и екуменично към големите 
духовни явления на Изтока и Запада. И това, разбира се, от една страна е полезно и обогатяващо. От 
друга страна обаче, е важно, в желанието си да преодкрие другостта, модерният човек да не редуцира 
богатството и многообразието на опита за божественото до шаблони и повърхностни схеми, до 
съмнителни институционализирани и неинстинтуционализирани култове. 

В това търсене за да идентифицираме автентичния мистичен опит, трябва да прибегнем до това, 
което Гиърц нарича „плътно описание”, thick description или изясняване на релевантния културен 
контекст, на понятията, вярванията, правилата, практиките, които приема субектът и с които описва той 
своя опит. Въпросът е как да разбираме този опит? Трябва да е ясно, че не можем да постигнем неговото 
„изначално разбиране”. Този опит е винаги достъпен само за непосредствено преживелия го, само той 
може да се опита да го изрази и съобщи, като не дава при това самото преживяване, а единствено 
свидетелство за него. 

Като помощно средство в опита да разберем може да използваме феноменологичен метод, който 
позволява да се постигне изграждащата символите и образите структура. Така постигнатото разбиране 
не е разбиране на самия опит, а единствено на изразяващите го символи и образи. Тези реконструкции са 
несъмнено много нужни, само да не се забравя, че това винаги са вторични преработки (колкото и 
виртуозни и проникновени херменевтични, семиотични, психоаналитични и др. техники да се 
използват.) 

В тази разработка се опитах чрез представянето на различните възгледи и идеи за мистичния 
опит да докажа, че изразяването на мистичния опит е исторически и културно опосредствано, въпреки че 
този опит по дефиниция е отвъд всеки исторически и културен контекст. В мистичния опит не се говори 
за божественото, а за субективния опит на неговото преживяване. 

За тази опосредственост свидетелствата редица общи метафори и граматически особености в 
езика, с който се описват тези „върхови преживявания”. Езикът на мистическите текстове е близо да този 
на поезията и се отнася със същата свобода към езика, за да изрази неизразимото. Но различия въпреки 
това съществуват, в зависимост от конкретния религиозен и културен контекст на дадената личност. 

Рефлексивното конструиране на идентичност в хоризонтите на собствения жизнен свят е винаги 
опосредствено от процесите на „сливане на хоризонти” с чужди жизнени светове. Постигането на 
автентично съществуване е невъзможно без интерпретативна чувствителност към „другостта” на другите 
форми на живот. Затова и транссубективната солидарност е осъществима винаги в хоризонта на 
транскултуралност. [1] Тази идея Юнг аргументира чрез колективното безсъзнателно, царството на 
архетипите. 

Като отчита същественото значение на клиничната психология и психологията на развитието, в 
традицията на аналитичната психология се прилага възможно най-простото и достъпно средство за 
лекуване – разказите. Важно да отчетем, че в историята на човечеството има не малко примери, че 
понякога различни културни напластявания разбъркват „костите на историята” [5] Така в течение на 
времето древните езически символи се заменят с християнски, духът се превръща в ангел. Това дава 
основание да се допусне, че твърдението за опосредсвеността на мистичния опит е доказуемо, което 
разбира се открива нови полета за изследване. Както пише Блез Паскал в „Трактат за аритметическия 
триъгълник”: Ако не знаем да въртим изказванията във всички посоки и се задоволим само с първия 
подход, на който сме се спрели, не ще отидем никога много надалеч; различните пътища откриват нови 
следствия и чрез подходящи твърдения свързват изказвания, чийто понятия първоначално са изглеждали 
без никакво отношение помежду им” [2] 
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ОСНОВНИ ЖИЗНЕНИ ЦЕЛИ, УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ ЖИВОТА И 

ЦЕННОСТНА КРИЗА ПРИ БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ 
(СРАВНИТЕЛЕН ПОДХОД) 

 
МАГДАЛЕНА ГАРВАНОВА 

д-р, SEERC 

 
Резюме: Целта на статията е да се представят основните жизнени цели на съвременните български 
студенти, както и да се проследи промяната в оценката на удовлетвореността от живота и ценностната 
криза на младите хора, като се сравнят данни от три емпирични проучвания, проведени през 1995, 2005 и 2010 
г. Резултатите от изследването разкриват, че водещите мотивационни цели при студентите са: 
"професионална реализация", "образование" и "себеутвърждаване". През 2005 и 2010 г. в сравнение с 1995 г. 
преобладават "удовлетворените от живота" лица. В периода 1995, 2005 и 2010 г. степента на ценностната 
криза при студентите не се изменя и остава относително ниска. В статията също така е анализирана 
взаимовръзката между променливите “удовлетвореност от живота”, “ценностна криза” и “субективна 
оценка на материалното положение”. 
 
Abstract: The purpose of this paper is to present the main life goals of contemporary Bulgarian students and to reveal the 
change in the assessment of satisfaction with life and value crisis for young people by comparing data from three 
empirical studies conducted in 1995, 2005 and 2010. The results of the research show that the leading motivational goals 
for students are "Career", "Education" and "Self-fulfillment". In 2005 and 2010, as compared with 1995, "satisfied with 
life" individuals prevail. During 1995, 2005 and 2010 value crisis levels of students remain unchanged and relatively low. 
In the article, the correlation between variables "Life satisfaction", "Value crisis" and "Subjective evaluation of material 
conditions" is also analyzed. 
 

В съвременната психология и социална психология проблемът за жизнените цели, ценностните 
ориентации, трудовата мотивация, нагласите и т.н. на студентите е от особен интерес. От една страна, 
социалният статус на студентите се отличава с транзитивност – професионалната им реализация 
временно се отсрочва в полза на по-задълбочената професионална подготовка [16]. От друга страна, 
обаче, тази младежка група се разглежда като субект на социалната промяна и носител на 
модернизиращата тенденция в развитието на личността и обществото [24], [2], [5]. 

Редица изследвания разкриват, че при съвременните студенти доминират индивидуалистичният 
тип нагласи, свързани с преследване на успех, себеутвърждаване, хедонизъм, доброжелателност, 
социално признание и вътрешна хармония [12], [13]. При тях е налице стремеж към персонализирана 
концепция за жизнения път като цялостна себереализация и личностно самоопределение [16]. В 
развитиен аспект в процеса на формиране на Аз-концепцията и психосоциалната идентичност през 
младостта наред с индивидуалните и личностни корелати съществена роля играe и процеса на 
антиципиране на социокултурните модели в обществото [9]. 

Важен критерий за това доколко социалният контекст предоставя широк набор от възможности за 
изразяването и осъществяването на основните потребности, ценности или цели на личността е оценката 
на удовлетвореността и качеството на живота. Изследванията показват, че когато социалните условия не 
възпрепятстват стремежите към себеутвърждаване и саморегулация, индивидите като цяло имат 
позитивно психично благополучие. И обратно, когато социалната среда е неблагоприятна или блокира 
реализирането на ценностните приоритети и аспирации, каквато е несигурната икономическа ситуация в 
България, се преживява фрустрация, ценностно напрежение и негативно психично благополучие [22], 
[23], [5]. Възприемането на доходите като недостатъчни също влошава оценката на удовлетвореността от 
живота и създава намерение за емигриране сред българските младежи [7], [3]. 

С други думи може да се допусне, че степента на удовлетвореност от живота отчита 
съответствието или несъответствието между жизнените цели на личността и реалната ситуация, в която 
те могат да бъдат реализирани, и несъответствието между "желано" и "постигнато" с голяма вероятност 
поражда ценностно напрежение и ниско психично благополучие. Трудните условия на живот и труд в 
България през последните две десетилетия, както и нестабилната икономическа обстановка в световен 
мащаб, извеждат на преден план проблема за мотивационната йерархия на студентите – една от най-
младите и проспериращи социални групи във всяко общество, както и динамиката в удовлетвореността 
от живота и степента на ценностна саморефлексия. 

 
Цел, задачи и хипотези на изследването. Целта на настоящето изследване е да се очертаят 

основните жизнени цели на съвременните студенти, както и да се проследи промяната в степента на 
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удовлетвореност от живота и ценностната криза при тази младежка група в периода 19951, 20052 и 
2010 г.3 

По-конкретните задачи на изследването са следните: 
1. Да се анализират водещите мотивационни цели на българските студенти, изследвани през 

2010 г. 
2. Да се определи изменението в оценката на удовлетвореност от живота при студентите чрез 

сравняване на данни от 3 емпирични изследвания, проведени през 1995, 2005 и 2010 г. 
3.  Да се проследи динамиката в интензитета на ценностната криза при студентите в периода 1995, 

2005 и 2010 г. 
4. Да се установи взаимовръзката между променливите удовлетвореност от живота, ценностна 

криза и материално положение (на базата на изследването от 2010 г.). 
В съответствие с данни от литературата са формулирани следните хипотези: 
1. Може да се допусне, че жизнените планове на студентите са свързани с тяхното кариерно и 

образователно израстване, себеразвитие, финансова независимост и др., което произтича от 
особеностите на социално-професионалния им статус и развитийните задачи през младостта [16], [17], 
[5]. 

2. Може да се очаква, че студентите от по-късните етапи на демократичния преход (2005 и 2010 г.) 
ще са по-удовлетворени от живота в сравнение с тези от началото на социалните реформи в страната, т.е. 
от средата на 90-те години на миналия век, поради по-добрите перспективи за личностна и 
професионална реализация [5]. 

3. Степента на ценностна криза при младежите, изследвани през 2005 и 2010 г., вероятно ще бъде 
по-слаба в съпоставка с тези от 1995 г. поради адаптационните стратегии на индивидите към несигурната 
социално-икономическа ситуация в България [5]. 

4. Може да се предположи, че удовлетворените от живота студенти ще имат по-ниска ценностна 
саморефлексия и ще са по-доволни от материалното си положение, отколкото неудовлетворените от 
живота млади хора [5], [3], [7], [23], [22]. 

 
Изследвани лица. Общият брой на изследваните студенти е 554 души. От тях през 1995 г. са 

анкетирани 255 лица (средна възраст 22.76, sd=2.99), от които мъже – 50.4% и жени – 49.6%. Студентите, 
участвали в проучването през 2005 г., са 161 (средна възраст 22.14, sd=3.12), 54.6% мъже и 45.4% жени. 
В изследването през 2010 г. са включени 138 студента (средна възраст 22.17, sd=2.93) – мъже 57.2% и 
жени 42.8%. Те са представители на различни хуманитарни, природо-математически, информационни и 
технически специалности в СУ “Св. Климент Охридски” – София, ТУ – София, УНСС – София, МГУ 
“Св. Иван Рилски”, УНИБИТ – София и Тракийски университет – Стара Загора. 

 
Методи. В анкетната карта са използвани следните методики: 
1. Отворен въпрос за жизнените цели на младите хора: “Моля, посочете към какво се стремите, 

какви цели преследвате в живота си в момента?” 
2. Скала за удовлетвореност от живота на Диенер и сътр. – the Satisfaction With Life Scale 

[19]. Тази методика е конструирана да измерва когнитивния компонент на субективното психично 
благополучие като глобална оценка на живота. Състои се от 5 айтема: 1) Като цяло моят живот е близък 
до моя идеал; 2) Условията на моя живот са отлични; 3) Аз съм удовлетворен от живота си; 4) Аз съм 
постигнал важните неща, които искам от живота, и 5) Ако можех да изживея живота си повторно, не бих 
променил почти нищо. 

Изследваното лице трябва да оцени всяко едно твърдение, използвайки 7-степенна скала от 
Ликертов тип (от 1 – напълно несъгласен до 7 – напълно съгласен). Общият бал на методиката варира от 
5 до 35 и определя респондента в интервала от 5-9 като изключително неудовлетворен, от 10-14 като 
неудовлетворен, от 15-19 като леко неудовлетворен, 20 като 
неутрален, от 21-25 като леко удовлетворен, от 26-30 като удовлетворен и от 31-35 като изключително 
удовлетворен от своя живот. 

3. Въпросник за ценностна криза на Олеш – the Value Crisis Questionnaire [22]. Полският 
психолог теоретично дефинира и операционализира понятието “ценностна криза” като състояние на 
напрежение, свързано най-често със затруднения в йерархията на ценностите, чувство за загуба на 

                                                 
1 Изследването през 1995 г. е осъществено от К. Байчинска [1], [2] и е част от най-мащабното 
междукултурно проучване на ценностите от 90-те на XX век под ръководството на Ш. Шварц [24].  
2 Емпиричното изследване, реализирано през 2005 г. от М. Гарванова, е част от дисертационния труд: 
“Промяна и стабилност в ценностната система на съвременния българин” [5].  
3 Проучването е проведено в периода октомври-ноември 2010 г. със съдействието на доц. И. Гарванов – 
УНИБИТ, София. 
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ценностите, слаба интеграция между когнитивните, афективните и мотивационните аспекти на 
ценностите и чувство за нереализация на ценностите. 

Конструираният от Олеш въпросник се състои от 25 айтема, първият от които е маскиращ и не се 
включва в обработката на данните. Някои от твърденията са следните: 1) В живота си осъществявам тези 
ценности, на които наистина държа; 2) Мога ясно да определя кое е най-важното в моя живот; 3) Това, 
което ценя, ми е донесло голямо удовлетворение. 

Общият бал по скалата се изчислява, като на всеки айтем се приписва стойност 2, ако той е оценен 
като изразяващ криза, и 0 – в противен случай. Отговорът “Не знам” се оценява с 1. Суровият бал по 
скалата варира от 0 до 48. С цел да се диференцират хората с и без ценностна криза скалата е превърната 
в интервална, стенова (от 1 до 10 единици). Ако индивидуалният бал на респондента е в интервала от 1 
до 4 стена, той се отнася към групата на лицата без криза (или със слаба степен на рефлексия). Ако 
индивидуалният бал е над 7 стена, лицето се отнася към групата на хората, преживяващи криза. Със 
средна степен на проява на ценностна криза са лицата, които имат 5 и 6 стена. 

4. Въпрос за субективна оценка на материалното положение на респондента с 4-степенна 
скала на отговорите: от 1 – напълно неудовлетворен до 4 – напълно удовлетворен от финансовото 
състояние. 

 
Анализ на резултатите. Чрез прилагане на контент-анализ са обособени десет генерализирани 

взаимосвързани мотивационни цели и подцели, които до голяма степен очертават водещите жизнени 
проекции на съвременните студенти (вж табл. 1). 

Табл. 1. Основни жизнени цели при студентите, изследвани през 2010 г. (N=138)* 

Основни жизнени цeли – категории % Подцели – подкатегории % 

1. Кариера и професионално развитие 55.8 Подходяща работа / професионална 
реализация 

80.6 

Собствен бизнес 10.3 
Стремеж към конкретна професия 9.1 

2. Образование 37.7 Завършване на висше образование 80.8 
Придобиване на знания и умения 19.2 

3. Себеутвърждаване 21.0 Реализация в живота 72.4 

Себеразвитие 27.6 

4. Пари и материални придобивки 18.8 Пари 61.5 
Материални придобивки (кола, жилище) 30.8 

Власт и високо социално положение 7.7 

5. Любов и семейство 17.4 Семейство 83.3 

Любов 16.7 

6. Лични качества 16.7 Добър, мъдър, уважаван 34.8 

В хармония със себе си, уравновесен 26.1 

Независим, отговорен 21.7 

Здрав, жизнерадостен 17.4 

7. Щастие 7.2 Сбъдване на мечтите  60 

Щастлив живот 40 

8. Приятели и забавления 4.3 Приятели 66.7 

Стремеж към удоволствия 33.3 

9. Пътуване и реализация в чужбина 3.6 Пътуване до конкретна държава 60 

Реализация в чужбина 40 

10. Универсални цели 2.9 В помощ на другите 50 

Подобряване условията на живот 50 

Без диференцирани цели 8.7 В процес на търсене 83.3 

Непосочили 16.7 

* Процентното разпределение на изведените жизнени цели надхвърля 100%, тъй като част от респондентите са 
посочили повече от един отговор. Калкулациите за подцелите са направени въз основа на общия брой твърдения от 
всяка целева категория поотделно, поради което се сумират до 100%. 
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От табл. 1 става ясно, че значителна част от младите хора (55.8%) определят кариерата и 

професионалната си реализация като приоритетна жизнена цел, което произтича от развитийните задачи, 
характерни за младостта [14], [17]. Прави впечатление също така, че младежите дефинират 
“подходящата работа”, към която се стремят, като “доходна”, “стабилна”, “перспективна”, “с 
възможности за израстване и развитие”. Това най-вероятно отразява прагматичната ориентация на 
младото поколение, което търси баланса между добре платената и интересната работа [7], [15]. 

Силната потребност от индивидуализъм, автономност и постижения, симптоматични за 
младежката възраст, намират израз в желанието на "новите млади" към упражняване на собствена 
бизнес-дейност и предприемаческа активност [11], [15]. Неслучайно в проведеното изследване 10.3% от 
студентите, които се стремят към успешна кариера, виждат професионалното си развитие в създаване на 
собствена бизнес-ниша. Едва 9.1% от тях посочват конкретна професия, към която се стремят – "3D 
дизайнер", "полицай", "инженер" и т.н. Като цяло обаче резултатите разкриват субективната значимост 
на проблема за бъдещата трудова реализация на младите хора и са аналогични с тези от други 
изследвания [4], [16]. 

В тази връзка не изненадва фактът, че стремежът към завършване на висше образование или 
придобиване на бакалавърска/магистърска степен, се нарежда на второ място по важност в жизнените 
планове на съвременните студенти (37.7%). Близо 65% дори смятат, че висшето образование е 
необходимо условие за постигане не само на бъдещ професионалeн успех, но и на цялостна житейска 
реализация. Може да се каже, че след 1989 г. в хода на социалните реформи в страната, е налице 
тенденция към ясно осъзнаване на инструменталната роля на образованието като личностна стратегия за 
постигане на психично благополучие и добро качество на живот [7], [11], [15]. 

Стремежът към себеутвърждаване, разбиран като непрекъсната потребност от себеразвитие или 
самоактуализация [10], e в основата на концепцията за успешен живот при 21% от студентите и заема 
ранг 3 в тяхната мотивационна йерархия. Парите и материалните придобивки (собствена кола, жилище) 
са желана цел за 18.8% от младите хора, които виждат в “богатството” по-скоро възможност за 
реализиране на индивидуален стил на живот. Само 7.7% от тях се стремят към власт и високо социално 
положение, което е в унисон с резултати от други изследвания, които очертават политическа 
отчужденост и индиферентност на младите хора в България [13], [5], [12]. 

Любовта е водеща жизнена сила през младостта [6], а интимните връзки, бракът и семейството са 
ключови новообразувания в психосоциалното развитие на младежите [21], [17], и неслучайно се 
позиционират сравнително високо в йерархията на жизнените цели на студентите със 17.4%. С разлика 
по-малко от един пункт (16.7%) се нарежда стремежът към формиране на лични качества: уважаван, в 
хармония със себе си, независим и т.н., които са индивидуални, но по същество представляват социално-
утвърдени ценности и поведенчески предиспозиции [24]. 

Изненадващ обаче е фактът, че съвременните български младежи поставят на по-заден план 
стремежът към щастлив живот и сбъдване на младежката мечта – 7.2%, вероятно защото тези цели се 
оценяват като абстрактни или трудно постижими в реалната ситуация. Приятелите и забавленията, 
характерни най-вече за юношеската възраст [6], [14], също не се вписват в приоритетните жизнени 
траектории на по-възрастните млади хора (4.3%). 

Друга важна находка от проведеното изследване е, че незначително малък процент студенти имат 
намерение да емигрират от страната (под 2%), което е сходно с резултати от други автори [7]. Сред 
предпочитаните държави са тези с висок икономически стандарт – САЩ, Англия, Германия, Холандия и 
др. Данните обаче разкриват, че ценностите на универсализма – грижа за благополучието на всички хора 
и на природата [24] все още не са трайно утвърдени в съзнанието на настоящите младежи и заемат 
последното 10-то място при ранжирането на техните жизнени мотиви (2.9%). Въпреки че това са 
постматериални ценности на себеизразяването [8], [20], най-вероятно носят негативен конотат от 
близкото минало [5]. 

Обобщението на емпиричните данни позволява да се заключи, че при съвременните студенти е 
налице индивидуалистична концепция за жизнения път, ориентирана към професионална реализация, 
образование, лична изява, забогатяване и др., което дава основание да се приеме хипотеза 1. Установява 
се ясно изразена йерархия от взаимосвързани жизнени цели, като само 8.7% от младите хора все още са в 
процес на търсене на собствена жизнена перспектива. 

Интерес представлява и промяната в оценката на удовлетвореността от живота, анализирана в 3 
различни етапа на социалната трансформация в страната след 1989 г. – 1995, 2005 и 2010 г. (табл. 2). 
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Табл. 2. Средни стойности и стандартни отклонения на удовлетвореността от живота при 
студентите, изследвани през 1995, 2005 и 2010 г. Представени са също и резултатите от One-Way 
ANOVA и теста на Шефе за множествени сравнения на средните стойности 

Променлива Година N x sd F p Тест на Шефе 

Удовлетвореност 
от живота 

1995 (1 гр.) 255 19.31 6.08 6.77 0.01 1 и 2 група 
(p=0.005) 

2005 (2 гр.) 161 21.32 5.70 1 и 3 група 
(p=0.025) 

2010 (3 гр.) 138 21.07 6.55 2 и 3 група 
(p=0.939) 

Резултатите от приложения еднофакторен дисперсионен анализ (One-Way ANOVA) разкриват, че 
в хода на социално-историческите процеси леко нараства удовлетвореността от живота при българските 
студенти. Съвременните младежи, т.е. тези от 2005 и 2010 г., са по-удовлетворени от живота в 
съпоставка с младите хора от средата на 90-те години на миналия век. Не се установяват статистически 
значими различия между групите на студентите от 2005 и 2010 г. по този критерий (p=0.939). С други 
думи, в динамичен аспект се регистрира дългосрочна промяна в средната оценка на удовлетвореността 
от живота – тенденция, характерна за общества в процес на интензивни социални реформи, каквото е 
българското [20]. Като цяло обаче се запазват относително ниските стойности на удовлетвореност от 
живота при студентите както от началото на прехода към демократично управление в страната, така и в 
настоящия момент (вж фиг. 1). 

 
Фиг. 1. Удовлетвореност от живота при студентите, изследвани през 1995, 2005 и 2010 г. 

Прави впечатление, че най-голямата част от лицата и в трите емпирични изследвания попадат в категорията 
"леко удовлетворени от живота" – 1995 г. (25% срещу 24% "неудовлетворени"), 2005 г. – 35% и 2010 г. – 33%, 
което съвпада с данни на други автори за българската популация [3], [18]. В крос-културен план страната ни се 
нарежда на последните места по степен на психично благополучие [20], удовлетвореност от живота [18] и равнище 
на щастие [25], което най-често се обяснява с икономическата криза и ниските доходи на населението, 
нестабилността на новите демократични структури, ниските параметри на усещането за свобода на избора и контрол 
над личната съдба, устойчивите културни стереотипи и ментални модели от социалистическото минало и др. [8], [3], 
[7], [20], [18]. 

При сравнителен анализ на данните от фиг. 1 обаче става ясно, че в периода 1995, 2005 и 2010 г. постепенно 
намалява делът на неудовлетворените и леко неудовлетворените от живота студенти и респ. се увеличава 
пропорцията на леко удовлетворените и удовлетворените лица. С други думи, се установява дългосрочно изместване 
към дясната позитивна част на скалата, което е особено показателно от резултатите на фиг 2. 
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Фиг. 2. Неудовлетворени и удовлетворени от живота студенти, изследвани през 1995, 2005 и 2010 г. 

При групиране на различните степени на неудовлетвореност и удовлетвореност, т.е. при 
формиране на контрастни групи, се вижда, че докато през 1995 г. неудовлетворените младежи (51%) са 
повече от удовлетворените (42%), през 2005 и 2010 г. съотношението е с обърнат знак – преобладават 
удовлетворените (60% и 59%) над неудовлетворените от живота лица (35% и 33%). Получените 
резултати потвърждават хипотеза 2 за засилване степента на удовлетвореност от живота в хода на 
социалните процеси и вероятно отразяват бавната, но положителна промяна във възможностите за 
кариерно развитие, образование, самоизява и материално благополучие на младите хора в България от 
средата на 90-те години на миналия век до настоящия момент. 

Анализът на изменението в интензитета на ценностната криза в периода 1995, 2005 и 2010 г. води 
в известна степен до неочаквани констатации. Използването на One-Way ANOVA с независим фактор 
"социално-историческо време" и зависима променлива "степен на ценностна криза" показва, че не 
съществуват статистически значими разлики в оценката на ценностната криза при студентите от 
изследвания времеви интервал (F=1.96; p=0.141). При това проявите на ценностна саморефлексия се 
запазват относително ниски както през 1995 г., така и през 2005 и 2010 г., и определят повечето лица без 
ценностна криза (вж фиг. 3). 

 

Фиг. 3. Степен на ценностна криза при студентите, изследвани през 1995, 2005 и 2010 г. 

Изведените резултати не подкрепят хипотеза 3 за зависимостта на ценностната криза от 
социално-историческия контекст и намаляване на нейната интензивност през 2005 и 2010 г. в съпоставка 
с 1995 г. и вероятно могат да бъдат интерпретирани във възрастово-развитиен аспект. Младежката 
възраст е интензивен период на навлизане в света на възрастните и формиране на нови отговорности – 
първоначален избор на професия, създаване на любовни връзки и собствено семейство и др. [21]. 
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Стремежът към изграждане на индивидуален, независим от родителите стил на живот се съпътства с 
усещане за омнипотентност, желание за експанзия и оптимизъм. Това е период на надграждане и 
обогатяване, а не на радикализиране на индивидуалната жизнена структура [21], [17], поради което 
ценностната криза като механизъм за личностна промяна, провокиран от необходимостта на индивида да 
се адаптира към динамичните социални условия [5] вероятно няма водеща роля. 

Изучаването на взаимовръзката между променливите “удовлетвореност от живота”, “ценностна 
криза” и “материално положение” също носи интересна информация (табл. 3). 

Табл. 3. Коефициенти на корелация на Пиърсън между променливите ценностна криза, 
удовлетвореност от живота и субективна оценка на материалното положение при студентите, 
изследвани през 2010 г. (N=138, *p=0.000) 

Променливи Удовлетвореност от 
живота  

Ценностна криза Материално 
положение 

Удовлетвореност от живота x -0.559* 0.554* 
Ценностна криза  x -0.305* 
Материално положение   x 

От данните се установява, че между личностните характеристики удовлетвореност от живота и 
ценностна криза е налице силна отрицателна корелация. Тази находка е аналогична с резултати от други 
изследвания, които показват, че преживяването на ценностни конфликти и вътрешни противоречия се 
отразява негативно върху чувството на психично благополучие [22], [23], [5]. Наблюдава се силна 
положителна взаимовръзка между степента на удовлетвореност от живота и субективната оценка на 
материалното положение. С други думи, колкото по-удовлетворени от материалното си състояние са 
младите хора, толкова по-удовлетворени са от живота като цяло и обратно. Размерът на доходите както 
на индивидуално, така и на национално ниво (БВП), е силен предиктор за психично благополучие и 
неговите компоненти, особено в икономически слабите държави, където доминират материалните 
ценности на оцеляването [8], [3]. От своя страна, променливата материално благополучие има средна по 
сила отрицателна корелация с ценностната криза, което означава, че ниската удовлетвореност от 
материалното положение често се съпровожда с ценностно напрежение, затруднения в процеса на 
целеполагане, безпокойство, негативна самооценка и т.н. 

Може да се обобщи, че представените резултати доказват хипотеза 4 – удовлетворените от 
живота лица са по-доволни от материалното си състояние и имат ясно дефинирани жизнени цели или 
ценностни приоритети в съпоставка с неудовлетворените лица. 

 
Изводи и заключение. Направеният сравнителен анализ на данни от 3 емпирични изследвания, 

проведени през 1995, 2005 и 2010 г. с български студенти, показва че: 
1. При тази младежка група е налице индивидуалистична концепция за жизнения път, свързана с 

преследване на професионална реализация, висше образование, себеразвитие, материално благополучие 
и др. 

2. Младите хора, изследвани през 2005 и 2010 г., са по-удовлетворени от живота от своите 
връстници през 1995 г. вероятно поради по-добрите възможности за осъществяване на приоритетните 
жизнени цели и личностни мотиви в настоящата социално-икономическа ситуация в сравнение с 
условията от началото на демократичния преход. 

3. Степента на ценностна криза при студентите остава неизменна и относително ниска както през 
1995, така и през 2005 и 2010 г., което най-вероятно се дължи на универсалните задачи на 
психосоциалното развитие през младостта като период на адаптация в света на възрастните. 

4. Удовлетворените от живота лица оценяват по-високо материалното си положение и имат по-
слаби прояви на ценностен дисонанс за разлика от неудовлетворените. 

Може да се каже, че персонализираните жизнени проекции и индивидуалистичните ценностни 
ориентации на съвременните млади до голяма степен са израз на новите постматериални ценности – 
стремеж към подобряване качеството на живот, себеизразяване, постигане на благополучие, доверие и 
толерантност в междуличностното общуване [8]. Следователно може да се допусне, че младежите, и в 
частност студентите, са големият шанс на българското общество за осъществяване на културна 
трансформация и социално-икономически напредък. 
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ЛОКУС НА КОНТРОЛА И САМОПРИЕМАНЕ ПРИ ДЪЛГОЛЕТНИЦИТЕ 

 
ТЕОДОР ГЕРГОВ 

 докторант, Югозападен Университет „Неофит Рилски”, Благоевград 
 
Резюме: Този доклад обобщава резултатите от проведеното изследване върху локуса на контрола и 
самоприемането при дълголетници. Направен бе опит да се осветли психичния статус на дълголетниците, 
както и да се установят корелациите между изследваните дименсии. Основните използвани методики бяха 
скала на Филипс за самоприемане и стълбица за изучаване локуса на контрола при стари хора. 

 
Abstract: This report summarizes the results of the research on locus of control and selfacceptance in longevity. Made an 
attempt to elucidate mental status of long-living, and to establish correlations between the studied dimensions. The main 
methods are used scale for Phillips selfacceptance ladder and learning locus of control in older people. 

Дълголетието е последен етап от реализирането на генетичната програма за максимална 
продължителност на живота. То се явява закономерен период от развитието на организма и естествен 
модел, затова как се достига физиологическа възрастност. За долна граница на дълголетието се приема 
90-тата година, горна се явява фактическия край на индивидуалния жизнен път. Известни са възгледите 
на И. Мечников и А. Богомолец, които прогнозират, че предела на човешкия живот е значително по-
висок около 150-160 години. В. Н. Никитин предполага, че в близките столетия съществуват основания 
да се определи като достижима възрастта 120-160 години [по3]. 

Разбира се стареенето е строго индивидуален процес детерминиран от множество фактори. Много 
често 90 годишни старци притежават структурни и функционални признаци, характерни за далеч по-
млади хора и обратното. Показателен в тази насока е и факта, за наличие на хора с късен върх в 
развитието на способностите си. Могат да се посочат много примери в тази насока като: английският 
акробат Джонсън, който и след 96 годишна възраст е ходил на ръце; известният художник Тициан създал 
някои от своите шедьоври между 96-тата и 99-тата си година, а видният български психолог Генчо 
Пирьов продължава да пише книги до стотната си година. 

Л. Георгиев обобщава данни от психологически наблюдения и изследвания на макробиоти 
(дълголетници) разкриващи следните психически особености: 

- чувстват се удовлетворени от живота и лесно се приспособяват към променящите се условия, 
проявявайки гъвкавост и адаптивност. Това им спестява усилия и отрицателни емоции. Като цяло 
емоционалните реакции при тях са по слаби, което се явява механизъм съхраняващ личността. 

- наблюдава се известно пренасочване от екстравертност към интровертност, което освобождава 
личността от много външни влияния и ѝ позволява да насочва енергията си, към важни функции на 
своето съществуване. 

- впечатленията и събитията не засягат дълбоко мислите и чувствата, а имат по-скоро 
повърхностен и временен характер. Статуса е стабилен силно изразен, което поддържа интегритета на 
личността. 

- силно изразена е борбата за живот, което прави личността волева в усилията си за укрепване и 
поддържане на своето здраве [5]. 

Локус на контрола или както се нарича още „локализация на контрола на волевите усилия” [7] е 
термин, който в психологията се свързва с убежденията на личността, относно причините за добрите или 
лошите резултати в нейния живот като цяло или в конкретна сфера (образование, професия, семейство и 
др.). Концепцията е развита от Джулиян Ротър и от тогава става важен аспект в личностните 
изследвания. В унисон с бихевиористичните схващания за подкреплението, през 1976г. Lefcourt 
дефинира локализацията на контрола, като „генерализирано очакване за вътрешен или външен контрол 
на подкреплението” [8]. Както твърди Lefcourt, първоначално работата по концепцията относно 
очакването за контрола на подкреплението е осъществена от Уилиям Х. Джеймс, който разграничава 
хора с два типа нагласи: 

- хора с типична нагласа към постиженията, които е по-вероятно да ги свържат със собствените си 
способности и усилия. 

- хора с атипична нагласа към постиженията, които е по-вероятно да свържат резултатите от 
дейноста си със случайността. 

Склонността да се приписват резултати от действията на външни фактори се нарича "външен 
локус на контрола" (екстерналност), а приписването им на вътрешни фактори се нарича "вътрешен локус 
на контрола" (интерналност). В качеството на вътрешни фактори могат да влязат: знанията, уменията, 
навиците, усилията и всички положителни или отрицателни качества на личността. 
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През 70-те години някои изследователи (Kuypers, 1971), (Langer, 1976) допускат, че приетия 
личностен контрол на старите хора ги прави относително по-малко способни да контролират хода на 
своя живот, отколкото това стова през зрелостта. Днес изследванията не поддържат универсалността 
относно понижаването на личния контрол с възрастта [по 1]. Наложеното схващане подкрепено и от 
някои изследвания е, че с възрастта тенденцията към повишаване на вътрешния локус на контрола се 
засилва и че мъжете са по-често интернали отколкото жените [4]. 

Екстерналите често вменяват причинност на шанса, късмета, съдбата за успехите си. Те се 
нуждаят от външен стимул и всячески търсят одобрение и външна поддръжка. Ето защо те се нуждаят да 
бъдат център на внимание, да се изтъкват приносите им и да бъдат награждавани. Екстерналите не 
изпитват хронична тревожност поради факта, че избягват дългосрочни планирания. Също така с по-
голяма лекота снижават напрежението си, като приписват вероятността от неуспехи на конюктурни 
обстоятелства. Неуспехите за тях са силен демотивиращ фактор. 

 Противоположно стоят нещата при прагматично ориентираните интернали. За тях неуспехите 
действат стимулиращо и те ги отдават на собствените си умения и компетенции. В тях битува 
убеждението, че те са диригенти на собствения си живот, което индуцира допълнително самостоятелност 
и целенасочена активност. 

По-голямата когнитивна активност на интерналите има по-широка времева перспектива, 
обхващаща много по-далечни и по-широки събития в бъдещето и в миналото. Те по-трудно забравят 
миналият си опит, по-лесно извличат поуки от него и същевременно прогнозите им са по-далечни – 
стратегически [10]. В общия случай интерналите имат цялостна и дългосрочна визия за своето развитие, 
което ги прави по-предвидими. Тази им предвидимост предпоставя и по-голямата желателност от 
социална гледна точка. Вътрешният локус на контрола бива приет като самоконтрол, самоувереност 
вътрешна дисциплина и амбициозност. Неговата желателност обаче не бива да се абсолютизира. 

Интерналите могат да бъдат психически нестабилни и невротични, когато обективните външни 
обстоятелства прекомерно възпрепятстват амбицията и нуждата им от постижения. Освен това 
вътрешната локализация на контрола трябва да бъде съпроводена от адекватна компетенция, лична 
ефективност и интелигентност, за да може личността действително да приложи самоконтрола и 
отговорността си в реалните ситуации. Хората със силно изразена вътрешна локализация на контрола, на 
които им липсва подходящата компетенция, когнитивна и емоционална интелигентност, ефикасност, 
както и обективни възможности, стават невротични, тревожни и се депресират. С други думи, 
интерналите трябва да имат реалистична представа за сферата си на въздействие, за да осъществят 
нуждата си от постижения. От своя страна хората с външна локализация на контрола често водят 
безгрижен, релаксиращ и щастлив живот. Въпреки тези аспекти, психологичните проучвания отбелязват, 
че индивидите с вътрешен локус на контрола статистически са по-благополучни, тоест постигат повече, 
заемат по-високи постове, получават повече материални и социални облаги, както и че са психически 
интегрирани и здрави [11]. 

Така очерталите се нюанси на двата типа локализация, ни провокираха да изследваме 
взаимовръзката им със степента на самоприемане при дълголетниците. Споделяйки мнението на по-
голяма част от психолозите, че личноста е динамична система която се развива през целия живот за нас 
бе интерес да установим как се повлиява самоотношението от дългогодишния житейски опит. Самия 
Ротър разглежда личността като единна и относително стабилна система. Едновременно с това нейните 
свойства не са категорично формирани, а подлежат на промяна докато човек е способен да се учи. По 
този начин черпейки от миналия опит, човек се изменя под въздеиствието на актуалните впечатления [9]. 
Източник на такива впечатления за дълголетника е най-често семейната среда. В нея и чрез нея, той 
успява да задоволи своите потребности и да съхрани психичния си статус. Контакта с роднините му дава 
възможност да се „огледа” в техните очи, да постигне рефлексия относно собственото „Аз”. Роля в 
изграждането на Аз-образа в тази възраст играят и стереотипите на обществото. Често на тези хора се 
гледа, като на безполезни и ненужни, което неминуемо оказва влияние върху себеприемането. 

Разбирано като нагласа към себе си, самоприемането често пъти бива отъждествявано с 
евфемистични изрази като: самовъзприемане, самоотношение, самосъгласие и др. Независимо от това 
самоприемането може да се позиционира по оста приемане-неприемане, от категорично себелюбие, през 
самоуважение и автосимпатия, до пълно неудовлетворение от самия себе си и самообвинение. Тази 
градация отразява емоционално-оценъчния компонент на самоотношението. Успоредно с него се 
разграничават и когнитивен, който съдържа образа на реалното Аз и конативен компонент в качеството 
на вътрешни действия относно себе си [6]. Съотнесени към личността на дълголетника тези компоненти 
предполагат наличие на една достатъчно улегнала представа за себе си, на базата на автобиографичната 
памет даваща необходимия „материал” за изграждане на ретроспективния образ на Аз-а (какъв съм бил) 
и какъв съм сега. Актуалното ниво на самоприемане пък, предпоставя действията на стария човек за 
адаптиране към околната среда в условията на засилващи се физически и психически дефицити. 
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Казаното до тук ни подтикна да осветлим допълнително душевния свят на дълголетниците 
изследвайки локуса на контрола и самоприемането им, търсейки корелация между тях и установявайки 
влиянието на фактора пол върху изследваните дименсии. В тази връзка са и издигнатите хипотези: 

1. Дълголетниците ще са с преобладаващ външен локус на контрола и средна степен на 
самоприемане. 

2. Половата принадлежност няма да повлияе съществено патерна на отчетените тенденции. 
 
Субекти и методи 
Изследването се проведе в периода от месец януари 2011г. до месец септември същата годинана, 

на територията на Благоевградска, Софийска, Врачанска и Старозагорска област. В него взеха участие 
общо 31 дълголетника на възраст от 90 до 95 години, при средна възраст от 91.8 години. От тях 18 мъже 
и 13 жени. В качеството на основни изследователски методики бяха използвани: 

- Скала на Филипс за измерване на самоприемането при лица от напреднала и старческа възраст. 
Скалата съдържа 25 айтема. В оригиналния вариант има 5 възможности за отговор. Имайки предвид 
спецификата на изследвания контингент и използвайки перцентили, ние ги сведохме до три: въобще не е 
вярно, наполовина вярно и вярно. От 0 до 48 точки високо ниво на самоприемане; от 48 до 56 средно 
ниво на самоприемане и над 56 точки ниско ниво на самоприемане. 

- Методика за измерване локализацията на контрола при лица в напреднала и старческа възраст на 
Alaphilippe и Gerard Chasseigne. Тя се структурира и адаптира по скалата-въпросник на Дж. Ротър и 
съдържа 15 двойки съждения, които се отнасят до двата фактора – интернален и екстернален. 
Възможния бал, който може да бъде плучен варира от 0 до 15 точки. За разпределянето на изследваните 
лица по интернална или екстернална локализация на контрола се приема като изходна позиция 7 точки. 
Методиките са адаптирани за бългаската популация от проф. Наталия Александрова. [2]. 

В качеството на спомагателен метод бе използвана беседата. Обработката на империчния 
материал се извърши с SPSS 16.0. Бяха приложени дескриптивна статистика, коефициент на корелация 
на Пирсън, Т-критерий, Хи-квадрат. 

 
Резултати и обсъждане 

 
От таблица 1 става видно, че по-голяма част от изследваните лица общо 19 на брой или 61.3% са 

с екстернална локализация на контрола срещу 12 или 38.7% с интернална. Това е обяснимо предвид 
факта, че по-голяма част от тях са загубили своя съпруг и някои от най-близките си роднини. Явно тази 
ситуация лишава от опори дълголетника и генерира в него повишена тревожност и завишени изисквания 
към околните. Често пъти, към хората които ги обгрижват, биват предявявани претенции относно 
повишено внимание, грижи и изпълняване на тяхните желания. Атрибутирането на случващото се на 
външни фактори, обяснява и повишената религиозност в този период. В речника често намират място 
изрази от типа на „Такава ми е съдбата”, „Бог така е решил”, „Така ми било писано” и др. 

Таблица 1. Локус на контрола и нива на самоприемане

   Самоприемане 

Total 

   ниско ниво на 

самоприемане 

средно ниво на 

самоприемане 

високо ниво на 

самоприемане 

Локус на 

контрола 

екстернална 

локализация 

Count 7 8 4 19 

% within 

internlevel 
36,8% 42,1% 21,1% 100,0% 

интернална 

локалиизация 

Count 3 6 3 12 

% within 

internlevel 
25,0% 50,0% 25,0% 100,0% 

Total Count 10 14 7 31 

% within 

internlevel 
32,3% 45,2% 22,6% 100,0% 
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Външната локализация на контрола явно е предпоставена и от липсата на сигурност в себе си, 
вследствие от процесите на инволюция. Тази липса понякога намира израз в скъперничество, нежелание 
да се общува с хората, егоцентризъм, повишена раздразнителност, плачливост и др. Акцентирането 
върху „външното” има и свои положителни страни. Дълголетниците в общия случай, запазват интереса 
си към обществено-политическия живот и проявяват активна гражданска позиция. Също така се 
интересуват от достиженията в различни сфери на науката, културата, техниката и спорта. Особенно 
значима за тях е и всяка информация относно здравословното им състояние, което ги провокира към 
съблюдаване на дневен режим (сън, хранене, двигателна активност, почивка). Налице е и повишена 
психическа готовност за щателно изпълнение на препоръки имащи личностен смисъл. 

Резултатите за самоприемането показват, че най-голям дял от изследваните лица общо 14, 
притежават средно ниво на самоприемане. Десет са с ниско, а седем с високо. Така получените резултати 
потвърждават първата ни хипотеза, а именно за преобладаващ външен локус на контрола и средно ниво 
на самоприемане. Корелацията на Пирсън е 0.221, което означава слаба взаимовръзка между двете 
дименсии. Все пак се наблюдава тенденция на по-голям процент интернали с високо ниво на 
самоприемане общо 25% срещу 21.1% при екстерналите. Ниската корелация предполага, че независимо 
къде вижда причините за събитията, дълголетника притежава относително устойчиво самоприемане. 
Това самоприемане явно е култивирано през дългия жизнен път и радикална промяна трудно би могла да 
се очаква. Впечатление прави, че извън общата тенденция броя на хората с ниско ниво на самоприемане, 
превишава тези с високо. Този факт е обясним предвид физическите и психически дефицити които са все 
по-характерни в този период. Консервативността на представния образ позволява на дълголетника да 
съхранява „застинала” информация за себе си от по-ранни периоди. Често пъти тази информация влиза в 
конфликт с актуалния Аз-образ, което неминуемо води до корекция в нивото на самоприемане. 

Резултатите по пол са изложени в таблици 2 и 3 и фигура 1. 

 

Таблица 2. Средни стойности и стандартни отклонения по пол 

 
пол N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Бал самоприемане мъже 18 50,28 7,797 1,838 

жени 13 53,46 5,768 1,600 

Бал интерналност мъже 18 6,83 1,654 ,390 

жени 13 6,69 2,175 ,603 

Бал екстерналност мъже 18 8,17 1,654 ,390 

жени 13 8,31 2,175 ,603 

Таблица 3. Нива на самоприемане по пол 

   
Самоприемане 

Total 

   
ниско ниво на 

самоприемане 

средно ниво на 

самоприемане 

високо ниво на 

самоприемане 

пол мъже Count 7 7 4 18 

% within пол 38,9% 38,9% 22,2% 100,0% 

жени Count 3 7 3 13 

% within пол 23,1% 53,8% 23,1% 100,0% 

Total Count 10 14 7 31 

% within пол 32,3% 45,2% 22,6% 100,0% 
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Фигура 1. Балове по пол 

От тях става видно, че фактора пол не повлиява съществено патерна на отчетените тенденции, 
което потвърждава и втората ни хипотеза. Все пак се наблюдава по-високо самоприемане и 
екстерналност при жените. Това е така защото, вероятно жените са по-социално ориентирани и често 
търсят опора в другите, навън от себе си. Също така отдават по голямо внимание на случайността и 
конюктурните фактори. За разлика от тях мъжете имат усещането, че контролират събитията и полагат 
активни усилия в тази насока. Понякога тези усилия не са реципрочни на актуалните им възможности и 
способности, което води до неуспехи. Тогава мъжът търси причината основно в себе си, което е 
възможно да накърни самоотношението му. 

В заключение можем да кажем, че изследваните психични феномени имат ключово значение за 
адаптацията на дълголетниците. Стареенето не представлява еднозначен процес, а активна адаптация в 
която имат роля не само конкретният индивид, но и обкръжението му. В този смисъл голям е потенциала 
за въздействие от страна на роднини, психолози и социални работници. Може да се работи по отношение 
повишаване на самоприемането чрез оптимистична насоченост на мислите и чувствата, овладяване на 
мисълта и самовнушение на положителни неща, съзнателно избягване на стресови и емоционални 
пренапрежения. Успоредно с това трябва да се върви към повишаване на самостоятелността чрез 
различни дейности: пазаруване, помагане на внуците, подреждане на дома, занимания с любимото хоби 
и др. Изразходваната психофизическа енергия способства за редукцията на лошите мисли и отвлича 
вниманието от здравословните проблеми. Също така ангажирането с някаква дейност, помага на 
дълголетника да се обърне отново към себе си, да се почуства полезен и да възстанови душевния си 
хомеостазис. 
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Резюме: В съобщението се представят данни от две емпирични изследвания, посветени на ролята на страха 
от успеха като личностна черта в мотивационния процес. В първото изследване шейсет абитуриенти от 
софийска гимназия попълниха въпросник за страх от успеха и декларираха своята готовност да продължат 
образованието си във висше учебно заведение. Абитуриентите, заявили, че се колебаят дали да продължат 
образованието си, имат значимо по-високо ниво на страх от успеха от тези, които категорично са решили да 
кандидатстват във ВУЗ. Второто изследване, също проведено с ученици на 17 – 19 годишна възраст, 
съпоставя страха от успеха с атрибутивния стил. Установява се, че лицата, склонни към его-защитен 
атрибутивен стил, имат по-ниско ниво на страх от успеха в сравнение с лицата, които практикуват други 
видове атрибутивен стил, както и в сравнение с нормативната извадка. 
 
Abstract: The paper presents results from two empirical studies of the role of fear of success as a personality trait in the 
motivational process. In Study 1 60 students graduating from high school were administered fear of success scale and 
questionnaire concerning their willingness to continue their education at university. The students who hesitated to 
continue their education had significantly higher fear of success compared with those who were certain to go on with 
studying. In Study 2, (participants were again 60 school boys and girls between 17 and 19 years of age), fear of success 
was related to attributional style. Participants who made self-serving biased attributions had a lower level of fear of 
success compared to participants with other kinds of attributional style, as well as compared to the norm. 

 
Страхът от успеха представлява амбивалентно или дори негативно отношение на личността към 

нейните реални или възможни успехи [4, 2]. Причините за възникването му са възможни неблагоприятни 
последици от успеха – завист от страна на околните, отчуждение от близки и приятели, обвързване с 
високи стандарти, които трудно се поддържат и подобни. Страхът от успеха може да има и дълбинно-
психологична основа – да се корени в ранни неблагоприятни преживявания, свързани с ограничаването 
на детската автономност и изява. Темата се разработва от около 40 години насам и множество 
изследвания са установили, че страхът от успеха има значителна трансситуативна и времева стабилност 
и може да се разглежда като трайна характеристика на личността. Индивидуалните различия по 
отношение на тази характеристика се измерват с въпросници и, по-рядко, с проективни тестове. 

Макар изследването на страха от успеха да датира от 40 години насам, има сравнително малко 
данни за неговото влияние върху реалното поведение и тези данни не са еднозначни. Някои изследвания 
установяват, че хората, на които е присъщ страх от успеха, имат по-слаба мотивация за постижения и по-
слаби реални постижения в работата или ученето. Други обаче не намират такава разлика между 
страхуващите се от успеха и останалите, а трети дори установяват по-добри постижения при 
страхуващите се. Предполаганото обяснение на последното наблюдение е, че тъкмо хората, които реално 
преживяват успехи, най-добре познават техните негативни страни [3]. 

Интересен е въпросът каква е връзката на страха от успеха с мотивацията за учене. Canavan [4] 
установява по-слаба мотивация за учене при студенти, страхуващи се от успеха. Те са склонни да отлагат 
изпълнението на задачите и не се стремят да постигнат максимални оценки. Това е единственото 
известно ни изследване, което свързва страха от успеха с мотивацията за учене. Ето защо решихме да 
проверим дали страхът от успеха има връзка с мотивацията на учениците от последния клас на средното 
училище да продължат образованието си във висше учебно заведение. 

 Ако човек се страхува от успеха, една логична реакция е да си приписва по-малка отговорност 
за своите успехи. Ето защо страхът от успеха би трябвало да е свързан с каузалната атрибуция на 
собствените успехи. В литературата открихме две изследвания върху връзката на страха от успеха с 
атрибутивните процеси. При момичета от гимназиалния курс на образованието O’Connel & Perez [5] 
установяват, че онези, на които е присъщ страх от успеха, проявяват тенденцията да атрибуират своите 
успехи екстернално (касае се за успех в експериментална задача за постижение). Подобен резултат 
получават Zuckerman и сътрудници [6]. Ние си поставихме за цел да проверим дали страхът от успеха 
корелира с атрибутивния стил. 
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Първо изследване: Страхът от успеха и мотивацията за продължаване на образованието 
За измерването на страха от успеха използвахме разработен от нас въпросник, съдържащ 24 

айтема [3]. Въпросникът е изпробван в редица изследвания, има добри психометрични показатели (алфа 
на Кронбах 0,80; ре-тест надеждност 0,76). Изследваните лица бяха 62 ученици от 11 и 12 клас. Освен 
скалата за страх от успеха, те попълниха въпросник за това доколко са решени да продължат 
образованието си. Въпросникът предлагаше три възможности за отговор: 1) «твърдо съм решил/а да 
следвам», 2) «колебая се дали да следвам», и 3) «нямам намерение да следвам». При избор на отговор 2 
или 3 изследваните посочваха причини за това. 

От изследваните 60 души 37 декларираха, че твърдо са решили да следват, 19 – че се колебаят и 
само четирима – че са решили да не следват. Достатъчно надеждно сравнение можеше да се направи 
между твърдо решилите и колебаещите се. Резултатите от сравнението са показани на таблица 4. 

 
Таблица 1. Среден бал по скалата за страх в зависимост от решението 

на изследваните ученици да продължат образованието си 

 РЕШЕНИЕ М s 

Твърдо решили да следват (N=37) 45,5 9,6 

Колебаещи се (N=19) 52,5 12,5 

Заб. N – брой изследвани; М – средна стойност; s – стандартно отклонение 
 

Виждаме, че колебаещите се имат значително по-високи показатели за страх от успеха (d = 0,65). 
Разликата е статистически високо значима (t = 2,32, p < 0,02). Следователно има основание да се 
предполага,че страхът от успеха е сред факторите, които разколебават учащите в решението им да 
продължат образованието си. 

 
Второ изследване: Страхът от успеха и атрибутивния стил 
 

За да проверим тази връзка използвахме метода за изследване на атрибутивния стил, разработен 
от Величков и сътрудници [1]. Методът регистрира атрибуциите на успех и неуспех в хипотетични 
ситуации. Ситуациите се отнасят до две области – общуване и постижения в работата. Тъй като нашите 
изследвани лица бяха ученици от горния курс, постиженията в работата не бяха пдходящи за тях. 
Използвахме само ситуациите на общуване. Те са три ситуации, всяка от които веднъж завършва с успех 
и веднъж с неуспех, така че стават общо шест. Например: 
Успешна ситуация: Попадате в непозната компания и не след дълго ставате център на внимание. 
Неуспешна ситуация: Попадате в непозната компания и през цялото време оставате незабелязан/а 
от другите. 
От изследваното лице се иска да си представи живо себе си във всяка ситуация и да реши каква е най-
важната причина за случилото се. След това, без да посочва самата причина, я оценява по седемстепенна 
скала по отношение на: 
А) интерналност – «Тази причина свързана ли е с нещо във Вас самия или с нещо в другите хора и 
обстоятелствата?» (отговори от 1 – «Случилото се изцяло зависи от другите хора и обстоятелствата.» до 
7 – «Случилото се изцяло зависи от мен.») 
 Б) стабилност – «Тази причина ще се появи ли отново в бъдеще?» (отговори от 1 – «никога» до 7 – 
«винаги») 
В) глобалност – «Тази причина само за дадения ли случай важи или влияе в много други случаи в 
живота Ви?» (отговори от 1 – «отнася се само за този случай» до 7 – «влияе в много други случаи») 
Г) важност – «Какво значение би имало описаното събитие за Вас, ако действително се случи?» 
(отговори от 1 – «няма никакво значение» до 7 «има голямо значение») 
Тези измерения на атрибуирането могат да се оценяват поотделно – доколко интернално, стабилно и 
глобално атрибуират изследваните лица успехи и неуспехи, колко важни за тях са успехите в 
общуването и в работата и т. н. Освен това въз основа на конфигурациите от оценките за интерналност и 
стабилност авторите извеждат три вида атрибутивен стил: 

1. его-защитен: успехите се отдават на вътрешни стабилни причини, а неуспехите – на външни 
(стабилни или нестабилни) или на вътрешни нестабилни. 

2. пораждащ негативни емоции и себепреценки: наличие на поне един неблагоприятен за 
самочувствието компонент; например успехите се отдават на стабилна вътрешна причина, но 
неуспехите също. 
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3. депресивен: както атрибуциите на успеха, така и тези на неуспеха са неблагоприятни; например 
успехите се отдават на външни причини, а неуспехите – на вътрешни стабилни. 

Формулирахме следните хипотези: 
1. При лицата, страхуващи се от успех, атрибуциите на успеха ще бъдат по-екстернални, 

отколкото при лицата, които не се страхуват от успех (тоест, те ще омаловажават своите 
заслуги за успеха, като ги приписват на външни причини). По отношение на неуспехите 
няма да се наблюдава такава разлика. 

2. Лицата, страхуващи се от успех, ще оценяват успехите като по-маловажни от лицата, които 
не се страхуват от успех. 

3. Лицата с его-защитен атрибутивен стил ще изпитват по-малко страх от успеха отколкото 
лицата, за които не е характерен такъв стил (защото его-защитният стил произтича от силно 
желание за преживяване на успех). 

Изследвахме 60 момчета и момичета от средно ообщообразователно училище на възраст между 
17 и 19 години. Те попълниха в час скалата за страх от успеха и въпросника за атрибутивен стил. 

За проверка на първата хипотеза бяха обособени две крайни групи лица – със страх от успеха 
едно стандартно отклонение под средната за извадката и над средната. При двете групи беше сравнен с 
помощта на т-тест средният бал по екстерналност при атрибуирането на успехите (формиран от 
осредняване на трите ситуации на успех). Не беше установена разлика между двете групи, с което 
хипотезата се отхвърли. По същия начин беше отхвърлена и втората хипотеза. 

По описаната по-горе начин беше определен атрибутивният стил на изследваните. Депресивен 
атрибутивен стил не се установи при нито едно изследвано лице. Както се вижда от таблица 5 
изследваните попадат почти по равно в категориите «его-защитен атрибутивен стил» и «стил, пораждащ 
негативни емоции и себепреценки». (От втората категория почти половината от изследваните (45%) 
обясняват както успехите, така и неуспехите с вътрешни стабилни причини. Величков и сътрудници 
определят този стил като пораждащ негативни емоции, защото приписването на неуспехите на вътрешни 
стабилни причини действително би трябвало да поражда такива емоции. Но пък приписването на 
успехите също на вътрешни стабилни причини поражда – за компенсация – позитивни емоции. Този 
стил по-скоро говори за една генерална вътрешна локализация на контрола.) 

При двете групи изследвани лица бяха сравнени средните балове по скалата за страх от успеха. 
Резултатите са показани на таблица 5. 
 
Таблица 2. Средни стойности и стандартни отклонения по скалата за страх от успеха при лица 

с различен атрибутивен стил 

 
Атрибутивен стил 

 
N 

 

 
M 
 

 
s 

Его-защитен 28 43,36 7,43 

Пораждащ негативни емоции и себепреценки 32 48,29 8,83 

Заб. Означения като в таблица 1. 
 

Виждаме, че лицата с его-защитен атрибутивен стил имат значително по-нисък бал по страх от 
успеха (d = 0,60; t = 2,31, p < 0,02). Той е под средната за нормативната извадка от 45,8, докато при 
лицата с неблагоприятен за самочувствието атрибутивен стил е над тази средна. Така третата ни 
хипотеза беше потвърдена. Страхът от успеха противодейства на тенденцията към его-защитно 
атрибуиране – тенденцията да се поема повече отговорност за успехите, отколкото за неуспехите. В 
нашето изследване лицата с по-висок бал за страх от успеха в еднаква степен поемат отговорност и за 
успехите, и за неуспехите. Не можахме да потвърдим установената в други изследвания тенденция те да 
поемат по-малко отговорност за успехи, отколкото за неуспехи. 

Не трябва да забравяме, че в това изследване се касае за успехи в сферата на общуването, за 
които имаме основание да смятаме, че са по-малко „уязвими” за страх от успеха. Не сме изследвали 
сферата на постиженията в труда, тъй като за нашите изследвани лица – ученици – тази част от 
методиката не е приложима. По-нататъшни изследвания би трябвало да проследят тези зависимости при 
по-възрастни, работещи лица, като включат и сферата на труда. Що се отнася до учениците, би трябвало 
да се разработи вариант на методиката, който да се отнася до изпълняваните от тях задачи в 
образованието. 

Представените две изследвания потвърждават, че страхът от успеха е личностна характеристика, 
която може да има съществено влияние върху поведението и преживяването. 
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ВЛИЯНИЕ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА МОТИВАЦИЯ ВЪРХУ ЦЕЛЕВАТА 

ОРИЕНТАЦИЯ ЗА ПОСТИЖЕНИЯ ПРИ СПОРТИСТИ 
 

ГАЛИНА ДОМУСЧИЕВА – РОГЛЕВА 
доц. д-р, НСА „В. Левски” 

 
Резюме: В изследването се търси влиянието на източниците на мотивация върху целевата ориентация при 
80 спортисти от раз0лични видове спорт. Използвани са: Въпросник за измерване на източниците на 
мотивация (Motivation sources inventory), който оценява пет източника на мотивация – свойствена, присъща 
на дейността мотивация; инструментална, външна мотивация; външна Аз-концепция; вътрешна Аз-
концепция; интернализация на целта и Въпросник за измерване на целевата ориентация (TEOSQ), който 
оценява в спортен контекст дали индивидът дефинира успеха като резултат на майсторство (целева 
ориентация към задачата) или като превъзходство над другите (целева ориентация към егото). Резултатите 
показват, че водеща е вътрешната Аз-концепция и целевата ориентация към задачата. 

 
Abstract: The research analyses the influence the sources of motivation on goal orientation with athletes. Eighty athletes 
with different kinds of sports were administered the Motivation Sources Inventory (MSI) and the five sources of 
motivation–intrinsic process, instrumental, self-concept external, self-concept internal, and goal internalization; and The 
Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire (TEOSQ) – to assess whether an individual defines success in a 
sporting context as mastery (task orientated) or outperforming others (ego orientated). Results demonstrate a high 
proportion of self-concept internal motivation among athletes and a task orientation. 

 
Познанието за мотивацията и функционирането ѝ в областта на спорта и физическата активност е 

важно както за спортните психолози, така и за треньорите, родителите и учителите. Една от теориите за 
мотивацията, която успешно обяснява мотивационните тенденции в спорта е метатеорията за 
източниците на мотивация [16,17,18]. Според нея мотивационните източници от сферата на 
самооценката и Аз-концепцията на личността заемат съществено място сред факторите, детерминиращи 
човешкото поведение. В структурата на Аз-концепцията се обособяват три компонента: Аз-реално, Аз-
идеално и Аз-социално, които играят важна роля във връзката на Аз-концепцията с активирането, 
насочеността и поддържането на поведението. Основни фактори за развитие на Аз-концепцията са: 
информацията за резултатите от усилията в процеса на дейността и социалната обратна връзка; 
съпоставянето на външните с вътрешните стандарти; особеностите на идентичността, формиращи се в 
жизнения път под влияние на семейството, училището, референтните групи. Спортът, като вид дейност и 
съпътстващата го социална среда, съдържат всички тези фактори, но те са със свои специфични 
особености, различни от факторите в другите видове дейност. 

 Авторите обособяват пет основни сфери, които включват фактори, определящи поведението 
[16,17,18]. 

1. Свойствена, присъща на дейността мотивация. В този случай процесът на мотивиране се 
характеризира с удоволствие от задачата и работата, които трябва да са интересни и забавни. Личността 
проявява относително безразличие към обратната социална връзка и е склонна към изоставяне на 
задачите, които не са интересни, дори ако целта не е постигната. При липса на удоволствие от работата 
задачите се подценяват, омаловажават, отлагат. 

2. Инструментална, външна мотивация, която се характеризира със заинтересованост от 
външните материалните стимули: пари, награди, премии. За всяка допълнителна работа се очаква 
компенсация. Индивидът се придържа към определена линия на поведение докато съществува 
вероятността за постигане на награда. 

3. Външна Аз-концепция. Външната Аз-концепция е свързана със стремежа към съхраняване и 
увеличаване на репутацията, с безпокойство за мнението на другите. Търси се обратна връзка, похвала и 
признание за извършената работа, членство в успешен екип. Утвърждаването на публичното 
самовъзприятие се търси чрез борба за успех в групата. 

4. Вътрешна Аз-концепция. Вътрешната Аз-концепция е свързана със стремежа към 
самоутвърждаване и проява на личните възможности, качества и стандарти, към развитие на уменията и 
навиците, към майсторство; с тенденция към самоуправление; незаинтересованост от обратната връзка; 
съобразяване с личните стандарти; насочване към най-трудните задачи; липса на необходимост от 
постоянно напътстване и контрол. 

5. Интернализация на целта. Този тип мотивация се характеризира с потребност от изясняване и 
вяра в смисъла на извършваната работа. Характеризира се с: отдаденост на групата; целите на групата са 
водещи; стремеж към изясняване целта на задачата; устойчиви принципи и ценности; упоритост и 
всеотдайност при наличието на убеденост в смисъла на извършваната дейност; насоченост към 
обществената значимост на дейността [цит. по 1]. 
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Според поддръжниците на социално – когнитивния подход индивидите оценяват своите 
способности през призмата на две целеви перспективи [4; 19]. Едната включва набор от цели, 
сравняващи се със собствени минали изяви, а другата – набор от цели, базирани на сравнението с 
представянето на другите. Двуфакторната теория за целевата ориентация е адаптирана към спортната 
практика от Джоан Дуда [7]. При висока ориентация към задачата успехът се определя като резултат 
на подобряване на уменията, самоусъвършенстване, сериозна работа. По-добрият противник създава по-
добри възможности за усъвършенстване. Смята се, че ориентацията към задачата води до позитивно и 
адаптивно поведение, насочено към постижения. Тези спортисти са упорити и са склонни да опитват 
нови и стимулиращи задачи, имат желание да дадат най-доброто от себе си, както по време на 
тренировка, така и по време на състезание [20]. 

Диспозиционната его ориентацията е свързана със сравнението на собствените способности със 
способностите на останалите. Успехът или неуспехът са резултат от доминирането, превъзходството или 
подчинеността в сравнение с другите. Търси се победа на всяка цена. Липсата на непрекъснати успехи 
води до прекратяване на спортносъстезателната дейност [8], което отразява и тенденцията голям брой 
юноши да прекратяват заниманията си със спорт. В тази връзка е важно да се оценят мотивиращите 
фактори за занимания със спорт, които са от изключително значение за физическото и психическо 
благополучие на личността. 

В множество изследвания се потвърждават теоретичните постулати за ортогоналността на двата 
фактора – его ориентация и ориентация към задачата [9; 12; 19; 20; 21]. Двата независими фактора на 
целевата ориентация са представени при всички спортисти и степента, в която всеки от тях се изявява 
определя целевата ориентация към постижения на спортиста. Хората могат да имат високо, средно или 
ниско ниво по отношение на единия конструкт, независимо от равнището по другия и съответните 
комбинации между тях, което определя техния т.нар. „целеви профил”. 

Изследователите в областта на мотивацията в спорта разглеждат целевата ориентация към 
задачата като максимално адаптивно поведение [9], което предполага, че високото ниво на его 
ориентация не е адаптивно. Елитните спортисти се характеризират от някои автори като „балансирани” – 
техният профил включва висока ориентация към задачата комбинирана с висока его ориентация [14; 12; 
20]. Индивидите, които показват високи резултати и по двата типа целеви ориентации, имат два 
източника на успех и няколко възможности за постижение, за да поддържат активността си. 

В спортната среда, където ударението се поставя върху постижението и състезанието, различията 
между състезателите по отношение на его ориентацията могат да бъдат по-значими, отколкото 
различията по отношение на ориентацията към задачата. Следователно, ако ориентацията към егото е 
типично висока за спортистите, вариациите в ориентацията към задачата могат да играят първостепенна 
роля за определяне на адаптивното поведение, насочено към постижения в нормативната състезателна 
спортна среда. Неадаптивните последици на високата его ориентация могат да бъдат смекчени или 
компенсирани в случаите, когато индивидът демонстрира висока ориентация към задачата [19; 20]. От 
друга страна ниската ориентация към егото, съчетана с висока ориентация към задачата може да не бъде 
адаптивна, защото липсата на силна его ориентация може да влияе негативно върху мотивацията за 
постижение, свързана с успеха в състезателния спорт [15]. 

Изследванията в учебната и спортната област подкрепят теоретичните принципи, отнасящи се до 
съпоставянето на ориентацията към задачата и към егото [8; 9]. Ориентацията към задачата се свързва с 
по-високо равнище на удоволствие, с повече усилия и с вътрешен интерес към физическа активност [10; 
11]. Его ориентацията се асоциира с по-ниско ниво на увереност преди състезание и с по-високо 
безпокойство и тревожност по време на самото състезание [22]. 

Целта на настоящето изследване е да се разкрият особеностите на източниците на мотивация и 
целевата ориентация при спортисти групирани по пол, вид спорт и спортен стаж. 

Задачи на изследването: 
- да се разкрият проявите на целевата ориентация и източниците на мотивация. 
- да се установи влиянието на източниците на мотивация върху формирането на целевата 

ориентация. 
Допускаме, че различните източници на мотивация влияят диференцирано върху двата типа 

целева ориентация. 
 
Методически инструментариум 

1. 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 за изследване на 
целевата ориентация в спорта [10]. Скалата съдържа 13 въпроса, оценяващи двете дименсии на целевата 
ориентация към постижение в спорта. Когато попълват въпросника, от изследваните лица се иска да 
отговорят, кога се чувстват най-успели в техния спорт и да посочат съгласието си с въпроси, отнасящи се 
до ориентацията към егото или към задачата. Седем айтема измерват ориентацията към задачата, 
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свързана с майсторството и личното усъвършенстване (напр.: „Аз работя наистина упорито”, „Давам 
най-доброто от себе си”) и шест – ориентацията към егото, очертаваща важността на превъзходството 
над другите (напр.: „Аз съм най-добрият”). Използва се пет степенна скала Ликертов тип от 1 (напълно 
не съм съгласен) до 5 (напълно съм съгласен). 

Въпросникът демонстрира приемлива вътрешна консистентност и за двете субскали (от α= 0.71 до 
α=0.86 за първата субскала и съответно от α=0.79 до α=0.90 за втората субскала) (6; 11. Аналогични 
резултати се получават и при адаптацията на теста за български условия – 0,72 и 0,75 за първата 
субскала, и 0,82 – 0,86 за втората субскала. (2;3). 

 
2. Тест за изследване източниците на мотивация – Motivation sources inventory (5). Тестът 

съдържа 40 айтема, определящи 5 субскали, които съответстват на петте основни мотивационни 
тенденции: 

- свойствена, присъща на дейността мотивация; 
- инструментална – външна мотивация; 
- външна Аз-концепция; 
- вътрешна Аз-концепция; 
- интернализация на целта. 
Степента на изразеност на айтемите, определящи петте мотивационни тенденции се измерва със 

7-степенна скала ликертов тип (от -3 до +3). Тестът е адаптиран за български условия от М. Георгиев и 
И. Тошева (1). 

Обект на изследване са 80 спортисти – 36 от индивидуални спортове и 44 от колективни 
спортове; 42 жени и 38 мъже; спортен стаж до 3 години – 11; 4-5 год – 14; 6-10 г. – 43; над 10 г – 12 
спортисти. 

 
Резултати 
Дескриптивната статистика, приложена за източниците на мотивация установява, че при 

изследваните лица като цяло водеща е вътрешната Аз-концепция (М=15,07), следвана от 
свойствената, присъща на дейността мотивация (М=7,05), външната Аз-концепция (М=4,76), 
интернализацията на целта (М=4,68), а относително най-слабо представена е инструменталната, 
външна мотивация (М=0,16). При групите, разделени по пол, вид спорт и спортен стаж, вътрешната 
Аз-концепция също е значително по-изразена (табл. 1). 

Таблица 1. Средни стойности на източниците на мотивация, диференцирани 
по пол и вид спорт 
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изследвани лица като цяло 7,05 0,16 4,76 15,07 4,68 

жени 8,64 0,89 7,00 15,82 5,37 

мъже 5,57 1,13 2,67 14,37 4,03 

индивидуални спортове 6,25 0,45 4,54 12,58 3,23 

колективни спортове 7,62 0,59 4,91 16,82 5,62 

спортен стаж до 3 г. 7,78 3,22 2,78 13,22 1,33 

спортен стаж 4-5 г. 11,5 3,00 6,46 13,85 7,36 

спортен стаж 6-10 г. 4,83 0,72 3,97 15,90 4,28 

спортен стаж над 10 г. 7,00 5,43 7,43 16,29  9,86 
* По-тъмните числа показват наличие на статистически значими различия на изследваните променливи 
между отделните групи 

 
В групите диференцирани по пол статистически значими различия се установяват по отношение 

на външната Аз-концепция, като при жените тя е с по-високи стойности (u=2,31; α=0,021). 
Спортистите от колективните спортове имат по-изразена вътрешна Аз-концепция в сравнение със 
спортистите, практикуващи индивидуални спортове (u=2,35; α=0,019). С нарастването на спортния 
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стаж се засилва интернализацията на целта (χ2=11,84; α=0,008), а значението на външната 
инструментална мотивация намалява. 

При изследваните лица като цяло преобладава целевата ориентация към задачата (М=4,24; 
SD=0,49) в сравнение с его ориентацията (М=2,51; SD=0,71). При групите, разделени по пол, вид спорт 
и спортен стаж, ориентацията към задачата също е значително по-изразена (табл. 2). 

Таблица 2. Средни стойности на целевата ориентация по пол, вид спорт и спортен стаж 

 целева 
ориентация 
към задачата  

целева 
ориентация към 
егото 

M Sd M Sd 

изследвани лица като цяло 4,24 0,49 2,51 0,71 

жени 4,27 0,60 2,49 0,72 

мъже 4,20 0,51 2,52 0,70 

индивидуални спортове 4,20 0,58 2,16 0,85 

колективни спортове 4,24 0,44 2,45 0,63 

спортен стаж до 3 г. 4,01 0,55 2,53 0,71 

спортен стаж 4-5 г. 4,20 0,39 2,77 0,76 

спортен стаж 6-10 г. 4,22 0,50 2,46 0,71 

спортен стаж над 10 г. 4,58 0,42 2,31 0,66 

* По-тъмните числа показват наличие на статистически значими различия на изследваните променливи 
между отделните групи 

Статистически значими различия се установяват само по отношение на целевата ориентация към 
задачата в групите на спортистите, диференцирани по спортен стаж. С нарастването на спортния стаж се 
засилва и целевата ориентация към задачата (χ2=7,82; α=0,05). 

В таблица 3 са представени процентните разпределения на изследваните лица по отношение на 
нормите, изведени за целевата ориентация към задачата и към егото на базата на предишни наши 
изследвания. Установи се, че нормите (изведени по квартилния метод) за целевата ориентация към 
задачата са еднакви за групите, диференцирани по пол и вид спорт, но по отношение на целевата 
ориентация към егото се наблюдават съществени различия между отделните групи, което наложи да 
бъдат изведени отделни норми за жени и мъже, за индивидуални, колективни спортове и единоборства. 
И в четирите групи изследвани лица най-нисък е процентът на спортистите с висока ориентация към 
егото, а най-многобройни са спортистите със средни нива на ориентация към задачата и към егото. 

На основата на получените резултати, можем да групираме изследваните лица в девет групи, 
включващи различни комбинации между ниските, средните и високите нива на целевите ориентации към 
егото и към задачата. Оказва се, че най-голям е процентът на спортистите със средни нива на целевата 
ориентация към егото и към задачата (28,2 на спортистите, разпределени по пол и 29,5 – по вид спорт), а 
само по един спортист (съответно 1,3%) е с ниска целева ориентация към задачата и висока его 
ориентация. Последният тип целеви профил води до неадаптивни модели на поведение, често до 
отказване от занимания със спорт, но понеже извадката ни включва само 80 спортисти, не бихме се 
ангажирали с по-сериозни обобщения за разпределението на изследваните лица по целеви профили. 

Таблица 3. Целева ориентация за постижение – разпределение на изследваните лица 
в зависимост от нормите в % 
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жени 20 50 30 2,5 0 7,5 

мъже 28,9 47,4 23,7 9,5 7,4 3,2 
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индивидуални спортове 26,5 38,2 35,3 6,5 5,9 7,6 

колективни спортове 22,7 56,8 20,5 4,1 2,3 3,6 
В съответствие със задачите на изследването е приложен стъпков регресионен анализ и са 

проверени регресионни модели само за спортистите като цяло, поради ограничения брой изследвани 
лица. В ролята на зависими променливи последователно са анализирани двата типа целева ориентация. В 
качеството на независими променливи е анализирано влиянието петте източници на мотивация (табл. 4). 

Таблица 4. Влияние на източниците на мотивация върху компонентите 
 на мотивационното самоопределение 
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R2 

Целева ориентация към 
задачата    .309** .095** 

Целева ориентация към егото  .321** -.397** .198** .203** 
 *P < 0.05; **P < 0.01; ***P < 0.001. 

 
Засилването на външната Аз-концепция е свързано с повишаването на целевата ориентация към 

егото, която е насочена към външните стандарти и нормативното сравнение, докато нарастването на 
вътрешната Аз-концепция води до намаляване на его ориентацията. 

Целевата ориентация към задачата нараства при засилване на интернализацията на целта, което 
отговаря на очакванията, тъй като интернализацията се свързва с отдаденост и упоритост при 
преследването на целта, в която е открит вътрешен смисъл. 

 
Дискусия и обобщение 
В това изследване направихме опит да определим различните мотивационни профили в групите 

на спортисти, диференцирани по пол и вид спорт. Установи се, че при изследваните лица като цяло и при 
отделните групи спортисти като основен източник на мотивация се очертава вътрешната Аз-концепция. 
Тя се характеризира със стремеж към самоутвърждаване и проява на личните възможности, качества и 
стандарти; насоченост към повишаване на майсторството и справяне с трудни задачи. Второ място заема 
свойствената, присъща на дейността мотивация. Мотивационният процес и целенасоченото поведение се 
поддържат от съдържанието на работата, която трябва да е интересна и да носи удовлетворение. 
Аналогични резултати се установяват и при други изследвания, проведени в спортна среда [13]. 
Относително най-слаби са проявите на външната, инструментална мотивация, при която интересът към 
дейността се влияе от наличието на външни, материални стимули. Установяват се определени различия 
между изследваните лица, групирани по пол, спорт и спортен стаж. При жените външната Аз-концепция 
има по-силна мотивираща роля, в сравнение с групата на мъжете, а вътрешната Аз-концепция е по-
значима при спортистите, практикуващи колективни спортове, в сравнение със занимаващите се с 
индивидуални спортове. По-продължителните занимания със спорт водят до засилване на 
интернализацията на целта, като най-високи стойности се наблюдават при спортистите със спортен стаж 
над 10 години. Едновременно с това силата на външната, инструментална мотивация намалява. 

Целевата ориентация към задачата доминира за сметка на целевата ориентация към егото при 
изследваните лица като цяло и при групите диференцирани по пол, вид спорт и спортен стаж. 
Преобладаващата част от състезателите, проявяват средни нива на целева ориентация към задачата и към 
егото. Най-нисък е процентът на спортистите с висока ориентация към егото, а най-многобройни са 
спортистите със средни нива на ориентация към задачата и към егото. На базата на възможните 
комбинации между ниските, средните и високите нива на целевите ориентации към егото и към задачата, 
изследваните спортисти оформят девет групи, включващи различен брой лица. Спортистите със средни 
нива на целевата ориентация към егото и към задачата представляват около една трета, а най-малобройна 
е групата с ниска целева ориентация към задачата и висока его ориентация. 

Получените резултати хвърлят допълнителна светлина върху ролята на източниците на мотивация 
и компонентите на целевата ориентация, които могат да насочат учителите по физическо възпитание и 
треньорите към формирането на адекватна мотивационна среда, стимулираща и поддържаща 
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заниманията със спорт, което от своя страна се отразява на цялостното психическо и физическо 
благополучие. 
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ЦЕЛЕВА ОРИЕНТАЦИЯ КЪМ ПОСТИЖЕНИЯ И АЗ–ЕФЕКТИВНОСТ 

ПРИ СЪСТЕЗАТЕЛИ ОТ РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ СПОРТ 
 

ГАЛИНА ДОМУСЧИЕВА-РОГЛЕВА 
доц., д-р, НСА „В. Левски”, София 

ТАТЯНА ЯНЧЕВА 
проф., дпсн, НСА „В. Левски”, София 

 
Резюме: Теорията за целевата ориентация към постижения предлага теоретична рамка за изследване на 
начина, по който хората интерпретират успеха и способностите си в среда, свързана с постижения. При 
висока целева ориентация към задачата успехът се определя като резултат от усвояване на умения, 
самоусъвършенстване и сериозна работа. Диспозиционалната его ориентация се свързва със сравнение на 
собствените способности със способностите на другите. се свързва с увереността на човека в собствената 
му способност да действа така, че неговите изяви да доведат до желания резултат. Перфекционизмът се 
дефинира като поставяне на нереалистично високи стандарти, очаквания и критична оценка на 
изпълнението, опит да се доведе всяко дело до някакъв идеал, до „съвършенство”. Целта на настоящето 
изследване е да се разкрият особеностите на целевата ориентация, Аз-ефективността и перфекционизма при 
спортисти, в зависимост от пола, вида спорт и квалификацията Обект на изследване са 122 спортисти на 
възраст от 12 до 29 години, с различно нива на квалификация, занимаващи се с индивидуални и колективни 
спортове. 

 
Abstract: The achievement goal theory offers a theoretical frame for research of the way people interpret their success 
and abilities in environment connected to achievements. With high task orientation success is defined as a result of 
mastering the skills, self-improvement, and serious work. Dispositional ego orientation is connected to comparing one’s 
own abilities with the abilities of the others. Self-Efficacy is connected to one’s confidence in one’s own ability to act in a 
way so that one’s manifestations lead to the desired result. Perfectionism is defined as setting unrealistically high 
standards, expectations and critical performance evaluation, an attempt to bring any deed to some kind of ideal, to 
“perfection”. The aim of the present study is to reveal the particularities of the goal orientation, Self-Efficacy and 
perfectionism with athletes depending on their gender, kind of sport and qualification. The subjects are 122 athletes, aged 
from 12 to 29 with different levels of qualification, representatives of individual and collective sports. 

 

Една от най-значимите съвременни теории за мотивацията, която успешно обяснява 
мотивационните тенденции в спорта е теорията за целевата ориентация за постижения [15]. Тя предлага 
теоретични рамки за изследване на начина, по който хората интерпретират успеха и способностите си в 
среда, свързана с постижения. Основната идея е, че човек е съзнателна, целево насочена личност, която 
действа по разумен начин и е мотивирана да демонстрира големи способности. 

Двуфакторната теория за целевата ориентация е адаптирана към спортната практика от Джоан 
Дуда [8]. При висока ориентация към задачата (task orientation) успехът се определя като резултат на 
подобряване на уменията, самоусъвършенстване, сериозна работа. Смята се, че ориентацията към 
задачата води до позитивно и адаптивно поведение, насочено към постижения. Тези спортисти са 
упорити и са склонни да опитват нови и стимулиращи задачи, имат желание да дадат най-доброто от 
себе си, както по време на тренировка, така и по време на състезание [17]. 

Диспозиционната его ориентация (ego orientation)е свързана със сравнението на собствените 
способности със способностите на останалите. Успехът или неуспехът са резултат от доминирането, 
превъзходството или подчинеността, в сравнение с другите. Търси се победа на всяка цена. Според Дуда 
липсата на непрекъснати успехи води до прекратяване на спортносъстезателната дейност [9]. В тази 
връзка е важно да се оценят мотивиращите фактори за занимания със спорт, които са от изключително 
значение за физическото и психическо благополучие на личността. 

Аз-ефективността (Self-Efficacy) се свързва с увереността на човека в собствената му способност 
да действа така, че неговите изяви да доведат до желания резултат. Според А. Бандура „Аз-
ефективността” е свързана с представата на човек за своите способности да действа успешно в 
конкретни ситуации [6], Субективно възприеманата „Аз-ефективност” може да послужи за предвиждане 
на поведението в редица области – когнитивното функциониране, справянето със стресори, свързаното 
със здравето поведение, включително и в спорта [5,6,7,18,19]. 

Перфекционизмът се дефинира като поставяне на нереалистично високи стандарти, очаквания и 
критична оценка на изпълнението, опит да се доведе всяко дело до някакъв идеал, до „съвършенство” 
[12]. 
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Фрост и кол. определят перфекционизма като „поставяне на нереалистично високи стандарти, 
съпътствани от свръхкритична самооценка”. Тези свръхвисоки стандарти обикновено се свързват и със 
страх от загуба [14, p. 368]. 

Някои изследователи разглеждат перфекционизма като двудименсиален модел – адаптивен и 
неадаптивен. Адаптивният перфекционизъм се разглежда като позитивно преследване на постижението, 
докато неадаптивният е отнесен към оценката и се свързва със страха от загуба [13]. 

Целта на настоящето изследване е да се разкрият особеностите на целевата ориентация, Аз-
ефективността и перфекционизма при спортисти, в зависимост от пола, вида спорт и квалификацията, 
както и да се проследят взаимовръзките и взаимозависимостите между тях. 

 
Метод 
1. 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 [11] и предназначен за 
изследване на целевата ориентация в спорта. Скалата се състои от 13 айтема и 5 степенна скала Ликертов 
тип за оценка на степента на тяхната изразеност. Измерва факторите ориентация към задачата и 
ориентация към себе си. Тестът е адаптиран за български условия [1]. 

2. Методика за изследване на Аз-ефективността в спорта [4], която включва две подскали – Аз-
ефективност и себепрепятстване. 

3. Скала за изследване на мултидименсионалния перфекционизъм (Multidimensional 
Perfectionism Scales – Frost-MPS), [14], адаптирана за български условия от Т. Янчева [2]. Въпросникът 
включва 6 субскали: родителска критика, лични стандарти, притеснения от грешки, организираност, 
родителски очаквания и съмнения в действията. 

 
Обект на изследване са 122 спортисти на възраст от 12 до 29 години. От тях: 29 от индивидуални 

спортове, 56 от единоборства и 37 от колективни спортове. По пол се разпределят както следва: 45 жени 
и 77 мъже. Според квалификацията си са разделени в две групи: елитни състезатели – 24 спортисти, 
състезатели на републиканско ниво – 98. 

Организация на изследването – изследванията са реализирани по време на тренировъчния цикъл 
на спортистите и състезания от държавни първенства и турнири по бокс, карате до, художествена 
гимнастика, хандбал, кикбокс, волейбол, борба, джудо, тенис, лека атлетика. 

 
Резултати 
 
Целевата ориентация към задачата е водеща при изследваните лица като цяло и при всички 

групи състезатели (табл. 1). В групата на мъжете его ориентацията е статистически значимо по-висока, в 
сравнение с групата на жените. 

При елитните състезатели се наблюдават по-високи нива и на двата типа целева ориентация, 
като ориентацията към егото е значимо по-висока, в сравнение със спортистите с по-ниска 
квалификация. 

При групите, разделени според вида спорт (индивидуални, колективни спортове и 
единоборства), не се установяват статистически различия по отношение на изследваните променливи. 

По отношение на Аз-ефективността статистически значими различия се установяват единствено 
по вид спорт. Най-високи стойности са налице при спотистите от единоборствата, най-ниски – при 
спортистите от колективните спортове (табл. 1). Не се наблюдават значими различия при групите, 
диференцирани по пол и квалификация. 

Таблица 1. Средни стойности на целевата ориентацияи Аз-ефективността по пол, 
 вид спорт и квалификация 

 

Целева 
ориентация 

към 
задачата

Целева ориентация 
към егото 

 
Аз- ефективност Себепрепятстване 

M Sd M Sd M Sd M Sd 

Изследвани 
лица като 
цяло 

4,26 0,73 2,45 0,82 3,67 0,53 2,45 0,59 

Жени 4,22 0,46 2,20 u=2,85; 
α=0,01 

0,46 3,57 0,56 2,57 0,65 

Мъже 4,28 0,85 2,67 0,83 3,24 0,51 2,38 0,54 
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Индивидуални 
спортове 

4,18 0,41 2,32 0,84 3,76 

χ2=8,48; 
α=0,014 

0,71 2,30 0,70 

Колективни 
спортове 

4,30 1,01 2,37 0,84 3,36 0,48 2,64 0,62 

Единоборства 4,26 0,59 2,57 0,80 3,80 0,40 2,41 0,56 

Републиканско 
ниво 

4,25 0,77 2,39 
u=2,21; 
α=0,027 

0,83 3,67 0,55 2,43 0,60 

Елитни 
състезатели 

4,27 0,52 2,76 0,73 3,67 0,48 2,54 0,53 

Резултатите от нашето проучване установяват, че при изследваните лица като цяло се наблюдават 
най-високи стойности по субскалите организираност и лични стандарти (табл. 2), които се разглеждат 
като елементи на адаптивния перфекционизъм. 

Таблица 2. Средни стойности по отделните подскали на перфекционизма  

 N Min Max M Sd 
Родителска критика 120 1,17 4,33 2,47 0,69 
Лични стандарти 120 1,40 5,00 3,60 0,73 
Притеснения от грешки 120 1,00 4,83 2,73 0,85 
Организираност 120 1,83 5,00 4,14 0,73 
Родителски очаквания 120 1,00 5,00 2,99 0,92 
Съмнения в действията 120 1,00 4,67 3,04 0,71 
Общ перфекционизъм 120 8,97 33,0 18,96 3,72 

Данните на изследваните лица, представени по пол, вид спорт и класиране, разкриват различни 
тенденции (табл. 3). При мъжете са налице по-високи стойности при субскалите родителска критика, 
лични стандарти, притеснения от грешки, съмнения в действията, родителски очаквания и общ 
перфекционизъм, а при жените субскалата – организираност. Разликите са статистически значими по 
отношение на неадаптивните аспекти на перфекционизма: родителска критика, родителски 
очаквания, съмнения в действията и общия перфекционизъм. 

Между състезателите от трите вида спорт – индивидуални, колективни и единоборства се 
установиха статистически значими разлики по следните субскали: родителска критика, родителски 
очаквания и общ перфекционизъм. Прави впечатление, че състезателите от колективните спортове в 
настоящото изследване са с по-високи стойности на субскалите, характеризиращи неадаптивния 
перфекционизъм – родителска критика и родителски очаквания, но и с най-високи стойности на 
организираността. 

Таблица 3. Средни стойности на перфекционизма, диференцирани по пол, вид спорт и класиране 
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Л
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изследвани 
лица като 
цяло 

2,47 3,60 2,73 4,14 
2,99 

 
3,04 

 
18,96 

 

жени 2,30 

u
=

2,
24

; 
α
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0,
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3,45 2,58 4,23 2,72 
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=
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; 
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2,81 

u
=
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28

; 
α

=
0,

02
3 

17,89 

u
=

2,
28

; 
α

=
 ,0

23
 

мъже 2,56 3,68 2,81 4,09 3,13 3,15 19,50 
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индивидуални 
спортове 

2,13 

χ2
=

10
,3

1;
 α

=
0,

00
6 

3,40 2,42 4,22 2,39 

χ2
=

15
,2

1;
 α

=
0,

00
1 2,80 

 
16,74 

χ2
=

13
,3

1;
 α

=
0,

00
1 

колективни 
спортове 

2,68 3,57 2,90 4,23 3,34 
3,18 

 
20,06 

единоборства 2,48 3,70 2,75 4,05 3,01 
3,05 

 
19,15 

републиканск
о ниво 

2,48 3,60 2,74 4,19 
2,96 

 
3,04 

 
18,99 

 

елитни 
състезатели 

2,42 3,59 2,68 3,92 
3,11 

 
3,05 

 
18,84 

 

Не са установени статистически значими разлики между отделните показатели, в зависимост от 
квалификацията. Тези резултати се различават от данните в литературата, че при елитните състезатели се 
наблюдават по-високи стойности на субскалите лични стандарти и организираност (свързани с 
адаптивния перфекционизъм) и по-ниски стойности по останалите субскали [3]. 

По отношение на субскалите лични стандарти и организираност не са установени статистически 
значими разлики според пола, вида спорт и класирането. Обяснението може да се потърси във факта, че 
това са характеристики, присъщи на спорта въобще, които са от особена важност за постигането на 
целите. 

Корелационният анализ на данните (критерий на Spearman) разкрива, че високите лични 
стандарти и организираността като черти на адаптивния перфекционизъм се свързват с високо ниво на 
целева ориентация към задачата (табл. 4). Засилването на родителската критика, притесненията от 
грешките, съмненията в действията, повишаването на личните стандарти и общият перфекционизъм 
корелират положително с целевата ориентация към егото. 

Обяснение може да се потърси във факта, че диспозиционната его ориентация е свързана със 
сравнението на собствените способности със способностите на останалите. Успехът или неуспехът са 
резултат от доминирането, превъзходството или подчинеността, в сравнение с другите. 

Нарастването на Аз-ефективността се свързва със засилване на целевата ориентация към задачата, 
а себепрепятстването – със засилване на негативните аспекти на перфекционизма и общия 
перфекционизъм като цяло. Най-силни са взаимовръзките с родителската критика, следвани от 
родителските очаквания и притесненията от грешките. 

Таблица 4. Корелации между субскалите на целевата ориентация, Аз-ефективността 
и перфекционизма 
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ЦО към 
задачата 

  .287**  .320**     

ЦО към егото  .194** .223** .255**   .286** .220* 
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Аз-
ефективност 

 .394**        

Себепрепятст
ване 

 .502**  .324*  .340*  .345* 

*р=0,05; ** р=0,01. 
 

Чрез приложения стъпков (stepwise) регресионен анализ са установени значими тенденции на 
влиянието на компонентите на перфекционизма и Аз-ефективността върху двата типа целева ориентация 
за постижения (табл. 5). Формирането на целева ориентация към задачата зависи от нивото на Аз-
ефективност в групата на мъжете, както и в групата на спортистите, практикуващи единоборства и 
колективни спортове. Високите лични стандарти са значим фактор в групата на състезателите на 
републиканско ниво, а организираността, наред с Аз-ефективността – при изследваните лица като цяло. 

 
Организираността влияе негативно върху формирането на целевата ориентация към егото в 

групите на мъжете и на спортистите, практикуващи единоборства, както и при изследваните лица като 
цяло. Този тип целева ориентация се засилва от съмнения в действията в групата на състезателите, 
занимаващи се с колективни спортове и при изследваните лица като цяло. Притесненията от грешките 
са най-значим фактор в групите на мъжете и на спортистите, състезаващи се на републиканско ниво. 

 
Обобщение на резултатите 
Целевата ориентация към задачата доминира при всички групи изследвани лица. Нашето 

изследване потвърждава данните от литературата, които разглеждат целевата ориентация към задачата 
като максимално адаптивно поведение (Duda, 1993, 1996; Roberts, 1993). Спортистите, за които тя е 
водеща, са упорити и са склонни да опитват нови и стимулиращи задачи, имат желание да дадат най-
доброто от себе си, както по време на тренировка, така и по време на състезание (Roberts & Ommundsen, 
1996). 

При елитните състезатели се наблюдават по-високи нива и на двата типа целева ориентация, 
като ориентацията към егото е значимо по-висока, в сравнение със спортистите с по-ниска 
квалификация. 

Наблюдават се взаимовръзки между позитивните аспекти на перфекционизма с целевата 
ориентация към задачата и на родителската критика, съмненията в действията и притесненията от 
грешките, както и на личните стандарти и общия перфекционизъм с целевата ориентация към егото. 
Сравнението с външните, нормативно зададени стандарти и влиянието на социалното обкръжение, и по-
специално на значимите други е обвързано с поставянето на нереалистично високи стандарти, с 
очаквания и критична оценка на изпълнението. 

Аз-ефективността, организираността и личните стандарти са значим фактор при формирането на 
целева ориентация към задачата. 

Получените данни могат да бъдат ориентир при изграждане на адекватен подход на управление в 
спортната дейност. 

Таблица 5. Влияние на Аз-ефективността и компонентите на перфекционизма върху 
целевата ориентация 

 Целева ориентация към задачата – β Целева ориентация към егото – β 

 
изследвани лица 
като цяло 

организираност 
.341*** 
 

съмнения в 
действията 

.373*** 

Аз-ефективност .308*** организираност -.339*** 

 ∆R2 =.239   ∆R2 =.177 

жени  

мъже 
Аз-ефективност .751*** 

притеснения от 
грешки 

.609*** 

 организираност -.292** 

  ∆R2 =.550  ∆R2 =.380 
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индивидуални 
спортове 

 

колективни 
спортове 

Аз-ефективност 
 

.630*** 
 

  

 ∆R2 =.354   

 
 
 
единоборства 

Аз-ефективност 
 

.718*** 
съмнения в 
действията 

.525*** 

  организираност -.348** 

 ∆R2 =.496  ∆R2 =.345 

републиканско 
ниво 

лични стандарти .616*** 
притеснения от 
грешки 

.305** 

 ∆R2 =.365  ∆R2 =.093 
елитни 
състезатели 

 

р<0.001 – ***; p<0.01 – **; p<0.05 – * 
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ВЛИЯНИЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ ПРИ ИЗБОРА НА 

МУЗИКАЛНА КАРИЕРА ПРИ БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ ПО МУЗИКА 
 

АНТОНИНА КАРДАШЕВА 
д-р по психология 

 
Резюме: Целта на доклада е да представи връзката на емоционалната интелигентност и избора на музикална 
кариера при български студенти по музика. В изследването са участвали 52 студенти, от които 25 момчета 
и 27 момичета, които са предпочели за себе си музикалната кариера и се обучават вече 5-та, последна година 
в Национална музикалната академия „Проф. Панчо Владигеров” в гр. София, България. Резултатите от 
изследването потвърждават предварителните хипотези и демонстрират, че първо, изборът за музикална 
кариера позитивно се свързва с индивидуалните различия на емоционалната интелигентност като 
личностна черта. Второ, личностните черти, които често се свързват с глобалната емоционална 
интелигентност и избора за музикална кариера, имат полова детерминираност, като се проявяват по-често 
при българските студенти момчета и по-слабо при момичетата. Трето, изборът на музикална кариера при 
момичетата има по-силно отношение към самоконтролираността като компонент от емоционалната 
интелигентност, спрямо същото отношение при момчетата. Четвърто, желанието за музикално обучение 
не се повлиява значимо от личностните дименсии невротизъм, екстраверсия и психотизъм. Пето, фактора 
„Самоконтрол”, като компонент на емоционалната интелигентност проявява предиктивната способност 
спрямо желанието на младите българи за музикална кариера в присъствието на дименсията „Невротизъм” 
от метода на Айзенк. 

 
Abstract: This study investigated the relationship between trait emotional intelligence (trait EI or trait emotional self-
efficacy) and the Bulgarian students' choice for musical career. The whole participants (N=52) in the research were 
chosen by gender indication – 25 boys and 27 girls, all of them are the high students from National musical academy in 
Bulgaria “Pancho Vladigerov” – Sofia. Using the Trait Emotional Intelligence Questionnaire, the results confirmed the 
preliminary hypothesis that (a) the choice for musical career was positively connected to personal differences in trait 
emotional intelligence, (b) the compound personal dimensions of emotional intelligence and musical career choice have 
gender determination, and the boys' scores are higher than girls' (c) the girls' musical career choice has the higher 
relationship than boys' ones in Self-control, (d) the choice for musical education was not influenced by personal 
dimensions neurotism, extraversion, psychotism, (e) there was a predictive validity of Self control to the desire of 
Bulgarian student for musical career, over and above the Neurotism as one of the Giant Three personality dimensions. 

 
С малки изключения последните научни изследвания в клиничната, образователната и 

професионалната сфера се фокусират върху емоционалната интелигентност като личностна черта. Може 
би, най-големият конкретен успех е постигнат в образователната и академичната сфера, където се 
натрупват доказателства, че емоционалната интелигентност като личностна черта участва в 
академичното представяне и поведение в училище с резултати, които особено съответстват на уязвимите 
и непривилегировани индивиди. И по-специално Reiff et al. (2001) открива, че ученици с умствени 
проблеми, обучаващи се в колеж имат по-високи резултати по емоционалната интелигентност, в 
сравнение с техните съученици без проблеми. В подобно изследване Petrides et al. (2004) доказват, че 
сред учениците с нисък коефициент на обща интелигентност, тези, с високи резултати по емоционална 
интелигентност като личностна черта се представят значително по-добре в училище, отколкото техните 
съученици с ниски резултати. Учените са открили, че ученици с ниска емоционална интелигентност като 
личностна черта имат повече безпричинни отсъствия или бягства от училище, и е по-вероятно да бъдат 
по-често изключвани от училище за противообществени прояви. 

В академичната общност, изследвана от много учени, студентите с висока емоционална 
интелигентност правят по-благоприятни избори за университетска специалност и се ориентират към 
правилна професионална кариера, съответстваща на субективните предпочитания. 

 
Въведение 
Емоция, балет и музика могат да бъдат тема и мотив за конструиране на изследователски 

дизайн. Резултатите от подобно изследване вероятно са много интересни и с висока приложима 
стойност. Емоционалната интелигентност като личностна черта и влиянието ѝ върху способността за 
танцуване на балет е изследвана от Petrides, Niven и Mouskounti (2006). Според авторите, балетната 
субкултура се проявява при индивиди със специфичен личностен профил. Например, качества като 
благосклонност и отвореност към другите са необходими за високото умение на танцувалното изкуство. 
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Теоретична мотивация и дизайн на изследването 
Връзката между балетното изкуство и емоционалната интелигентност провокира 

изследователските ни цели. Следвайки идеята на Woody (1999), според когото: “…личностните черти 
повлияват субективния избор на индивида, първоначално да се включи в музикално обучение, а след 
това да избере музикалната кариера”, решихме, че това е подходяща за нас тема и резултатите от 
подобно изследване би разширило концептуалната рамка на емоционалната интелигентност като 
личностна черта. За да направим анализ с вече съществуващи данни, потърсихме емпирични данни в 
публикувани научни доклади. Открихме малко данни, свързани преди всичко с избор на музикално 
училище или с избор на продължителността на музикално обучение, каквото описват Petrides, Niven и 
Mouskounti (2006). Не са изложени достатъчно доказателства, които да подкрепят хипотезата, че изборът 
за музикална кариера позитивно се свързва с индивидуалните различия на емоционалната 
интелигентност. 

След продължително търсене, намерихме изследвания, изводите, от които обясняват защо 
личностните черти, които често се свързват с музикалния талант и креативността, се проявяват по-често 
при мъжете и по-слабо при жените (Hassler, Birbaumer, Feil, 1985). Според други автори, като 
Wubbenhorst (1994) все още не са натрупани достатъчно емпирични данни, които да доказват полова 
предразположеност, спрямо музикалните способности, а напротив, потвърждава се принципа на 
андрогинност на преподаватели по музика и практикуващи музиканти. 

По тази причина, решихме да подберем по полов признак българска извадка от студенти – 
магистри, които са предпочели за себе си музикалната кариера и се обучават вече 5-та, последна година 
в Национална музикалната академия „Проф. Панчо Владигеров” в гр. София, България. Изследваните 
студенти бяха подбрани от Инструментален факултет по следните специалности: пиано, цигулка, 
струнни инструменти, дървени духови инструменти, камерна музика и клавирен съпровод. 

Чрез различни статистически процедури, проверихме следните хипотези: „Изборът на музикална 
кариера има позитивна връзка с емоционалната интелигентност и особено със самоконтрола на 
музикантите” и „Желанието за музикално обучение не се влияе от личностните дименсии невротизъм, 
екстраверсия и психотизъм”. 

 
Участници в изследването 
Изследването се проведе с общо 52 студенти, от които 25 момчета и 27 момичета. Средната 

възраст на извадката беше 24.49 години (SD = 3.15 години). 
 
Измервания 
 Цялата извадка от изследвани лица попълни два метода: 
1. Пълната версия на българския превод TEIQue – v. 1.50. Вътрешната консистентност на 

четирите фактора разкри много добри и статистически значими стойности на Алфа на Кронбах, както 
следва: по фактора „Благополучие” (α = .84), по фактора „Самоконтрол” (α = .76), по фактора 
„Емоционалност” (α = .86) и по фактора „Общителност” (α = .70). Вътрешната съгласуваност на общата 
емоционална интелигентност показа много надеждна стойност на Алфа на Кронбах (α = .92). 

2. Личностния въпросник на Айзенк EPQ – българската адаптация на личностен въпростник на 
Айзенк (EPQ), осъществена от Паспаланов, И., Щетински, Д., Айзенк, С. (1984). Методът се състои от 84 
айтеми, които са обединени в три скали „Невротизъм” – N; „Екстраверсия” – E; „Психотизъм” – P и 
скала за лъжа, наречена „Социална желателност” – L. Отговорите на въпростника EPQ се нанасят върху 
дихотомна (‘да/не’) скала, което в хода на обработка на данните наложи трансформирането ѝ в шест 
степенна Ликертова скала. 

Вътрешната консистентна надеждност при оценка на качеството на трите фактора, измерени при 
тази извадка, показаха Алфи на Кронбах в рамките на средното равнище на доброкачественост /0,6 – 
0,8/. Надеждността на скалата „Невротизъм” показа стойност – (α = .85), при скалата „Екстраверсия” 
данните отчетоха надеждност – (α = .85), при скалата „Психотизъм” резултатът отчете следната стойност 
– (α = .60). Данните показват, че съставните компоненти на личностен въпростник на Айзенк (EPQ) са 
статистически надеждни и добри за практически приложими за изследването. 

 
Резултати 
Резултатите от изследването разкриха корелационни отношения за цялата извадка между 

факторите на емоционалната интелигентност и желанието за музикална кариера: по фактора 
„Благополучие” (r = .51, р < .01), по фактора „Самоконтрол” (r = .78, р < .01), по фактора 
„Емоционалност” (r = .57, р < .01), и по фактора „Общителност” (r = .02, р < .01). Отношението между 
желанието за музикална кариера и отчетената самовъзприета глобална емоционална интелигентност е в 
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рамките на слабите корелационни стойности, но все пак разкрива задоволителна значимост (r = .53, 
р < 01). 

Участниците, които са се обучавали преди магистратурата в бакалавърска степен, в същата 
музикална специалност, показаха по-високи стойности по фактора „Благополучие” (r = .69, р < .01), по 
фактора „Самоконтрол” (r = . 84, р < .01), по фактора „Емоционалност” (r = .72, р < .01). 

 Не се отчетоха значими стойности по фактора „Общителност”, както и при изследване на 
отношението – избор на музикална кариера и възраст на участниците. Липсата на доказателство за 
отношението между музикалната кариерата и фактора „Общителност”, е логична. Този факт ни доказва, 
че ангажиментът към музикалното обучение като личностен избор, повече повлиява вътреличностните 
качества, отколкото подпомага социализирането на музикантите. В подкрепа на това са и данните за 
значимите корелации при факторите „Благополучие” и „Емоционалност”. Данните ни помагат да 
отбележим, че отличните музикални постижения са свързани с преживяването на положителни емоции, 
което индиректно се отразява на силната връзка между фактора „Благополучие” и желанието за 
музикална кариера. 

Както предположихме в предварителната хипотеза, изборът на музикална кариера показа 
позитивна връзка с личностни характеристики на музикантите, които са съставна част на фактора 
„Самоконтрол”. Способността да се придържаш към музикалното обучение, в продължение на по-вече 
от 5 години, изисква специфични личностни качества като неудържим стремеж, постоянство и 
непоколебимост, и както някои автори посочват, това е ключът към постигането на музикална 
експертност (Sloboda, Devidson, Howe, & Moore, 1996). 

Нито една от дименсиите по метода на Айзенк, измерени в изследването, не разкриха значими 
корелации с желанието за академично музикално обучение, независимо, че дименсията „Невротизъм” 
прояви негативно отношение (r = – .25, р < .01). При регресионното измерване на предиктивната 
способност на емоционалната интелигентност, спрямо избора на музикална кариера, в присъствието на 
трите дименсии на метода на Айзенк, се потвърди единствено влиянието на дименсията „Невротизъм”. 
Това е поредното доказателство, че емоционалната интелигентност има мощна способност да предвижда 
личностни качества и субективни избори в присъствието на дименсията „Невротизъм”. 

Резултатите от това изследване потвърдиха съществуването на тясна връзка между половите 
различия на личността и музиката. Както се вижда на таблица 1, данните за момчетата и момичетата се 
различават в известни вариации. Например, високият корелационен коефициент между желанието за 
обучение при момичетата и фактора „Самоконтрол” (r = .84, р < .01) е по-висок спрямо този на 
момчетата (r = .63, р < .01), докато при момчетата отношението между глобалната интелигентност и 
желанието за музикална кариера (r = .63, р < .01) е по-високо в сравнение с момичетата (r = .59, р < .01). 

Таблица 1. Корелационни отношения между емоционална интелигентност и желанието 
за музикална кариера за 25 момчета (над диагонала) и 27 момичета (под диагонала) 

 1 2 3 4 5 6 
1. Благополучие -   .72**  .65**  .68** -.92**  .58** 
2. Самоконтрол .79** - .60* -.65** .84** *.63** 
3. Емоционалност .57** .18 - .70** .84**  -.52** 
4. Общителност .55** .28 .71** - .85**  -.08 
5. Глобална ЕИ .88** .62** .83** -.82** -  .63** 
6. Музикална 
кариера 

 .69** **.84****  72**  -.03  .59** - 

Забележка: *p<.05, **p<.01 
Забележка: *p<.05, **p<.01 

Отношението между желание за обучение при момичетата и фактора „Емоционалност” (r = .73, 
р < .01) е също по-силно изразено при момичетата в сравнение с момчетата (r = .52, р < .01), което 
потвърждава данни от други изследвания, обясняващи по-високата емоционалност като присъща на 
женския пол. 

 
Заключение 
Като изводи от изследването, които да разширят концептуалната рамка на емоционалната 

интелигентност, се очертават следните факти: Първо, изборът за музикална кариера позитивно се 
свързва с индивидуалните различия на емоционалната интелигентност. Младите българи, които 
възприемат себе си като благополучни, притежават добър емоционален самоконтрол, който им помага да 
поддържат качествени и трайни взаимоотношения с приятели и познати. Българските изследвани 
студенти по музика са съпричастни към проблемите на връстниците си, склонни са да споделят емоциите 
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си, като доверяват преживяванията от събитията в живото си, и могат да избират музикалната кариера 
като бъдеща сфера за професионална реализация. 

Второ, резултатите от изследването доказват, че личностните черти, които често се свързват с 
глобалната емоционална интелигентност и избора за музикална кариера, имат полова детерминираност, 
като се проявяват по-често при българските студенти момчета и по-слабо при момичетата. 

Трето, изборът на музикална кариера при момичетата има по-силно отношение към 
самоконтролираността като компонент от емоционалната интелигентност, спрямо същото отношение 
при момчетата. Българските момичета, избрали музиката като бъдеща професия и реализация, дават 
данни, че успешно се справят със стресовите събития в живото си. Те имат дълготраен контрол върху 
собствените си чувства и поддържат емоционалните си състояния относително стабилни за по-
продължителен период от време. Момичетата могат успешно да контролират импулсивността си и 
избягват да се впускат в краткотрайни авантюри. 

Четвърто, изследването ни предоставя емпирични данни, които за първи път доказват полова 
предразположеност, спрямо избора на музикална кариера и индивидуални различия на емоционална 
интелигентност при българи в академична музикална общност. 

Пето, желанието за музикално обучение не се повлия значимо от личностните дименсии 
невротизъм, екстраверсия и психотизъм. Данните не разкриват вероятност, че българските момичетата 
или момчетата в личностен план са склонни или не към невротични нагласи, тревожност или 
потиснатост или са склонни към импулсивност, да поемат риск и да се излагат на критика, каквито 
личностни характеристики, според Айзенк са присъщи на хората с висок невротизъм или екстраверсия. 
Липсва и доказателство за прояви при българските студенти по музика на психотизъм, описани от 
Айзенк като склонността към емоционална студенине, липса на емпатия, егоцентричност и враждебност. 

Шесто, доказа се предиктивната способност на емоционалната интелигентност и по специално 
на фактора „Самоконтрол”, спрямо желанието на младите българи за музикална кариера в присъствието 
на дименсията „Невротизъм” от метода на Айзенк. В много изследвания, които описахме, дименсията 
„Невротизъм” присъства при измерване на предиктивната способност на емоционалната интелигентност. 
Този факт не е случаен. Невротизмът като личностно състояние е характерно с чувството на тревожност, 
но не в патологичен смисъл, а в посока на търсене на най-подходящ начин на изява и възможност за 
адаптация. В този смисъл, при това изследване личностните качества на младежите в България, като 
контролираност на чувствата, увереност, готовност и решителност за превъзмогване на напрежението и 
справяне със стреса, предричат избора им на музикална кариера. Психологическото осмисляне на избора 
обаче е бил съпътстван от медииращата роля на някои невротични прояви, като колебливост, намалена 
решителност, емоционална лабилност, нетърпимост и настойчивост при многократно търсене на най-
подходящата възможност за реализация. 
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ЕФЕКТИ НА ЛЕВОРЪЧИЕТО ВЪРХУ НИВОТО НА ЕМОЦИОНАЛНАТА 
ИНТЕЛИГЕНТНОСТ КАТО ЛИЧНОСТНА ЧЕРТА ПРИ БЪЛГАРИТЕ 

 
АНТОНИНА КАРДАШЕВА 

д-р по психология 
 

Резюме: В доклада основно се акцентира върху подробен психометричен анализ на отношението между 
качествената променлива „леворъчие” и няколко количествени променливи, съставляващи компонентите на 
емоционална интелигентност като личностна черта. Резултатите от проведеното оригинално изследване с 
546 български респондента са получени след попълването на българската версия на теста за емоционална 
интелигентност като личностна черта на 4 факторно ниво и 15 фасетно ниво (TEIQue). Основно се доказва 
следното, че (1) хората, които са леворъки и приоритетно пишат с лявата ръка показват при изследване на 
фактора „Общителност” по-високи и значими стойности от тези на десноръките; (2) при изследване на 
фасета „Емоционална изразеност” леворъките хора дават данни, че по-добре изразяват своите емоции, 
отколкото тези, пишещи с дясната ръка; (3) при изследване на фасета „Емоционална регулация” леворъките 
показват по-високи и значими стойности от тези на десноръките; (4) леворъките хора дават данни, че по-
добре контролират емоционалната си импулсивност при изследване на фасета „Ниска импулсивност”; (5) 
при изследване на фасетите „Оптимизъм” и „Адаптивност” леворъките дават данни за по-високи 
оптимизъм и адаптивност към нови условия от тези, измерени при десноръките; (6) леворъките хора дават 
данни за по-висока асертивност и поддържат по-добри взаимоотношения с другите при изследване на 
фасетите „Асертивност” и „Взаимоотношения”, отколкото хората, които си служат при писане с дясната 
ръка. 

 
Abstract: In this article, we focus on the perspective of the model and investigate the psychometrical properties of the 
Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue, Petrides & Furnham, 2003) in a Bulgarian left handed population. 
TEIQue was tested and validated using a sample of 546 Bulgarian participants. In summary, the Bulgarian TEIQue 
scores being positively related to left hand writing as a variable. The results showed, that (a) left-handed Bulgarians 
reported higher scores on some factors and facets: Sociability, Emotional expression, Emotional regulation than right-
handed, (b) left-handed Bulgarians may control their emotions and impulsivity better than right-handed, (c) Left-handed 
Bulgarians were more optimistic and assertive to new environment and can support other people better through good 
relationships than right-handed. 

 
 

Теоретични акценти за емоционалната интелигентност като личностна черта 
Малко идеи досега са грабвали вниманието на философи, изследователи, невробиолози, 

практикуващи психолози и лекари със силата и изненадата от все повече разширяващата се 
концептуална рамка на емоционалната интелигентност. Първоначално, тя е възприемана като 
академична или когнитивна интелигентност и нейното измерване е свързвано основно с коефициента за 
интелигентност. Интересът на теоретици и изследователи към нея през последните десетилетия се 
увеличава два пъти повече, отколкото към коефициента за интелигентност. Определена е като 
“неуловимо понятие” (Davies, Stankov, & Roberts, 1998, p. 989). Допуска се, че се е “…появила да бъде 
повече мит, отколкото наука...” (Matthews, Zeidner, & Roberts, 2002, p.547). 

В теоретичните разработки се издигат хипотези, че емоционалната интелигентност е нещо 
повече от когнитивна интелигентност и вероятно се измерва с методи, различни от тези, които отчитат 
коефициент за интелигентност. Някои автори я свързват с различни личностни качества: от “старание, 
упорство и постоянство” (Goleman, 1995, p. 285) до “отличителна характерова черта” (Gowing, 2001, pp. 
89-90). За доказване на тези теоретични хипотези са направени много емпирични измерванията и са 
изписани списъци от способности, компетентности, качества на характера или личностни черти, 
свързани с нея. Според други автори, емоционалната интелигентност е с доказана устойчивост към 
измерване (Becker, 2003, p.194) и е основополагаща и определяща за компетентностите, важни “за почти 
всяка професия” (Cherniss, 2010, p.10). 

Следвайки идейната рамка, че емоционалната интелигентност е личностна черта и правейки 
опит да докажат състоятелността на тази теза, Ейдриън Фърнам и Константин Петридес през 2000 
година, правят задълбочен анализ на съществуващите разнообразни модели на емоционална 
интелигентност. Авторите констатират концептуално различие между моделите за емоционална 
интелигентност като способност, смесените модели на емоционалната интелигентност и плахо 
пробиващите в научната общност първи предположения за емоционалната интелигентност като 
личностна черта. 

Фърнам и Петридес смятат, че емоционалната интелигентност е диаметрално противоположна 
на когнитивните способности и поддържат тезата, че тя може да се състои основно от личностни черти. 
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Разясняват, че хората се различават по начина, по който се отнасят, оперират и използват емоционално 
наситената информация, идваща от вътреличностната си същност и междуличностните взаимодействия. 
Според тях, всеки човек има заложени индивидуални черти, които трудно се променят в периодите на 
личностно развитие. Чрез тях всеки от нас придобива представа за това как най-общо управлява 
емоциите – на другите и своите, разликата е в нивото на развитие на тези качества. 

Авторите дават следното определение за емоционалната интелигентност: „Констелация от 
емоционално свързани възприемания и диспозиции за самия себе си, отнасящи се до вярванията на 
личността за устойчивостта на нейните качества, чрез които овладява емоциите си. 
Емоционалната интелигентност е показател за нашата самовъзприета представа за начина, по 
който разбираме, обработваме и използваме информация, свързана с емоциите в ежедневието ни” 
(Petrdes & Furnham, 2000). 

Въпреки твърдението, че емоционалната интелигентност е неподатлива на дефиниране, особено 
ако се следват свободни интерпритации, като тези на Gardner (1983), според Фърнам и Петридес 
емоционалната интелигентност като личностна черта не може да се класифицира като интелигентност в 
традиционния научен смисъл. Те избират това конкретно наименование, като резултат от нуждата да се 
изясни и подчертае, че повечето от ранните разработки под неспецифичното заглавие „емоционална 
интелигентност” непрофесионално и погрешно изследват характерна личностна черта, като че ли е 
познавателна способност (Petrdes & Furnham, 2000, 2001). След анализ на разнообразието от 
съществуващите противоречиви дефиниции в литературата, авторите споделят, че имат желание да 
избегнат думата „интелигентност”. За да докажат, че наименованията нямат важно значение от научна 
гледна точка, Фърнам и Петридес предлагат като алтернативно наименование „емоционална лична 
ефикасност”. В психологичната литература е известно, че умението да се организират способностите и 
субективно изградените психични програми на личността в определени комплекси, както и 
импровизираното им изменение, в съответствие с променящите се условия на средата, се нарича „лична 
ефикасност”. 

 
Психосоциални аспекти на леворъчието 
Известният автор, Даниел Голман (1995), който преобръща мненията за емоционалната 

интелигентност в посока на това, че тя е комбинация от компетентности и личностни черти, отделя 
особено внимание на физиологията на емоциите и частично засяга темата за мозъчната латерализация. 
Според него, префронталните области на мозъка управляват емоционалните ни реакции, и те са мястото 
на планиране и организиране на информацията към определена цел, включително и емоционална. Без да 
прави връзка с особеността за леворъчие, авторът посочва, че функционалната липса на префронтални 
лобове разпада емоционалните реакции. Левият лоб, според автора, е „клавишът”, който регулира 
неприятните емоции и е част от мозъчните механизми за потискане на негативни емоции, затова 
пациенти с тежки травми в левия префронтален кортекс са склонни да изпадат в паническо разстройство 
и неописуем страх. Десният префронтален лоб е мястото, където се поражда чувството – страх и се 
поражда агресията. Пациенти с увреждания в дясно са „безпричинно весели” и при прегледи 
демонстрират явна незаинтересованост към състоянието си. 

Според разнообразни данни на различни изследователи между 5% и 20% от жителите на 
планетата Земя са леворъки хора. При изнесените посленни данни на Световната здравна организация, 
около 890 милиона (19%) от населението на планетата са хора, които приоритетно използват лявата си 
ръка. Chris McManus (2004), преподавател в University College London посвещава книгата „Right-Hand, 
Left-Hand”, на хората, които се наричат „леворъки” и дава подробна характеристика на начина им на 
живот и посочва особености от характера им. Авторът твърди, че леворъките в последните години се 
увеличават пропорционално за сметка на хората, които пишат с дясната ръка. Според неговите 
изследвания исторически е доказано, че леворъките са група от хора, които имат по-високи постижения 
във всички области. Мозъчните структури на левичарите са по-различни и дават възможност за развитие 
на допълнителни способности. „Гените на леворъките”, както McManus (2004) определя, ръководят 
развитието на речевите центрове в мозъка. 

Дясната хемисфера синтезира и е „родното място” на сънищата, фантазиите, изкуството, 
музиката и чувствата (Kelly, 1996). Леворъките хора дават данни, че са по-чувствителни от десноръките 
и са по-добри в художественото изкуство. Те споделят, че се вълнуват и предпочитат да споделят 
емоциите по-често, отколкото десноръките. Независимо, че в нито едно научно изследване не се 
споменава категорично, дали психичните процеси при „леворъките” са контролирани от дясната 
хемисфера, все по-вече са данните, които потвърждават различията между способностите на двете групи 
хора. 

Например, Coren (1992) посочва в психологическите си портрети, че леворъките хора са склонни 
към доминантност, арогантност, пресметливост, малодушие и коравосърдечност. Други автори 
споменават, че професионалните леворъки футболисти са по-агресивни и с намалена толерантност. 
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Връзката между леворъчие и политическа ориентация е коментирана много, но малко е изследвана и 
потвърдена с данни. Посочва се, че известни исторически политически лидери: Юлий Цезар, Александър 
Велики, Наполеон, Бенджамин Франклин, Бил Клинтън са леворъки. Британският министър председател 
Дейвид Камерън е също левичар, както и мексиканския президент Фелипе Калдерон, израелския 
министър председател Бенджамин Нетаняху и австралийския лидер на опозиционерите Тони Абат. От 
1974г. до сега в САЩ са управлявали четирима леворъки президента, включително и сегашния Барак 
Обама. Президентската институция на САЩ е била под управление на леворъки хора в продължение на 
22 от последните 34 години. Като цяло в американското общество около 10 – 12% от лидерите са 
леворъки хора. 

Общите резултати от изследване, проведено през 2003г. от учени от Lafayette College и Johns 
Hopkins University в САЩ, демонстрират, че не се потвърждават значими корелации между 
променливите „леворъчие” и „умение за печелене на пари” за генералната популация в САЩ, но се 
посочват данни, че леворъките хора, които са завършили колеж печелят от 10 до 15% повече, отколкото 
десноръки колежани. 

Стоянов (2011) дава много примери, изведени от литературата на тази тема: леворъките са с ярко 
въображение, впечатлителни, лесно раними, с по-изразени колебания в настроението, честа тревожност. 
При измервания на темпераментовите особености на хората с изявено леворъчие, чрез личностни 
методи, се отчитат високи стойности по факторите „Обща емоционалност”, „Страх”, „Гняв”, и ниски 
стойности по фактора „Самоконтрол”. При други изследвания се посочват данни, доказващи високи 
корелации на леворъчието с дименсии като „Невротизъм”, „Психотизъм”, „Тревожност”, или се 
коментира ефекта на леворъчието при честата проява на депресивни състояния и тенденции към 
тревожност. Авторът пояснява, че резултатите, макар и статистически незначими, показват малко по-
висок процент леворъки холерици, леворъки меланхолици или обобщено, леворъките имат лека 
тенденция към повишен невротизъм. Тези данни са цитирани с пояснението, че извадката от 32 
български леворъки хора (16 мъже и 16 жени) и толкова десноръки, е статистически недостатъчна, за да 
се направи статистически извод за валидността на проявените признаци за българска популация. 

 

Теоретичен дизайн и мотивация за изследването 
Анализирайки масива от литературни интерпретации за емоционалната интелигентност и 

експерименталните данни от измерванията с метода ТEIQue, публикувани в чуждестранната литература 
установихме, че в България няма професионален метод за измерването й, а и публикациите за 
концептуалната ѝ същност са лишени от научни доказателства. 

Заинтригувани от широкоспектърните изследвания, в които се търсят корелативни отношения на 
компонентите на емоционалната интелигентност като личностна черта с много количествени и 
качествени променливи и критерии, не открихме нито едно изследване (нито в чуждестранната 
литература, нито в българската), в което да се търси и докаже зависимост между компонентите на метода 
ТEIQue и особеността при писане, породена от мозъчната латерализация и определена от физиолози като 
„леворъчие”. 

Без да претендираме, че ще направим дълбочинен анализ на физиологията на мозъчните 
структури на човека, или да акцентираме върху важните функции на лимбичната система, неокортекста 
и бадемовидното ядро, свързани с човешките емоции, ние очакваме да открием тенденция на свързаност, 
при която българите, които приоритенто използват лява ръка при писане или работа, субективно 
изграждат убеждения за себе си като по-високо емоционално интелигентни, в сравнение с десноръките. 

Като основна цел на нашето изследване избрахме да направим подробен психометричен анализ 
на отношението между качествената променлива „леворъчие” и количествените променливи, 
съставляващи метода ТEIQue на факторно ниво и фасетно ниво. 

 
Измервания 
Методът за емоционална интелигентност като личностна черта на Фърнам и Петридес (TEIQue v 

1.50) е конструиран като самооценъчен личностен въпросник. Пълната версия на метода, която ще 
използваме се състои от 153 айтема, които са организирани в 15 фасета (дименсии), които са обединени в 
4 фактора (диспозиции). Структурата на метода е представен в таблица 1. Както се вижда от таблица 1, 
два от фасетите, не са включени във факторите, но заедно с всички останали фасети измерват индекс за 
Глобалната емоционална интелигентност. Възможните отговори по твърденията са ранжирани в 7-
степенна скала от Ликертов тип, започващ с 1 (напълно несъгласен) до 7 (напълно съгласен). 

Някои от твърденията са с положителна насоченост, а други с отрицателна. При измерванията, 
част от фасетите се преобразуват от положителни в отрицателни, и обратно, в зависимост от същността 
на изследваната личностна черта или тематичния план на цялостния фасет или фактор. 
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Психометричните данни на оригиналната версия са представени в докладите на Petrides (2001) и 
Petrides и Furnham, (2003) за английската версия, а за българската версия подробности са описани в 
доклад на Каrdasheva, (2009). 

Таблица 1. Структура на метода за измерване на емоционална интелигентност на Фърнам 
и Петридес – TEIQue v 1.50  

Фактори Съставни фасети Съдържателен аспект на измерването 
1.Благополучие 
 

1.Самоуважение 
2.Щастие 
3.Оптимизъм 

Оценява се съмовъзприетото убеждение на 
хората, в това колко са позитивни, щастливи, 
ентусиазирани и удовлетворени от това, 
което правят в ежедневието си 

2.Самоконтрол 
 

4.Емоционалнарегулация 
5.Управление на стреса 
6.Ниска импулсивност 

Оценява се съмовъзприетото убеждение на 
хората за нивото на контрол над тяхната 
импулсивност и справяне с напрежение и 
стрес. 
 

3.Емоционалност 
 

7.Възприемане на емоции 
8.Изразяване на емоции 
9.Емпатия 
10.Взаимоотношения 

Оценява се съмовъзприетото убеждение на 
хората за личната им ефикасност, чрез която 
разпознават емоционалното състояние на 
другите, изразяват и възприемат емоции, 
чрез които да развиват и поддържат добри 
взаимоотношения с другите. 

4.Общителност 
 

11.Социално съзнание 
12.Управление на емоции 
13.Асертивност 

Оценява се съмовъзприетото убеждение на 
хората за личната им ефикасност, с която 
изграждат, поддържат трайни контакти или 
разширяват социалната си общост, и нивото 
на влияние в кръга от взаимоотношения. 

Допълнителни 
фасети 
 

 14.Самомотивация
15.Адаптивност 

 

Оценява се съмовъзприетото убеждение на 
хората за личната им ефикасност, с която 
поддържат актуална личната си мотивация и 
се приспособяват към различни условия 

Глобална емоционална интелигентност Качествата от всички 15 фасета 

 Процедури и респонденти 
Общо 546 българи, участваха в изследването, от които 260 мъже и 286 жени. Средната възраст 

на извадката е (М = 36,79 години) при стандартно отклонение (SD = 6,35), като минималната възраст е 26 
години, а максималната е 56 години. Всички участници попълниха българската версия на въпростника 
ТEIQue, в период от около 4 месеца – от месец май до месец септември през 2009 година, по метода 
„молив и хартия”. 

От всички 546 българи, участващи в изследването, 43 (7,9%) са лекари, 33 (3,5%) са IT 
специалисти, 30 (5,5%) са офис секретарки, 43 (7,9%) са продавачи, 30 (5,5%) са експерти в 
администрация, 15 (2,7%) са социални работници, 74 (13,6%) са на ръководни постове /мениджъри/, 26 
(4,8%) са адвокати, 31 (5,7%) са работещи в банка, 28 (5,1%) са политици, 76 (13,9%) са учители, 9 (1,6%) 
са научни работници, 12 (2,2%) са автобусни шофьори, 6 (1,1%) са капитани на кораб, 75 (13,7%) са 
полицаи, 7 (1,3%) са треньори по алпинизъм, 8 (1,5%) са пилоти на самолет. 

 
Резултати 
Данните, получени след попълването на българската версия на теста за емоционална 

интелигентност като личностна черта на 4 факторно ниво и 15 фасетно ниво (TEIQue), основно доказват 
следното, че съществува конвергентна валидност за свързаност между леворъчието и нивото на 
емоционалната интелигентност като личностна черта. От общия брой 546 изследвани лица, 504 (92,3%) 
си служат само с дясната ръка при писане, рисуване, рязане, носене и др. вид дейност, докато 42 (7,7%) 
дават данни, че са леворъки, като пишат и основно за друг вид дейност, използват лявата ръка. 

При сравняване на средните стойности от таблица 2, получени от отговорите за възприятията на 
изследваните лица по четирите фактора от метода TEIQue и глобалната емоционална интелигентност в 
зависимост от променливата „леворъчие” се демострират по-високи стойности при два от факторите и 
глобалната интелигентност. Леворъките по-често дават данни, че се възприемат като общителни и могат 
ефективно да поддържат добри взаимоотношения (M = 5,18 SD = 0,63), в сравнение с хората, които 
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приоритетно си служат с дясната ръка. Леворъките по-често споделят, че са оптимистични и 
благополучни, възприемат се като хора, които по-добре ценят своята ценност и поддържат добро 
самоуважение (M = 5,69 SD = 0,49). Леворъките хора се възприемат и оценяват като по-високо 
емоционално интелигентни (M = 5,20 SD = 0,32), в сравнение с десноръките (M = 5,09 SD = 0,50). 

Таблица 2. Сравняване на средни стойности на отговорите по променливата „леворъчие” и 
стойностите, получени при факторите на TEIQue и глобалната емоционална интелигентност 

 Общителност Емоционалност Самоконтрол Благополучие Глобална ЕИ 

Дясна 

ръка 

Средна 4,9233 5,3718 4,6696 5,5218 5,0983 

брой 504 504 504 504 504 

Стандартно 

отклонение 

,65990 ,59101 ,81856 ,66917 ,50444 

Лява 

ръка 

Средна 5,1821 5,3232 4,5980 5,6905 5,2030 

брой 42 42 42 42 42 

Стандартно 

отклонение 

,63021 ,41519 ,55337 ,49387 ,32036 

Прилагайки дисперсионния анализ между качествената променлива “лява – дясна ръка” и 
количествената променлива “Общителност” се установява, че коефицентът на Фишер има стойност F = 
7,852. Методът е адекватен и приложим тъй като Sig. F = 0.005 < α = 0.05. Следователно между 
променливите има зависимост, съобразно което хората, които са леворъки и приоритетно пишат с лявата 
ръка, показват при изследване на фактора „Общителност” от метода TEIQue по-високи и значими 
стойности от тези на десноръките. За да демонстрираме по-детайлно отношението решихме да 
изследваме различната степен на изразеност на фактора „Общителност”, чрез стъпка h = 1.12 и 
разделихме отговорите в три групи: Слаба степен се проявява в диапазона между [2.90 – 4.0], Средна 
степен в диапазона между [4.01 – 5.12] и Силна степен – [5.13 – 6.33]. Резултатите показват, че 
леворъките хора имат по-висока средна степен на изразеност на фактора „Общителност” – 54,8%, в 
сравнение с десноръките – 51,2% и по-висока силна степен на изразеност на фактора „Самоконтрол” – 
45,2% за леворъките, в сравнение с данните на десноръките 38,9%. 

При изследване на фасета „Емоционална изразеност”, леворъките хора дават данни, че по-добре 
изразяват своите емоции, отколкото тези, пишещи с дясната ръка – F = 4,475, Sig. F = 0.035 < α = 0.05, χ 
= ,125, sig. = 0,015, Cramer’s V = ,125, sig.=0,015. След доказателство за значимост на връзката, при 
измерване на тристепенната изразеност на фасета „Емоционална изразеност” се получават също значими 
доказателства, според които леворъките хора при слабо изразено ниво – 23,8%, по-добре изразяват 
своите емоции, в сравнение с десноръките – 10,6%. При средна степен на емоционална изразеност, 
леворъките дават по-високи данни – 42,9% за сметка на десноръките, чиито отговори са – 38,4%. 

Изследването на връзката между фасета „Емоционална регулация” и променливата леворъчие, 
потвърждава нейната значимост F = 3,992, Sig. F = 0.046< α = 0.05, χ = ,182, sig.= 0,000. Изследването на 
три степенната изразеност на емоционалната регулация показва, че в слаба степен леворъките – 23,8%, 
показват по-високи и значими стойности от тези на десноръките -10,6%, както и при средно изразена 
степен – 42,9% при леворъки и 38,4% при десноръки. 

Леворъките българи дават данни, че по-добре контролират емоционалната си импулсивност при 
изследване на фасета „Ниска импулсивност” – F = 12,233, Sig. F = 0.001< α = 0.05, χ = ,178, sig.= 0,000. 
При изследване на фасетите „Оптимизъм” – F = 14,243, Sig. F = 0.000< α = 0.05, χ = ,122, sig.= 0,017 и 
„Адаптивност” – F = 8,156, Sig. F = 0.004< α = 0.05, χ = ,113, sig.= 0,031, леворъките дават данни за 
възприятия за по-висок оптимизъм и адаптивност към нови условия от тези, измерени при десноръките. 

 Леворъките хора дават данни за по-висока асертивност и поддържат по-добри взаимоотношения 
с другите при изследване на фасетите „Асертивност” – F = 16,793, Sig. F = 0.000< α = 0.05, χ = ,121, sig.= 
0,019. и „Взаимоотношения” -F = 4,174, Sig. F = 0.042< α = 0.05, χ = ,152, sig.= 0,002, отколкото хората, 
които си служат при писане с дясната ръка. 

Заключение 
Резултатите от описаното изследване демонстрират наличие на типов профил на личността на 

леворъките българи. Противно на посочените данни в други изследвания за значимата връзка между 
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леворъчието и негативната емоционална валентност, или между леворъчието, агресивността и 
малодушието или психопатологични прояви, можем да подкрепим с данни изводът, че леворъките 
българи са по-високо емоционално интелигентни от десноръките българи. 

„Леворъчието” се възприема като особеност при хората и често се свързва с характера и 
поведението им. Хората с изявено леворъчие се възприемат като оптимистични, по-благополучни, които 
поддържат позитивни и трайни емоционални отношения чрез добро ниво на емоционална регулация. Те 
изграждат субективна представа за притежавана по-висока общителнот от десноръките и умело 
изразяват емоциите си. Възприемат се като българи с изградени умения за адаптивност и овладяност на 
емоционалните импулси. Настойчивостта, с която подхождат към отстояване на целите, позицията и 
ценностите си, демонстрират устойчива жизнена позиция на леворъките хора, подплатена с емоционален 
баланс и интрапсихична кохерентност. Това са все личностни черти, които потвърждават убеждението 
на изследваните леворъки българи за тяхната емоционална личностна ефикасност. 
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КАКВО Е МЯСТОТО НА МОРАЛНИТЕ ЧУВСТВА В ЕТИЧЕСКИЯ ИЗБОР? 

 
ЕМИЛИЯ МАРИНОВА 
доц., д-р, ИИОЗ – БАН 

 
Резюме: Началното развитие на моралните чувства се разглежда в контекста на изграждането на 
емоционалност с променена структура – емоционалност, която функционира с помощта на културни 
морални знаци. Моралните чувства като носители на етически смисли полагат дискусията за моралния 
избор в етическа плоскост. Такава постановка изисква познаване на етическите значимости, проследяване 
на моралния конфликт, търсене на етически гаранции при избор на етически решения. Моралните чувства 
определят моралния избор не само чрез своите афективни характеристики, но и по силата на своята 
етическа природа. 

 
Abstract: The initial development of moral feelings is considered in the context of the development of emotionality with 
changed structure – emotionality which is based on cultural and moral signs. Moral feelings as carriers of ethical 
meanings lay the discussion about moral choice on ethical ground. Such formulation requires knowledge of the ethical 
significance, study of the moral conflict, search for the ethical guarantees in the choice of ethical decisions. The moral 
feelings determine moral choice not only through their affective characteristics but also by virtue of their ethical nature. 

 
Роберт Франк дискутира емоциите на основата на добре популярния „commitment problem” и 

“prisoner’s dilemma”(1). Той дава тласък на изследвания в бизнес-етиката, в които се разглеждат 
етическите измерения на рисковете и рисковото поведение в икономиката и бизнеса. Оттам темата 
навлиза в анализа на етическата рационалност, като предизвиква огромен интерес, за което 
свидетелстват както бумът от публикации, така научните форуми по темата (2006 – 2009), на които се 
стичат „светила” от различни научни области – от невропсихологията до философията и психологията 
на морала(2) Очакванията към афективността в контекста на овладяването на икономическите рискове и 
като нов подход към етическите дилеми са огромни, откъдето произтича и голямото напрежение и 
конкурентния дух в изследователското пространство. Нашата специализирана литература не остава 
настрани от този интерес, като отразява коректно значението на емоционалната интелигентност и 
„нежните умения” в организационното поведение и културата (3). Но, като че ли отмина времето на 
големите надежди, страстите е успокоиха Поне половин десетилетие ни дели от възторга и научното 
любопитство, които предизвикваха дори споменаването на моралните емоции – темата вече е напуснала 
зоната на удивителното и е станала част от научното статукво. 

Публикациите по темата могат да бъдат систематизирани в две основни групи, като и двете 
достигат до извода, че моралните емоции имат място в рационалния избор. Всяка от тях изминава 
различен път към този извод и организира дискусиите около различен център. При единия подход, нека 
да го определим като феноменологичен, разгръщането на рационалния сценарий разчита както на 
доказателства за идентичността на моралната емоция и моралното съждение, така и на допускането на 
една по-хлабава зависимост между тях в духа на процесуалния анализ, където моралното чувство се 
имплантира в моралното съждение и в неговото функциониране(4) Тази линия на разсъждение, 
организирана около връзката на моралните емоции и моралното съждение, предоствя тълкувания в 
рационалистичен стил на съвременната дискусия за природата на моралните емоции. При другия 
подход, който е родствен с генетичния, основанията за рационалната природа на моралните чувства се 
черпят от родовата им принадлежност с емоциите. Показва се, че дори в спонтанната и ирационална 
базова афективност, върху която избуяват моралните чувства, има характеристики, които дават 
възможност да се разсъждава върху рационалността на моралния избор, диктуван от моралните чувства. 
Тук понятието за рационалност се използва достатъчно условно(5), а изследователската палитра е 
подчертано широка – от невробиологичната фактология на ЛьоДукс до философията на морала на 
Гринспа(6). И двата подхода, независимо че следват различна логика, имат един общ порок и той е, че 
изхождайки от психологическата природа на моралните чувства, те се опитват да третират етическия 
риск, етическия избор, моралния конфликт, процеса на вземане на етични решения изцяло със 
средствата на психологическия анализ. Това може да бъде демонстрирано и при двата подхода, но ние 
ще се позоваваме главно на генетическия, който е по-близко да изследователските ни интереси. В тази 
статия ще напомним, че моралните чувства определят моралния избор не само чрез своите афективни 
характеристики, но и по силата на своята етическа природа. 

 
Моралните чувства са носители на морални знаци 
На друго място обстойно сме представили съвременната дискусия за „емоционалната следа” в 

началното развитие на моралните чувства. Показваме, че началната афективна среда влияе върху 
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развитието на моралните чувства. Съдържателно зависимостта на моралните чувства от началното 
афективно развитие се проследява посредством тенденциите, които са присъщи на началните (базови) 
емоции, от една страна, и чрез началното развитие в емоционално-потребностната сфера, от друга. По 
отношение на базовите емоции се регистрира присъщата за тях пластичност, която намира израз в 
склонността им към социалност и комплексност. Също така се констатира, че в съвременната западна 
литература темата за базовите емоции е преекспонирана, за сметка на недооценяването на участието на 
цялостното емоционално-потребностно развитие при конституирането на моралните чувства. 

Важно следствие на така създалата се ситуация са опитите социалните (по-специално, 
моралните) чувства да бъдат изведени от конкретиката на “базовата емоционалност”, като се проиграват 
различни схеми на взаимовръзка между базовите емоции и моралните чувства. На понятийно ниво тази 
тенденция се демонстрира с избора на понятието “емоция” като основно работно понятие (базови 
емоции, социални емоции, морални емоции). В концептуален план се проиграват две основни 
еволюционни схеми, условно етикирани с два образа – “притоците на реката” и “дърво с клони”. 
Моралните емоции при първата от посочените схеми са резултат от “съчетаването” на началните 
“базови емоции”. Фамилното дърво на късния Екман символизира последователността в развитието на 
моралните емоции върху основата на развитието и разклоняването на базовата емоционалност. 

Обвързаността на моралните (социалните) емоции с базовите емоции може да бъде тълкувана 
като трансформация, в смисъла на превръщането на грозното пате в лебед. Това тълкуване обаче далеч 
не е продуктивно – то не дава отговор нито на въпроса за спецификата на моралните чувства по 
отношение на базовите емоции, нито внася яснота по отношение на уникалността на моралните чувства 
като афективен феномен в процеса на вземане на етически решения. 

За нас е важно да изясним в какво се изразява социалното развитие на началната афективна 
среда, с убедеността, че то не се описва единствено чрез тенденциите за социалност и комплексност на 
базовите емоции. Нещо повече. Опасяваме се, че починът да се търси кое морално чувство (емоция) 
върху основата на коя базова емоция (емоции) се развива е ялов. Най-вече защото “социалното 
облагородяване” на базовите емоции се осъществява не само чрез промяна в социалното съдържание, а 
чрез изграждането на различна в структурно отношение емоционалност – емоционалност, която 
функционира, опирайки се на културни морални знаци. И тъй като развитието на такава опосредствана 
афективност изисква както осигуряването на подходяща културна среда, наситена с морални опори, така 
и способност на субекта да забелязва тези опори, да ги осмисли като свои и да ориентира своята 
емоционалност спрямо тях, то съвсем естествено е да се замислим за закономерностите на ранното 
емоционално-потребностно развитие на личността и да потърсим там ресурсите за ранното развитие на 
моралните чувства. 

В глобален план дефинирането на моралните знаци е част от историята на морала и на неговото 
конституиране като културен феномен. В този смисъл моралните опори, които участват в 
“окултуряването” на началната афективна среда, са дефинирани в рамките на културното развитие и са 
рамкирани от културната среда. 

В личностен план моралните знаци могат да придобият личностен смисъл благодарение на 
формирането на съответните потребности и влечения и благодарение също така на опосредстваността 
като характеристика на психологическата конституираност на субекта. “Психологията учи, че емоциите 
не са изключение от останалия душевен живот. Подобно на останалите психични функции емоциите не 
остават в онази обвързаност, в която са ни дадени първоначално, по силата на биологичната 
организация на психиката. В обществения живот чувствата се развиват, като предишните връзки се 
разпадат; емоциите встъпват в нови взаимоотношения с другите елементи на душевния живот, 
възникват нови системи, нови сплави на психични функции, възникват единства от висш порядък, в 
които господстват особени закономерности, взаимозависимости, особени форми на връзки и движения. 
Да се изучат порядъкът и връзката на афектите е главната задача на научната психология, тъй като не в 
емоциите, взети в изолиран вид, а във връзките, обединяващи емоциите с другите психични системи, е 
отговорът на загатката за актьора... Преживаванията на актьора, неговите емоции не са функции на 
неговия личен душевен живот, а са явления, които имат обективен обществен смисъл и значение, 
служещо като преходно стъпало от психологията към идеологията.”(7) Така ние получаваме в дар от Л. 
С Виготски една изключително плодотворна идея, която поради ранната кончина на автора остава 
неразгърната и само маркирана. Окуражени сме да потърсим спецификата на моралните чувства в 
характеристиките на функционалните структури, които са част от хода на индивидуалното развитие. 
Изграждането на нови структури върху основата на връзки, различни от биологичните и с участието на 
бившите елементарни емоции, определя основната дистанция между елементарните емоции и 
моралните чувства. Тази дистанция има много измерения, които в хода на развитието се наслагват, 
превръщайки афективността в иманентна част на нови релации – психични, социални, социално-
психични, личностни и т.н. 
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Общото за всички възможни аспекти на развитие по посока на моралните чувства е както 
навлизането на етическите знаци в полето на афективността, така и изграждането на опосредстваността 
като характеристика на афективния процес. Предполага се наличието на етически знаци, но и 
способност афективността да ги разпознае и да ги припознае като необходими (желани, неизбежни). От 
една страна, това означава, че формирането на моралните чувства може да бъде интерпретирано като 
културноисторически пласт в емоционалното развитие (в смисъла на културноисторическата теория на 
Л.С.Виготски). В този ред на разсъждение моралните чувства (и други социални чувства) не са просто 
резултат от социалното развитие на базовите (натуралните) емоции, а се формират на тяхна основа в 
условията на различни културни обстоятелства и под въздействието на културните средства. От друга 
страна, моралното чувство не е просто социална форма на елементарната емоция, а е емоция с 
променена (различна) структура. Структура, в която правилото, оценката, нормата и др. културни знаци 
имат мястото на посредник. Новите функционални връзки са онези, които доставят етическите опори и 
които обезпечават преориентирането на афективността спрямо тях. Кои са тези така жизнено 
необходими за формирането на моралните чувства връзки? В сферата на психичното изпъкват преди 
всичко мисловните функции и особено развитието на речта и понятийното мислене, чрез които се 
формира инструменталността в поведението и в усвояването на средата. Това, че речта проправя пътя на 
културните средства, определя нейното изключително място в историята на моралните чувства. 
Успоредно с това самата реч е “входна врата” за моралните ценности и за “облагородяването” на 
началните емоции. В социален план изменението на мястото на подрастващия в системата на 
социалните отношения, в които той е включен, се оказва непресъхващ извор на морални значимости. 
Емоционалното и деловото общуване, съвместната дейност, усвояването на нови социални позиции в 
хода на детската игра и при ролевото поведение впоследствие също така осигуряват подходящата 
социална среда за развитието на афективността. Процесите на социализация неизбежно обвързват 
индивида и неговата афективност с институтите на социализация, сред които особено значими са 
семейството, изкуството (приказката, изкуството за деца), масмедиите (новите информационни 
технологии), училището, църквата и т.н. По-специално те предоставят необходимата социално-психична 
среда и съответно – богатството на социално-психични въздействия, реализирани чрез внушението, 
подражанието, социално-психичното заразяване, обяснението, образците, моралните модели, стимулите 
(позитивни и негативни) и пр. В личностен план процесите на идентификация и на личностно 
самоосъзнаване имат кардинални последици за афективността. Резултатът в крайна сметка е 
афективност, опосредствана от моралната оценка, правилото (моралната норма), идеала (морални 
образци), моралните принципи и пр. морални ценности. Всичко това прави дистанцията между 
елементарните емоции и моралните чувства най-вече (също така) етическа. 

 
Моралните чувства не са възможни без пълноценносто функциониране на базовите 

емоции 
Казаното до тук нито отрича, нито омаловажава значението на базовите емоции за появата на 

моралните чувства. Придържаме се към разбирането, че моралните чувства не са възможни без 
пълноценното функциониране на базовите емоции. Базовите емоции определят активирането на 
функционалните връзки, които са отговорни за формирането на специфичната за моралните чувства 
етична опосредeност. Показахме, че формирането на моралните чувства е предизвестено от 
включването на индивида в нови системи от функции, връзки и отношения и че в техните кръгове се 
формира спецификата на моралното чувство като емоция с променена от етичните знаци структура. 
Нито един от тези кръгове от нови функционални връзки – социални, когнитивни, психични, социално-
психични и пр., не могат да бъдат задвижени без базовите емоции. Така например началното развитие 
на речта се опира на базовите емоции като начално неспецифично когнитивно средство; началните 
форми на общуване на детето със социалното обкръжение разчита на базовите емоции и т.н. Също така 
може да бъде демонстрирано, че културалните и социално-психичните форми, които са носители на 
етичното, разчитат на базовите емоции, за да инплантират етичното в структурата на афективността. 
Нито ранните културални, нито началните социално-психични форми са мислими без базовите емоции. 
Табуто, началните забрани и началното одобрение при малките деца, описани в рамките на стимул-
реакционната схема на реагиране, изцяло или почти изцяло разчитат на спонтанното събуждане на 
базовите емоции на страх, уплаха, радост, възбуда и т.н., които дремят у всеки индивид и могат да бъдат 
предизвикани имитационно. Така ужасът на социалната общност от идеята за нарушаване на табуто 
действа заразително на отделния индивид. Гневната мимика предизвиква плач у малкото дете и т.н. 

За да може обаче да се реализира имитационният процес, дори несъзнателно и спонтанно, 
началният импулс трябва да бъде в някакъв смисъл значим за индивида. А той е значим по силата на 
началната слятост на индивида със социалната среда. Афективността е спойката на тази слятост. При 
табуто общите страхове, опасения, тревоги и т.н. удържат целостта на примитивната социална общност. 
Бебето и близкият възрастен са обединени от емоционалното общуване. 
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И тук, наред със значението на базовите емоции за функционирането на социализиращите 
културални, социално-психични и други форми, идва втората, също кардинална насока, в която трябва 
да се мисли за етичната стойност на базовите емоции. Базовите емоции са значим фактор за 
функционирането и конституирането на цялостната начална афективна среда, на която разчитат 
моралните чувства при своето начално развитие. Те обезпечават всеки един от нейните компоненти – 
ранното емоционално-потребностно развитие на индивида, функционалността на ранните афективни 
механизми, задвижването на началните импулси (drives), които определят ранната мотивация на 
поведението. Емоционалното общуване на детето с близкия възрастен е немислимо без пълноценното 
функциониране на базовите емоции. Те са свързани също така с адекватното функциониране на 
емоционалните механизми на въздействие, които възникват първоначално спонтанно и се 
разпространяват по законите на социално-психичното заразяване. Имитационните реакции на малкото 
дете възникват несъзнателно и предполагаме, че са зависими от базовите емоции. В същото време 
спонтанната имитационна реакция е една от възможните опции на афективно реагиране на малкото 
дете. Голяма част от реакциите са в отговор на позитивните и негативните усещания и са мотивирани от 
стремежа за стимулиране на приятните и за избягване на неприятните емоции. В този план адекватното 
преживяване на базовите негативни и позитивни емоции е условие за адекватни реакции в отговор на 
афективните стимули. Базовите емоции са важен фактор за началното развитие на емоционално-
потребностната сфера и формирането на адекватни за възрастта потребности и мотиви на поведението. 
Мотивационно-потребностното развитие от своя страна е люлката, в която ще се зародят поривите към 
моралното. 

В светлината на казаното бихме могли отново да се върнем към разсъждението за връзката 
между базовите емоции и моралните чувства, с която започнахме. Дори да се отхвърля като 
неоправдано предположението за съществуването на такава връзка на конкретно (дискретно) ниво (в 
смисъла, че базовата емоция А прераства в моралното чувство В; базовата емоция А1 прераства в 
морално чувство В1 и т.н.), принципното съществуване на релацията не само че не може да бъде 
отречено, но има и съществено значение за началното развитие на моралните чувства. Смисълът на тази 
релация е, че моралните чувства В, ВІ, В2 и т.н. израстват върху афективната среда с участието на 
базовите емоции А, А1, А2 и т.н. Следователно влиянието на базовите емоции върху началното 
развитие на моралните чувства е опосредствано от афективната среда, в която първите са не само 
участник, но и значим аргумент. 

 
И тук трябва да бъде направена следващата крачка в разсъжденията, защото базовите емоции са 

не само участник в базовата афективна среда, но са и фактор за нейното развитие. Развитие, което има 
отношения към моралните чувства, защото те се формират в условията на афективна среда, променена 
спрямо началната афективност. Моралните чувства възникват в определен етап на онтогенезата, в 
условията на вече променена от културното развитие базова афективност. Промяната на началната 
афективна среда е по посока на нейното съдържателно обогатяване, трансформацията от спонтанна към 
пасивна и оттам към активна афективност, “разсъбличането” на етическите послания, формирането на 
вътрешна регулация и контрол и рационализирането на началната афективност. 

В същото време културната трансформация на началната афективност не протича изолирано от 
базовите емоции, напротив – тя е тясно обвързана с тяхното адекватно функциониране. Може да се 
покаже, че социалността, когнитивността и комплексността, които са основни насоки в културалната 
трансформация на началната афективна среда са заложни като тенденции още в базовите емоции. 
Въпреки своята социална универсалност, последните са склонни към развитие и са белязани със 
социалност; комплексността на моралните чувства е предизвестена от природата на функционирането 
на емоционалните комплекси като цяло и на “базовите емоции”, по-специално. 

Разгръщането на тенденциите, заложени в базовите емоции, привнася своята лепта към 
културната трансформация на базовата афективна среда; тя се “деформира” социално и когнитивно и се 
подготвя за/подготвя появата на новообразуванието на предучилищното детство – моралното чувство. 

 
Морални чувства и етически стойности 
Налага се да направим една уговорка. От една страна сме убедени, че разговорът за 

рационалността излиза извън стереотипното представяне на рационалнността и афективността като две 
страни на една монета, два аспекта на едно единно цяло – единият структуриращ рационално събитията, 
а другият – одухотворяващ скелета на рационалността с чувствеността на афективното(8). От друга 
страна нямаме намерение нито да отричаме, нито да неглижираме ролята на рационалността във 
формирането и функционирането на моралните чувства. Без съмнение моралното мислене, моралното 
съждение, моралното познание са значими фактори за появата и развитието на моралните чувства. На 
друго място сме анализирали рационалните тенденции в началното им развитие. Показали сме, че 
моралните чувства възникват в определен етап на онтогенезата, в условията на вече променена от 
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културното развитие базова афективност. Промяната на началната афективна среда е по посока на 
нейното съдържателно обогатяване, трансформацията от спонтанна към пасивна и оттам към активна 
афективност, “разсъбличането” на етическите послания, формирането на вътрешна регулация и контрол 
и рационализирането на началната афективност(9). В замяна моралните чувства се отблагодаряват, 
обогатявайки рационалността. В същото време разговорът за моралните чувства трябва да бъде изведен 
от темата за рационалността и да бъде пренасочен в ново русло – това на културалния анализ, в и чрез 
който може да се изведе както спецификата на моралните чувства като културен феномен, така и да се 
се очертават териториите на влияние на моралното чувство върху моралния избор, да се осмислят 
очакванията към него в процеса на вземане на етически решения. Ще стесним още повече задачата, като 
разгледаме такива ситуции на вътрешен и външен морален конфликт, в които моралните чувства 
мотивират избора. Социалното поле на разговора е посочено от темата за новите био-медицински 
технологии – една от авангардните теми на съвременната биоетика. В своята основополагаща статия 
„Етически стратегии и рационалност” П.Гринспа дискутира два смисъла, в които рационалността може 
да бъде мотивирана от емоциите или емоционалните състояния. От една страна емоциите могат да бъдат 
представени като част от рационалния избор в качеството си на целеполагащ мотив. Това е така 
наречената „стратегическа рационалност” и се определя от участието на афективността в 
целеполагането. В този смисъл се говори за „инструментална емоционалната рационалност”, при която 
афективността е средство, оръдие, инструмент за постигането на жизнено важна цел (цели). От друга 
страна емоцията може да е „репрезентативно рационална в смисъл на продиктувана от ситуацията”(10). 
Демонстрирайки блестящо възможностите на психологическия анализ, авторката пропуска да 
коментира етическите стойности, чийто носител са моралните чувства, пропуск, който ще се опитаме да 
компенсираме, разглеждайки няколко примера на етичен избор. В ситуация на асистирана прокреация, 
която е една мека форма на прилагане на новите биотехнологии, стратегическите мотиви изцяло са 
окупирани от любовта към нероденото дете и от неговата изключителна ценност. Репрезентативно 
рационалните мотиви са следствие на трудния път към желаното дете – те са кълбо от обнадеждаващи 
резултати и травмиращи неуспехи, които завъртат колелото на технологичните събития в изходната 
позиция. Кипящите страсти изпълват живота – надежда, мъка, радост, обида, завист, злоба, страдание, 
вина, самообвинения, объркване... Те тласкат субекта ту към светлината на надеждата, ту към дълбините 
на отчаянието. Тласъците на тази емоционалност създават един изключителен дискомфорт, поставят 
личността на огромни изпитания. И въпреки всичко хиляди жени кървят, болят, страдат, но 
продължават да вървят по избрания път дори когато определено надеждата е минимална или 
рационално е незрима. Психологът би се позовал на инструменталната рационалност, етикът посочва 
живота на нероденото дете като върховна ценност. От етична гледна точка вътрешният морален 
конфликт (на стратегически и на репрезентативни мотиви) отново и отново се решава в полза на 
ценността на нероденото дете, дори когато природата е предопределила изхода. Това е ситуацията на 
безизходност (от гледна точка на рационалността), която субектът трябва да преодолее, крачка, която 
често трябва да бъде социално и етически асистирана. Решението може да бъде намерено по линия на 
преориентирането на стратегическите мотиви от ценността на нероденото дете към ценността на живота 
на детето или ценността на майчинството, тласкайки субекта към трудната крачка на осиновяването. 

Имат ли моралните чувства определяща роля в описаната ситуация. Отговорът е достатъчно 
ясен и еднозначен. Да, имат. Но не рационалността или спонтанността или импулсивността на 
афективния носител са решаващи в избора на решение, а етическата стойност на товара, който 
моралното чувство внася. Силата на стратегическата рационалност, от своя страна, се определя от 
широтата на етическата рамка, която моралните ценности внасят в живота на субекта. Колкото е по-
широка тази рамка, толкова по-трудно се намира достойна нейна алтернатива. 

 
В същото време носителят на етическите знаци има афективен произход и носи 

характеристиките на моралните чувства. Валентността и амбивалентността са типични за моралните 
чувства характеристики, които определят процесуалната страна на моралния избор. Примерът, на който 
се позовахме по-горе демонстрира преходността, непостоянството и амбивалентността на 
репрезентативните мотиви, в които се преплитат преливащи се едно в друго позитивни и негативни 
морални чувства. Но тук тази обърканост, преплетеност и преходност на мотивацията не е показател за 
ирационалност и спонтанност, а произтича от афективната природа на моралните чувства, проблем, 
който сме разгледали с необходимото внимание на друго място(11). Показали сме, че амбивалентността 
на моралните чувства удържа моралното решение в рамките на възможния избор, предпазва субекта от 
окончателно решение и спасява поведението от крайни флуктоации. Ситуацията на морален избор е 
ситуация, в която всеки избор е погрешен(12). Ако се съглсим с това определение, а реалността налага 
своите аргументи „за”, афективните люшкания помагат на индивида да запази своето поведение от 
крайни решения, които неизменно биха повлияли върху неговата морална самооценка, превръщайки се 
в травма върху чувството за дълг, чест, достойнство, съвест и т.н. Как бихме могли да изберем между 
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мъката за детето, което е далеч от нас и радостта за неговия успех. Как бихме могли да изречем „Стой 
там” или „Върни се”. Гордостта за неговите постижения ще лекува болката от раздялата. В този 
конфликт ценността на детето и принципът на доброто за детето, до които майката стига често 
интуитивно, са определящи. Тук отново преминаването на етическа плоскост подсказва етическото 
решение. Оживяването на етическото пространство отново е определящо при оценката и анализа на 
външен морален конфликт. Ако използваме отново примера с биотехнологиите, ще се убедим, че 
прилагането на нови биотехнологични постижения много често трябва да преодолява негативното 
обществено мнение, социалното неодобрение, неразбиране и подозрителност. Причината е в 
неинформираността на обществото за параметрите на моралните дилеми, което влече след себе си 
отсъствие на съпричастност. Развитието на биотехнологиите дава възможност за реално съдействие на 
все по-голям кръг от засегнати хора, при положение, че за тези действия има необходимото разбиране и 
подкрепа в обществото. Пример в това отношение са нарастващите технологични възможности за 
успешна инплантация, които обаче не кореспондират с адекватни нагласи в нашето общество към 
проблема за донорството. Изводите са категорични и те имат отношение не само към анализа на процеса 
на вземане на етически решения, но и към стратегията на социална подкрепа на този процес. 

 
Морални чувства в етични рамки 
Разширяването на „етическия кръг на респекта в обществото” е една адекватна стратегия за 

социална подкрепа на процеса на вземане на етически решения. Посочва се, че емпатията и 
отвращението могат да повлияят върху широтата на „моралния кръг” в обществото, като разхлабват или 
затягат неговата примка(13). В същото време в дискусиите се демонстрира усещането, че очакванията 
към моралните чувства са прекомерни. Компенсациите, обаче отново се търсят по линия на 
рационалните гаранции. М. Хофман въвежда два етапа в развитието на моралната емпатия – симпатия и 
емпатия, като търси източници за нейното развитие в когнитивността и рационалността(14). Д. Пизаро 
редопоставя „моралното убеждение” до емпатията и отвращението, като осигурява на моралните 
чувства когнитивна подкрепа при регулацията на моралния кръг на респекта в обществото. Други 
автори търсят неизползвани ресурси за афективността, впрягайки я в един впряг заедно с интелекта, в 
духа на традицията на Л.Колберг за паралелизма на интелектуалното, социалното и афективното 
развитие. Последната тенденция е изключително силно застъпена в бизнес етиката, където в стадиите на 
моралното развитие се привижда средство за въздействие върху готовността на субектите за рационален 
избор и за вземане на етически издържани решения(15). Без претенции за изчерпателност, посочваме 
три силно представени визии за укрепване и засилване на потенциите на емпатичната среда, които са 
застъпени в реалния процес на вземане на етически решения. Характерно за всички тях е, че плъзгайки 
се по рационалната плоскост, те не излизат от рамките на психологическата парадигма. 

Този етически недостиг в мисленето за моралните чувства деформира процеса на вземане на 
етически решения и ограничава достъпите до неговата регулация в рамките на психологическия, 
социално-когнитивния, формално-структурния, психоаналитичния и др. – все лимитирани от 
психологическата парадигма подходи. Понятието „етични рамки” се използва тук в смисъла на 
П.Сингер и Ч.Тейлър – като етичена нормираност на социалната среда, като етична определеност, 
постигната на основата на действащи в социалното и личното пространство етичните приоритети и 
намираща своя израз в така наречените „силни евалюации”(16). Няма съмнение, че етичните 
приоритети, очертаващи рамките на етичното пространство (социално или лично) определят ценностния 
профил на действащите морални чувства. Най-малкото поради факта, че те диктуват нюансите в 
разбирането за добро и зло, за дължимост и за отговорност и т.н. В едно общество на честта, например, 
защитата на личното достойнство заема осветената зона на личните значимости, като предопределя оня 
кръг от морални чувства, които осмислят избора на социалната общност и на личността. Съвсем друга е 
картината на етичните ориентири и приоритети в моралното пространство, рамкирано от доминацията 
на етиката на вината – тук не само ценностните приоритети са различни, но и водещите чувства в 
социалното и личностното поведение. Съвсем по-различна е картината и в едно етически неоформено 
пространство (социално или личностно), където действат предморални регулатори на поведението 
(например забраните и страхът от тяхното нарушаване при табуто и при малкото дете). В своето 
изследване Ч.Тейлър обстойно се спира на различните възможни етични рамки, които определят 
„силните оценки” в различни етични пространства. Ние правим следваща стъпка, като настояваме, че 
етичната рамка влияе върху формирането и функционирането на моралните чувства. Оттук и хипотезата 
за възможността за благотворно въздействие върху етическите решения посредством разширяването на 
рамките на респекта в обществото. На друго място сме засегнали този въпрос по-обстойно, като сме 
показали, че поддържайки сравнително хлабава примката на респекта, обществото може да спомогне за 
избора на етични решения, въздействайки върху етическите нагласи в обществото по широк кръг от 
проблеми, свързани с политически и социални решения, с преодоляването на етическите рискове, 
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свързани с развитието на биологията, медицината, с новите информационни технологии и т.н. 
Прехвърлени са мостове към етиката и отговорностите на етика като експерт(17). 

В заключение, интересът към темата за моралните емоции и рационалния избор е напълно 
оправдан – той е свързан с мястото, което моралните чувства имат в процеса на вземане на етически 
решения. В същото време моралните чувства, наред със своите емоционални корени и афективен 
произход, се формират и функционират в рамките на ценностно и етически дефинирана среда. Ето защо 
етическият избор в рискова ситуация не могат да бъде третиран единствено със средствата на 
психологическия анализ. В този смисъл тълкуването на моралните чувства в духа на рационалния 
анализ не може да подмени необходимостта от строго етически подход. 
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ИМПЛИЦИТНИ ФИЛОСОФИИ НА СЪЗНАНИЕТО: 

ДУАЛИЗЪМ, ВЯРА В ПАРАНОРМАЛНОТО И РЕЛИГИОЗНОСТ 
СРЕД БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ1 

 
НИКОЛАЙ РАЧЕВ 

д-р, Софийски Университет „Св. Климент Охридски” 

 
Резюме: Изследването на Станович (Stanovich, 1989) върху връзката между дуализъм, вяра в паранормалното 
и религиозност е повторено сред български студенти. Направени са сравнения между студенти по психология 
и студенти от други специалности и между студенти по психология от различни випуски. Резултатите са 
сходни с тези на Станович: студентите имат тенденция да приемат дуалистични позиции, макар и да не са 
последователни в убежденията си. Въпреки това, песимистичните заключения от оригиналната статия не 
се налагат по необходимост. 

 
Abstract: The study replicates K. Stanovich’s (1989) research on the interrelationships between dualism, belief in the 
paranormal, and religiosity, using Bulgarian students as subjects. Comparisons are made between psychology and non-
psychology students, and between psychology students of different year of education. The results are similar to those 
reported by Stanovich: the students tend to accept dualistic, though often inconsistent beliefs. However, it is argued that 
the pessimistic conclusions in the original article need not be made by necessity. 

 
Кийт Станович [13] показва, че по отношение на връзката между психика и мозък съществува 

взаимна липса на разбиране между житейско и научно познание. От една страна, почти липсват 
психологически изследвания върху житейските схващания по темата. От друга, голяма част от 
студентите в извадката на Станович поддържат дуалистични теории за ума, които се разминават с 
мненията на експертите в неврофизиологията, психологията и философията. 

Основно за дуализма е схващането, че умът (съзнанието) е нематериална същност и следователно 
психичните процеси и свойства не могат да се сведат до физическите [7]. Дуалистичните схващания за 
ума и тялото могат да бъдат проследени назад във времето още от Декарт. Според Картезианския 
дуализъм умът (съзнанието) е изцяло духовна същност и не притежава физически измерения, като 
например размер или маса [2]. По-смекчена форма на дуализъм е т.нар. „популярен дуализъм” [10, p. 10], 
според който човекът е „призрак в машина”, т.е. съзнанието е вътре в тялото, което то контролира. 

Дуалистичната позиция има силна интуитивна привлекателност, тъй като, интроспективно 
погледнато, съзнанието изобщо не изглежда материално и лесно можем да си представим 
съществуването му дори извън физическото тяло. Това донякъде обяснява защо до средата на ХХ в. не 
само житейските, но и философските схващания за съзнанието са били доминирани от дуализма [10]. С 
напредването на научното познание в областта обаче, и с нарастващата необходимост от съгласуваност 
между знанията в различните научни области, дуалистичните позиции се сблъскват с очевидни 
проблеми, например противоречие със законите на физиката [7; 10]. Дуализмът е несъвместим и с 
научните практики на изследователите психолози. Експерименталните методи в психологията са 
заимствани от физическите науки. Ако психичните процеси са от различен тип, то не би следвало да се 
очаква тези методи да работят в областта на психичното [7]. 

Тази логика дава предимство на материалистичните възгледи: съществува само един тип 
субстанция, и тя притежава физически измерения и се подчинява на физическите закономерности. Това 
се отнася с пълна сила и за съзнанието. Въпреки че по този въпрос няма окончателни отговори, 
множество теории се обединяват около материалистичните схващания. Мнението, че биологичните 
процеси и съответстващите им психични процеси са едно и също (т.нар. теория за идентичността) е 
споделяна сред много изследователи, както в съвременната философия на съзнанието [3; 5], така и в 
невронауката [4]. Тази позиция може да се използва като критерий, с който да се съпоставят 
интуитивните схващания на хората без специализирани познания. Именно това е логиката в 
изследването на Станович [13]. 

Въпросът дотук изглежда преждевременно разрешен. Ситуацията обаче е малко по-сложна. 
Убеждението, че човек е нещо повече от просто едно тяло, е вътрешно присъщо на човешките същества 
[8]. Дори съзнателно да вярват, че психика и мозък са едно и също, в поведението си хората се държат по 
начин, все едно двете са различни неща. Има данни [цит. в 8, p. 256], че човешките деца имат вродена 
склонност да вярват в съществуването на недоловими за възприятията същности: свойство, което не е 
присъщо на други животински видове. Сравнението на между естествена предразположеност и научна 

                                                 
1 Авторът изказва благодарност на Людмила Андреева (СУ „Св. Климент Охридски) и Мила Петрова 
(University of Exeter; University of Warwick) за съдействието им при превода на въпросниците. 
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позиция поставя въпроса: трябва ли човек да противостои на природата си, за да бъде безпристрастен 
изследовател на същата тази природа? 

В някои отношения отговорът на този въпрос е положителен. Поддържането на дуалистични 
позиции за психиката и мозъка може да се окаже пряко свързано със силни убеждения в други области, 
които видимо противоречат на научните факти. Например, има логически основания да се очаква 
положителна връзка между интуитивния дуализъм и широко споделяната вяра в съществуването на 
паранормални явления. Тази вяра е широко споделяна, но се посреща със скептицизъм от 
изследователите [2; 9]. Обяснението, че не всички психични явления могат да се сведат до мозъчни 
процеси, е важна предпоставка, върху която се основава парапсихологията. Ако съществува 
нематериална същност на психиката, то научните методи, заимствани от физическите науки, са 
неспособни да я уловят. Оттук е лесно да се направи заключение, че съществуват екстрасензорни 
психични явления, които не се поддават на научно изследване и следователно са недостъпни за научно 
познание. 

Резултатите в изследването на Станович [13] действително показват положителна връзка между 
дуализъм и вяра в паранормалното, но тази връзка се опосредства от религиозността на участниците. По-
конкретно, тя се появява само сред слабо религиозните лица и отсъства при силно религиозните. 
Станович представя обобщен образ на американските студенти, в който съжителстват доминиращо 
дуалистични и малък брой материалистични убеждения, за да оформят една вътрешно несъгласувана 
картина. Според Станович тази картина отразява объркването на житейските понятия за психика и 
мозък. Неговият песимистичен извод на е, че с напредването си науката психология ще се отдалечава все 
повече от житейските схващания. Това ще доведе до загуба на връзка между научно познание и 
широката общественост, подобно на разрива с други научни области. 

Противоречието между споделяната в научните среди позиция и житейската интуиция може да не 
е от съществено значение по принцип, но вероятно е особено важно при хора, които в бъдеще ще 
прилагат психологическото познание. Това обосновава интереса на настоящото изследване към 
нагласите на студенти по психология. Основен въпрос е до каква степен тези студенти поддържат 
дуалистични схващания за психиката и мозъка. Като база са сравнение се използва извадка от студенти 
от други специалности. Интерес представлява също дали ще има различие между студентите от различни 
курсове в бакалавърска степен по психология. В съгласие с резултатите на Станович, се очаква да бъде 
открита положителна връзка между дуализъм и вяра в паранормалното при лица със слаби религиозни 
убеждения. Предвид спецификата на културния контекст, се очакват и различия спрямо оригиналното 
изследване, въпреки че е трудно да се формулират по-конкретни очаквания. 

 
Метод 
 
Участници 

Общо 307 участници са попълнили набора от въпросници в периода октомври 2009 – април 2011. 
Един въпросник отпада поради множество непопълнени айтеми. Още шест лица са изключени от 
анализа, тъй като данните им показват нетипични комбинации от показатели (multivariate outliers, [15]. 
От останалите 300 участници 216 са жени, 78 са мъже, за шестима няма данни. Средната възраст е 20,2 
г., като 95% от лицата са между 18 и 24 г. Участват студенти от специалности психология, туризъм и 
студенти от факултета по класически и нови филологии, съответно 222, 53 и 18 души. Седем души са от 
други специалности. В по-нататъшните анализи данните на участниците извън специалност психология 
са обединени в категория „непсихолози”. Данните за студентите по психология са представени на Error! 
Reference source not found.. 

 
Таблица 1. Разпределение на студентите по психология по випуски 

Година на прием 2007 2008 2009 2010 

Курс към момента на изследването 4 2 1 1 

Брой 33 49 62 78 

 

Материали 

Използвани са трите въпросника, конструирани от Станович [13]: скала за дуализъм, скала за 
паранормални явления и скала за религиозност, след изричното съгласие на автора. Извършен е 
предварителен превод от английски на български от трима независими преводачи. Несъответствията в 
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преводите са обсъдени до постигане на консенсус. Запазен е броят и редът на всички айтеми от 
оригиналните скали. 

Скалата за дуализъм съдържа 27 твърдения и отразява различни аспекти на дуалистичните или 
материалистичните позиции по въпроса за отношението между психика и мозък. Тези аспекти могат да 
се обединят в шест големи групи: Картезиански дуализъм („Психиката и мозъкът са напълно различни 
неща.”); популярен дуализъм („Психиката е вътре в мозъка, но не е същото като мозъка.”), 
разграничимост между физическото и психичното („Някои психични процеси нямат връзка с мозъчните 
процеси.”), способност за самонаблюдение („Аз-ът, който преживявам, контролира и психиката, и 
мозъка”) и непознаваемост („Опознаването на психиката завинаги ще остане недостъпно за науки като 
физика, неврофизиология и психология.”). По-подробно описание на източниците на айтемите може да 
бъде открито в статията на Станович. 

Форматът на отговор е петстепенна Ликертова скала, от „Изобщо не съм съгласен” до „Напълно 
съм съгласен”. Тринадесет от айтемите са формулирани противоположно, т.е. в подкрепа на 
материалистичните позиции. 

Скалата за паранормални явления се състои от 14 айтема. Съдържанието на айтемите е 
фокусирано около различни екстрасензорни явления и убеждението, че по принцип този тип явления 
съществуват. Форматът на отговор е идентичен с този на скалата за дуализъм. Четири от айтемите са 
противоположно формулирани. 

Скалата за религиозност се състои от четири айтема. Обобщено съдържание на айтемите е дадено 
на Error! Reference source not found.Error! Reference source not found.. Освен тях, участниците са 
помолени да отговорят дали смятат, че са преживели „духовно прераждане” и да посочат религиозната 
си принадлежност. 

 
Процедура 

Въпросниците са обединени в една обща тестова бланка. Последователността на скалите в 
бланката е идентична с реда на представяне на скалите по-горе. Участниците са помолени да четат 
внимателно въпросите и да попълват всички айтеми максимално откровено. Изрично е подчертано, че 
въпросниците не измерват познания, т.е. участниците трябва да отговарят според своите лични 
убеждения и да се придържат към известни на тях теории и данни, само доколкото съвпадат със 
собствените им нагласи. 

 
Резултати 

За да се отговори на изследователските въпроси, са проследени факторните структури на скалите 
за дуализъм и за паранормални явления. Изследвани са корелациите между отделните скали в извадката 
като цяло и в отделните подгрупи. Извършени са сравнения между средните стойности на групите. 
Накрая е съставена обобщена картина на студентите по психология по скала дуализъм, да базата на 
доминиращите честоти на отговор. 

Средните стойности, стандартните отклонения и коефициентите на вътрешната констистентност 
(Алфа на Кронбах) за трите скали са представени в Error! Reference source not found., заедно със 
съответните данни от изследването на Станович. 

Таблица 2. Средни стойности (М), стандартни отклонения (SD) и коефициент на вътрешна 
консистентност на Кронбах (α) за трите скали при Станович [13] и в настоящотоизследване. 
С Mth е отбелязана теоретичната средна за съответната скала. 

 Станович Настоящо изследване 
 Мth М SD α М SD α 
Скала за дуализъм 81 79,5 9,6 0,71 82,83 9,29 0,59 
Скала за паранормални явления 42 42,6 9,8 0,91 47,97 10,2 0,87 
Скала за религиозност 14 17,2 3,9 - 12,2 4,5 0,85 

Скала за дуализъм 

Средната за скалата е малко над теоретичната средна. Вътрешната консистентност на скалата не 
се променя особено, ако определени айтеми бъдат отстранени. Айтемите по скалата са подложени на 
анализ на главните компоненти с варимакс ротация. При първоначалния анализ индивидуалните 
стойности на мярката на Кайзер-Майер-Олкин (KMO) сочат препоръчително изключване на два от 
айтемите [11]. Анализът е повторен след премахване на тези два айтема. Извлечени са девет компонента 
със собствени стойности (eigenvalues), по-големи от 1. Тези фактори обясняват 58,9% от дисперсията на 
данните. В компонентите са включени айтеми с факторни тегла, не по-малки от 0,4. Част от айтемите 
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получават умерено високи факторни тегла по повече от един фактор. Първите шест компонента могат да 
получат смислена интерпретация. Примери за типични айтеми по факторите са дадени в Error! 
Reference source not found.. 

Първите три компонента отразяват различни аспекти на материалистичните позиции. Първият 
компонент съдържа четири айтема. Обща за тях е идеята, че изразите, използвани в ежедневния език за 
описание на психичния живот, са само заместващи – честно неточни – изрази за мозъчните процеси и 
поведението и с напредването на научното познание ще бъдат заменени от по-точни термини. Този 
компонент е наречен „Замяна на житейските понятия”. Вторият компонент обединява три айтема. Един 
айтем отразява убеждението, че някой ден психичните процеси могат да бъдат измерени чрез 
физиологични методи. Останалите два подкрепят позициите на силния изкуствен интелект, че някой ден 
компютрите ще имат съзнание. Обща тема в тази група са позициите, подкрепяни в когнитивната наука, 
затова този компонент получава условното наименование „Придържане към идеите в когнитивната 
наука”. Третият компонент обхваща четири айтема, отнасящи се до идентичността между мозъчните и 
психичните процеси. Той е наречен „Придържане към теорията за идентичността”, в съответствие с 
философската теория. 

Следващите три компонента отразяват дуалистичните схващания за психиката. Четвъртият 
обхваща четири айтема, отразяващи различни аспекти на дуалистичните схващания (Картезиански 
дуализъм, популярен дуализъм, каузалност). Този фактор е наречен „Общ дуализъм”. Петият включва 
три айтема, отнасящи се до невъзможността за научно обяснение психиката. Той е наречен 
„Недостъпност за научно познание”. Шестият обединява два айтема, свързани с идеята, че съзнанието и 
психиката са само временно прикрепени към физическото тяло и ще надживеят разпадането му. Той 
получава името „Нетленност на психиката”. 

Таблица 3. Факторна принадлежност („ф-р”) и честотни разпределения (в проценти) на 
несъгласие („не”) и съгласие („да”) при психолози и непсихолози за някои айтеми от скалата за 
дуализъм. За сравнение са дадени честотите на съгласие (Styes), цитирани в оригиналното 
изследване [13], където такива са посочени. 

Съдържание на айтема ф-р 
непсихолози психолози  

не да не да Styes 

Фактът, че мога да осъзнавам собствените си мисловни 
процеси (да се самонаблюдавам), означава, че не е възможно 
това да са само мозъчни процеси. (11) 

- 29,5 37,2 32,9 44,6 43,8 

Точно както вече не говорим за вещици, така и в бъдеще, 
когато сме изучили в детайли как работи мозъкът, може би 
вече няма да говорим за ум и психика.  

1 66,7 11,5 63,5 16,2  

В бъдеще […] вероятно един физиолог ще може да измери 
мозъчните ми състояния и да разбере за какво мисля.  2 32,1 37,2 42,3 36,0  

След сто или повече години може да е напълно естествено да 
казваме, че компютрите притежават съзнание.  

2 69,2 12,8 62,2 25,2  

На всяка моя мисъл съответства определено състояние на 
мозъка ми.  

3 6,4 66,7 14,9 59,5  

Психичните процеси са резултат от активността на нервната 
система.  

3 14,1 59,0 20,7 52,3 13,7* 

Психиката е нематериална субстанция, която взаимодейства 
с мозъка, и това взаимодействие предопределя поведението.  

4 5,1 84,6 20,7 62,2 49,0 

Психиката и мозъкът са две напълно отделни неща.  4 38,5 34,6 50,0 29,7 28,8 

Психиката е вътре в мозъка, но не е същото нещо като 
мозъка. (19) 5 9,0 73,1 24,3 56,3  

Опознаването на психиката завинаги ще остане недостъпно 
за науки като физика, неврофизиология и психология. 5 60,3 14,1 76,1 12,2  

Психиката по принцип е независима от физическото тяло, 
към което тя е само временно „прикрепена”  6 41,0 34,6 62,2 24,3 22,6 

Съзнанието ми ще надживее разпадането на физическото ми 
тяло. 6 15,4 42,3 27,9 45,9  

Заб.: *Посоченият процент отразява честотата за несъгласие („не”) 
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Скала за паранормални явления 

Средната стойност на скалата за паранормални явления (Error! Reference source not found.) е 
малко над теоретичната средна и е в съответствие с резултатите на Станович. Вътрешната 
консистентност на скалата се доближава до съобщената от Станович стойност. 

 Проведеният анализ на главните компоненти с варимакс ротация извлича три компонента със 
собствени тегла, по-големи от 1, които обясняват 54,9% от дисперсията на данните. В състава на първия 
фактор попадат айтеми, отразяващи убеденост в съществуването по принцип на паранормални явления. 
Той е наречен „Обща вяра в екстрасензорните явления”. Вторият фактор включва айтеми, които 
отразяват вяра в съществуването на специфични и по-крайни прояви на екстрасензорни явления 
(преместване на предмети, четене на мисли, контакт с мъртвите). Той получава наименованието „Вяра в 
специфични екстрасензорни явления”. Третият групира айтеми, отразяващи съмнение в паранормалните 
явления. Той е наречен „Скептицизъм към екстрасензорните явления”. 

 
Скала за религиозност 

Средната стойност по скалата е по-ниска от тези при Станович, като разликата е статистически 
значима, t (458) = 25, p<0,001. Въпреки че откритата разлика с американската извадка от студенти е 
интуитивно очаквана, данните не са представителни за български условия и ще се разглеждат като 
отразяващи най-вече спецификата на изследваната група. Отчитат се значими положителни корелации 
между всички двойки айтеми от скалата (Error! Reference source not found.). 

Таблица 4. Корелации между айтемите в рамките на Скалата са религиозност. 

 r01 r02  r03  r04  

Посещения на религиозни служби (r01) 1 0,59** 0,53** 0,53** 

Сила на религиозните убеждения (r02)  1 0,68** 0,79** 

Убеденост в съществуването на Бог (r03)   1 0,66** 

Роля на религията в ежедневието (r04)    1 

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

 
Разпределението на отговорите на петия въпрос (за преживяно духовно прераждане) е доста 

неравномерно: от 296 души, отговорили на въпроса, 40 са отговорили с „да” и 255 – с „не”. 
Разпределението по шестия въпрос (религиозна принадлежност) е дадено на Error! Reference source not 
found.. 

Таблица 5. Средни стойности по скалите за дуализъм, паранормални явления и религиозност, 
според религиозната принадлежност  

Религиозна принадлежност бр. Дуализъм Паранормални явления Религиозност 
Християни (общо) 97 83,7 50,9 14,2 
Мюсюлмани 2 83,5 48,0 16,5 
Атеисти 28 77,2 38,9 6,2 
Агностици 21 77,1 42,5 8,8 
“Нямам” 37 80,7 42,3 8,4 

 
Взаимовръзки между скалите 

В извадката като цяло се отчитат значими, но слаби корелации между всички двойки скали 
(Error! Reference source not found., ред 1). Прави впечатление по-високата стойност на корелациите при 
студентите от специалност „Туризъм”, в сравнение със студентите по психология (Error! Reference 
source not found., ред 5). 

С цел да се провери за специфични модели на взаимодействие между променливите в рамките на 
различните религиозни групи, са проследени корелациите анализи вътре в отделните групи. Откритите 
значими корелации са представени в Error! Reference source not found. (ред 3). При групите на 
неуточнените християни и православните християни се наблюдава положителна корелация между 
скалите за дуализъм и религиозност. В групата на лицата, обявили, че нямат религиозна принадлежност, 
се наблюдава положителна връзка между скалите за дуализъм и за паранормални явления. 
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Според общия си бал по скала Религиозност, участниците са разделени на две групи: с бал над и 
под средната стойност (12,2). При последните се наблюдават значителни положителни корелации между 
трите двойки скали. За разлика от тях, при лицата със стойности над средната изобщо липсват значими 
корелации. 

Според религиозната си принадлежност лицата са групирани на „християни” (общо за 
източноправославни, католици и неуточнени) и „невярващи” (обединяващо отговорите „атеист”, 
„агностик” и „нямам”)2. Резултатите (Error! Reference source not found., ред 2) показват взаимно 
допълваща се картина: при „християните” се появява слаба положителна корелация между скалите 
дуализъм и религиозност, докато при „невярващите” се наблюдават положителни корелации при другите 
две двойки скали. Между останалите двойки не се отчитат значими корелации. 

 
Таблица 6. Значими корелации между скалите за дуализъм (Д), паранормални явления (ESP) 
и религиозност (Р) в извадката и в различните подгрупи 

  Д – ESP Д – Р ESP – Р 

Общо за извадката 0,16* 0,28** 0,24** 

1. Религиозна  Християни (неуточнени) - 0,31** - 

принадлежност „Нямам” 0,49** - - 

2.  Християни (общо) - 0,19* - 

 Невярващи 0,3* - 0,33* 

3. Скала Религиозност Под средната 0,32** 0,2** 0,38** 

(общ бал) Над средната - - - 

4. Убеденост в  Не 0,28** - 0,27** 

съществуването на Бог Да - - - 

5. Специалност Психология - 0,23** 0,2** 

 Туризъм 0,36* 0,40** 0,46** 

 ФКНФ - - - 
 Заб.: *. Корелацията е значима на ниво 0,05 (двустранно). 

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

Междугрупови сравнения 

Средните стойности според различните типове групиране на извадката са представени в Error! 
Reference source not found.. Открит е значим главен ефект по фактор „религиозна принадлежност” 
върху стойностите по скалата за дуализъм, F (8, 263) = 2,663, p<0,01.. Множествените сравнения по 
критерия на Тъки (Tukey’s HSD) разкриват, че в групата на християните стойността по скала Дуализъм е 
значимо по-висока от тази на атеистите. 

Фактор „специалност” оказва значим главен ефект върху скалите за дуализъм, F (1, 276) = 6,884, 
p<0,01 и религиозност, F (1, 287) = 16,25, p<0,001. Участниците извън специалност психология са със 
значимо по-високи стойности и по двете скали. И четирите випуска, взели участие в изследването, 
показват средни стойности по скала Дуализъм, по-ниски от средната за участниците извън 
специалността. Множествените сравнения по критерия на Тъки показват значимо различие между 
випуск 2008-12 и непсихолозите и близко до значимото различие между последните и випуск 2010-14. 
Не се откриват значими различия между випуските. Випуски 2007-11 и 2010-14 показват значително по-
ниски резултати по скалата за религиозност от участниците извън специалност психология. По скалата 
за паранормални явления не са открити статистически значими различия. 

Не са открити значими различия между показателите на различните курсове в рамките на 
специалност психология. Различията в средните между двата първи курса (към момента на изследването) 
подсказват за вероятността спецификата на конкретния курс да играе поне толкова важна роля, колкото 
и образованието. 

Таблица 7. Средни стойности по дуализъм (Д), паранормално (ESP) и религиозност (Р), 
 според религиозна принадлежност, специалност и випуск (психология) 

   Дуализъм ESP Религиозност 

                                                 
2 Поради малкия брой, участниците с мюсюлманска религиозна принадлежност са изключени от анализа.  
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Религиозна Християнин  83,7 50,9 14,3 
принадлежност Атеист  77,2 38,9 6,2 
 Агностик  77,1 42,5 8,8 
 „Нямам”  80,7 42,3 8,4 
Специалност Психология 81,2 48,6 11,6 
 Друга  84,5 46,4 13,9 
Психология:  (курс)    
Випуск 2007-11 4 80,4 43,1 11,1 
 2008-12 2 79,4 43,3 11,6 
 2009-13 1 84,1 59,8 12,0 
 2010-14 1 80,3 45,0 11,4 

 
Общ профил на дуалистичните схващания 

Изследвани са честотните разпределения на айтемите, групирани според факторното решение по 
скалата за дуализъм. Съставеният на тази основа е обобщен образ на студентите по психология е 
приблизително следният: 

Повечето студенти по психология не споделят идеята за отхвърляне на понятията, с които 
говорим за психиката във всекидневието (Компонент 1). Студентите са равномерно разпределени 
на споделящи и отхвърлящи идеите в когнитивната наука (Компонент 2), но много голяма част 
отричат възможността за съзнателна дейност от страна на компютрите. Повечето са убедени, че 
психичните процеси са резултат от мозъчната дейност (Компонент 3), и че изследването на 
психиката е възможно с научни методи (Компонент 5). Въпреки това, голяма част продължават да 
смятат, че психиката не може да се идентифицира с мозъка (айтем 19). Значителна част са склонни 
да смятат, че психиката е специфична форма на енергия, нематериална по своята природа, която 
си взаимодейства с мозъка, но не е част от него (Компонент 4). Способността за интроспекция се 
приема от повечето като аргумент за несводимостта на психичните процеси до мозъчните (айтем 
11). По отношение на шестия компонент се наблюдава противоречие: от една страна студентите 
отричат независимостта на психиката от физическото тяло, но от друга значителна част са 
склонни да приемат, че съзнанието им ще надживее разпадането на тялото им. 

Сравненията между честотните разпределения на различните випуски не показват ясно различими 
тенденции. 

 
Обсъждане 
Резултатите показват както сходства, така и различия с оригиналното изследване на Станович 

[13]. Една от основните разлики тук е, че се отчитат значими корелации между всички двойки скали в 
цялата извадка. Когато обаче извадката се раздели на лица с нисък и с висок бал по религиозност, се 
оказва, че и трите корелации се появяват само при първите и липсват при последните. Следователно 
откритите корелации в извадката като цяло се дължат до голяма степен на корелациите в подгрупата на 
лицата с ниски резултати по скалата за религиозност. По този начин се потвърждават очакванията, че 
дуалистичните схващания и склонността за вяра в паранормалното ще се подкрепят взаимно при лица 
със слаби религиозни убеждения. Положителната връзка между трите двойки скали при тези лица 
подкрепя заключението на Станович, че в тази подгрупа се наблюдава по-висока необходимост от 
съгласуваност между убежденията. 

Студентите по психология имат по-ниска стойност по скалата за дуализъм в сравнение със 
студентите извън специалността, като тези различия са статистически значими при два от випуските. От 
тези резултати е трудно е да се заключи със сигурност дали студентите по психология се различават 
съществено от връстниците си извън специалността. При нито една от скалите не се откриват значими 
различия между випуските вътре в специалността. Най-вероятно спецификата на всеки курс е по-
определяща, отколкото годината на следване. От големите различия между стойностите на двата първи 
курса може да се допусне, че базовите (предварителни) убеждения варират от курс до курс. Необходим е 
вътрегрупов дизайн, за да се проследи вероятността за промяна на позициите в хода на следването. 

Централен интерес за това изследване представлява съставената обобщена картина на студентите 
по психология, на базата на резултатите по скалата за дуализъм. Основният въпрос е: какви изводи могат 
да с направят от тази картина? Очертаното обобщение е доста сходно с описаното от Станович [13]. 

Изводът там е, че тази несъгласувана картина от разминаващи се и взаимно противоречащи си 
позиции отразява объркването на житейските понятия относно психика и мозък. Тази интерпретация 
обаче е донякъде свободна и оставя място и за други посоки на разсъждение. 
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Например, не следва да се правят недвусмислени заключения от това, че студентите не споделят 
позицията на силния изкуствен интелект: тази позиция не е еднозначно приета и в научните среди, така 
или иначе [1; 11]. Същото се отнася и до перспективата психичните процеси (и съответните им езикови 
термини) да бъдат сведени до физиологичните. Всъщност, в този аспект Станович е бил донякъде 
селективен и е пропуснал да отбележи поне една влиятелна гледна точка в съвременната невронаука: 
идеята за „възникването” (emergence). Противно на извода на Станович за раздалечаване, тази гледна 
точка в някои аспекти донякъде изненадващо се доближава с житейската интуиция, въпреки че изхожда 
от съвсем различни предпоставки и води до съвсем различни следствия. 

Нобеловият лауреат Роджър Спери [12] е сред най-видните защитници на схващането за 
психичните процеси като „възникващи” функции на мозъчната активност. Веднъж генерирани от 
невронните процеси, процесите на съзнанието действат според свои собствени принципи, несводими до 
тези в неврофизиологията. Спери показва как, без да нарушава принципите на научното обяснение, този 
нов ментализъм едновременно отхвърля биологичния редукционизъм и активно се противопоставя на 
всякакви дуалистични интерпретации за съзнателно преживяване извън функциониращия мозък. Може 
само да се спекулира дали как би отговорил самият Спери на айтемите от въпросника, отразяващи 
теорията на идентичността. Следователно, един от недостатъците на използвания иннструмент е, че част 
от айтемите може би не разграничават добре дуалистичните от менталистичните, но правдоподобни 
научни позиции. Това би могло да се подобри чрез по-прецизна формулировка на съответните айтеми. 

И така, песимистичните заключения на Станович са правдоподобна, но не и единствено 
възможната интерпретация на резултатите. Необходим е по-чувствителен инструмент, за да се направят 
недвусмислени изводи. В по-широк план, непоследователността в обобщената картина на студентите 
може да отразява както объркване, така и разнообразие. Последното може да носи положителен знак, 
при положение че окончателните отговори са неизвестни. 

Настоящото изследване е неизбежно ограничено в целите и обхвата си. По-нататъшни 
изследвания биха могли да проверят влиянието на други опосредстващи фактори върху дуалистичните 
възгледи, като личностови черти (вж. например [15]), възраст или културен и етнически произход. 
Изследването на други религиозни общности също може да предложи интересни резултати. Интересни 
полови различия се проявяват дори в резултатите от това изследване, но не са съобщени тук. 

Освен чисто теоретични, разгледаните проблеми поставят и чисто практически въпроси. 
Например, какви следствия би могло да има отстояването на дуалистични убеждения върху мотивацията 
за обучение по психология или върху последващата професионална практика? Тези въпроси остават 
отворени за по-нататъшни изследвания. 
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PLAYFULNESS: АНАЛИЗ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА КОНСТРУКТА 

„ИГРОВА НАГЛАСА” ПРИ БЪЛГАРИ 
 

КАТЯ СТОЙЧЕВА 
доц., д-р, Нов български университет 

 
Резюме: След теоретичен анализ на понятието за игрова нагласа и склонността към игра (Стойчева, 2008), 
ще представя резултатите от емпирично изследване на съдържанието на конструкта. Две групи (30 
студенти по психология и 35 студенти по дизайн) бяха помолени да опишат човека със силно изразена игрова 
нагласа и склонност към игра. Изследваните лица получиха кратко определение на склонността към игра и 
оцениха по 6-степенна скала 75 характеристики на личността, които са използвани за описание на игровата 
нагласа в две популярни англоезични методики за измерването ѝ (Glynn and Webster, 1992, 1993; Barnett, 2007). 
Оценките на двете групи не се различаваха статистически при 72 от 75 качества и данните бяха обединени. 
Разграничени са индикативни айтеми (качества, получили оценка над 5 от повече от 80% от участниците) и 
контраиндикативни айтеми (качества, получили оценка под 3 от повече от 80% от участниците). От 13те 
качества, които са общи за двете методики, 9 качества са репликирани в настоящето изследване като 
индикативни (7 от 10) и контра-индикативни (2 от 3). В българската култура човекът със силно изразена 
игрова нагласа и склонност към игра се възприема като: човек с богато въображение; акивеен, деен; 
изобретателен; спонтанен; емоционален; любител на приключения; импулсивен и съвсем не глупав и 
сдържан, резервиран. 
 
Abstract: Two groups of undergraduate students participated in a content validation study of the concept of playfulness. 
Subjects were provided with a brief definition of playfulness and were asked to indicate on a 6-point rating scale to what 
extent each of 75 adjectives would characterize a highly playful individual. Descriptors’ list comprised the adjectives that 
Glynn and Webster (1992, 1993) and Barnett (2007) employed to measure playfulness. The ratings given by the two 
groups of students didn’t differ for 72 of 75 adjectives; therefore ratings were averaged across groups. The set of 17 
strongly indicative items included adjectives scoring above 5 that more than 80 % of the participants perceived as 
characteristic of the highly playful individual. Adjectives scoring below 3 that more that 80 % of the participants 
perceived as non-characteristic of the highly playful individual composed the set of 10 strongly contra-indicative items. Of 
the 13 playfulness descriptors common to Glynn and Webster (1992, 1993) and Barnett (2007), 9 were replicated in the 
present study as strongly indicative (7of 10) or contra-indicative (2 of 3). The highly playful individual is seen as very 
much imaginative, active, creative/inventive, spontaneous, emotional, adventurous, impulsive, and not at all silly and 
reserved. 

 
Понятието playfulness описва склонността към игра, склонността на човека да привнася елемент 

на игра в своето взаимодействие със своята среда. Склонността към игра се проявява в различни 
ситуации, а не само по определен повод или в специфичен контекст (игра, спорт, културна дейност или 
свободно време). Игровата нагласа и готовността за игра позволяват на човека да преобразува 
практически всяка ситуация и всяко обкръжение в игрова среда. Тази готовност на индивида да 
възприема дейността като игра, да се включва в ситуацията по игрови начин и настроението за игра се 
проявяват в характерния за него стил на отношение, подход към нещата и поведение [1]. 

Теоретичните анализи и емпиричните данни свързват игровата нагласа при деца със спонтанност, 
чувство за хумор, удоволствие и радост (вкл. мимика, изразяваща радост), отпускане, вътрешна 
мотивация, любопитство, въображение, вътрешен контрол, инициатива, физическа активност, възбуда, 
предизвикателство, социално взаимодействие, свобода, непредсказуемост, пластичност [1,5]. При 
възрастни склонността към игра се асоциира със спонтанност (действа или реагира на момента), която е 
свързана със свобода и има отношение към емоциите и настроението; художествено или интелектуално 
творчество, изпозлване на въображението и оригиналност; здраво и нездраво любопитство, което е 
свързано с интерес, възбуда, откритост на ума и умения за наблюдаване; чувство за хумор; удоволствие 
(положителни усещания, състояние на задоволство, забавление) [1,5,6]. 

Тези теоретично изведени и емпирично наблюдавани качества се използват и за измерване и 
оценка на индивидуалните различия в игровата нагласа и склонността към игра [1,5,6]. 

След теоретичен анализ на понятието за игрова нагласа и склонност към игра [1], настоящето 
изследване си поставя за цел да анализира съдържанието на конструкта playfulness при българи. Така 
конструкт, който е дефиниран, описван и измерван в англоезичната психологическа литераура, може да 
бъде валидизиран и в друга културна среда. 

Метод 

В изследването участваха две групи студенти от Нов Български Университет: 30 студенти по 
психология и 35 студенти по дизайн. Първата група обхваща 28 жени и 2 мъже на възраст от 20 до 40 г. 
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(М = 24,07; SD = 5,66). Втората група е съставена от 31 жени и 4 мъже на възраст от 20 до 32 г. 
(М = 21,97; SD = 2,76). 

Участниците в изследването бяха помолени да опишат човека със силно изразена игрова нагласа и 
склонност към игра, като използват набор от зададени характеристики на личността. Те получиха кратко 
определение на склонността към игра и набор от 75 характеристики на личността. Изследваните лица 
трябваше да преценят в каква степен човекът със силно изразена игрова нагласа и склонност към игра 
притежава всяко едно от тези качества. 

Беше използвана 6 – степенна скала: „много голяма / голяма / по-скоро голяма / по-скоро малка / 
малка / много малка”. 

Тези 75 характеристики на личността, по които се описва игровата нагласа, са превод на 
български език на характеристиките, използвани за описание и оценка на индивидуалните различия в 
склоността към игра в две популярни англоезични методики за измерване и оценка на конструкта 
playfulness [2,3,4]. Три независими български превода на използваните в тези методики дескриптори на 
склонността към игра бяха направени от психолози, владеещи английски език. На базата на сравняване, 
съпоставяне и обсъждане на тези преводи бяха формулирани българските дескриптори на склонността 
към игра. 

Лин Барнет [2] използва набор от 42 прилагателни за оценка и самооценка на индивидуалните 
различия в склонността към игра по 10-степенна скала. 

Мери Ан Глин и Джейн Уебстър [3,4] използват техниката на семантичния диференциал и 
изследваните лица се самооценяват по 25 двойки противоположни прилагатeлни с помощта на 7- 
степенна скала. За описание на 25 дименсии са използвани 45 различни прилагателни, като някои от 
прилагателните са използвани повече от веднъж в различно значение (например bright-dull; exciting-dull; 
bright-dark). 

Има 13 повтарящи се айтеми в двата набора от характеристики, което прави общо 74 различни 
дескриптори. Две от тези 74 прилагателни – «uncreativе» и «unimaginative» – не бяха включени в 
българския набор от характеристки, за да се избегне ненужното повторение (например при 
характеристиките «има богато въображение» и «няма въображение»). Към останалите 72 айтеми бяха 
добавени 3 нови характеристки, които не фигурират в английските първоизточници, но теоретично се 
асоциират с игровата нагласа и склонността към игра [5]. Това са айтемите: гъвкав, адаптивен; 
жизнерадостен; непостоянен. 

Резултати 

Т-тестът за сравняване на независими извадки показа статистически значими различия между 
двете групи по три от оценяваните характеристики. Студентите по дизайн описват човека със силно 
изразена игрова нагласа и склонност към игра като по – внимателен (t = 2,21; p < 0,05), по – лесен за 
общуване (t = 2,51; p < 0,05) и по – целенасочен (t = 2,34; p < 0,05) в сравнение със студентите по 
психология. 

Оценките на двете групи по останалите 72 качества обаче не се различаваха статистически и на 
това основание данните бяха обединени. Посочените и анализирани по-долу оценки за отделните 
характеристики са средни стойности, получени в общата извадка от 65 човека. 

Бяха идентифицирани общо 46 качества, оценени като много характерни за човека със силно 
изразена игрова нагласа и склонност към игра. Това са 36 качеста, които той притежава в голяма или 
много голяма степен според над 80 % от изследваните лица, и други 10 качества, които той притежава в 
малка или много малка степен според над 80 % от изследваните лица. 

В Таблица 1 са представени характеристиките на личността, които в най-голяма степен са 
присъщи на човека със силно изразена игрова нагласа и склонност към игра. Това са тези 17 от 36 
притежавани в голяма и много голяма степен качества, които са получили средна оценка над 5,00. 

В Таблица 2 са представени характеристиките на личността, които в най-малка степен са присъщи 
на човека със силно изразена игрова нагласа и склонност към игра. Това са всичките 10 притежавани в 
малка и много малка степен качества, които също така са получили средна оценка под 3,00. 

В таблиците е отбелязано и в коя от оригиналните методики е включена дадена характеристика. 

Таблица 1. Индикативни айтеми за силно изразена игрова нагласа и склонност към игра 

 Средна 
оценка 

% отговори 
над 5 

Barnett 
(2007) 

Glynn & Webster 
(1992) 

Активен, деен 5,34 98 + + 
Любител на приключения 5,2 97 + + 
Жив, оживен 5,22 97  + 
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С буден ум 5,11 95  + 
Бодър, весел 5,05 97 +  
Изобретателен 5,32 86 + + 
Любопитен 5,28 86 +  
Емоционален 5,26 98 + + 
Енергичен 5,48 97 +  
С чувство за хумор 5,00 95 +  
С богато въображение 5,51 98 + + 
Импулсивен 5,17 95 + + 
Игрив 5,42 95  + 
Общителен 5,12 89 +  
Спонтанен 5,31 97 + + 
Гъвкав, адаптивен 5,14 92   
Жизнерадостен 5,16 95   

Таблица 2. Контра-индикативни айтеми за силно изразена игрова нагласа и склонност към игра 

 Средна 
оценка 

% отговори 
под 3 

Barnett 
(2007) 

Glynn & Webster 
(1992) 

Отегчителен, досаден 2,03 89  + 
Унил, мрачен 1,64 95  + 
Скучен, безинтересен 1,82 94  + 
Страхлив 2,06 85 +  
Потиснат, има задръжки 1,94 88 +  
Пасивен 2,15 88  + 
Предсказуем 2,66 82  + 
Сдържан, резервиран 2,41 81 + + 
Срамежлив 2,12 91 +  
Глупав 2,02 91 + + 

 
От 13-те качества, които са общи за двете англоезични методики, 9 качества са репликирани в 

настоящето изследване като индикативни (7 от 10) или контра-индикативни (2 от 3) за игровата нагласа 
и склонността към игра. Тези качества са отбелязани с курсив съответно в Таблица 1 и в Таблица 2. 

Другите общи за двете методики качества се разпознават като характерни за склонността към игра 
и в българската култура, макар и в по-слаба степен. Получени са следните резултати за качествата 
изразителен (4,6; 88%), забавен, смешен (4,78; 94%), непредвидим (4,83; 92%), както и за айтема 
сериозен (2,94; 69%) 

Обсъждане 

От две англоезични методики за измерване и оценка на конструкта playfulness бяха извлечени 75 
характеристики, описващи игровата нагласа и склонността към игра. Българите участници в настоящето 
изследване разпознават 61 % от тези характеристики (46 от 75) като индикативни или контра-
индикативни за склоността към игра. Ако разгледаме 13те качества, които са общи и за двете 
англоезични методики, 69 % от тях (9 от 13) се разпознават като отличителни характеристики на 
склонността към игра и в българската култура. Това припокриване в начина, по който две различни 
култури възприемат и оценяват отличителните белези на игровата нагласа, говори за междукултурна 
стабилност на конструкта и валидност на измерването му чрез тези индикатори. И в двете култури 
човекът със силно изразена игрова нагласа и склонност към игра се възприема като: човек с богато 
въображение; акивеен, деен; изобретателен; спонтанен; емоционален; любител на приключения; 
импулсивен и съвсем не глупав или сдържан и резервиран. 

 Анализът на характеристиките, които в най-голяма и в най-малка степен отличават човека със 
силно изразена игрова нагласа и склонност към игра, откроява съдържателното ядро на понятието 
playfulness при българи. Тези характеристики очертават и зоната, в която отличителните белези на 
склонността към игра при българи се припокриват със съдържанието на конструкта playfulness в 
англоезичната психологическа литература. Междукултурната валидизация на тези именно 
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характеристики на игровата нагласа и склонността към игра показва тяхната централна позиция и в 
съдържанието на конструкта. 

Високото равнище на психична енергия и подчертаната жизненост, които отличават човека със 
силно изразена игрова нагласа и склонност към игра, се проявяват в позитивен емоционален тон, буден 
ум и богато въображение, висока обща активност и пластичност при регулирането й, интерес към света и 
хората и откритост за социално взаимодействие. Това разбиране, залегнало и в съдържанието на 
конструкта playfulness, се съгласува добре с концепцията на Браян Сатън-Смит [7], който разглежда 
играта и игровата нагласа като прояви на адаптивна вариабилност. Нещо повече, две от трите 
характеристки, които бяха добавени към дескрипторите на игровата нагласа именно на това теоретично 
основание (гъвкав, адаптивен; жизнерадостен), попаднаха сред отличителните белези на склонността 
към игра. Съгласно този подход адаптивното поведение се характеризира с подвижност, пластичност и 
изобилие на разнообразни форми, а точно такова поведение, изглежда, можем да очакваме от човека със 
силно изразена игрова нагласа и склонност към игра. 

Така резултатите от проведеното емпирично изследване очертават интересни насоки за бъдеща 
работа както по отношение на съдържанието на конструкта игрова нагласа, неговото описание и 
теоретично осмисляне, така и по отношение на измерването и изследването на склонността към игра 
при различни индивиди и в различни култури. 
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Резюме: За първи път у нас ще представим въпросника на Иван Паспаланов и неговото конструиране като 
инструмент за многоаспектна оценка на личностовата ригидност. Най-напред ще разгледаме начина, по 
който се дефинира ригидността и подходите за измерването ѝ в психологията. След това ще опишем 
психометричните характеристики на въпросника в три извадки от студенти и възрастни. Накрая ще 
анализираме данните от факторния анализ на въпросника, който обособява три субскали, съответстващи на 
трите постулирани дименсии в конструкта личностова ригидност: персеверативност, липса на 
пластичност, догматичност. 
 
Abstract: This paper features Ivan Paspalanov’s questionnaire for measuring rigidity. First we will outline the way 
rigidity is defined and measured in psychology. Then we will describe Paspalanov’s questionnaire designed to measure 
rigidity as a multifaceted personality disposition. The psychometric properties of the questionnaire will be further 
discussed. Finally, we will examine the factor analysis of the available questionnaire data, and the rigidity’s subscales of 
perseveration, lack of flexibility and dogmatism will be specified. 

 
Изследването на ригидността в рамките на психологията на личността, социалната психология, 

когнитивната психология, психологическото консултиране, психологията на развитието, 
педагогическата психология, невропсихологията, организационната психология, психопатологията и 
психотерапията има над 100-годишна история. Впечатляващо е разнообразието от подходи и проблеми, 
които се предлагат и в различна степен решават във връзка с измерването и изследването на ригидността 
[9]. 

Макар че ригидността по един или друг начин се определя като склонност на индивида да не се 
променя, психологическата природа на тази съпротива към промяната се обозначава по различен 
начин – умствена инерция; придържане към неадекватен начин на действие в конкретно изпълнение; 
липса на вариабилност (променливост) в поведението; неспособност за промяна в нагласата когато 
обективните условия изискват това [9]. Не по-ясна е и дефиницията на противоположния полюс на 
ригидността: някои автори виждат в проявите на вариабилност в междуличностното поведението пример 
не за адаптивна гъвкавост и приспособяване към променящата се ситуация, а по-скоро на дезадаптивна 
зависимост, слабост на характера или социално хамелеонство. Нещо повече: емпиричните изследвания 
показват, че мерките за гъвкавост, отразяващи широтата на поведенческия репертоар (наличните 
поведенчески отговори) и способността за подходящото му разгръщане в дадена ситуация, 
корелират по-силно с измерители за адаптация и психично здраве, отколкото мерките за ситуативност на 
поведението (промяна на поведението в зависимост от ситуацията) [7,9]. 

Добра работна дефиниция на ригидността, около която има консенсус, обхваща както а) 
формирането на умствена или поведенческа нагласа (заучен умствен или поведенчески патерн, който се 
е формирал чрез повтарящи се преживявания и опит в дадена ситуация), така и б) персеверирането на 
тези нагласи. Навикът сам по себе си, като типичен патерн на поведение в ежедневието, не е ригиден; 
той става такъв когато персеверира при наличие на натиск за промяна. [9]. Персеверацията, или 
склонността на дадена нагласа или поведение да се повтаря дезадаптивно и без повторение на 
стимула, се проявява при натиск за промяна, идващ от външни или вътрешни фактори, който покава, че 
тази нагласа е престанала да бъде ефективна и ефикасна или е станала неподходяща и нежелателна. 

Ригидността следователно не е просто персеверация на поведението в дадена ситуация или при 
изпълнението на определена задача, а включва по-широк кръг от прояви. Милтън Рокич например 
определя ригидността като съпротива към промяната във вярванията, нагласите и личните навици, и 
разграничва ригидността от догматизма: ригидността се отнася до отделни вярвания (или навици), 
докато догматизмът характеризира съпротивата срещу промяната в системата от възгледи и вярвания [8]. 

Усилията за изясняване на съдържанието на конструкта и систематично описание на проявленията 
на ригидността в различни сфери на поведение са насочвали търсенето към конструиране и 
експериментиране с различни методики за измерване на индивидуалните различия в ригидността [7,9]. 
Традиционно популярни и познати са например: 



 

 137 

•  Einstellung Water – Jar Test [9], който оценява ригидността при решаване на проблеми; 
•  Test of Behavioral Rigidity [5], който включва както задачи за изпълнение, така и самооценъчен 

въпросник, оценява ригидността като многомерен фактор с три различни компоненти: 
психомоторна скорост на реакция в позната ситуация; личностно – перцептивна, която се 
проявява в способността да възприемаш и да се приспособяваш към нови и непознати 
обстоятелства; моторно-когнитивна, отразяваща способността на индивида да сменя една 
дейност с друга без затруднение. 

Сред методиките, търсещи измерване на ригидността като личностна характеристика, се 
открояват два основни подхода: 

•  Оценка на признаци, които допринасят за гъвкавостта на личността (например, откритост за 
нови идеи, социална възприемчивост), което предполага използването на инструменти, 
измерващи теоретично близки до ригидността конструкти, които обаче са с по-тесен обхват 
[7,9] 

•  Измерване на поведения и нагласи, характеризиращи ригидността (гъвкавостта), чрез 
самооценка и себеописание на типичните за индивида поведения (например, Gough – Sanford 
Rigidity Scale [8], която е част от комплексния въпросник за оценка на личността Сalifornia 
Psychological Inventory (CPI, Flexibility Scale) [9] 

Разработваниият от Иван Паспаланов въпросник за личностова ригидност се отнася именно към 
последната група методи. Това е първата от публикациите, с които искаме да представим на българските 
психолози тази непозната досега част от изследователската работа на доцент Паспаланов. 

Метод 
С въпросника за личностова ригидност Л.Р. – 1 между 1995 и 2005 г. бяха изследвани студенти и 

възрастни от три различни извадки: 
Извадката СТУДЕНТИ 1 включва 100 студенти от Нов Български Университет на възраст от 17 до 

43 години (M = 22,3; SD = 4,3). От тях 27 са мъже и 73 са жени. 
Извадката СТУДЕНТИ 2 обхваща 130 студенти на възраст от 19 до 34 години (M = 22,2; SD = 1,9). 

От тях 43 са мъже, а 87 са жени; 35 са студенти в НХА ”Н. Павлович”, 30 са от Физическия факултет на 
СУ ”Св. Кл. Охридски”, а 65 са от Фармацевтичния факултет на МУ – София. 

Извадката от 305 ВЪЗРАСТНИ, 147 мъже и 158 жени, от които 44% са със средно образование, на 
възраст от 17 до 69 години (M = 34,7; SD = 11,7), е добре балансирана по пол, възрастова група и 
образователно равнище на изследваните лица. 

Изследваните лица са попълвали въпросника групово, в обичайната за тях учебна среда, или 
индивидуално (попълват въпросника в удобно за тях време и после го връщат на експериментатора). 

 
Описание на въпросника Л.Р. – 1 
Вижданията на Иван Паспаланов по отношение на конструкта „ригидност”, които за съжаление 

той не успя да доразвие и публикува, а днес ние можем само да преразкажем, бяха, че тя представлява 
мощна и устойчива личностна диспозиция, която в значителна степен е темпераментово обусловена. Той 
виждаше в конструкти като персеверативност, пластичност и догматизъм (и съответно в самооценъчните 
скали за измерването им) компонентите на тази диспозиция. Като опит за създаване на инструмент за 
измерване на тази диспозиция, именувана личностова ригидност, се пристъпи към изследване на набор 
от 70 айтеми в рамките на въпросника Л.Р. – 1. 

Първият от тези 70 айтеми („Предпочитам да работя в група хора отколкото сам(а)”), е фонов 
айтем, за вработване. Той не участва в анализите. 

Останалите 69 айтеми описват различни проявления на ригидност, като 56 от тях са индикативни 
(„Имам свой всекидневен ритъм на живот и действие и се дразня, когато той се нарушава’), а 13 са 
контра-индикативни („Предпочитам честите промени пред удобството на установените навици”). Те са 
взаимствани от три различни методики: 

а) въпросник за персеверативност-ригидност, разработен съвместно с Иван Игов [1,2], който 
съдържа общо 33 айтеми и измерва тенденцията към персеверация в действията и преживяванията. 

б) скала за ригидност на Гъф – Санфорд [8], която измерва липса на пластичност и съпротива 
срещу промяна в навиците и нагласите. Скалата съдържа общо 22 айтеми. 

в) скала за догматизъм на Ханс Айзенк и Глен Уилсън [4]. Скалата съдържа общо 30 айтеми. 
Индивидите с високи оценки по скалата са безкомпромисни в своите възгледи за повечето неща и са 
склонни да ги защитават енергично и гръмогласно; те предпочитат да се борят за вярванията си 
отколкото да оставят идея или позиция неоспорвана. 
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При попълването на върпосника изследваните лица посочват дали твърдението се отнася или не се 
отнася за тях. Възможните отговори са: Да, Не и Не мога да преценя (?). Отговорите се обработват по 
посока на високата личностова ригидност както следва: 

При индикативни айтеми – Да носи 1 точка; Не и Не мога да преценя не носят точка; 
При контра-индикативни айтеми – Не носи 1 точка; Да и Не мога да преценя не носят точка. 
 
Резултати 
Айтем анализ 
Изчислена бе в проценти честотата на избор на всеки един от възможните отговори (Да, Не, Не 

мога да преценя) по всеки един айтем при всяка от трите извадки. Изборът на един от възможните 
отговори от повече от 85% от ИЛ и в трите извадки се прие като критерий за елиминиране на айтеми със 
слаба диференцираща способност. Като критерий за отстраняване на айтеми от последващите анализи се 
прие и изборът на отговора Не мога да преценя от повече от 25 % от ИЛ (при нееднозначни айтеми или 
айтеми, провокиращи съпротива за даване на самооценка). По тези критерии отпаднаха два айтема. 

Над 85% от ИЛ и в трите извадки са дали отговор Да на айтем № 21. Съответно 92% от извадката 
ВЪЗРАСТНИ, 96 % от извадка СТУДЕНТИ 1 и 93 % извадката СТУДЕНТИ 2 са посочили, че по 
принцип държат на мнението си, въпреки че много хора могат да имат различна гледна точка. 

Над 25 % от ИЛ и в трите извадки са отговорили с Не мога да преценя на айтем № 70 („Бих 
предпочел(а) да съм мъртъв герой, отколкото жив страхливец” ). Съответно 29% от извадката 
ВЪЗРАСТНИ, 29% от извадка СТУДЕНТИ 1 и 29% извадка СТУДЕНТИ 2 са посочили този отговор. 

 
Оценка на вътрешната консистентност 
Вътрешната консистентност, т.е. хомогенността на скалата, съдържаща 67 айтеми, беше оценена 

чрез изчисляване на индекса Алфа Кронбах. И в трите извадки неговата стойност бе над 0,80 – резултат, 
който може да се очаква при толкова голям брой айтеми. Психометричният анализ обаче показа, че във 
всички извадки доста айтеми имат ниска корелация с общия бал по скалата и не допринасят за 
повишаване на хомогенността на скалата. На следващия етап от анализа ненадеждните айтеми бяха 
елиминирани последователно, докато се достигне до комбинацията от айтеми с възможно най-висока 
стойност на индекса Алфа Кронбах, т.е. с най-висока вътрешна консистентност. 

При този подход първоначално в извадка ВЪЗРАСТНИ беше получена Алфа Кронбах 0,85 при 67 
айтеми. След последователното елиминиране на 17 айтеми, за останалите 50 айтеми беше получена 
стойност на Алфа Кронбах 0,87. В извадката СТУДЕНТИ 1 беше получена Алфа Корнбах 0,81 при 67 
айтеми, а след последователно отпадане на 11 айтеми за останалите 56 айтеми беше получена стойност 
на Алфа Кронбах 0,83. По същия начин в извадка СТУДЕНТИ 2 беше получена стоййност на Алфа 
Кронбах 0,88 при 67 айтеми, а след като последователно отпаднаха 14 айтеми, 0,89 беше най-добрата 
постигната Алфа Кронбах върху останалите 53 айтеми. 

За да може създаваната нова скала да дава надеждни оценки във всички групи, трябва да се 
постигне такъв набор от айтеми, който има достатъчно висока и стабилна вътрешна консистентност и в 
трите извадки. За целта бяха елиминирани всички айтеми, които са се оказали ненадеждни (т.е. нямат 
добра връзка с останалите айтеми от скалата) поне в една от трите извадки. Така отпаднаха общо 28 
айтеми и за останалите 39 айтеми беше получена съответно стойност на Алфа – Кронбах: ВЪЗРАСТНИ – 
0,84 (n = 240); СТУДЕНТИ 1 – 0,80 (n = 100); СТУДЕНТИ 2 – 0,87 (n = 127). 

В съдържателно отношение тези 39 айтеми се разпределят както следва: 15 айтеми от скалата за 
персеверативност, 14 айтеми от скалата за ригидност, 10 айтеми от скалата за догматизъм. 

От айтемите за персеверативност например са отпаднали айтеми с емоционално-афективно 
съдържание („Дълго време изживявам нанесена ми обида”) и с когнитивно-натрапливо съдържание 
(„Често в главата ми се пораждат натрапчиви мисли и представи, от които ми е трудно да се откъсна”, 
„Често след като съм приключил(а) дадена дейност, продължавам мислено да се връщам към нея„), както 
и индикативни и контра-индикативни айтеми, чиято връзка с конструкта не е толкова ясна („Може да се 
каже, че съм бавен(на) и умерен(на) в действията си”; „Най-добре се чувствам, когато върша 
разнообразна дейност, с по-чести прекъсвания и смени”). Останалите 15 айтеми описват персеверацията 
на поведението и установените навици (или отсъствието й) в нова ситуация, при извършване на някаква 
дейност и в социално взаимодействие. 
От айтемите за ригидност са отпаднали айтеми, които акцентират по-скоро на последователност („Аз 
съм последният, който ще се откаже от нещо, което е започнал да прави”; „Старая се винаги да довеждам 
до край нещо, което съм започнал(а), дори да не е много важно”) и стремеж към прецизност 
(„Предпочитам работа, която изисква голямо внимание към детайли”), както и айтеми наподобяващи 
нарапливости („Често се хващам, че в продължение на цял ден си мисля за едни и същи неща и то по 
един и същ начин”; „Обикновено проверявам повече от един път дали съм затворил(а) вратата, дали съм 
изключил(а) тока и т.н.”). Останалите 14 айтеми се отнасят до начина на действие и поведение и говорят 
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за подреденост, предварително обмисляне, следване на програма, методичност, сдържаност и 
контролираност в извършваната дейност и в ежедневието. 
Всичките айтеми за догматизъм, които са останали, са индикативни, т.е. описват догматичността във 
възгледите и разбиранията на индивида и нетърпимостта му към отклоненията от правилното и 
праволинейното. Зад някои от отпадналите айтеми може да стоят темпераментови особености („Трудно 
ми е да спра изведнъж и да млъкна, след като съм бил(а) увлечен(а) в разгорещен спор (дискусия)”; 
други утвърждават гледни точки и позиции, чиято връзка с догматичността е по-далечна и не е 
еднозначна („Смятам, че на хора с крайни (екстремистки) политически възгледи трябва да бъде 
позволено да ги разгласяват публично”, „Ужасявам се от невежеството, което проявяват повечето хора 
по отношение на политическите и социалните въпроси.” „Често подлагам на съмнение своя собствен 
морал и правила на поведение”; ”Склонен(на) съм да виждам нещата в различни нюанси, отколкото да ги 
отнасям към “бялото” или към “черното”). В този смисъл можем да кажем, че са отпаднали айтеми, 
които са по-скоро корелати на догматичността, отколкото нейни индикатори. 

 
Факторен анализ 
Резултатите на всичките 535 изследвани лица по 39 айтема бяха подложени на експлораторен 

факторен анализ като за извличане на факторите бе използван метода PAF – Principal Axis Factoring [3,6]. 
Получената стойност на теста на Кайзер-Майер-Олкин е 0,84 (което е над общоприетaта гранична 
стойност от 0,6), а на теста на Бартлет за сферичност е 5456 (df = 741, p < 0,001). Резултатите и от двата 
теста показват факторабилността на корелационната матрица. Изчисленията са направени върху 467 
човека с пълни данни, което осигурява съотношение над 10:1 на изследваните лица към спрямо броя 
айтеми. 

На основание теоретичната рамка на въпросника, scree plot изображението и критерия процент 
обяснена вариация от фактора (над 5 %), взехме решение да изследваме трифакторно решение. Тъй като 
се очаква факторите да са корелирани, избрахме късоъгълна ротация по метода Promax (кappa 4). 

Общата обяснена вариация от трите фактора е 27,7%, като първият фактор обяснява 16,5%, 
вторият фактор – 6,2%, а третият фактор – 4,9% от общата вариация. Корелацията между факторите е 
както следва: между I и II фактор е 0,46; между I и III фактор е 0,43; между II и III фактор е 0,57. Тези 
стойности подкрепят теоретичното очакване за корелирани субскали в скалата за личностова ригидност. 

В Таблица 1 са представени коефициентите в Pattern и Structure матриците на експлораторния 
факторен анализ с промакс ротация. Коефициентите в патерн-матрицата отразяват теглото на айтемите 
по изведените три фактора (и съответно важността на този айтем за даден фактор), а в структурната 
матрица са отразени корелациите айтем – фактор. Запазена е номерацията на айтемите от първоначалния 
набор от 70 твърдения. 

За определяне на съдържанието на факторите са взети само айтеми с факторни тегла над 0,35 в 
патерн-матрицата. Айтемите, които имат по-ниски тегла, а също и тегла по повече от един фактор, се 
изключват. Полученото решение е удовлетворително, като се открояват три фактора, които 
възпроизвеждат в основни линии трите компонента на личностовата ригидност и включват главно 
айтеми от трите оригинални въпросника. 

От 10 айтема с факторно тегло над 0,35 по първия фактор, 9 идват от въпросника за 
персевератиност-ригидност и един идва от скалата за ригидност. Те говорят за привикване, 
предпочитание към привичното, и съпротива към промяната в привичното. Фактор I беше наречен 
Персеверативност. 

По втория фактор 9 айтема имат факторни тегла над 0,35, от които 5 идват от скалата за ригидност 
и 4 от въпросника за персеверативност-ригидност. Съдържанието на айтемите говори за подреденост, 
предварително обмисляне, следване на програма, методичност и внимателност. Фактор II беше назован 
Липса на пластичност. За да постигнем факторни субскали с еднакъв брой айтеми, към този фактор бе 
включен и айтем 56 – той е със следващото по големина факторно тегло 0,32, идва от скалата за 
ригидност и се вписва по съдържание сред другите айтеми от този фактор. 

От 10 айтема с факторно тегло тегло над 0,35 по третия фактор, 8 идват от скалата за догматизъм 
и 2 от скалата за ригидност. Съдържанието на айтемите говори за придържане към ясни и категорични 
убеждения и разбирания и за праволинейност и безкомпромисност при отстояването им. Фактор III беше 
назован Догматичност. 

Таблица 1. Коефициенти в Pattern и Structure матриците при експлораторен факторен анализ 
по метода PAF с промакс ротация 

Pattern Персевера Липса на Догматич Structure Персевера Липса на Догматич 

№2 ,24 ,28 ,17 №2 ,44 ,49 ,43 

№3 -,05 -,12 ,58 №3 ,15 ,19 ,49 
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№4 -,02 -,05 ,48 №4 ,17 ,21 ,44 

№7 -,18 ,18 ,44 №7 ,10 ,35 ,47 

№8 -,05 ,43 -,06 №8 ,13 ,38 ,17 

№10 ,17 ,12 ,33 №10 ,37 ,39 ,47 

№11 ,58 -,10 -,06 №11 ,51 ,14 ,14 

№12 -,03 ,65 -,20 №12 ,19 ,52 ,16 

№15 ,07 ,28 ,14 №15 ,26 ,40 ,33 

№16 ,10 -,10 ,42 №16 ,23 ,19 ,41 

№17 ,51 -,18 ,20 №17 ,51 ,17 ,31 

№19 ,07 ,12 ,01 №19 ,13 ,16 ,11 

№20 ,53 -,04 ,03 №20 ,53 ,23 ,24 

№22 ,12 -,05 ,38 №22 ,26 ,22 ,40 

№23 ,17 ,45 -,25 №23 ,27 ,38 ,07 

№24 -,15 ,45 ,09 №24 ,10 ,43 ,29 

№26 ,40 ,09 ,01 №26 ,44 ,28 ,23 

№29 ,12 ,41 -,09 №29 ,28 ,42 ,20 

№30 -,07 ,46 ,27 №30 ,26 ,58 ,50 

№31 ,13 -,05 ,39 №31 ,28 ,23 ,42 

№33 -,13 ,51 -,04 №33 ,09 ,42 ,19 

№35 ,45 ,02 -,14 №35 ,40 ,15 ,07 

№41 ,51 -,08 ,01 №41 ,48 ,17 ,19 

№43 -,09 ,05 ,37 №43 ,10 ,22 ,36 

№44 ,11 ,40 -,02 №44 ,28 ,44 ,25 

№46 -,03 ,14 ,37 №46 ,19 ,34 ,43 

№48 ,42 ,16 ,07 №48 ,52 ,39 ,34 

№50 ,43 -,16 -,02 №50 ,34 ,02 ,07 

№51 ,19 ,08 ,21 №51 ,32 ,29 ,33 

№52 -,02 -,19 ,52 №52 ,12 ,10 ,41 

№53 ,24 ,30 ,08 №53 ,41 ,45 ,35 

№54 -,18 ,23 ,26 №54 ,04 ,30 ,32 

№56 -,12 ,32 ,17 №56 ,10 ,36 ,30 

№61 ,02 ,56 ,04 №61 ,30 ,60 ,37 

№62 ,09 ,06 ,18 №62 ,20 ,21 ,25 

№63 ,13 ,06 ,39 №63 ,32 ,34 ,48 

№65 ,53 ,14 -,04 №65 ,58 ,36 ,27 

№66 -,08 ,31 ,16 №66 ,12 ,35 ,29 

№68 ,54 ,08 -,01 №68 ,57 ,32 ,27 

По този начин бяха обособени три факторни субскали с еднакъв брой айтеми, които имат умерена 
и статистически значима корелация помежду си. Като цяло, резултатите от факторния анализ описват 
личностовата ригидност като един по-нехомогенен конструкт и поддържат разбирането на ригидността и 
нейните субскали като различни аспекти на проявление на едно по-голямо цяло. 

Характерна особеност на айтеми №№ 2, 10, 15, 51, 53, 54, 62, 66, които остават извън факторните 
субскали, е, че те имат съществени тегла поне по два от изведените три фактора, но не достигат приетия 
от нас критерий за включване към факторна субскала от 0.35, или показват съществени корелации с 
факторите в структурната матрица. Затова бе решено те да останат във въпросника, но да участват само в 
извеждането на общия бал за личностова ригидност. 

Айтем № 19 (« Често дотолкова се вглъбявам в това, което правя, че ми е трудно да отклоня 
вниманието си към други неща”) обаче не показва нито съществени тегла, нито съществени връзки с 
факторите и отпадна от въпросника. 
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В Приложението са дадени 38 айтеми, които участват в извеждането на общия бал за личностова 
ригидност. Също така е посочено кои айтеми участват в изчисляването на бала по всяка една от трите 
факторни субскали – Персеверативност (П), Липса на пластичност (ЛП) и Догматичност(Д). 

В Таблица 2 са обобщени данните за вътрешната консистеност на скалата и на факторните 
субскали в изследваните извадки. 

Таблица 2. Стойности на Алфа Кронбах за скалата и факторните субскали общо и по отделно в 
трите изследвани извадки 

 Персеверативност 
Липса 

на пластичност 
Догматичност 

Личностова 

ригидност (38 

айтеми) 

Извадка ВЪЗРАСТНИ .71 .71 .67 .84 

Извадка СТУДЕНТИ 1 .75 .71 .65 .81 

Извадка СТУДЕНТИ 2 .79 .68 .65 .88 

ОБЩО  .75 .71 .70 .86 
 

Оценките за вътрешна консистентност на съкратения до 38 айтема въпросник за личностова 
ригидност са високи и са много близки до най-добрите стойности Алфа Корнбах, получени поотделно в 
изследваните извадки. Новият, съкратен вариант на въпросника показва много добра вътрешна 
съгласуваност и хомогенност във всички групи. 

Оценките за вътрешна консистеност на факторните субскали са по-ниски, което и може да се 
очаква при толкова по-кратки скали. Те обаче са задоволително високи и свидетелстват за достатъчно 
голяма вътрешна хомогеност на обособените дименсии и надеждност на измерването им във всички 
изследвани извадки. 

 Работата ни продължава с анализ на личностовата ригидност и на компонентите ѝ 
персеверативност, липса на пластичност и догматичност при мъже и жени на различна възраст и с 
различно образователно равнище, както и с оценка на валидността на скалата и на обособените субскали 
чрез сравняване на връзките им с други личностни конструкти. Резултатите от тези анализи ще бъдат 
предмет на бъдещи публикации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

№ 2 Имам свой всекидневен ритъм на живот и действие и се дразня, когато той се нарушава. 
№ 3 Мисля, че за решаването на повечето проблеми има само един, най-добър начин. (Д) 
№ 4 Обикновено при спорове съм праволинеен(на) и безкомпромисен(на). (Д) 
№ 7 Имам съвсем ясни идеи и разбирания за това, кое е правилно (добро) и кое не е правилно. (Д) 
№ 8 Доставя ми удоволствие да подреждам вещите си. (ЛП) 
№ 10 Вярвам, че изпитаните и верни пътища за извършване на нещата са винаги нещо най-добро. 
№ 11 Лесно привиквам към нови условия на работа и занимания. (П) 
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№ 12 Предпочитам да поразмисля преди да започна да действам, дори когато става дума за не толкова 
важни неща. (ЛП) 
№ 15 Не обичам да променям плановете си по средата на започнатото. 
№ 16 Мисля, че е опасно да се правят отстъпки на опоненти, които имат други разбирания ( морални, 
политически и т.н.). (Д) 
№ 17 Трудно ми е да променям рязко своя темп на работа – да го ускорявам или забавям. (П) 
№ 20 За да върша добре някаква работа, имам нужда от обстановката, с която съм свикнал(а). (П) 
№ 22 Много се ядосвам, когато някой упорито отказва да признае, че не е прав. (Д) 
№ 23 Лесно взимам решения – дългото и внимателно обмисляне на нещата не ми е привично. (ЛП) 
№ 24 За мен е лесно да се придържам към дадена програма, след като съм започнал(а) да действам. (ЛП) 
№ 26 При раздяла с привичната ми обстановка, с вещите, с които съм свикнал(а), изпитвам неприятни 
преживявания. (П) 
№ 29 Би могло да се каже, че съм по-скоро пестелив(а), отколкото разточителен(а). (ЛП) 
№ 30 Аз съм методичен(на) във всяко нещо, което върша. (ЛП) 
№ 31 Дразня се, когато някой, обявен за голям специалист, не успява да намери точното и категорично 
решение на даден проблем. (Д) 
№ 33 Не пропускам да подредя мястото си, преди да започна работа. (ЛП) 
№ 35 Лесно се сработвам с всякакви хора, даже когато действат по начин, различен от моя. (П) 
№ 41 Без особени усилия мога да извършвам няколко дейности едновременно. (П) 
№ 43 Щом веднъж сам взел(а) някакво решение, аз здраво се придържам към него, независимо от това, 
къде може да ме изведе. (Д) 
№ 44 Ставам внимателен(на) и напрегнат(а), когато се налагат резки промени в това, което вече съм 
планирал(а). (ЛП) 
№ 46 Би било добре повечето хора да споделят сродни идеи и да се придържат към едни и същи 
ценности. (Д) 
№ 48 Не обичам да се приспособявам към нови и необикновени ситуации. (П) 
№ 50 Обикновено бавно навлизам в работата си и ми трябва време, за да се настроя. (П) 
№ 51 Свикнал(а) съм да събличам и обличам дрехите си винаги в една и съща последователност. 
№ 52 Смятам, че има само една действително вярна философия. (Д) 
№ 53 Бих предпочел(а) бавния, но сигурен напредък пред бързите успехи, свързани с рискове. 
№ 54 Обикновено установявам, че начинът, по който решавам проблемите, е най-добър, въпреки че не 
винаги изглежда резултатен в началото. 
№ 56 Старая се да следвам жизнена програма, която се основава на чувството за дълг. (ЛП) 
№ 61 Имам работна програма и организация на деня си, която се старая да следвам последователно. (ЛП) 
№ 62 Много трудно променям симпатиите и антипатиите си. 
№ 63 Мисля, че е мъдро повечето неща да се правят по установения, общоприет начин. (Д) 
№ 65 Трудно ми е да свиквам с нов всекидневен режим на работа, почивка и т.н. (П) 
№ 66 Опитвам се да насочвам цялото свое поведение и да го подчиня на една значима идея. 
№ 68 Предпочитам честите промени пред удобството на установените навици.( П) 
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СУБЕКТИВНА ПОЛЕЗНОСТ НА РЕШЕНИЯТА В РИСКОВОТО 

ПОВЕДЕНИЕ 
 

ТАНЯ ТАНЕВА 
доц., д-р, Тракийски университет, Стара Загора 

 
Резюме: Цел на настоящата разработка е съдържателно систематизиране и интерпретация на налични 
теоретически и изследователски разработки върху субективната полезност на решенията, като определяща 
човешкото рисково поведение. Редица автори обсъждат experienced utility (полезността на опита), която се 
свързва с ниво на удоволствие или неудоволствие към определен минал момент като база за полезността на 
решението (decision utility), която определя избора на вариант на поведение в зависимост от очаквано ниво на 
удоволствие или неудоволствие в някакъв бъдещ момент. Поведенческата последица от причинната 
свързаност на тези два вида субективна полезност е, както установява Kahneman, че хората често не 
желаят да се учат от грешките си, но са склонни да се учат от хедонистичния си опит, доколкото се 
опитват да го възпроизвеждат. В предвижданата полезност на решението се разкриват субективните 
представи на хората и за очакваните характеристики и на контекстите на поведението и свързаните с тези 
контексти индивидуални предпочитания. Тъй като способността на индивидите да предсказват своите 
собствени бъдещи преживявания и оценки е проблематична, след определен период от време се проявява 
тенденция за непоследователност в съжденията. Тази непоследователност затруднява предсказването на 
полезността на общественозначими социално-икономически решения. Според някои автори предвиждането 
на бъдещата полезност на общественозначими решения може да бъде подпомогната от предварително 
проучване на обществените предпочитания, на убежденията на хората за ефекта на различни обществени 
блага върху благосъстоянието им и на готовността им да реализират разходи или да понесат лишения, за да 
придобият определени блага. 

 
Abstract: The purpose of this paper is the systematic and meaningful interpretation of the some theoretical and research 
papers on the subjective utility of decisions by determining human risk behaviour. Several authors discuss the 
experienced utility (usefulness of the experience), which binds to the level of pleasure or displeasure at a given moment 
passed as the basis for the decision utility, which determines the choice of variant behavior depending on the expected 
level of pleasure or displeasure at some future time. Behavioural consequence of the causal connection of these two types 
of subjective utility is well examined by Kahneman: people are often unwilling to learn from their mistakes but are willing 
to learn from hedonist experiences as far as trying to reproduce them. In the intended utility of the decision to reveal 
perceptions, the expected performance, behaviour and the contexts are associated with these individual preferences. Since 
the ability of individuals to predict their own future experiences and assessments is problematic, after a certain period of 
time there tends to be an inconsistency in judgments. This inconsistency makes it difficult to predict the usefulness of 
societal socio-economic decisions. According to some authors, the predictions for future utility of societal decisions can 
be supported by a preliminary study of public preferences, the beliefs of people in the effects of various public goods, such 
as welfare and people’s readiness to implement cost or hardship in order to endure and gain certain goods. 

Въведение 
В практически неизчерпаемото му многообразие човешкото поведение при всички случаи е 

движено от очакването за някакъв тип субективна полезност – от извършването на самото действие или 
от нейните крайни резултати. Извеждането на реални житейски случаи, при които хората осъществяват 
свободно избрано поведение без очакване за каквато и да е субективна полезност от него, се оказва 
почти неизпълнима задача. 

Проблемът за субективната полезност на решенията за рискова дейност може да се обозначи като 
психологическия проблем за субективната значимост на възможните последици които се очаква да 
настъпят в резултат на дейността. Основна характеристика на решенията при рисковата дейност е, че при 
тях винаги съществуват конкуриращи и различни по интензивност и валентност очаквания 
(предположения) както за възможни бъдещи ползи, така и за възможни загуби. Полезността на 
очакваните от дееца последици представлява субективната значимост на предполагаемите ползи/печалби 
и/или вреди/загуби в резултат от дейността. Когато предполагаемите вреди/загуби са с голяма важност за 
дееца и с голяма вероятност да се случат, рискът за дейността субективно се преценява като голям. В 
крайна сметка именно субективната значимост и вероятността за настъпване на предполагаемите 
последици неизбежно детерминират решенията за предприемане на рискова дейност. 

В зависимост от характера на последиците (материални или не), субективната полезност на 
дейността може да има материални носители, но това не е задължително. Спонтанно изпитваното 
удоволствие единствено от извършването на рисково действие е вид субективна полезност, 
съществуваща изцяло като психично преживяване, което може да не бъде обективирано по някакъв 
начин. Нещо повече, дори когато резултатите на рискова дейност са материално измерими (пари, вещи, 
награди и др.), те се интерпретират от дееца като ползи или вреди в зависимост от значимостта, която 
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той им придава. По съдържание субективните полезности на всяко поведение за конкретния деец могат 
да бъдат от най-универсалните до най-необичайните, индивидуално специфични и трудно 
разпознаваеми, дори от близкото обкръжение, в т.ч. и от значимите други. Съдържателната специфика 
на субективната полезност придава впечатляващо индивидуално разнообразие на човешкото рисково 
поведение. Това създава, от една страна, изследователска проблематичност при неговото теоретично 
описание и обяснение, а от друга – практически трудности при неговата оценка и управление. 
Адекватното разпознаване на субективната полезност на всяко индивидуално поведение е 
проблематично както за теоретиците, така и за практическите дейци. 

Цел на настоящата разработка е съдържателно систематизиране и интерпретация на теоретически 
и изследователски разработки върху субективната полезност на решенията, като определяща човешкото 
рисково поведение. 

 
Полезност на решението и полезност на миналия опит 
Проучванията върху полезността на решението (decision utility) са представени предимно в 

рамките на концепциите за икономическото или здравно поведение. В контекста на Теорията на 
перспективата на Kahneman и Tversky, полезността се свързва със значимостта на бъдещите резултати 
при изработването на решение. Така полезността е изведена от наличните избори, но и обяснява самите 
избори [6]. Връзката на очакваната полезност на решенията с вече известната полезност на миналия опит 
се оказва нееднозначна и проблематична. Полезността на решението (decision utility) произтича от 
желанията и субективните предпочитания, а полезността на опита (experienced utility) – от наличен 
минал опит в различни житейски обстоятелства. 

Clark а. Georgellis възприемат разграничението, което Kahneman прави между типовете полезност: 
experienced utility (полезността на опита), която се свързва с ниво на удоволствие или неудоволствие към 
определен минал момент, и полезността на решението (decision utility), която определя избора на вариант 
в зависимост от очаквано ниво на удоволствие или неудоволствие в някакъв бъдещ момент [1]. Той 
поставя под съмнение онези психологически проучвания, които са подчинени на правилото, че двата 
типа полезност довеждат до едни и същи поведенчески прогнози: хората избират алтернативата с най-
висока полезност на миналия им опит, т.е. максимизират опита. Clark а. Georgellis подкрепят тезата, че 
индивидите не винаги избират тотално да максимизират удоволствието или тотално да минимизират 
неудоволствието (напр. при медицински експерименти с преживявания на болка или неудобство) [1]. В 
експериментите, проведени от Kahneman, с пациенти от медицинската практика, за полезността на вече 
взетото решение се съди по желанието и намерението на изследваните лица да възпроизвеждат минал 
опит. Изведеният от Kahneman критерий за полезността на вече взетото решение е желанието на дееца да 
повтори определено събитие. Този критерий обаче, е приложим ретроспективно, след като опитът е 
приключил. Желанието за възпроизвеждане на минал опит не може да служи като критерий за оценка на 
полезността на решението към момента на вземане на решение, когато текущите ситуации са повече или 
по-малко несходни със ситуациите на миналия опит и поради това предвижданите резултати са 
несигурни. Поради това този критерий е приложим в изследователската работа, но е неприложим в 
ежедневната практика на дейците. 

Полезността на решението за дейност в условия на неопределеност към момента на неговото 
формиране, съществува като предвиждана (предсказвана) в бъдещето полезност на резултатите от 
осъщественото решение. Според Chernoff въведеното от Kahneman понятие „предсказана полезност” 
(predictive utility) трябва да се разбира като субективна оценка на дейците за бъдещи афективни опити, 
т.е. бъдеща удовлетвореност [2]. Тези оценки дават възможност хората да прогнозират своите 
емоционални реакции в бъдещи събития. Предсказаната полезност се основава на субективни преценки 
и предвиждане на емоционално преживяване [5,3]. 

 
Удовлетвореността като критерий за субективна полезност 
В по-голяма част от изследванията си Kahneman a. Tversky възприемат удовлетвореността като 

изследователски критерий на субективната полезност. Като резултат от редица експерименти обаче, 
Kahneman изгражда хипотезата, че извеждането на критерии за осезаемо щастие биха описали по-
адекватно субективната полезност. Според него щастието се намира в по-силна корелация с емоциите, 
отколкото удовлетвореността. Въпреки че индивидите имат слаб контрол върху афективните си 
диспозиции, те опитват да управляват променливите, които могат да ги направят по-щастливи [2]. 
Kahneman a. All твърдят, че хората често не желаят да се учат от грешките си, но са склонни да се учат от 
хедонистичния си опит, доколкото се опитват да го възпроизвеждат [5]. Изненадващ извод, до който 
Kahneman стига при проучване на моментната полезност на обективното щастие сред две групи 
респонденти – калифорнийци и живеещи в Средния Запад – е, че обстоятелствата в живота малко 
допринасят за промяната в обобщените оценки за емоционалния тон на живота [6]. Очакванията и на 
двете групи са, че калифорнийците са по-щастливи и удовлетворени, защото поради мекия климат 
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техният живот е по-богат на удоволствия, по-слабо конфликтен и следователно, средностатистически те 
са в по-добро настроение от повечето други хора. Заключението на Kahneman е, че калифорнийците са 
може би по-щастливи от другите хора по някои обективни критерии, но не и субективно. Обяснението е 
в действието на феномен на приспособяване към условията на живот, който влияе върху перцепцията и 
субективните оценки за хедонистичното значение, и равнището на удовлетвореност от обстоятелствата в 
живота. Чрез същия феномен би могло да бъде обяснено и мнението на японците за еднаквото им ниво 
на щастие през 1987 и 1958, въпреки огромната промяна в стандарта на живот [6]. 

Екстремните емоционални преживявания при по-важните промени в обстоятелствата на живота 
проявяват тенденция на бързо затихване. Frederick a. Loewenstein например, установяват, че след период 
на адаптация лотарийните победители не са много по-щастливи, отколкото контролната група (хора, 
които никога не са печелили в лотарии) [4]. Kahneman обозначава това явление като „ефект на 
монотонността” [6]. Авторът изказва тезата, че ефектът на монотонността на удовлетвореността се 
разпространява върху различни по интензивност емоционални преживявания. Тази теза е базирана на 
едно допълнително предположение: хората отчитат по-високо ниво на щастие и удовлетвореност от 
живота, когато е налице положителен баланс между позитивните и негативни преживявания. 
Следователно, хората, които живеят при по-добри условия на живот, обективно би трябвало да се 
чувстват по-щастливи, но тъй като те ще се адаптират към по-високото ниво на щастие, ще повишат 
критериите си и в резултат на това няма да отчетат по-висок положителен баланс и по-високо ниво на 
субективно щастие. Ефектът на монотонността на удовлетвореността е свързан с нивото на аспирации, 
разбирано като онази стойност върху скалата на постижения, която е разположена между реалистичните 
очаквания и основателната надежда и е силно зависима от минали постижения. Очакването е, че хората 
преживяват удовлетвореност, когато достигнат нивото си на аспирации [6]. Нивото на аспирации се 
променя. Като следствие от повишаването на удовлетвореността се повишава и равнището на аспирации, 
като в крайна сметка се ориентира към най-високото ниво на удовлетвореност. Теоретичната хипотеза на 
Kahneman е, че в резултат на това отчитаното равнище на удовлетвореност се връща към 
първоначалните си стойности. При всяко ниво на обективно щастие хората с по-високо ниво на 
аспирации ще отчетат себе си като по-малко щастливи и по-малко удовлетворени, отколкото други, 
чиито нива на аспирация са по-ниски. 

Ефектите на хедонистична монотонност и монотонността на удовлетвореността могат да действат 
комбинирано, като тяхната интерпретация и относителното им участие в субективните оценки на 
полезността предстоят да бъдат изяснявани [6]. 

Тезата на Kahneman е, че по-надежден източник за предсказаната полезност (свързана с 
полезността на решенията) на определено действие, е полезността на опита, отчетена в моментите на 
актуалното случване на събитието (чрез моментно базиран подход), а не отложената във времето 
припомнена полезност (която се базира на припомняне на само на някои моменти от миналия епизод) 
[6]. Логично би следвал изводът: осреднените интензивност и валентност на преживяванията от всеки 
етап от минало събитие в ситуация на риск и неопределеност биха имали по-висока прогностична 
стойност за ефективността на решения, в сравнение с обобщените субективни оценки за полезността на 
целия минал епизод. Въпреки, че горните изводи притежават значителна прогностична стойност 
Kahneman и Tversky специално обръщат внимание на реалната осъществимост на моментния подход от 
действащите субекти, което засега поставя под въпрос практическата му приложимост [5]. 

Субективно (интуитивно или осъзнато) очакваната полезност може да се разглежда и като 
показател за кохерентността на предпочитанията за дейност – доколко изборът цели възпроизвеждане на 
досегашния или предполага нов, различен от него опит. Кохерентността на предпочитанията зависи и от 
предполагаемите от дееца контексти, спрямо които се разглеждат евентуалните резултати и 
предвижданите емоционални преживявания. В интуитивно или осъзнато очакваната полезност се 
разкриват субективните представи на хората за очакваните характеристики на тези контексти и 
свързаните с тях индивидуални предпочитания [6]. Различните дейци притежават различен потенциал за 
осъзнаване на неопределеността пред възможните изходи и не винаги я разпознават като елемент на 
процеса на вземане на решение [6,7,8]. Резултати от емпирични изследвания показват, че индивидите 
често не притежават добра способност да предсказват своите собствени бъдещи преживявания, оценки и 
често показват непоследователност в съжденията си след определен период от време [2]. Това поставя 
един много важен проблем: доколко е валидно изказаното от хората информирано съгласие, когато се 
вземат важни (напр. икономически или медицински) решения [2]. 

 
Полезност на социално-икономически решения 
Според Kahneman степента на предсказаната полезност на общественозначими социално-

икономически решения би могла да се предвиди чрез проучване на обществените предпочитания, на 
убежденията на хората за ефекта на различни обществени блага върху благосъстоянието им, на 
готовността им да реализират разходи или да понесат лишения, за да придобият определени блага [6]. 
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Според икономическите анализи единствен критерий за стойността на обществените блага е „общата 
готовност на общността да плати за тях” [6]. Авторите изказват съмнение за приложимостта на този 
концепт като единствена мярка за стойността на благата. В началото на икономическите реформи в 
България, например, болшинството от хората изказват готовност за ограничаване на потреблението си 
поради силно намаляващите доходи, защото го осъзнават като неизбежен момент на прехода. В същото 
време те демонстрират различна по степен съпротива срещу въвеждането на всяка следващата 
рестриктивна стъпка. От друга страна, фактическото увеличаване на доходите (чрез много на брой 
поредни, но малки по размер стъпки) не води до очакваното повишаване на удовлетвореността от 
тяхното нарастване. 

Kahneman a. Tversky отчитат, че все още не може да бъде даден достатъчно аргументиран отговор 
на въпроса до каква степен предсказаната полезност ще бъде детерминирана от преживяната полезност 
на опита [6]. 

Kahneman установява и друг аспект на полезността на решенията: често хората са склонни силно 
да омаловажават полезността на решението за изходите, които се появяват по-късно във времето (б.м. 
напр. получаването на по-голяма застрахователна премия, но след по-дълъг период), както и да придават 
по-голяма тежест на последните части от последователността, отколкото на по-ранните (б.м. на 
принципа „всичко е добре, когато завършва добре”). Ако ползите предшестват разходите, в много случаи 
решенията с отложени изходи се омаловажават (б. м. напр. вземането на кредит при несигурни 
възможности той да бъде обслужван, може да се дължи на това, че разходите се извършват след 
усвояването на ползите). Тази времева асиметрична детерминация благоприятства недалновидни 
предпочитания на избори, които в крайна сметка могат да не увеличават общата полезност за дееца [5]. 

 
В заключение: 

1. Субективно преценяваната полезност на миналия опит не предсказва еднозначно полезността на 
решението и избора на дейност при неопределеност. 

2. Върху очакваната полезност на решението влияят и субективните представи на хората за 
очакваните характеристики на контекстите на дейността. 

3. Предвиждането на бъдещата полезност на общественозначими решения може да бъде 
подпомогната от предварително проучване на обществените предпочитания за ефекта на очакваните 
обществени блага върху благосъстоянието им и на готовността им да реализират разходи или да понесат 
лишения, за да придобият тези блага. 
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ИНДИВИДУАЛНОСТ И ТИПИЧНОСТ В СПОРТА 

 
ТАТЯНА ЯНЧЕВА 

проф.д-р, НСА „В. Левски”, София 
 
Резюме: През последните десетилетия все по-често треньори, състезатели и психолози, работещи в сферата 
на елитния спорт поставят на дискусия и се обединяват около разбирането, че за достигането на 
максимална състезателна реализация са необходими определени психологични умения, които изграждат 
т.нар. „състезателност” на спортиста. Изработването на типизирани модели в отделните спортове дава 
възможност за по-пълно дефиниране на факторите на спортното постижени и подпомага спортната 
практика. При реализирането на върхови спортни постижения обаче от съществено значение е изявата на 
индивидуалността, творчеството, уникалността на конкретния състезател. В настоящия доклад е 
представен теоретичен модел на индивидуалността и типичността в спорта и тяхната роля за 
достигането на максимална състезателна реализация. Изведени са някои психични качества и умения, които 
влияят върху спортното постижение. Те са заложени в основата на проведеното емпирично изследване. 
Обект на изследването са 124 състезателки по художествена гимнастика с различно ниво на квалификация. 
Резултатите от изследването дават основание да изведем някои от качествата, които определят 
психологическия профил на успешния спортист в даден вид спорт, както и такива, които препятстват 
успешната реализация. Заедно с това те поставят на дневен ред проблема за търсенето на баланс между 
типичността и индивидуалността в елитния спорт, както и създаване на условия и среда за стимулиране на 
индивидуалността в процеса на подготовка. 

Abstract: In the last decades much more often coaches, athletes, and psychologists, working in the field of the elite sport, 
have been discussing and uniting around the idea that in order to achieve maximum competitive realization certain 
psychological abilities are needed which build the so called “competitiveness” of the athlete. The creation of typified 
models in different sports enables a more precise definition of the factors of sports achievement and assists sports 
practice. However, when realizing top sports achievements what matters is manifestation of individuality, creativity, and 
uniqueness of a particular athlete. This report presents a theoretical model of individuality and typicality in sport and 
their role in reaching maximum competitive realization. Some psychic qualities and abilities which affect sports 
achievement are given. They are in the base of the empirical study which was held. The object of the research is 124 
rhythmic gymnastics athletes with different level of qualification. The results from the research allow us to point out some 
qualities which determine the psychological profile of the successful athlete in a certain kind of sport, as well as such 
qualities which prevent the successful realization. Along with this, they present the problem connected with searching a 
balance between typicality and individuality in the elite sport, as well as creation of conditions and midst for stimulation 
of individuality during the preparation process. 

През последните десетилетия все по-често треньори, състезатели и психолози, работещи в сферата 
на елитния спорт поставят на дискусия и се обединяват около разбирането, че за достигането на 
максимална състезателна реализация са необходими определени психични умения, които изграждат 
т.нар. „състезателност” на спортиста. Това дава основание на някои автори да поставят проблема за 
т.нар. «психологически талант» на шампиона [6; 11], който включва определени психични качества и 
умения, специфични за дадения вид спорт. Изработването на типизирани модели в отделните спортове 
дава възможност за по-пълно дефиниране на факторите на спортното постижени и подпомага спортната 
практика по отношение на подбора, прогнозирането на спортното постижение, максималната изява на 
потенциала на всеки състезател. 

Безспорно изработването на типизирани модели на подготовка в отделните видове спорт и в този 
смисъл все по-пълното дефиниране на факторите на спортното постижение в значителна степен би 
подпомогнало спортната практика. 

При високото спортно майсторство обаче, при реализирането на върховите спортни постижения 
от съществено значение е изявата на индивидуалността, творчеството, уникалността на конкретния 
състезател. А непредсказуемостта на резултата от състезанието е една от същностните характеристики 
на спорта. 

В този смисъл значим интерес представлява не само общият модел, в зависимост от спортната 
дисциплина, но и конкретните индивидуални личностни качества, които често пъти могат да играят 
съществена, и дори решаваща роля за формирането на модела. 

Би могло да се твърди, че докато при подбора и етапите на началното обучение водещи за 
спортния педагог са общите модели, то при високото спортно майсторство с все по-голяма тежест се 
изявяват индивидуалните особености. Нещо повече, върховото постижение, максималният спортен 
резултат следва да се разглежда като изключение, като конкретен факт, а не правило, и неговото 
обяснение не би трябвало да се търси посредством статистическата значимост на параметрите. 
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Вторият общотеоретичен проблем се отнася до поведението на състезателите в адекватни на 
състезателните условия. Тук могат да действат различен тип външни фактори – неконтролируеми 
природни явления, терен, непредвидени опасности, поведение на публиката, непривично осветление, 
поведение на треньора и много други. Тези фактори предизвикват индивидуални субективни 
нееднозначни преживявания у спортиста и оказват различно влияние върху състезателното поведение и 
реализация. В резултат на това, въздействията на средата придобиват обективно-субективен характер, 
като извеждат на преден план ролята на психичните фактори при управлението на спортната подготовка. 

Практиката показва, че промяната в едни и същи външни условия може да доведе до 
разнопосочно развитие на функцията, в зависимост от конкретните индивидуални особености на 
личността (фиг. 1). 

 

 
Фиг. 1 Промяна на функцията при прехода тренировка – състезание 

При някои състезатели те могат да окажат положителен ефект, да предизвикат мобилизация на 
усилията и по този начин да доведат до значително по-добри резултати по време на състезание. 
Наблюденията ни върху поведението и реализацията на редица спортисти по време на подготовка и 
състезания показва, че някои състезатели закономерно показват по-добри постижения по време на 
реалното официално състезание. При това тази тенденция е изключително стабилна. Както посочва 
И. Зиновиева (2011) човек „запазва идентифицируем индивидуален стил на основните си прояви.” [3] Не 
са редки обаче случаите, при които даден състезател през целия си спортно-състезателен живот остава в 
капана на подобни промени и не успява да реализира близки до тренировъчните си постижения в 
състезателни условия. Често се стига и до т. нар. “заучена безпомощност”. В този смисъл състезателното 
поведение може да се разглежда в два аспекта. От една страна то е относително стабилен конструкт, 
съвкупност от устойчиви начини на поведение, към които проявява склонност даден съсрезател. 
В процеса на подготовката се изграждат определени поведенчески програми. Изпитани в спортно-
състезателната практика, те се съхраняват, актуализират и модифицират под формата на обобщени 
поведенчески схеми. Те осигуряват така необходимата стабилност на поведението. Отсъствието и води 
до неговата неефективност и често се явява следствие на определен поведенчески дефицит. 
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Фиг. 2. Съотношение стабилност-вариативност в поведенческите модели 
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Заедно с тази стабилност на поведението обаче следва да се формират и необходимите гъвкъви 
поведечески схеми, прилагани при нестандартни ситуации. Те са зависими от специфичния контекст на 
средата, адаптирането към конкретната ситуация и условия. В зависимост от това, съотношението 
стабилност-вариативност в поведенческите модели е различно (Фиг. 2). Тук в най-голяма степен 
може би се проявява индивидуалността и уникалността, „осмислянето на индивидуалния опит в неговата 
различност”. Централно понятие е уникалната цялост, организирана по начин, който само функционално 
може да се окаже сходен с този на другите [3]. 

СЪСТЕЗАНИЕ
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Фиг. 3. Преход „потенциално-актуално” по време на състезание 

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» и са основата за 
успешно усвояване и практикуване на конкретния вид спорт. От друга страна, това са способностите, 
качествата и уменията, свързании с регулацията на поведението, действията, усилията и 
взаимодействията със средата, които са определящи за ефективността на състезателната реализация. 
Докато първата група качества и умения е съществена при подбора и определя потенциала за развитие и 
изява на състезателя и в този смисъл се определя в голяма степен от типичните качестка. които 
изисква съответния спорт, то втората е решаваща в процеса на реализация. Можем да ги определим като 
«състезателни качества и умения» (Фиг.3). Те определят в значителна степен индивидуалността и 
уникалността на състезателя. Тези две групи качества и умения са във взаимна връзка и зависимост и в 
своето единство определят ефективността на подготовката и състезателна реализация на спортиста. 
Ефективната състезателна реализация предполага целенасочено управление и саморегулация на 
състезателното поведение в границите «потенциално – актуално», на «типично и индивидуално». 

В настоящия доклад ще представим част от резултатите от по-мащабно проучване на 
състезателните качества на спортиста на фона на един конкретен спорт – художествена гимнастика. 

Цел 
Целта на настоящото изследване е да проучим някои от психичните качества и умения на 

гимнастичките, тяхното проявление в зависимост от нивото на квалификация и на тази база да направим 
опит да очертаем психологически профил на елитната състезателка по художествена гимнастика с 
нейните типични и индивидуални характеристики. 

Обект на изследването бяха 124 състезателки по художествена гимнастика на възраст от 13 до 21 
години. От тях 27 с високо ниво на квалификация (национални състезателки с участия и призови 
класирания на Световни, Европейски и Международни състезания). 

 
Метод 
За реализиране на целта на изследването използвахме: 
1. Методика за изследване на Аз-ефективността в спорта – Т. Янчева, Цв. Мишева-

Алексова, 2006 [4] 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 [9], 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), [1]. 

4. Тест за изследване на стратегии за представяне – Test of Performance Strategies – TOPS, 
Thomas, Murphy, & Hardy, 1990. 



150 

Доколкото целта на нашето изследване е да очертаем психологическия профил на елитната 
гимнастичка в настоящият доклад ще проследим главно различията според квалификацията на 
състезателките. 

 
Резултати 
Резултатите разкриват, че при елитните състезателки (фиг. 4) са налице по-високи стойности по 

показателите Спортна увереност, Аз-ефективност, Адаптивен перфекционизъм – Лични стандарти, 
Организираност и по-ниски по отношение на Себепрепятстване и Неадаптивен перфекционизъм – 
Родителска критика, Притеснения от грешки, Родителски очаквания и Съмнения в действията. 
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Фиг.4. Резултати от сравнителния анализ по всички изследвани показатели 

Демонстрираните различия между двете групи изследвани лица (национални състезателки и 
гимнастички от републиканско ниво) обаче са статистически значими по показателите Спортна 
увереност (F=17,46; р<,000), Аз-ефективност (F=2,38; р<0,13); Организираност. В същото време при тях 
се наблюдават значимо по-ниски стойности по показателя Себепрепятстване и Родителска критика. 

Получените от нас резултати подкрепят изнесените в литературата данни. Можем да твърдим, че 
успешните гимнастички 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, 
относно способността им да постигнат успехи в спорта. Елитните състезателки имат и твърде високи 
стойности за себепрепятстване. Подобна тенденция при състезателките по художествена гимнастика е 
установена от Т. Янчева. 
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Същевременно трябва да отбележим още един факт с особена значимост. Резултатите от нашето 
изследване разкриват, че при всички изследвани състезателки, независимо от тяхната квалификация, са 
налице много високи стойности по подскалата „Организираност” на Мултидименсионалния 
перфекционизъм. Тези данни подкрепят резултати от предишни наши изследвания [5]. Бихме могли да 
твърдим, че това е една от универсалните характеристики на спортиста. Заедно с това трябва да 
отбележим сравнително високите стойности по скалата Притеснения от грешки, независимо от 
квалификацията, резултати, които се различават съществено от тези получени при елитни състезатели от 
други спортове. 

Сравнителният анализ на данните, свързани със стратегиите за представяне на тренировка и 
състезание според нивото на квалификация на състезателките разкрива, че по всички подскали 
стойностите при елитните гимнастички са по-високи. Значими различия са налице при целеполагатнето, 
автоматизацията, позитивното мислене на състезание, автоматизацията по време на тренировка, 
вътрешния диалог на тренировка, релаксацията на тренировка (фиг. 5). 
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Фиг. 5. Сравнителни стойности на стратегиите за справяне 

Различията в учебно-тренировъчния и спортно-състезателния процес като продължителност, 
натоварване, очаквания и психическо напрежение по всяка вероятност определят и разлики в 
установените стойности, свързани със състезанието и тренировката. Получените резултати могат да 
бъдат коректив за регулирането на учебно-тренировъчния процес. 

Една от задачите на нашето изследване беше да очертаем и индивидуалния профил на най-
успешните български гимнастички. 
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Фиг. 6. Индивидуални профили на най-успечните български гимнастички 

На фиг. 6 са представени индивидуалните профили на най-успешните в момента български 
състезателки. Както става ясно най-големи индивидуални различия се наблюдават по отношение на 
Съмнения в действията, Себепрепятстването, Увереността. При личните стандарти и притесненията от 
грешки се наблюдават най-малки различия, т.е. можем да считаме, че те са част от типичните за 
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състезателките по художествена гимнастика характеристики. Съществена за реализацията се явява 
способността на гимнастичката да интегрира своята индивидуалност и да изяви в най-голяма степен своя 
потенциал. 

Обсъждане 
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. 

3. Притесненията от грешки са една от особеностите на гимнастичките, която не се влияе от 
възрастта и квалификацията им. 

4. Максималният спортен резултат следва да се разглежда като съчетание между стабилни и 
гъвкави поведенчески схеми, между типичното и индивидуалното, като изключение, като конкретен 
факт, а не правило, и неговото обяснение не би трябвало да се търси само посредством статистическата 
значимост на параметрите. 
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НАУЧНА СЕКЦИЯ 
„МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ 

ИЗСЛЕДВАНИЯ” 
 

 
ТЕМАТИЧНО АПЕРЦЕПТИВНИЯТ ТЕСТ В ПЕРСПЕКТИВАТА НА 

СЪВРЕМЕННАТА ФРЕНСКА ШКОЛА 
 

ЕМИЛИЯ АЛЕКСИЕВА 
доц., СУ, НБУ; 

ДОМИНИК КЮПА 
проф., Западен университет Нантер Ла Дефанс, Париж, Франция 

 
Резюме: В доклада се представя опитът да се преведе схемата за интерпретация на разказите по ТАТ на 
български език, която се разработва в последните 20 години във Франция. Очертани са основните 
характеристики на метода, описана е подробно процедурата за превод на схемата за интерпретация. 
Схемата е приложена двукратно към един и същи протокол: най-напред протоколът е аналзиран според 
схемата, след това е преведен на френски език и отново е интерпретиран от независим френски експерт. 
Сравнени са резултатите от оценките на двамата експерти. Обсъждат се и ограниченията на 
конструираната процедура за превод. Данните са получени в контекста на българо-френско сравнително 
изследване върху алкохолно зависими лица. 
 
Abstract: The report presents an attempt for translation of the scheme for interpretation of TAT stories in the Bulgarian 
language. The scheme been developed during the last 20 years in France. The main features of the method are outlined; 
the procedure for translation of the interpretation scheme is described in details. The scheme is applied twice to one and 
the same protocol: first the protocol is analyzed under the scheme and then translated in French and is again interpreted 
by an independent French expert. The results of the evaluations of the two experts are compared. The limitations of the 
constructed procedure are discussed. Data is obtained in the context of Bulgarian-French comparative study of alcohol 
dependent patients. 

 
Тематично аперцептивният тест, наред с теста на Роршах, е един от най-активно използваните в 

практиката от клиничните психолози в Евпора и САЩ. Въпреки това в България и двата теста се 
използват от малък брой клиницисти, при това в контекста на не съвсем ясна теоретична референция. 
Причините за това са свързани както с липсата на традиции в клиничната практика, така и най-вече с 
липсата на адекватно обучение за работа с тях. В продължение на почти половин век у нас проективните 
методи, поради хипотезираната тясна обвързаност с психоанализата, бяха отхвърляни категорично по 
чисто политически причини. Това създаде вакуум както в обучението, така и в практиката, като 
следствие от липсата му. Липсата на адекватно обучение продължава да е проблем и днес, което води до 
продължаващото ограничено използване и на двата метода. Все още злоупотребата с проективните 
тестове доминира в практиката у нас. Тази трудна ситуация ни мотивира да се опитаме да преведем и 
адаптираме схемата за интерпретация, разработвана в последните 20 години от френската школа, която, 
в случай че се получат удовлетворяващи резултати, би могло да бъде преподавана на клиничните 
психолози. Самият Хенри Мърей, авторът на ТАТ, акцентира върху важността на компетентното 
прилагане на ТАТ. Той подчертава, че недостатъчната компетентност в приложението на този тест крие 
сериозен риск да се интерпретира не проекцията на изследваното лице по картините, а собствените 
проекции на провеждащия теста върху протокола на изследваното лице (ИЛ). Ние бихме обобщили това 
изказване за всички проективни тестове. 

С изследването, което представяме в този текст, поставяме началото на една продължителна 
работа, която е посветена на опита за адаптирането на постиженията на френската школа в използването 
на ТАТ. Те са свързани с имената на В. Шентуб, К. Шабер, Фр. Бреле-Фулар (2, 6, 7) и др. Ще очертаем 
основните характеристики на този подход в приложението на ТАТ и ще дискутираме възможните насоки 
за превода му на български език в контекста на конкретно сравнително изследване. 

Исторически бележки 

През 1939 г. в американското списание по психология (Journal of Psychology) Л.Франк (Franck 
L., 1939) публикува статия, посветена на три теста: този на Роршах, ТАТ и асоциативният на Юнг. 
Авторът ги представя като съвършено нов, революционен подход в изследването на личността, сравним 
с откриването на гама лъчите в рентгенографията. Според Франк така, както рентгеновите лъчи 
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проникват в обекта в дълбочина, по подобен начин тези методи са в състояние да достигнат до най-
дълбоките нива на функциониране на личността. Франк ги нарича проективни и с това поставя началото 
на наедна цялабъдеща област в психологията. 

По-късно това наименование става обект на дискусия поради аргумента, че то се използва за 
категоризация на най-разнообразни методи, които предполагат съвсем различна психична активност от 
страна на изследваните лица, което вероятно ги прави (методите) несравними един с друг, което пък 
поставя под въпрос поставянето им в общата категория “Проективни методи”. Въпреки сериозността на 
аргументите, дискусията не успява да предложи ново наименование на тези методи. Една част от тях са 
възникнали и са се развивали в тясна връзка с развитието на психоаналитичната парадигма – напр. 
тестът на Роршах, рисунката на човешка фигура на К. Маховер, “Черната лапа”, “Рисунка на семейство” 
на Л.Корман и др. Други се създават с цел да верифицират теорията на своя автор – напр. ТАТ е 
създаден от Х.Мърей с цел да провери теорията му за потребностите, тестът на Szondi е създаден от 
автора си, за да проверява теорията му за съдбата и т.н. Някои от проективните тестове нямат теоретична 
обвързаност – напр. “Рисунката на дърво” в двете му версии (на К.Кох и на Р.Стора), цветният 
пирамиден тест, тестът на Люшер и т.н. 

ТАТ на Х. Мърей 

Първата форма на ТАТ е публикувана за първи път през 1935 г. от Морган и Мърей. През 1938 г. 
Мърей обвързва своята концепция за личността с ТАТ и ги публикува в “Изследване на личността” (4), а 
през 1943 г. публикува третата, окончателна форма на теста, заедно с наръчник за приложението му, 
които се използват и днес (5). ТАТ се състои от 31 табла, които са предназначени за изследвани лица, 
които се различават по пол и възраст. Така част от картините са предназначени само за мъже и жени, 
други са само за мъже и за момчета, респ. само за жени и момичета, само за възрастни или само за деца. 
По този начин пълният набор от картини, с които се провежда изследването с ТАТ според неговия автор, 
се състои от 20 картини (номерирани последователно), които се представят на ИЛ в две последователни 
сесии по 10 картини всяка, които не трябва да са много отдалечени във времето една от друга, за да не 
бъдат повлияни резултатите от допълнителни променливи. 

Картините представляват различни социални ситуации, по всяка от които ИЛ е поканено да 
измисли история, която да включва следните моменти: какво става в момента на картината, какво е 
довело до тази ситуация и какъв ще бъде изходът от нея. В първата сесия се представят картините с 
номера от 1 до 10, а във втората – тези с номера от 11 до 20. Към инструкцията от първата част тук се 
добавя следния текст: “Вие измислихте интересни разкази миналия път, сега ще продължим с други 
картини. Днес се опитайте да дадете още по-голяма свобода на въображението си”. Картина №16 
представлява бяла карта, за която от ИЛ се иска най-напред да си представи някаква картина, да я опише 
на психолога и след това да измисли разказ по нея според стандартната инструкция. 

Интерпретацията на протоколите се прави в контекста на теорията на Х.Мърей за 
потребностите. Накратко тя се състои в следното. Най-напред трябва да се открие персонажът, с който се 
идентифицира изследваното лице (ИЛ) и да се установи какви са неговите потребности, как се проявяват 
те в разказите, дали се удовлетворяват или не, как реагира персонажът в разказите на успех и неуспех. 
Формални критерии за идентификация на този персонаж са сходството със самото ИЛ, персонажът, от 
който ИЛ е заинтересовано в най-голяма степен, който е описван с повече подробности и т.н. 

Както теорията, така и методът на Мърей имат временен успех в САЩ. По същото време 
псхолозите от Харвардската психологическа клиника са имали да се справят със сложни човешки 
проблеми, свързани с втората световна война. 

През 1954 г. Л.Белак (по 1) свързва ТАТ с теорията на психоанализата, като поставя акцент 
върху втората топика (То / Аз / СвръхАз), както и върху ролята на Аз-а и неговите функции, съпротиви и 
защити (7, с.6) 

Приносът на Френската школа 

За да го представим накратко, ще се придържаме към текста на наръчника за ТАТ, разработен от 
екипа на К.Шабер (7). Работата на В. Шентуб започва през 1954 г. и в наши дни продължава в контекста 
на различни клинични и академични дейности. Развитието на метода върви по път, сходен на 
американския, който е противоположен на избрания от Х.Мърей и неговите последователи. Друг важен 
елемент е отказът от изследване на изолирани променливи като агресивност, сексуални потребности, 
потребност от утвърждаване и т.н. В изследванията между 1955 и 1962 г. вниманието е привлечено от 
формата на разказите, т.е. от различните измерения на дискурса, които отразявт проявите на защитните 
механизми, така както се проявяват в известните психопатологични структури, напр. в ранните психози, 
невротичните организации и др. ( 7, с.15). 
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През 1961г. се реализира изследване върху баналната тема в разказите на случайна извадка от 
хора в норма и всякаква психопатология. Резултатите от това изследване потвърждават хипотезата за 
недиференцираната ценност на темите, както и необходимостта да се определи начина, по който се 
конструира темата в зависимост от дистанцията, която ИЛ е в състояние да установи спрямо 
представите, реактивирани от стимулите. 

След 1963 г. изследователските акценти са ориентирани към ролята на Аз-а, на неговите 
съзнавани и несъзнавани функции в рамките на организиращото действие “да се разкаже една история в 
отговор на стимулите”. (7, с.16). През 1967 г., в резултат на данните, получени от лонгитюдни 
изследвания върху определен вид детска патология, става ясно, че е необходимо да се разработи 
цялостна психоаналитична теория на метода, която да се обвърже с фройдовата метапсихология като 
цяло – както с първата, така и с втората топика (несъзнавано, предсъзнавано, съзнавано; То, Аз, Свръхаз) 
и с класическите три гледни точки: динамична, икономическа и топична, при това без да се смесват и 
объркват психоаналитичната ситуация и ситуацията в ТАТ, свободните асоциации в рамките на 
психоаналитичната терапия и спонтанните фантазии, давани в ТАТ (7, с. 16). 

Теория на процесите в ТАТ 

ТАТ може да се прилага във всяка ситуация, в която е необходимо психологическо изследване 
на личността, чиято цел е да се достигне до задълбочено разбиране на психичното функциониране на ИЛ 
(7, с. 37). Приложението на ТАТ в перспективата на съвременната френска школа се състои от три 
основни етапа. 

• Етап 1. Изпълнение на теста от ИЛ. 
• Етап 2. Анализ на разказите табло по табло: анализ на действията, установяване на 

проблематиката. 
• Етап 3. Обобщение: групиране на действията чрез схемата за анализ; изясняване на 

проблематиката; хипотези, свързани с психичната организация. 
 

Ситуацията в ТАТ. Тестовата ситуация включва трите основни елемента: ИЛ, ТАТ и психолога. 
Развитието на изследването е в пряка зависимост от взаимодействията между тях. Интерпретацията на 
разказите се основава на допускането, че в основата на дискурса стоят несъзнавани действия (защитни 
механизми и други модалности на психичните поведения), които имат своите манифестни прояви (с. 67). 

 
Френската версия на ТАТ предполага провеждане на изследването в една единствена сесия като 

се използват само част от оригиналните картини на ТАТ. Отпадналите картини са с твърде конкретно 
съдържание, поради това проективният им капацитет е незначителен и биха утежнили ненужно 
изследването. В таблицата по-долу са представени картините, които се използват в зависимост от пола и 
възрастта на ИЛ. 

Таблица 1. Картини от ТАТ, използвани споредпола и възрастта на ИЛ 

Кар- 
тина № 
Пол / 
възраст 

1 2 3 
BM 

4 5 6 
BM/ 
7 
BM 

6 
GF/ 
7 
GF 

8 
BM 

9 
GF 

10 11 12 
BG 

13 
B 

13 
MF 

19 16 

МЪЖЕ * * * * * *  *  * * * * * * * 
ЖЕНИ * * * * *  * * * * * * * * * * 
МОМЧЕТА * * * * * *  *  * * * *  * * 
МОМИЧЕТА * * * * *  * * * * * * *  * * 
 

Редът на представяне на картините следва да се спазва, като картина № 16 се представя 
последна. Както се вижда от горната таблица наборът от картини, предназначени например за изследване 
на мъже ще включи: 1, 2, 3 BM, 4, 5, 6 BM, 7 BM, 8 BM, 10, 11, 12 BG, 13 B, 19, 16. 

 
Материалът обикновено не се анализира от изследователите на ТАТ, техният интерес е 

ориентиран единствено към разказите на ИЛ. За самия Х.Мърей картините представляват “класически 
човешки ситуации” (с.27). За представителите на съвременната френска школа обаче ситуациите на 
картините се основават на универсални конфликти. 

 
Инструкцията, в тази перспектива, е следната: “Измислете една история по всяка картина.” Тя се 

дава на ИЛ в началото на изследването и не се повтаря. Не се предвижда анкета след всяка картина 
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(както прави Х.Мърей), но се допуска задаването на въпроси на ИЛ, което показва определени трудности 
да отговори на инструкцията. 

 
Самата инструкция съдържа известна вътрешна противоречивост. Акцентът е поставен 

едновременно върху съзнателния контрол, т.е. върху необходимостта да се отчита манифестното 
съдържание на картината, да се измисли една логична, кохерентна история, която може да се предаде на 
трето лице, т.е. подчиняваща се на вторичността, а от друга страна е необходимо да се намали прагът на 
контрола, за да може ИЛ да се остави на въображението, което предполага регресия, достъп до 
фантазмения свят и първичните процеси. 

Клиничният психолог е част от проективната ситуация. Неговата неутралност е необходима, но 
първоначално това е по-скоро цел, която трябва да се постигне, отколкото факт. Тази неутралност е 
поставена под въпрос от самото ИЛ в контекста на трансферните му реакции, които се отключват от 
ситуацията на изследването. Неговата личност може да бъде инвестирана позитивно, негативно или 
амбивалентно от ИЛ, той може да се преживява като авторитет, който налага контрол или пък като 
позволяваща инстанция (7, с. 28). Особеностите на участието на психолога в изследването могат 
съществено да повлияят върху особеностите на разказите: разбирателството му преминава не само по 
пътя на знанието, но също по пътя на разбирането, или на съпротивата му да разбере, което поставя 
сложния въпрос за неговото обучение. Психологът е в двойнствена позиция: присъства по неутрален 
начин, не се намесва, не задава въпроси, въздържа се от оценки и от всякакво реално отношение към ИЛ, 
а в същото време представя материала на теста пред ИЛ, дава инструкцията, записва думите му, което го 
прави едновременно представител на фантазията и на реалността. 

Трите основни параметъра на ситуацията в ТАТ могат да се схващат като ситуация на конфликт. 
Конфликт има от момента в който се сблъскат принципът на удоволствието и принципът на реалността, 
представите за нещата и представите за думите, идентичността на възприятието и идентичността на 
мисленето, желанието и защитата, т.е. съзнаваните и несъзнаваните императиви (7, с. 29). 

Процесът на преработка преминава през следните етапи: възприема се манифестното 
съдържание на картината. Латентното съдържание на картината, наред с инструкцията “да измисли” 
отключват регресията и несъзнаваните представи (паметовите следи) на ИЛ, придружавани от афектите, 
които са свързани с тях. Този комплекс “представа – афект”, който е неорганизиран като всичко, което 
произлиза от първичните процеси, ще бъде забелязан или не на ниво предсъзнавано-съзнавано, за да 
бъде символизиран чрез средствата на езика. В зависимост от своята защитна организация Аз-ът ще 
поеме или не тези подтици в зависимост от възможностите си да интегрира активираните паметови 
следи и представата за съзнателната цел “да разкаже една история” в съответствие с дадено манифестно 
съдържание. По този начин се създава съзнателната фантазия: разказаните истории отразяват 
компромиса, който прави ИЛ между съзнаваните и несъзнаваните си императиви. Това показва 
възможностите (или невъзможността) на ИЛ да разреши вътрешен конфликт чрез свързването на 
различни нива на психично функциониране и показва използваните модалности за тази цел (7, с.29). 

За улеснение както на интерпретацията, така и на обобщаването на резултатите от целия 
протокол на ТАТ, е разработена схема за анализ на разказите (Приложение 1), която ще представим 
накратко. 

Схемата включва четири основни категории. Първите две групират действията в серии “А” и 
“В” и отразяват невротичните защитни механизми (по-специално изтласкването), те показват наличието 
на вътрешнопсихична конфликтуализация, по-конкретно борба между системите на психичния апарат: в 
понятията на първата топика, предсъзнавано – съзнавано / несъзнавано или в понятията на втората 
топика – борба между То и Свръхаза през Аза, което предполага съществуването на обособено вътрешно 
пространство, ясно разграничено от външния свят, едно вътрешно пространство, в което се разгръщат 
конфликтите. Така серия “А” отразява желанието и защитата, серия “В”отразява сблъсъка между 
инстанциите. Серия “С” описва механизмите на избягване на конфликта. Серия “Е” описва мисленето, 
“натоварено” с първични процеси. 

Тук ще дадем пример от описанието на един елемент от една категория – “А” (за описанието на 
останалите категории от схемата, бихте насочили читателите към наръчника на ТАТ, разработен от К. 
Шабер и колектив). 

Серия “А” – контрол (7, с. 73) 

А1 История, конструирана около банална тема 
Тези действия са описани от В.Шентуб в контекста на изследванията ѝ върху баналната тема 

(1960). Данните показват, че според степента на структурираност на съдържанието на картината, те 
провокират създаването на повече или по-малко определени теми. Неразпознаването на тази ”банална” 
ситуация чрез използваните от ИЛ действия (абсурди, странности, изместване на конфликта върху 
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вторично въведен персонаж, невиждането на конфликта, невключването на големи детайли от картината 
в разказа и т.н.) има диагностична стойност. 

А2. Описание с привързаност към детайлите (някои от които се отбелязват много рядко, 
включително лицева експресия и поза). За всяка картина може да се направи списък на големите (D) и 
малките детайли (Dd). Например за картина 1 големите детайли са момчето и цигулката, а малките: маса, 
лък, лист от партитура; за картина 2: големи детайли: трите персонажа – един мъж и две жени; малките: 
книга, кон, бременността на жената, облегната на дървото, ралото, пейзажът в дъното на картината. За 
повиче информация, моля вижте наръчника (7). 

Процедурата за превод на ТАТ 

Макар и съвсем накратко представен на предшестващите страници, подходът на съвременната 
френска школа има универсални измерения от гледна точка на оценката на психичната организация на 
изследваните лица чрез ситуацията на ТАТ. Доколкото анализът се прави въз основа на проявленията на 
защитните механизми в дискурса, основен въпрос на превода би бил свързан със степента на сходство на 
дискурсите на езиково ниво при различните видове психична организация във френските и в 
българските протоколи. Това ни насърчи да се опитаме да преведем схемата за анализ на разказите в 
контекста на едно сравнително българо-френско изследване върху зависимостите, което се реализира от 
2010 г. до момента. 

Методологията на превода е планирана както следва: 
1) Подробен превод на схемата за анализ на разказите в ТАТ. Най-напред бе направен подробен 

превод на тази схема. В превода участваха двама специалисти. Целта беше да се получи точен 
превод на схемата в детайли. 

2) Получаване на разкази по картините на ТАТ от извадка алкохолици българи. 
3) Анализ на разказите според схемата на френската школа от български експерт. 
4) Превод на българските протоколи на френски език (два независими превода). 
5) Анализ на разказите според схемата на френската школа от френски експерт. 
6) Сравняване на интерпретациите на един и същ протокол, направени от френския и българския 

експерт. 
7) Получаване на разкази по картините на ТАТ от извадка алкохолици французи. 

 
8) Превод на френските протоколи на български език от двама независими преводачи. 
9) Анализ на разказите от френските протоколи от български експерт 
10) Сравняване на данните от френските протоколи от двете независими интерпретации – френска и 

българска. 
11) Сравняване на френските и българските протоколи от гледнаточка на методологията на анализа 

на разказите по ТАТ. 
12) Допълнителна задача за българския експерт: един месец след първата интерпретация на даден 

протокол, българският експерт го интерпретира отново, с цел да се провери степента на 
съвпадение (възпроизводимостта) на двете интерпретации. Предварително от копията на 
протоколите бяха заличени имената на участниците, така всеки протокол получи цифров код. 

 
В тази процедура има следните критични елементи, които биха се отразили в известна степен 

върху валидността на данните: 
1) Степента на сравнимост на компетентностите на интерпретиращите експерти (французин и 

българин) е ключов елемент, който прави независимите анализи сравними. Ако компетентностите са 
сравними, тогава следва да очакваме сходни резултати от интерпретациите на двамата експерти по всеки 
протокол. 

2) Начинът на провеждане на самото изследване с ТАТ (вижте по-нагоре в този текст 
описанието на тестовата ситуация) може да осигурява или да не осигурява сравнимостта на данните. За 
да се избегне влиянието на предшестващи или актуални впечатления от изследваните лица, се 
ориентирахме към “сляп анализ” – специалистът, който интерпретира разказите на ИЛ, не участва в 
самото изследване с ТАТ и не получава никаква информация, свързана с ИЛ. Разбира се, липсата на 
преки клинични впечатления от изпълнението на теста от самите ИЛ обеднява анализа, но пък гарантира 
по-голямата неутралност по отношение на анализа на протокола. 

3) “Слепият анализ” лишава клинициста от важни данни, които му помагат по-късно да вземе 
по-точни, адекватни спрямо ситуацията мерки. 

4) Изследването е реализирано само с алкохолици, които представят общо-взето сходни 
психопатологични проблеми. Следва да се включат и други лица, с различен вид патология, лица в 
норма, юноши и т.н 
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Този първи опит за приложението на схемата на интерпретация на ТАТ в български условия се 
оказа като цяло успешен, което ни насърчи да продължим и с френските протоколи, както и да 
продъжим да събираме данни за увеличаване на българската извадка. За жалост, поради съображение от 
етичен характер в текста не е възможно да бъде приложен нито един български протокол. Ето защо тук 
просто обобщаваме този свой, все още ограничен, но насърчителен опит, а при представявено на доклада 
ще се позовем на конкретни протоколи. 
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Приложение 1. Схема за анализ на разказите 
 

Серия А. Ригидност   Серия B. Лабилност  
Серия C. Избягване на 

конфликта 
  

Серия E. Проява на първичните 
процеси 

 

              
Al Позоваване на външната 

реалност 
  Bl Инвестиране на отношенията   

CF Свръхинвестиране на 
външната реалност 

  El Редуване на перцепцията  

A1 -1 : Описание с 
подчертаване на детайлите с 
или без обосноваване на 

интерпретацията 

  
Bl-1 : Акцентът е върху 

междуличностните отношения, 
поставени в диалог 

  

CF-1 : Акцентът е върху 
ежедневното, фактологичното, 
действеното – позоваване на 

външната реалност –  

  
El-1 : Пропускане на манифестния 

обект  

A1-2 : Уточневия: времеви, 
пространствени,цифрови 

  
Bl-2 : Въвеждане на персонажи, 
нефигуриращи върху картината 

  
CF-2 : Афекти на обстоятелствата, 
позоваване на външни норми 

  
El-2 : Възприемане на редки или 

странни детайли с или без 
доказване  

 

A1-3 : Социални и морални 
позовавания от общ характер 

  Bl-3 : Изразяване на афекти       El-3 : Сетивни перцепции   

A1-4 : Литературни, културни 
позовавания 

          
El-4 : Възприеманена разкъсани 
обекти или на болни персонажи  

               
A2 Инвестиране на 
вътрешната реалност 

  B2 Драматизация   Cl Инхибиция/подтиснатост   E2 Масивност на проекцията  

A2-1 : Връщане към сънища    

B2-1 : – Директен израз на 
експресия; възклицания, лични 
коментари, театралничене,  

  

  

Cl-l : Обща тенденция към 
рестрикция (дълги латентни 
времена и/или дълги паузи в 

разказа, потребност от поставяне на 
въпроси, тенденция към отказ, 

отказ) 

  

E2-1 : Неадекватност на темата 
спрямо стимула – Персеверация – 

Разказ извън картината – 
Херметичен символизъм  

 



  

A2-2 : Интелектуализация   
B2-2 : Силни или преувеличени 

афекти   
CI-2 : Мотиви за неуточнени 
конфликти, банализация, 

анонимност на персонажите 
  

E2-2 : Измисляне на лоши обекти, 
теми за преследване, търсене на 
преднамереност в картината и/или 
физиономиите или атитюдите – 
идеализация от мегаломанен тип 

 

A2-3 : Отричане    
B2-3 : Представи и/или контрастни 

афекти, движение между 
противоречиви желания 

  
CI-3 : Тревожностни елементи, 
следвани или предшествани от 

спирания на дискурса 
  

E2-3 : Изразяване на афектите и/или 
масивни представи – преки 

експресии, свързани с агресивна 
или сексуална тематика  

 

A2-4 : Акцент върху 
интраличностните конфликти – 
движение между нагонната 

експресия и защитата 

  
B2-4 : Представи за действия, 
свързани или не с емоционални 

състояния на страх, на катастрофа,  
         

               

A3 Процеси от обесивен тип   B3 Процеси от хистеричен тип   CN Нарцистично инвестиране   E3 Дезорганизация на 
идентитетните и обектни репери  

 

A3-1 : Съмнение: вербални 
уговорки, колебание между 
различни интерпретации, 

предъвкване 

  
B3-1 : Демонстриране на афекти в 

служба на изтласкването на 
представите 

  
CN-1 : Акцентът е върху 

субективното преживяване – 
персонални позовавания 

  

E3-1 : Объркване на 
идентичностите –телескопиране на 
ролите E3-2 : Нестабилност на 

обектите 

 

A3-2 : Анулиране A3-3 : 
Формиране на реакциа A3-4 : 
Изолация между представите 
или между представата и 

афекта – минимизиран афект 

  

B3-2 : Еротизация на отношенията, 
прозрачен символизъм, 

нарцистични детайли със смисъл на 
съблазняване 

  

CN-2 : Нарцистични детайли – 
идеализация на представата за себе 
си и/или или на представата за 
обекта (позитивна или негативна 

стойност)  

  
E3-3 : Времева или пространствена 
дезорганизация или на логическата 

причинност  
 

    
B3-3 : Лабилност на 
идентификациите   

CN-3 : Показване – афект – 
наименование – поза, 

съответстваща на афектите 
     

      
CN-4 : Подчертаване на границите и 

на очертанията и на сетивните 
качества  

     

      CN-5 : Огледални отношения      



 

 

             
      CL Нестабилност на границите   E4 Алтериране на дискурса   

      

CL-1 : Пропускливост на границите 
(между разказвач / субект в 
историята; между вътрешно и 

външно) 

  E4-1 : Синтактични трудности   

      CL-2 : Опора върху перцептивното 
и / или сетивното 

  
E4-2 : Неопределеност, размитост 

на дискурса   

      

CL-3 : Хетерогенност на начините 
на функциониране 
(вътрешно/външно; 

перцептивно/символно; 
конкретно/абстрактно) 

  E4-3 : Къси асоциации  

      CL-4 : Сцепване   
E4-4 : Асоциации по сходство по 

звучене,   

             
      CM Антидепресивни процеси      

      

CM-1 : Акцентът е върху функцията 
на опора на обекта (позитивна или 
негативна валентност), обръщане 

към клинициста 

     

      CM-2 : Хипернестабилност на 
идентификациите  

     

        CM-3 : Пируети, намигване, 
ирония, хумор 
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БЕЛЕЖКИ ВЪРХУ НЕТРАНЗИТИВНОСТТА В ИНДИВИДУАЛНИТЕ 

ПРЕДПОЧИТАНИЯ 
 

ИВАН БАРДОВ 
гл. ас., д-р, СУ „ Св. Климент Охридски”, 

Катедра „Обща, експериментална и генетична психология” 
 

Резюме: В статията се обсъжда въпрос, който е от интерес за методологията на експерименталното 
изследване. Предмет на теоретичен анализ е появата на случаите, в които отсъства формалнологическа 
преносимост на резултатите от отделните разновидности на избор по предпочитание, включително и в 
избора на персонални ценности. Тези случаи са обозначавани като нетранзитивни, като по правило се 
определят за нарушения в логиката на избора. Представя се интерпретацията на явлението в рамките на 
номотетичния подход, където съществува тенденция то се разглежда като методичен проблем – следствие 
от действието на артефакти, неотчетени и не проконтролирани в дизайна и процедурата на изследването. 
Аргументира се алтернативното схващане, вече от позициите на идеографичния подход – че явлението 
отразява определени, в рамките на индивидуалното съзнание, закономерности при протичането на въпросния 
избор и затова представлява методологичeн проблем. Отчитането на това обстоятелство, още в началото 
при планирането на изследванията и операционализацията на проверяваните хипотези, ще позволи да се 
подобри и задълбочи разбирането на закономерностите в индивидуалните избори по предпочитание. 

 
Abstract: The article discusses an issue that is of interest to the methodology of experimental research, namely the 
emergence of cases in which transfer of results of different varieties of choice in preference, including the selection of 
personal values, is impossible via means of formal logic. These cases are labeled as “intransitive” and are commonly 
defined as errors in the logic of the choice. The article presents the interpretation of this phenomenon within the 
framework of the nomothetic approach. Within this framework there is the tendency to consider the aforementioned 
phenomenon as a methodic problem – a consequence of the effects of unexpected and uncontrolled artifacts that 
contaminate the design and the procedure of the research. After that, an alternative view, based on the ideographic 
approach, is endorsed by the current article – namely, that the phenomenon suggests particular regularities in the choice-
making process within individual consciousness, and that this is the reason why the phenomenon in question can be viewed 
as a methodological problem. Recognizing this in the very beginning of research planning and operationalization of 
hypotheses would allow for a better understanding of regularities in individual preferences. 

 
 

Изборът по предпочитание между различни обекти или алтернативи е неразривно вплетен в 
цялостния процес на психично функциониране. На практика той се осъществява непрекъснато и неговият 
обхват има възможно най-широк диапазон: от чисто сензо-моторното равнище на регулация до нивото на 
ценностно-екзисенциалните избори на личността, каквито са мотивите за действие или бездействие в 
определена ситуация, изборът на житейски път или професионална кариера. Методологичният проблем, 
който съществува обаче в тази връзка, е наличието на определена непоследователност в реалните процеси 
на индивидуалните избори по предпочитание. Този въпрос е поставен на разглеждане в публикуваната 
през 1969 година, в Psychological Review, статия на Амос Тверски "Нетранзитивност в предпочитанията" 
[23]. Тя е станала класическа по темата, защото по данни на Ригънуетър и колеги тази статия е цитирана в 
над 600 публикации само през последните 20 години [19]. Преди да се съсредоточим върху проблема за 
нетранзитивността е необходимо накратко, за яснота на изложението, да изложим съдържанието на 
алтернативния случай – транзитивността на предпочитанията. Дефиницията за пълна транзитивност 
(формалнологическа изводимост или преносимост на резултатите от последователни избори) при 
осъществяването на предпочитанията е разработена в рамките на теорията на вероятностите. Нейната 
същност се илюстрира от следния пример: Нека Р (x, z) да бъде вероятността за избиране на обекта на 
предпочитание "х" пред обекта "z" от един набор от обекти „x”, „y” и „z”, а фактът на предпочитание да се 
бележи със знака ">". При обща вероятност {Р (х, у) + P (y, z) + P (x, z) } = 1, ако винаги х > у, а също 
винаги y > z то, съгласно дефиницията за транзитивност на резултатите от съжденията, при съпоставката 
на обекта x и третия обект z се предполага, че винаги x ще бъде предпочитан пред z. 

 
Транзитивността на обектите с различна степен на предпочитание представлява най-

фундаменталната аксиома в концепциите за рационалния избор, каквато е например станалата класическа 
по темата теория за обективно очакваната обективна полезност (OEOUT), разработената от фон Нюмън и 
О. Моргенстърн [29]. В рамките на тази концепция за рационалния избор крайната полезност (ценност) на 
всеки отделен резултат се оценява чрез претеглянето на неговите вероятности за случване. Фон Нюмън и 
Моргенстърн интерпретират отклоненията на изследваните лица от пълната транзитивност на техните 
избори като безспорни грешки, свързани с вероятностния характер на процеса на вземане на решения. В 
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контекста на повдигнатия проблем е необходимо да се подчертае презумпцията, върху която се основават 
техните разсъждения, – появата на нетранзитивност в предпочитанията е алогична от гледна точка на 
теоретичните положения на модела. Затова, като погрешност по принцип, тя е желателно да се елиминира 
напълно, за да се постигне търсеното съвпадение между положенията на модела и емпирично 
наблюдаваните ефекти. Най-подходящото условие за потвърждаването на тази презумпция е, 
изследваните лица да използват един и същ, единичен критерий (различителен признак), през цялото 
времетраене на своя избор, т.н. предполага се, че процесът на избора се разгръща в едномерно 
пространство или това е "модел на проста скаларност"[15]. 

 
Това е напълно възможно, когато обект на акта на предпочитание е изцяло количествено 

измерима променлива, каквито са паричните суми, спечелвани или изгубвани при точно дефинирани, като 
експериментални условия, съотношения на вероятности за спечелване или изгубване. По тази причина 
парите, представени като суми, се използват за стимулен материал в огромната част от цитираните в 
настоящата статия експериментални изследвания. Многократно регистриран емпиричен факт обаче е, че 
реалното поведение на личността е полимотивирано, като в един и същ момент множество, разнопосочни 
мотивационни тенденции може да се сблъскват в индивидуалното съзнание. Затова постановката на 
експеримент с „висока вътрешна валидност” неимоверно се усложнява, когато обект на предпочитание се 
окажат изцяло качествени, по своето съдържание, променливи, например – 18-те понятия от списъка на 
терминалните ценности (т. е. крайните цели на човешкото съществувание) на Милтън Рокич. Сложни и 
комплексни понятия като терминалните ценности, които описват сложни и комплексни явления, е 
естествено да се оценяват не чрез само един, а чрез цяла конфигурация от оценъчни критерии. Иначе 
казано, в този случай е по-вероятно изборът да се осъществява в многомерно пространство от оценъчни 
критерии. 

 
Идеята, че формалнологическата изводимост на резултатите от избора по предпочитание трябва 

задължително съществува, за да може този избор да бъде приет за рационален, присъства и в разработките 
на следващите, като хронология, автори [21; 5; 16; 19]. 

 
Освен теорията на фон Нюман и О. Моргенстърн в литературата, специално посветена на 

изследването на предпочитанията, могат да се проследят поне четири други, различаващи се в своите 
виждания, теоретични подходи към проблема. Това са1: 
 теорията за обективно очаквана субективна полезност (OESUT), предложена от Д. Бернули; 
 за обективно очакваната субективна полезност (OESUT), разработена от Маркович; 
 за субективно очакваната субективна полезност (SESUT), разработена от М. Але; 
 теорията за релативизация на статуквото и отправната точка в хода на реализацията на поредица 
от предпочитания (SESUT, теория на проспекта), представена от Д. Канемън и А. Тверски. 

Беглият преглед на параметрите, които изброените по-горе автори използват в своите теоретични 
построения, показва, че не само се разграничават понятийно термините обективна и субективна 
полезност; обективна и субективна вероятност, но се дефинира и следващото ниво на теоретично 
осмисляне: обективно очакваната субективна полезност; субективно очакваната субективна полезност; 
релативизацията на статуквото и отправната точка в процеса на избора по предпочитание. Но тези теории 
не включват експлицитно нетранзитивността като самостоятелен обект на анализ2. 

За онези психолози, които неявно приемат, че при всичките си избори изследваните лица 
използват само една и постоянна оценъчна скала за цялото съдържателно многообразие от обекти, които 
съпоставят, случаят с появата на нетранзитивност в предпочитанията може да е само досаден артефакт, 
който би могъл да се преодолее чрез подобрения в прилагането на традиционния методичен 
инструментариум за изследване на предпочитанията. Добре известен факт обаче е, че в много случаи при 
реалните житейски избори не се реализира пълна транзитивност и те могат да се отклоняват от строгото 
спазване на този принцип. За да отчетат този емпиричен факт някои автори въвеждат в своите теоретични 
анализи на процесите на избора по предпочитание понятието “слаба стохастична транзитивност”[6; 17; 
23], съдържанието на което може да се представи по следния начин: ако обектът или явлението A се 
предпочита и затова избира пред обекта или явлението в минимум в 50% процента от случаите, когато се 
съпоставят и B е избиран пред обекта или явлението C в поне 50% от случаите, то от това логически 
следва, че A трябва да бъде предпочетен пред C в поне 50% от случаите, когато тези обекти се съпоставят. 
С други думи, акцентът се поставя върху факта за наличие на вариативност в съдържанията на заявените 
предпочитания относно средното им значение в изследваната извадка. Съответно, най-подходящият 

                                                 
1 За повече подробности виж обширния и задълбочен анализ на съдържанието на тези теории, който е даден в 
дисертационния труд «Хедонично-валентна самодетерминация на психичното» на колегата Людмил Денев.  
2 Изключението е посочената вече работа на Амос Тверски. 
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начин, за да се регистрира въпросната слаба стохастична транзитивност, е експерименталният дизайн на 
съответното проучване да се реализира от номотетични позиции – тоест да се изследват достатъчно голям 
брой изследвани лица и резултатите от множеството осъществени избори да се сравнят с усреднените 
резултати относно същите избори за цялата изследвана извадка. 

А. Тверски и неговият дългогодишен научен партньор Даниел Канемън3 осъществяват поредица 
съвместни научни публикации за период от 25 години – от 1971 до 1996-та, [9; 10; 11; 13; 24; 27], тъй като 
осъзнават недостатъчната обяснителна сила на съществуващите до тях концепции за рационалния избор. 
Те дефинират поне десетина евристики и така наречени „когнитивни изкривявания” [12], които спонтанно 
възникват в процеса на избора, като деградират неговата рационалност4. Освен това Канемън посочва в 
своята лекция като нобелист [14], че в модела за очакваната полезност, който още преди 300 години е 
предложил Бернули, има една ключова слабост – той е референтно-независим, т.е. не отчита естествения 
факт за варирането на ценността, която в хода на поредицата осъществявани избори бива приписвана на 
отделните обекти от избиращия ги субект. Според нобеловия лауреат допускането на Бернули, че 
началното състояние на вземащия решение ще е неизменно през цялото времетраене на актовете на избор, 
противоречи на основния принцип на възприятието – „афективният стимул не е новото равнище на 
стимулацията, а разликата между него и съществуващото равнище на адаптацията” [14, 460]. 

Цитираните току-що автори на практика привличат в дизайна на повечето свои експерименти 
известните идеи на Томас Бейс за изчисляване на вероятностите. Затова тук е необходимо да посочим 
основните параметри, с които оперира публикуваната още в 1763 година формула на Бейс. Тя оперира с 
четири параметъра на обективно различаващи се вероятности. Това са : 

• P(A) — априорната вероятност за настъпване на хипотеза A; 
• P(A | B) — вероятността за настъпване на хипотезата A при едновременното случване на 

събитието B (апостериорна вероятност); 
• P(B | A) — вероятността за настъпването на събитието B при истинност на хипотеза A; 
• P(B) — вероятност за настъпването на събитието B. 

Реалният психичен процес на боравене с вероятности обаче е много далеч от изчерпателността (с 
отчитането на всички по-горе посочени параметри на формулата на Бейс) на пресмятането по 
математическа формула. Нещо повече, както показват експерименталните данни хората са склонни да 
основават преценките си върху честотата на случване на дадено събитие, а не върху изчисляване на 
вероятностите за неговото случване [26]. Във въпросния експеримент [26] са изследвани две групи лица, 
като 72 % от първата група и 78 % от втората правят своите избори въз основа на посочената честота на 
случване на събитието-стимул. Редовият изследван на практика се стреми да разсече „гордиевия възел” на 
изчислението от формално-математичен тип и да избегне обременяващата го процедура на изчерпателното 
пресмятане, чрез простото доверяване на собствената интуиция и/или емоционално усещане. Ето защо не е 
изненадващо, че резултатите от проведените психологически експерименти от Канемън и Тверски [8; 11] 
закономерно са показали, че при окончателната си субективна оценка на вероятностите хората са склонни 
към игнориране на различията в априорните вероятности (грешка в базовата оценка) и не отделят 
необходимото внимание на останалите три параметъра във формулата. 

В светлината на тези данни е озадачаващо, защо в експериментите на двамата уважавани 
изследователи Тверски и Канемън изобщо се използват проблемни задачи от типа: „ Проблем 7: Кое от 
следното бихте предпочели? А: Да се спечелят 6 000 при вероятност 0.45 или В: Да се спечелят 3000 при 
вероятност 0.90 ? Проблем 8: Кое от следното бихте предпочели? C: Да се спечелят 6000 при 0.001 
вероятност или D: 3000 при 0.002 вероятност?” (Цит по: Kahneman, & Tversky, 1979, p. 267) при 
положение, че външната (екологична) валидност на така формулираните проблемни задачи е поставена 
под очевидно съмнение. Според нас подобен стимулен материал просто не е релевантен на човешкия 
начин за боравене с възникнала неопределеност и несигурност. А този чисто човешки начин е известен от 
хилядолетия – доверяването на емоционалните усещания, вместо на разгърнати мисловни конструкции. 
Впрочем, самият Канемън демонстрира определена еволюция в по-късните си теоретични възгледи, 
защото предлага в съавторство с Ш. Фредерик [7] експлицитна дефиниция на общия евристичен процес, 
под формата на така нареченото „атрибутивно заместване”: Съждението се реализира чрез евристичен 
механизъм, когато индивидът оценява съществен признак на обекта на съждение чрез неговото заместване 
с такава характеристика, която по-лесно идва на ум. 

                                                 
3 Носител на Нобелова награда за 2002 година. 
4 Виж систематичното описание на техните особености в Judgment Under Uncertainty: Heuristics 
and Biases, а също в Choices, values and frames. 
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Друга група изследователи, Словик, Финегън и колеги, публикуват своя разработка в книгата с 
красноречивото название „Евристики и предубеждения”, на която Канемън е съредактор [22], където 
обсъждат как механизмът на възникващата емоционална реакция се използва като евристика за 
осъществяване на по-сложни преценки, такива като съотношението „разходи за / ползи от” технологиите 
(т. н. cost/benefit ratio); безопасни концентрации при употреба на химикали и даже прогнозирането на 
икономическите резултати на промишлеността. 

Изразеното от Словик и колеги мнение [22] далеч не е изолирано. То е съзвучно с въведената, още 
в теорията на полето на К. Левин, „претеглена резултираща валентност”, определяща избора на онази 
задача, която е с най-голяма привлекателност за субекта. В по-ново време М. Къбенек също окачествява 
емоционалното преживяване на удоволствие като „общата валута”, чрез която се подреждат по важност 
приоритетите в ситуация на избор [цит. по 1, с. 270]. За А. Четвериков [3] имплицитната информация за 
извършения по-рано избор може да се съхранява във вида на неговата афективна оценка, независимо от 
типа на задачата. Подобна оценка на стимула е обобщение по принципа «добро-лошо» или «харесва ми – 
не ми харесва». Нейното възникване в експерименталното изследване на Четвериков е свързано с ефекта 
на последействието на вече извършен избор, изразяващ се в това, че отговорите, оценявани по-позитивно 
(по-уверено), се повто¬рят по-често, отколкото тези, оценявани по-малко позитивно (по-малко уверено). 
Обратното отношение е също в сила – повтаряните отговори се оценяват по-позитивно, отколкото 
неповтаряните. Така, афективна оценка се оказва една от евристиките, използвани от съзнанието за избор 
на отговор, при нова среща с по-рано решена задача. Благодарение на нея индивидуалното съзнание може 
да взема относително обосновани решения, които не изискват пряка експликация на наличните знания. 

Приемането на идеята, че обобщеното емоционално преживяване изпълнява ролята на евристика в 
процеса на избора, логично води до допускането, че динамичните смени в психологическото качество на 
изпитваните емоции, през самото времетраене на избора, ще са косвен израз на обстоятелството, че в 
същия момент изследваните лица оперират с динамични конфигурации от оценъчни критерии 
(различителни признаци), в зависимост от различия в характеристиките на оценяваните обекти (например 
"утилитарна полезност – утилитарна безполезност"). И съответно до предположението, че случаите на 
нетранзитивност в предпочитанията са проява на определена психологическа закономерност, чието 
специално проучване е необходимо. В изпълнение на тази задача – да изследва случаите на поява на 
нетранзитивност в съжденията за предпочитание – посоченият вече А. Тверски осъществява две 
изследвания с различни експериментални постановки [23]. В първото проучване като експериментална се 
използва хазартната ситуация на залагане и получаване на печалби при игра на карти. Постановката на 
втория експеримент позволява изследваното лице да използва в своя избор три оценъчни измерения 
(обозначени като интелектуална способност, емоционална стабилност и социална контактност). 

Общият резултат от двата експеримента е, че нетранзитивността в хода на съжденията възниква 
тогава, когато изследваният срещне затруднение да разграничи по значимост условията x, y и z само на 
базата на субективно най-важния оценъчен критерий и актуална основа за неговите съждения за 
предпочитание станат другите (субективно по-маловажни) критерии. Това е случаят на реализиране на 
така наречената лексикографска стратегия за избора5. 

В по-късните си разработки А. Тверски внася доуточнения в първоначалните си идеи за 
нетранзитивността, като прави предмет на експериментално изследване контекстуалните условия, в които 
протича процесът на избора по предпочитание [27; 28]. Той предлага, в съавторство с И. Симонсън, така 
наречения „контекстуално зависим модел на предпочитанията” [28]. В този модел се отчита, че при 
повечето хора е по-силно изявена мотивационната тенденция, „неохота да се губи” (loss aversion), която 
влияе за това, крайният резултат на избора често да се оказва компромис между изборите, преценявани 
като по-екстремни. 

Авторите Ригънуетър, Джейсън и Дейвис-Стобър [19] използват приложената, през 1969 година 
експерименталната схема на Тверски, но с три експериментални условия, които касаят спечелването на 
парични суми. В тяхното изследване участват 18 изследвани лица. За всеки от тези респонденти 
Ригънуетър и съавтори изчисляват степента на проявената от него нетранзитивност в избора чрез 
специално конструиран набор от 20 бинарни релации на демонстрираните от конкретния изследван 
избори. При преброяването за наличието на нетранзитивни тройки избори те откриват само два случая, в 
които има статистическо значимо отклонение (на ниво р < 0.01) от транзитивността и общо 64 други, в 

                                                 
5 Лексикографска стратегия – в този случай индивидът оценява обектите на предпочитанието първо по най-важната за 
него оценъчна дименсия (критерий) и избира най-добрата, за себе си, алтернатива от гледната точка на този критерий. 
Ако изборът на най-подходящия обект по тази, определена за най-важна, дименсия е затруднен или невъзможен, то за 
актуални критерии на избора последователно се привличат второто, третото или следващо оценъчно измерение, 
приемани преди това за по-маловажни. 
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които се отчита тенденция, но тя не достига статистическа значимост [19, p. 52]. На базата на тези данни 
Ригънуетър и съавтори заключават, че от общия брой регистрирани релации в техния експеримент, 
отразяващи закономерностите на избор по предпочитание, установените нетранзитивности са 
пренебрежимо малка част и затова са несъществени. 

Този извод на по-горе цитираните изследователи звучи напълно правомерно и разбираемо в 
рамките на номотетичната изследователска парадигма. Ако обаче към същите резултати се подходи през 
идеографичната призма на анализ (която е съсредоточена върху изясняване на процесите, разгръщащи се в 
отделно индивидуално съзнание), те биха получили доста по-различна интерпретация, от това те се 
елиминират от разглеждане, чрез обявяването им за пренебрежимо малки. Точно чрез вникването в 
психологическото съдържание, което въплъщават иначе минималните като брой случаи на 
нетранзитивност, ще бъде възможно да се открояват поредици от обекти на избора, които са транзитивни 
помежду си, поради еднаквите критерии (различителни признаци), от които изхожда изследваният при 
тяхното сравнение и същевременно нетранзитивни по отношение на други обекти – оценявани чрез 
различна комбинация от оценъчни критерии. 

Тази интерпретация може бъде разширена в следните насоки: 
1. Възможността за смяна на прилагания от отделния индивид набор от критерии за избор създава 

естествените предпоставки за появата на нетранзитивност. 
2. Увеличаването на броя на използваните в избора критерии (различителни признаци) увеличава 

и общата вероятност за появата на нетранзитивност в резултатите от съжденията за предпочитание. 
3. Появата на нетранзитивност в съжденията за предпочитание, осъществявани в индивидуалното 

съзнание, може да служи за ценен прогностичен признак, защото бележи точния момент на смяната на 
една конфигурация оценъчни критерии с друга конфигурация от такива критерии. 

Приемането на изразения от нас възглед много добре ще подпомага психологическото осмисляне 
на отдавна съществуващи и възприемани като "парадоксални" данни, че по-големи възможности за 
предсказване на поведението, въз основата на информацията, получена чрез ранжиране на обобщени 
ценности (терминални ценности от списъка на Рокич) показват групите изследвани, "по-слабо развити" от 
гледище на равнището на усвояване (интернализиране) на социалните ценности. (4, с. 156). В светлината 
на казаното може да се предположи, че лицата от тези групи използват значително по-малко (клонящи към 
единица) критерии в актовете на своите ценностни избори, значително по-рядко променят използваната от 
тях конфигурация от оценъчни критерии, а така по-добре отговарят на изискването за транзитивност и в 
крайна сметка направените от тях ценностни избори са значимо по-консистентни с реализираното от тях 
поведение. Същевременно, цитираните данни на Ядов и сътрудници са в подкрепа на възгледа на А. 
Маслоу [2], че ценностите на "самоактуализиращата се личност" се отличават с по-голяма "йерархична 
изравненост", отколкото ценностите на лицата, не достигнали стадия на самоактуализацията, защото 
последните са относително нечувствителни спрямо промените в жизнения си контекст и не реагират 
гъвкаво на тях. 

С други думи, възможността за откриване в рамките на индивидуалното съзнание на "пирамиден 
тип" йерархизация на различните видове предпочитания, намалява, с нарастването на включеността на 
зрялата личност във все по-голям кръг социални дейности и усвояването на свързаните с тях социални 
ценности. Споменатият "пирамиден" тип йерархизация на обекти е познат в психологическата литература 
под наименованието „таксономичен модел” [20], а заложеното в него изискване за строга йерархичност на 
включените елементи напълно се съчетава с допускането за пълна транзитивност на съжденията за 
предпочитание. За да се реконструират обаче реалните структурни взаимовръзки, в индивидуалното 
съзнание, е по-подходящо да се приложи един друг обяснителен модел, известен в литературата като 
"парадигматичен" модел [18]. Той позволява значително по-точно отчитане специфичния момент на 
сравнение, имплицитно съществуващ във всяко съждение за предпочитание. В този модел съпоставяните, 
с цел избор обекти, могат да се представят в индивидуалното съзнание посредством биполярни качествени 
признаци, образуващи клъстери (системи) от категории, които могат повече или по- малко да се 
припокриват по своя субективен смисъл. Всеки обект на субективен избор в такава парадигматична 
система (формирана чрез т.н. рекурсия ) може да се определи чрез комбинация от тези признаци, с 
указване на техния полюс. Пример за формирането на такава парадигматична система са профилите на 
семантичното значение, получавани от отделните понятия, когато се оценят чрез скалите на методиката 
„семантичен диференциал”. 

Разбира се, разглежданата нетранзитивност в съжденията за предпочитания също не трябва да се 
абсолютизира. Може да се предположи, че, в рамките на реалните процеси на избора по предпочитание, 
могат едновременно, в един и същи момент, да се наблюдават отношения и на транзитивност, и на 
нетранзитивност. Всичко ще зависи от това дали в индивидуалното съзнание се е разгърнала съпоставка 
между едновременно съществуващи мотивационни тенденции. Когато такава съпоставка отсъства, се 
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реализира „моделът на проста скаларност” – оценяваните обекти ще се преживяват като смислово 
еднородни и съответно принципът за транзитивност ще бъде спазван последователно и изцяло. Но когато 
резултатът от подобна съпоставка в съзнанието на отделния изследван е усещане за колизия на смисли, то 
възникналата смислова разнородност на обектите на избора ще бъде маркирана с появата на 
нетранзитивност в предпочитанията. 

Литература: 
1. Денев, Л. Хедонично-валентна самодетерминация на психичното. Дисертация за получаване на образователната 

степен „доктор”, С., 2011. 
2. Маслоу, А. Мотивация и личност, Изд. „Кибеа”, С., 2010. 
3. Четвериков А. А. Аффективная оценка повторяющихся ответов, Экспериментальная психология, 2011, том 4, № 

2, 1- 47. 
4. Ядов, В. А., (Ред.) Саморегуляция и прогнозирования социального поведения личности, Л., 1979. 
5. Bar-Hillel, M., & Margalit, A. How vicious are cycles of intransitive preference? Theory and Decision, 24, 1988, 119-

145. 
6. Block, H. D., & Marschak, J. Random orderings and stochastic theories of responses. In I. Olkin, S. Ghurye, H. 

Hoeffding, W. Madow, & H. Mann (Eds.), Contributions to probability and statistics (pp. 97-132). Stanford, CA: Stanford 
University Press, 1960. 

7. Kahneman, D., Frederick, Sh. "Representativeness Revisited: Attribute Substitution in Intuitive Judgment". In Thomas 
Gilovich, Dale Griffin, Daniel Kahneman. Heuristics and Biases: The Psychology of Intuitive Judgment. Cambridge: 
Cambridge University Press. 2002, 49–81. 

8. Kahneman, D., Slovic, P., & Tversky, A. Judgment Under Uncertainty: Heuristics and Biases . New York: Cambridge 
University Press, 1982. 

9. Kahneman, D., & Tversky, A. Prospect theory: An analysis of decision under risk. Econometrica, 47, № 2, 1979, 263-291. 
10. Kahneman, D.; Tversky, A. "Subjective probability: A judgment of representativeness". Cognitive Psychology, v. 3, 1972, 

430–454. 
11. Kahneman, D.; Tversky, A. "Choices, values and frames". American Psychologist v. 39, 1984, 341–350. 
12. Kahneman, D.; Tversky, A. "On the reality of cognitive illusions". Psychological Review 103 (3), 1996, 582–591. 
13. Kahneman, D., & Tversky, A. Choices, values, and frames. Cambridge University Press, 2000. 
14. Kahneman, D. Maps of bounded rationality: A perspective on intuitive judgment and choice. In T. Frangsmyr (Ed.), Les 

Prix Nobel 2002 [Nobel Prizes 2002]. Stockholm, Sweden: Almquist & Wiksell International, 2003. 
15. Krantz, D. H. Rational distance function for multidimensional scaling. Journal of Mathematical Psychology, v. 4, 1967, 

226-245. 
16. Luce, R. D. Utility ofgains and losses: Measurement-theoretical and experimental approaches. Mahwah, NJ: Erlbaum, 

2000. 
17. Luce, R. D., & Suppes, P. Preference, utility and subjective probability. In R. D. Luce, R. R. Bush, & E. Galanter (Eds.), 

Handbook of mathematical psychology (Vol. 3, pp. 249 -410). New York, NY: Wiley, 1965. 
18. Murphy, M. L. Semantic relations and the lexicon. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 
19. Regenwetter, M., Jason, D., Davis-Stober, C. Transitivity of Preferences. Psychological Review, v. 118, No. 1, 2011, 42-

56 
20. Rosch, E., and B. B. Lloyd (Eds.), Cognition and Categorization. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., 1978. 

27-48. 
21. Savage, L. J. The foundations ofstatistics. New York, NY: Wiley, 1954. 
22. Slovic, P., Finucane, M., Peters, E., & MacGregor, D. G. The affect heuristic. In T. Gilovich, D. Griffin & D. Kahneman 

(Eds.), Heuristics and biases (pp.397–420).Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 
23. Tversky, A. Intransitivity of preferences. Psychological Review, v. 76, 1969, 31-48. 
24. Tversky, A.; Kahneman, D. "Belief in the law of small numbers". Psychological Bulletin v. 76, 1971, 105–110. 
25. Tversky, A.; Kahneman, D. "Judgment under uncertainty: Heuristics and biases". Science v. 185 (4157), 1974, 1124–

1131. 
26. Tversky, A. and Kahneman, D. (). The Framing of Decisions and the Psychology of Choice. Science. v. 211(4481), 1981, 

453-458 
27. Tversky, A., and Kahneman, D. Loss aversion in riskless choice – A reference dependent model. Quarterly Journal of 

Economics, v. 106(4), 1991, 1039-1061. 
28. Tversky, A., and Simonson, I. Context dependent preferences. Management Science,v. 39, 1993, 1179-1189. 
29. von Neumann, J., & Morgenstern, O. Theory of games and economic behavior. Princeton, NJ: Princeton University Press, 

1947. 

Иван Николов Бардов, главен асистент, д-р, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, 
Философски факултет, катедра „Обща, генетична и експериментална психология”, Адрес за контакти: 
служебен – София, 1504, бул. „Цар Освободител” № 15; Телефон: 9711002 (277), e-mail: 
ivanbardov@gmail.com 
 



 

168 

 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА 

ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИ ПРИ РАЗЛИЧНИ СИТУАТИВНИ УСЛОВИЯ 
 

СТОЯН ВЕЗЕНКОВ 
гл. ас., д-р, ЮЗУ „Неофит Рилски“ 

ДИМИТЪР БОЖИЛОВ 
 студент, ЮЗУ „Неофит Рилски“ 

 
Резюме: В настоящето изследване са използвани методика за обективно измерване на мотивация за постигане 
на цели при различни условия (Виена тест систем, Институт Шуфрид) и симултанно измерване на 
психофизиологични показатели – кожна проводимост, вариабилност на сърдечния и дихателен ритъм и др. 
Биха ли могли да се намерят обективни психофизиологични корелати на мотивацията за постигане на цели и 
как те се променят при различни ситуативни условия е основния въпрос на проведеното изследване? 
 
Abstract: In present survey we used OLMT (Objective Learning Motivational Test, Vienna Test System, Schufried Institute) 
and simultaneously measuring of psycho physiological indicators – for example skin conductivity, variability of heart rate 
and breathing, etc. Could we find objective psycho physiological correlates between motivation of goal achievement and 
how they are changed under different situational conditions is the main question of this survey. 

 
Въведение 
Според една от дефинициите мотивацията е сила, която изпълнява три функции: зарежда с енергия 

или кара хората да действат, насочва поведението към постигане на определени цели и поддържа усилията 
влагани в достигането на тези цели [6]. Тъй като мотивацията не може да се наблюдава директно, да се 
изучава мотивацията е много трудно. Можем единствено да правим заключения за мотивите, като 
наблюдаваме целенасочено поведение, или като използваме някаква техника за психологично 
измерване[2]. 

Теорията за поставянето на цели на цели подчертава ролята на конкретни, предизвикателни цели на 
изпълнението и отдадеността на работниците на тези цели като ключов детерминант на мотивацията[2]. 
Обикновено теорията за поставяне на цели се свързва с Едуин Лок, макар че теории за установяване на 
дефинирането на целите на изпълнението съществуват от по-рано, например Drucker (1954) или Lewin, 
(1935) [2]. Техниките за поставяне на цели са били използвани в не-трудова среда, за да мотивират хората 
да отслабват, да правят редовни физически упражнения и да учат. 

Теорията за поставянето на цели гласи, че за да бъдат мотивирани служителите, целите трябва да са 
конкретни, ясни, постижими и винаги, когато е възможно, квантифицирани [2]. Общите цели, като 
подтикване на служителите да влагат максимални усилия или да работят колкото е възможно по-бързо, не 
са толкова ефективни, колкото дефинираните измерими цели. Съществуват доказателства, че че ако 
работниците участват в поставянето на целите , противопоставено на спускането на целите от 
началниците, е засилена мотивацията и това се вижда от поставянето на по-високи цели за изпълнението 
от страна на работниците в сравнение със случаите, когато са поставени от ръководителите [4]. Разбира се, 
целите не бива да бъдат толкова високи, че да са непостижими [5]. 

Х. Мюрей предлага списък на вторичните потребности, възникващи на основата на 
инстинктоподобни влечения, в резултат на възпитанието и обучението. Те са потребности от постижения, 
успех, афилация, агресия, потребност от независимост, противодействие, уважение, защита, доминиране, 
привличане на вниманието, избягване на вредни въздействия, избягване на неуспеха, покровителство, ред, 
игри, неприемане, осмисляне, сексуални отношения, помощ, взаимно разбиране, придобиване, 
отклоняване на обвиненията, познание, съзидание, обяснение, признаване и пестеливост[6]. 

Всеки човек притежава два различни мотива, функционално свързани с дейността, насочени към 
постигането на успех. Те са мотив за постигане на успех и мотив за избягване на неуспех. Съдбата и 
положението на човека в обществото зависят до голяма степен от това, кой мотив доминира – този за 
постигане на успех или за избягване на неуспех. Установено е, че хора, при които е по-силно изразен 
стремежа за постигане на успех постигат повече в живота от тези, с по-изразен стремеж за избягване на 
неуспех. Мотивът за постигане отразява потребността на личността да постигне желания резултат с всички 
възможни средства и да избягва неприятностите. Мотивацията за избягване на неуспеха се разглежда като 
изработен в психиката механизъм за избягване на грешки и неуспех по всички възможни пътища и 
начини. За човек, с преобладаваща мотивация за избягване на неуспеха, най-важно е да не допусне 
грешки, да избегне неуспеха, дори с цената на значителна промяна на първоначалната главна цел, нейното 
пълно или частично трансформиране[3]. 

Спотед Х. Хекхаузен мотивацията за постижения може да се определи като опит да се увеличи или 
съхрани максимално високата способност на човека към всички видове дейност, към които могат да се 
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приложат критерии за успешност и където изпълнението на подобна дейност може да доведе до успех или 
неуспех. Мотивацията за постижения е насочена към определен краен резултат, получен благодарение на 
собствените особености на човека, а именно – постигането на успех или избягването на неуспех. За 
мотивацията за постижения е характерно постоянно преразглеждане на целите[3]. 

Х. Мюрей счита, че потребността от постижения се характеризира със следните 
понятия: извършване на нещо трудно; управление, манипулиране, организиране по отношение на 

физически предмети, хора или идеи; всичко това трябва да се прави по възможност бързо и самостоятелно; 
преодоляване на препятствия и постигане на високи резултати; усъвършенстване; съперничество и 
изпреварване на останалите; реализация на собствения талант и по този начин повишаване на 
самоуважението [6]. 

Каква е динамиката на физиологични параметри в отделните групи с различна степен на мотивация 
при различни ситуативни условия е основния въпрос, който предварително си поставяме в настоящето 
изследване с цел да се инициира извеждането на комплексни психофизиологични динамични и общи 
мотивационни модели на субекти от различни профили. След като могат да бъдат измервани обективно, 
психофизиологичните параметри могат да бъдат и повлиявани с методите на приложната 
психофизиология, налична в Центровете на Университета и по-специално компютъризираната система за 
биофийдбек. Повлияване на мотивационните модели на субектите е актуален проблем в съвременната ни 
действителност. 

 
Методи за изследване 
Тест за обективно изследване на персоналната мотивация за постижения при различни 

базисни условия. 
OLMT е компютъризиран вариант на тестова методика за поведенческо изследване на мотивацията 

за постигане на цели. Тази методика дава информация за усилията, положени при работа върху задачата в 
рамките на различни значими ограничения. 

Този тест е разработен на база на констатациите на научните изследвания за мотивация за постигане 
на цели (съотнесени, например, към значението на мотивиращите условия, като например определянето на 
конкретни цели за изследваното лице, като резултатите от теста, зависят единствено от отговорите на 
изследваното лице, под формата на обратна връзка за изпълнението му).Методиката съдържа три субтеста, 
всеки от които е изграден около даден стимул, за който е доказано, че е от значение за мотивиране в 
работата на изследваните лица: стимули, произтичащи от самата задача, от определяне на собствените 
цели, както и от конкуренция. 

От изследваните лица се изисква да преминат възможно най- голяма част от S-образен маршрут. 
Преминаването на маршрута се осъществява посредством натискане на два бутона (зелен и червен) за 
движени наляво или надясно, като чрез всяко натискане на бутон се отчита преминаване на едно 
поле. Всяка подзадача от субтестовете трае 10 секунди – в тестовия запис отчитаме колко полета 
изследваното лице преминава за десет секунди . 

Методиката дава резултати по отношение стойностите на усилията,положени от изследваното лице 
по време на теста, за базовата линия на мотивация, за промени в работата когато лицето си поставя 
самостоятелно цел, както и за промени в работата, когато поставим лицето в условия на конкуренция. 

Вътрешна валидност (Cronbach’salpha) е по-голяма от 0.90 за резултатите от тестовете и между 0.80 
и 0.90 за нивата на трудност на теста. 

  
Фиг. 1. Тест за обективно изследване на персоналната мотивация за постижения при различни 
базисни условия. Изглед на S-образния маршрут, който изследваните лица преминават при 
изследване (вляво). Тренажор, с която работят изследваните лица (вдясно) 
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Налични са ясни индикации за валидност – открита е положителна корелация с много различни 
показатели за изпълнение (крайните оценки в средно училище, образователно равнище, равнището на 
коефициента за интелигентност и различни тестове за оценка на вниманието). 

Нормиращата извадка при съставяне на теста N = 630 лица. Все още не са изведени норми за 
българска извадка. 

 
Система за физиологични измервания 
Неврофизиологичното състояние на изследваното лице беше регистрирано като бяха използвани 

следните сензори: респираторен сензор (RSP сензор- 128 SPS; измерва относителната разширяване на 
корема или гръдния кош по време на вдишването и издишването), сензор за кожна проводимост (SC/GSR- 
128 SPS; измерва дейността на потните жлези и относителните промени в проводимостта на кожата), 
сензор за измерване на пулса на човешкото тяло (NX-BVP- 128SPS; измерва относителния приток на кръв 
с помощта на оптична електроника), персонален компютър Core 2CPU, T7200, 2GHz, 2GBofRAM с 
графична карта NVIDIA 1024x768 resolution, 256 MB; операционна система WindowsXP-SP3, софтуер за 
физиологичен мониторинг и биофидбек система BioTrace+ forNeXus-10 на MindMediaB.V. Netherlands [1]. 

Поставянето на сензорите е показано на фиг.2. 

Измерванията бяха разделени във времето на извършване на трите задачи, като стойностите на 
параметрите бяха представени като отношение между текущата стойност и средната за физиологичното 
състояние (в %) преди започване на задачите. Последното беше направено с цел да се проследяват 
промените в параметрите по време на извършването на трите задачи, от една страна, и от друга, че с 
наличната апаратура на всички параметри се измерва относителна стойност, а не абсолютна. 

Получените данни бяха експортирани в MS Exel 2010 и допълнително статистически обработени и 
представени във фигури. За сравнителен анализ между отделните групи беше използван Т-тест. 

 
Резултати от теста за обективно изследване на персоналната мотивация за постижения 
При изпълнението на първия базовсубтест средното постижение беше 57,7 полета (n=35, SD=7,22) 

като извадката беше разделена на три групи – високо постижение (n=5, над 64,9), ниско постижение (n=6, 
под 50,49) и средно постижение (n=24, между 50,49 и 64,9). 

При изпълнението на вториясубтестс поставяне на персонална цел средното постижение беше -
0,127 (n=35, SD=2,18) като извадката отново беше разделена на три групи – високо постижение (n=5, над 
2,06), ниско постижение (n=7, под -2,31) и средно постижение (n=23, между -2,31 и 2,06). 

При изпълнението на третия субтест в присъствие на конкуренция средното постижение беше -
0,073 (n=35, SD=4,45) като извадката беше разделена на три групи – високо постижение (n=5, над 4,52), 
ниско постижение (n=3, под -4,38) и средно постижение (n=27, между -4,38и 4,52). 

Съответните подгрупи са представени в таблица 1. 

Таблица 1. Подгрупи на постиженията за трите подтеста. Базова линия (първи ред), 
с поставяне на персонални цели (втори ред), при условия на конкуренция (трети ред). 
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От таблица 1 се вижда ясно разпределението на постиженията на изследваните лица при трите 

субтеста. 
Относителното кожно съпротивление на трите обособени групи (ниско, средно, високо базово 

постижение) от психологичния тест при трите субтеста (базово постижение, при поставяне на персонални 
цели и в условията на конкуренция) са показани на фиг. 3. 

В групата с ниски базови постижения относителното кожното съпротивление при трите субтеста 
бяха съответно 1,02 (n=6, SD=0,34); 1,32 (n=24, SD=0,41; р=0,04) и 1,4 (n=5, SD=0,26; р=0,03). 

В групата със средни базови постижения относителното кожното съпротивление при трите субтеста 
бяха съответно 1,12 (n=6, SD=0,27); 1,68 (n=24, SD=0,48; р=0,036) и 1,51 (n=5, SD=0,32; р=0,031). 

В групата с високи базови постижения относителното кожното съпротивление при трите субтеста 
бяха съответно 1,16 (n=6, SD=0,14); 2,22 (n=24, SD=0,53; р=0,044) и 1,67 (n=5, SD=0,36; р=0,016). 

Всички стойности в посочените групи се различават значимо (р<0,05). 

От получените резултати можем да обобщим, че при лицата с високо равнище на базова линия на 
мотивацията не откриваме ниски стойности по отношение на мотивацията за постигане на персонални 
цели. Същото важи и за мотивацията от конкуренция – сред лицата с високо равнище на базова линия на 
мотивация не откриваме ниски стойности по отношение на този параметър.Освен средни стойности на 

Относително кожно съпротивление при 3те групи в 3те субтеста
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Фиг. 3. Относително кожно съпротивление при трите групи (ниско, средно, високо) 

 от психологичния тест за мотивация при трите субтеста (базова линия, при поставяне 
 на персонални цели и в условията на конкуренция). ОС – относителни стойности 

на кожното съпротивление 
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физиологичните параметри за общото време на десетте изпълнения на трите субтеста (резултатите по-
горе, фиг. 3) може да се приложи и съвсем различен подход при обработката на получените данни. 

Динамиката на параметрите вътре в отделните рундове (10 сек) може да бъде изчислена за 
различните ситуативни условия за всеки отделен субект. По този начин може да се получи информаци за 
индивидуалните динамични модели, от една страна, за отделните групи и подгрупи, от друга, както и за 
цялата извадка. 

В тази разработка се представя само модела на обработка на данните и демонстрация на 
динамичните модели на един субект само на три физиологични параметра – относителни стойности на 
кожното съпротивление (фиг. 4), вариабилност на сърдечна дейност (фиг. 5) и кохерентност на сърдечна и 
дихателна дейност (фиг. 6). 
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Фиг. 5. Средна относителна вариабилност на сърдечна дейност по време на рундовете (10 сек) 

на отделните субтестове (базова линия, при поставяне на персонални цели 
и в условия на конкуренция) при субект 1. 

ОС – относително стойности на кожното съпротивление. 

 



 

 173

От резултатите, показани на фиг. 4, 5 и 6 се вижда ясно, че е налице индивидуален динамичен 
модел на промяна на физиологичните параметри за трите дискретни ситуативни условия, зададени от 
психологичното тестване. 

След пълна обрабтка на данните може да се изведат и групови динамични модели на промяна на 
физиологичните параметри. 

 
Заключение 
С настоящето изследване се демонстрира, че е възможно комплексно обективно 

психофизиологично измерване на мотивацията и обособяването на различни групи, както от 
психологична, така и от физиологична гледна точка. Тези групи, могат да се превърнат в комплексни 
психофизиологични мотивационни модели, които могат да бъдат на свой ред и повлиявани в бъдеще чрез 
методите на приложната психофизиология и по-специално биофийдбек методите. По този начин чрез 
повлияване на физиологични параметри могат да се променят и психичните компоненти, свързани с 
мотивацията при различни ситуативни условия. 
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Средна относителна кохерентност на сърдечната и дихателна дейност по 
време на 10-те рунда при трите субтеста
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Фиг. 6. Средна относителна вариабилност на сърдечна дейност по време на рундовете (10 
сек) на отделните субтестове (базова линия, при поставяне на персонални цели и в условия 

на конкуренция) при субект 1. 
ОС – относителни стойности на кожното съпротивление 
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Резюме: Английският език е сред най-изучаваните чужди езици в България и за всеки преподавател е важно да 
познава факторите, от които зависи ефективността на учебния процес. На специалистите е добре известно, 
че един от най-значимите фактори, които съпътстват чуждоезиковото обучение е тревожността на 
учещите.Настоящата разработка представя резултатите от адаптацията на скалата на Horwitz и Cope 
(1986) за измерване на тревожността в чуждоезиковото обучение за български условия. Оригиналната версия на 
теста съдържа 33 айтема, разпределени в три субскали – комуникативно безпокойство, тестова тревожност 
и страх от отрицателна оценка. Изследвани са 120 спортисти – студенти в Национална Спортна Академия 
„Васил Левски“. Емпиричните данни са подложени на факторен анализ за определяне на структурата на 
скалата. Надеждността на българския вариант на скалата, като цяло и съдържащите се в нея субскали е 
измерена с помощта на метода за оценка на вътрешна консистентност на айтемите (коефициент Алфа на 
Кронбах).Окончателният вариант на българския тест съдържа 28 айтема, разпределени в 3 субскали – страх 
от говорене, страх от отрицателна оценка и отрицателно отношение към часовете по чужд език. 
Българската скала за измерване на тревожността в чуждоезиковото обучение притежава добри 
психометрични показатели, което я прави пригодна за приложение в българския спорт. 

 
Abstract: English is currently the most widely studied language in Bulgaria and it is important that each teacher knows the 
factors influencing the learning process. It is generally known that anxiety is among the most significant factors that have 
impact on language acquisition.This paper reports on the adaptation of a well-established Foreign Language Classroom 
Anxiety Scale for use in the Bulgarian setting (Horwitz & Cope, 1986). The original version of the test includes 33 items 
arranged in three subscales –communication apprehension, test anxiety, and fear of negative evaluation. The test was 
administered to 120 sports-students at the National Sports Academy, whose responses were factor-analyzed to test the 
scale’s construct validity. Reliability was assessed using the internal consistency method.The final version of the Bulgarian 
test includes 28 items arranged in 3 subscales – fear to speak, fear of negative evaluation, and negative attitude to English 
classes. The Bulgarian FLCAS possesses good psychometrical characteristics which makes it both reliable and valid in 
terms of the examined criteria, and applicable to the Bulgarian sport. 

 
Английският език е най-изучаваният у нас и за всеки преподавател е важно да познава факторите, от 

които зависи ефективността на неговото преподаване и усвояване. Един от най-значимите фактори, които 
влияят при чуждоезиковото обучение е тревожността. 

Още 70-те години на двадесети век се очертават като период, който се характеризира с подем в 
изследванията, насочени към учещия [32, 35, 36, 38, 39]. Наред с други индивидуални различия при 
учещите, тревожността започва да се разглежда от все повече автори като основен потенциален фактор, 
който влияе на постижението [6, 12]. През последните двадесет години проучванията по проблемите на 
тревожността в областта на чуждоезиковото обучение рязко се увеличават [23, 20, 13]. Направени са опити 
да се разработи стабилна теоретична основа, която да изясни конструкта на тревожността, възникваща при 
изучаването на чужд език [15, 22, 23]. Разработени са различни инструменти за измерване на общата 
тревожност и тревожността, свързана с определени типове умения в езиковото обучение [8, 15, 16, 19, 20, 
31]. 

Отделните автори акцентират върху различни фактори за ефективността на чуждоезиковото 
обучение. Запознаването с тях очертава като най-изчерпателен теоретичния модел на тревожността при 
чуждоезиковото обучение на Horwitz & Cope [15], предлагащ мост между съществуващите до този момент 
подходи. Подобно на Gardner [8], авторите на модела концептуализират тревожността в изучаването на 
чужд език като специфичен вид тревожност, проявена в отговор на уникалното преживяване от 
изучаването и използването на език, различен от матерния, като я разграничават както от общата 
тревожност, която може да се прояви при най-различни обстоятелства, така и от други форми на 
ситуативна тревожност. Horwitz и Cope определят тревожността в чуждоезиковото обучение като „сбор от 
себеперцепцията, вярванията, чувствата и поведението в учебната зала, които произтичат от уникалността 
на процеса на чуждоезиково обучение“ [11]. Скалата за измерване на тревожността при чуждоезиковото 
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обучение (Foreign Language Classroom Anxiety Scale – FLCAS) е разработена така, че да улови 
специфичната тревожна реакция на учещия в процеса на обучението му по чужд език. Скалата съдържа 
три взаимосвързани субскали: комуникативно безпокойство, тестова тревожност и страх от негативна 
оценка. 

Това, което прави тревожността, свързана с чуждоезиковото обучение нещо повече от комбинация 
от комуникативно безпокойство, тревожност от социалната оценка и тестова тревожност в процеса на 
изучаване на чужд език, е уникалният метакогнитивен елемент, който се проявява в осъзнаването на 
учещите, че ‚лишени‘ от нормалното си средство за комуникация (родния им език) те трябва да общуват 
чрез език, за който нямат нужната компетентност. Това може да създаде усещане за неадекватност не само 
по отношение на академичното представяне, но и по отношение на себеперцепцията, заради тясната 
връзка между езика и себеизразяването [34]. Когато са наясно с лингвистичните си ограничения, при 
учещите може да възникне чувство за несъответствие между ‚истинското‘ им Аз и по-ограниченото им Аз, 
което те показват, общувайки с другите (преподавателя) на чуждия език. Този факт, според Horwitz [11, 
12, 13], диференцира чуждоезиковата тревожност от останалите видове академична тревожност. 

Тази концептуализация на чуждоезиковата тревожност съвпада с другите теории, които разкриват 
фундаменталната разлика между изучаването на чужд език и усвояването на други умения на базата, че 
„езикът и Аз-идентичността са толкова тясно свързани, че възприемането на атака върху едното води до 
усещане за атака и върху другото“ [3]. 

Заради силната връзка между себеизразяването чрез езика и себеперцепцията на отделния индивид, 
Guiora говори за възникването и съществуването на различно Аз на чуждия език, което именува „езиково 
Его“. То се базира на психологичните преживявания, споделяни от много хора, изучаващи чужд език, че 
човек се чувства като различен индивид, когато общува на чужд език и също така, често има различно от 
обикновеното си поведение в идентични ситуации [10]. Според Guiora [9] изучаването на чужд език 
изисква, индивидът в определена степен да придобие нова идентичност, което за едни е по-лесно 
осъществимо, отколкото за други. Rardin [29] доразвива тази идея, като предполага, че чуждоезиковото 
обучение може да произведе екзистенциална тревожност у учещите. Съществува вероятност те да развият 
опасението, че научавайки друг език, по един или друг начин ще изгубят себе си – „Аз, такъв, какъвто се 
познавам, ще престана да съществувам“. С други думи, изучаването на чужд език „докосва същината на 
идентичността и себеперцепцията на индивида“. 

Измерването на тези промени поставя проблема за социалната тревожност [36, 26, 5, 8, 34, 25) и 
води до друга теория, която описва придобиването на чуждоезикова компетентност като конфликт със 
съзнанието и също разглежда идентични или подобни психологични преживявания [2]. Всички тези 
теории поддържат тезата, че изучаването на чужд език е уникално академично преживяване, важен 
психологичен феномен, в който се крие разбирането за специфичната тревожност, която се корени в това 
преживяване [35, 8, 37, 21]. 

 
Целта на настоящото изследване е да се адаптира за български условия скалата за измерване на 

тревожността при чуждоезиковото обучение (Foreign Language Classroom Anxiety Scale – FLCAS) . 
 
Задачи на изследването: 
1. Да се установи факторната структура на българската версия на скалата. 
2. Да се установи вътрешната консистентност на българската версия на скалата. 
3. Да се установят характеристиките на разпределението на бала в изследваната извадка. 
4. Да се проследи влиянието на факторите пол, курс и вид спорт върху разпределението на бала в 

изследваната извадка. 
 
Методология на изследването 
Оригиналният инструмент, използван в нашето изследване е адаптирана версия на FLCAS, 

разработена от Horwitz [11]. Методиката е преведена от английски на български език от трима 
преподаватели по английски език, а след това отново на английски език, както препоръчва Brislin [1] с цел 
анализ и прецизна формулировка на айтемите, съобразно критериалната насоченост на отделните 
субскали. Скалата е предпочетена от нас по няколко причини: от една страна, тази скала е разработена въз 
основа на предварителни задълбочени качествени изследвания, които доказват, че тя е един от най-
изчерпателните и валидни инструменти за измерване на ситуативната тревожност, възникваща в контекста 
на чуждоезиковото обучение; от друга страна, скалата демонстрира задоволителни коефициенти за 
надеждност при първите извадки от населението, при които е тествана [14]; всъщност, понастоящем тя е 
една от най-често използваните скали за измерване на чуждоезиковата тревожност. 
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Описание на скалата 
Скалата (FLCAS) съдържа 33 айтема, оценявани по петобална скала Ликертов тип, варираща от (а) 

„напълно не съм съгласен“, през (в) „не съм нито съгласен, нито несъгласен“, до (д) „напълно съм 
съгласен“. Отговорът, съответстващ на (а) е равен на едно (1); (б) „не съм съгласен“ – на две (2); (в) „не 
съм нито съгласен, нито несъгласен“ – на три (3); (г) „съгласен съм“ – на четири (4), а (д) „напълно съм 
съгласен“ – на пет (5) бала. Диапазонът на балните оценки на скалата е от 28 до 140. 

За разлика от оригиналната методика, при която ниските бални оценки се свързват с високи нива на 
тревожност, в българската адаптация приехме високите бални оценки да се свързват с високи нива на 
тревожност, което се отразява на инвертираните и неинвертираните айтеми в скалата. 

Скалата се предшества от няколко допълнителни въпроса, относно пол, възраст, факултет, година на 
обучение и вид спорт на анкетираните студенти. 

 
Процедури 
Предмет на изследването е проверка на възможностите за използване на Скалата за измерване на 

тревожността при чуждоезиковото обучение в български условия. 
Общата работна хипотеза се основава на предположението, че нивото на тревожността при 

обучението по чужд език корелира с индивидуалните особености на изследваното лице (пол, възраст, курс 
на обучение, вид спорт). 

Обект на изследване са 120 студенти от НСА. С лек превес са мъжете – 70 студенти (41 I курс и 29 
III курс) – 58% и 50 студенти-жени (28 I курс и 22 III курс) – 42%, които изучават английски език като 
задължителен модул. Изследването е проведено в протежение на два месеца – май и юни 2011 г. 

При анализа на данните е използван пакетът от приложни програми за математико–статистическа 
обработка SPSS 15.0 – подпрограмите за описателна статистика, факторен анализ и за изчисляване на 
коефициента Алфа на Кронбах (измерител на вътрешната консистентност на субскалите). 

Преди да попълнят въпросника студентите получават ясни и подробни разяснения на български 
език, а самият въпросник е предшестван от няколко въвеждащи думи за естеството и целите на 
изследването, с даване на допълнителни устни разяснения. Реалната цел на изследването не е представена 
открито на студентите, с презумпцията отговорите им да не се повлияят от целта на изследователя. 
Изследването се представя като цялостно проучване на ефективността на обучението в часовете по чужд 
език. На студентите е напомнено да дават възможно най-искрени и правдиви отговори на зададените 
въпроси, с уверение за конфиденциалността на дадената от тях информация. 

 
Анализ на резултатите 
За разкриване на факторната структура и установяване на валидността на конструкта на българската 

скала е приложен експлораторен факторен анализ по метода на главните компоненти и варимакс-ротация. 
Първоначалният анализ произведе осем фактора със стойност, по-висока от единица. Върху теоретичната 
основа на методиката и анализ на графиката на собствените значения (Scree plot) е приета три факторната 
структура на теста, за да се провери дали моделът на Horwitz и Cope е приложим и в български условия. 
При фиксирани три фактора е изведена факторната матрица, върху основата на която е осъществен 
анализът на вътрешната съгласуваност на трите субскали на теста. Включването на айтемите, в 
съответните субскали е определено както от принадлежността им към съответния фактор, така и от 
принадлежността им към субскалите на оригиналната методика. 

Анализът на резултатите от вътрешната съгласуваност на субскалите показва, че айтеми 2, 14, 15, 
19, 30 и 32 не корелират с останалите в субскалите, което дава основание за изключването им от 
българския вариант на скалата за измерване на тревожността при чуждоезиковото обучение. Айтеми 14 и 
32 се отнасят до степента на тревожност на изследваните лица при разговор с естествени носители на 
чуждия език, а останалите айтеми – 2, 15, 19 и 30 до притесненията им относно грешките, които допускат в 
часовете по чужд език и реакциите им, свързани с коригирането на тези грешки от страна на 
преподавателя (табл. 1, 2 и 3). 

Първата субскала (табл. 1), която определяме като страх от говорене, се характеризира с много 
висок коефициент на вътрешна консистентност (0.90). В нея попадат девет айтема, като например: айтем 1 
„Никога не се чувствам сигурен, когато говоря в часовете по чужд език“, айтем 9 „Паникьосвам се, когато 
се налага да говоря в часовете по чужд език без предварително да съм се подготвил“ и айтем 31 
„Страхувам се, че останалите студенти ще ми се смеят, когато говоря на чужд език”. Айтемите от тази 
субскала отразяват степента на комуникативно безпокойство, което студентите изпитват по време на 
часовете по английски език, страхът им да не се ‚изложат‘, ако направят грешки в присъствието на своите 
състуденти. Айтем 18 „Чувствам се уверен, когато говоря в часовете по чужд език“ е негативно асоцииран 
с фактор 1. 

Според McCroskey [28] страхът от комуникация се дефинира като личностното ниво на страх или 
тревожност, асоциирано с реална или очаквана комуникация с друг човек или хора. McCroskey [27] 
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изтъква, че типичните поведенчески прояви при хора, при които се наблюдава страх от общуване, са 
избягване на комуникацията и затваряне в себе си. В сравнение с лица, при които не се наблюдава страх от 
комуникация, те с неохота се ангажират в разговор и не търсят социално общуване. Задълбочените 
проучвания в тази връзка, обобщени от Daly и Stafford и от Richmond [30] подкрепят твърденията на 
McCroskey. McCroskey и Richmond изследват взаимовръзката между страха от комуникация и 
самооценката на студенти във връзка с тяхното владеене на испански и английски език. Резултатите 
показват, че студентите с ниска самооценка за възможностите си в часовете по английски език е по-
вероятно да проявяват по-високи нива на страх от комуникация. От друга страна не е установена 
корелация между себепреценката във връзка с владеенето на родния език и страха от комуникация. 

Foss и Reitzel [7] също установяват, че тревожността, свързана с комуникация, възниква често сред 
студентите, изучаващи чужд език и функционира като основна пречка пред усвояването на езика. Много 
вероятно е такива лица да изпитват тревожност и нежелание да се ангажират в комуникативна ситуация с 
други хора или да се изразяват на чужд език, за който преценяват, че не са достатъчно компетентни. 

 
Таблица 1. Страх от говорене (Алфа – 0.90) 

Item 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
FLCAS 1 20,96 58,477 ,712 ,887 
FLCAS 7 21,17 59,636 ,685 ,889 
FLCAS 9 21,27 60,735 ,583 ,897 
FLCAS 13 21,36 57,980 ,727 ,885 
FLCAS 18 21,10 63,032 ,528 ,900 
FLCAS 23 21,08 58,548 ,753 ,884 
FLCAS 24 21,43 60,248 ,626 ,893 
FLCAS 27 21,51 60,269 ,693 ,888 
FLCAS 31 21,53 58,184 ,722 ,886 

 
Втората субскала (табл. 2) също включва девет айтема и се характеризира с висока вътрешна 

съгласуваност (0.85) и еднозначна насоченост на айтемите, които я определят. В нея се включват и два 
айтема (8 и 21), които са елемент на тестовата тревожност в изследването на Horwitz. Тази субскала 
определяме като страх от отрицателна оценка. 

 
Таблица 2. Страх от отрицателна оценка (Алфа – 0.85) 

 Item 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
FLCAS 3 20,09 43,849 ,608 ,825 
FLCAS 4 20,29 45,620 ,605 ,826 
FLCAS 8 20,03 45,696 ,503 ,836 
FLCAS 10 19,42 44,850 ,473 ,841 
FLCAS 16 19,92 43,859 ,626 ,823 
FLCAS 20 19,93 43,028 ,717 ,813 
FLCAS 21 19,97 46,352 ,511 ,835 
FLCAS 29 19,68 46,201 ,502 ,836 
FLCAS 33 19,81 45,988 ,536 ,832 

 
Фактът, че съвременната образователна система залага в голяма степен на тестова система за 

оценяване, а не на устната форма на изпитване, обяснява нашето решение да обединим двете субскали на 
Horwitz (страх от отрицателна оценка и тестова тревожност). Това ни решение се подкрепя и от откритията 
на MacIntyre и Gardner [22], установили, че тестовата тревожност не допринася за комуникативното 
безпокойство в часовете по чужд език. Според тях тестовата тревожност е част от общата академична 
тревожност и не е специфична само за чуждоезиковото обучение. Страхът от говорене и страхът от 
отрицателна оценка се смятат за относително стабилни личностни черти, докато тестовата тревожност се 
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определя като състояние, породено от временни реакции (например притеснение и нервност) към 
академичните или оценъчните ситуации [32]. 

Втората субскала в нашето изследване показва степента на безпокойство, което изпитват студентите 
от факта, че може да не се представят добре, както и страхът им от последствията от неадекватно 
представяне в условията на оценъчна ситуация. Страхът от отрицателна оценка се дефинира като „страх от 
оценката на другите, страдание в следствие от негативна оценяване и очаквания, че останалите ще те 
оценят отрицателно“ [36]. 

Изследванията показват, че хората, които се тревожат силно от впечатлението, което оставят у 
околните, се държат по начин, който минимализира възможността за неблагоприятна оценка – те са 
склонни да избягват социални ситуации, в които смятат, че ще създадат неблагоприятно впечатление [17, 
18, 36, 39]. Когато общуват те обикновено или не инициират разговор, или взимат минимално участие в 
него, като само се усмихват или кимат от учтивост – с невербалното общуване те компенсират своята 
социална тревожност [18]. Когато този страх от негативна оценка се приложи при учещите чужд език е 
видно, че студентите, които се страхуват от отрицателна оценка ще седят пасивно в класната стая и няма 
да взимат участие в заниманията. В екстремните случаи студентите могат да предпочетат да не присъстват 
в час, за да избегнат тревожните ситуации, които са причината да изостават. 

Третата субскала, наречена отрицателно отношение към часовете по чужд език, се характеризира 
с по-ниска вътрешна съгласуваност на включените айтеми (0.76), но всички от тях са с еднозначна 
критериална насоченост (табл. 3). В нея са включени айтеми като айтем 11 „Не разбирам защо някои хора 
толкова се притесняват от часовете по чужд език“ и айтем 26 „Чувствам се по-напрегнат и нервен в 
часовете по чужд език, отколкото в останалите часове“. Айтеми 5, 6, 11, 22, 28 са отрицателно асоциирани 
с фактор 3. 

 
Таблица 3. Отрицателно отношение към часовете по чужд език (Алфа – 0.76) 

 Item 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
FLCAS 5 19,38 31,161 ,313 ,754 
FLCAS 6 18,63 31,799 ,236 ,768 
FLCAS 11 18,90 31,906 ,270 ,760 
FLCAS 12 19,18 27,916 ,526 ,720 
FLCAS 17 18,76 29,731 ,417 ,738 
FLCAS 22 18,78 29,268 ,429 ,737 
FLCAS 25 19,18 30,062 ,506 ,727 
FLCAS 26 19,27 28,164 ,646 ,704 
FLCAS 28 18,94 27,820 ,656 ,701 

 
MacIntyre и Gardner [23, 24] установяват, че езиковата тревожност се развива в резултат от 

предишни негативни преживявания, които студентите са имали на по-ранен етап от изучаването на езика. 
Culler, Holahan и други изследователи [4] предполагат, че отрицателното отношение към часовете по чужд 
език може да бъде породено също така и от дефицит в езиковите познания и умения на студентите. Някои 
студенти изпитват тревожност, тъй като не знаят как да обработят и организират преподадения им 
материал и информация. Тъй като доста често езиковите умения се оценяват всекидневно по време на 
урока, а допускането на грешки е нормален феномен, студентите често могат да преживяват интелектуален 
стрес и тревожност, което поставя пред тях проблема за тяхното моментно представяне и бъдещо 
усъвършенстване на езика. Други изследователи смятат, че отрицателното отношение възниква, когато 
студентите, представили се лошо в миналото, развиват негативни мисли, насочвайки вниманието си 
именно към тези и други подобни оценъчни ситуации [33, 38]. Те стават разсеяни и неспокойни по време 
на часа, което оказва смущаващо влияние върху тяхното представяне. 

Настоящото изследване подкрепя гореизложените хипотези. Нещо повече – отрицателното 
отношение на студентите към часовете по английски език може да допринесе за повишаване на 
тревожността при чуждоезиковото обучение като цяло. 

Според теоретичния модел и адаптацията на оригиналната методика трите субскали са 
взаимосвързани, което дава основание скалата да се разглежда като едномерен конструкт и освен по 
отделните субскали тревожността да се оценява и по отношение на общия бал от тях. Анализът на 
вътрешната съгласуваност на айтемите от цялата скала показва, че тя се отличава с добри психометрични 
показатели. Настоящото изследване сред 120 студенти-спортисти в НСА показва висока вътрешна 
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съгласуванст (0.93, при М=70 и SD=20.6): надеждността, средната стойност, стандартното отклонение и 
размахът, получени от това проучване са близки до тези, получени от Horwitz сред студенти, изучаващи 
испански език (табл. 5). 

Нормите по скалата за измерване на тревожността в чуждоезиковото обучение са изведени с 
помощта на сигмалния метод. Средната стойност на това изследване (M=70.2) е доста по-ниска от 
средната стойност, получена от изследването на Horwitz (M=94.5). Според нас този резултат е логично 
свързан с факта, че българските студенти изучават английски език от ранна юношеска възраст и степента 
на тревожност, която проявяват, е по-ниска вследствие на натрупания до момента опит и знания по езика. 

 
Таблица 5. Надеждност на FLCAS в двете изследвания 

 Настоящо изследване Изследване на Horwitz, 1991 
Извадка 
Статус на студентите 
Език 
Алфа на Кронбах 
Размах 
Средна стойност 
Стандартно отклонение 

120 
I, III курс 
Английски език 
0.93 
28-125 
70.2 
20.6 

108 
I курс 
Испански език 
0.93 
45-147 
94.5 
21.4 

 
За разкриване влиянието на факторите пол, година на обучение и вид спорт върху тревожността е 

осъществен сравнителен анализ на получените резултати. 
Не се установяват статистически значими разлики в степента на тревожност по фактора пол: 

средните стойности при мъжете (n=70) и жените (n=50) са съответно 64.7 и 69.2. 
Резултатите от изследването на база година на обучение показват средни стойности 43 при студенти 

първи курс и 37 при студенти трети курс. Според нас е естествено степента на тревожност да намалява в 
процеса на обучение, тъй като студентите постепенно се приспособяват към условията на учебната среда и 
изискванията на преподавателите. 

Интересни са резултатите, получени при сравнителния анализ по фактора вид спорт: най-ниско 
тревожни са представителите на колективните спортове (М=17), следвани от студентите, практикуващи 
единоборства (М=24); при спортистите, които се занимават с индивидуален вид спорт, средната стойност 
на нивото на тревожност е най-висока (М=39). 

 
Обобщение и изводи 
Получените резултати от адаптацията на скалата за измерване на тревожността при чуждоезиковото 

обучение Foreign Language Classroom Anxiety Scale (FLCAS) за български условия потвърждават, че тя е 
много надежден инструмент за измерване на степента на тревожност сред студентите-спортисти в 
условията на академична среда, каквато е Национална Спортна Академия „Васил Левски“. Добрите 
психометрични характеристики, които скалата притежава доказват, че тя може да се използва за научни 
изследвания в областта на чуждоезиковото обучение. Актуалността на проведеното изследване се 
подчертава – освен от готовността на студентите да се включат в процеса на адаптирането на скалата – 
също и от факта, че все по-голямо, масово е включването на специалистите в изучаването на чужд език, в 
случая на английския. 

Резултатите от проведеното изследване подкрепят установеното от други автори твърдение, че 
възникването на тревожността при изучаване на чужд език корелира негативно с представянето на 
студентите. Динамиката на индивидуалните особености на студентите-спортисти (пол, курс, вид спорт) 
притежава сходни особености. 

Обособените три субскали – (1) страх от говорене, (2) страх от отрицателна оценка и (3) 
отрицателно отношение към часовете по чужд език – потвърждават валидността на трифакторния модел 
на Horwitz. 

Факторното решение показва също така, че трите субскали са тясно свързани помежду си. Още едно 
потвърждение, че тревожността при чуждоезиковото обучение по своята същност е едноизмерен 
конструкт, уникална комбинация от различни видове тревожност, възникващи в процеса на изучаване и 
комуникация на чужд език. Това дава основание за анализиране на резултатите от изследванията както по 
отношение на трите субскали, така и на общия индекс на тревожността. 

Получените данни представляват научна новост, което определя теоретичната и практическа 
значимост на проведеното изследване с адаптираната от нас скала (FLCAS). Проучванията в тази насока 
продължават с оглед разкриването на психологичните причини/фактори, основание за установените от нас 
тенденции в проявата на тревожността у студентите по време на тяхното обучение по английски език, а 
скалата да бъде използвана в качеството на методическо пособие както за преподавателите, така и от 
студентите-магистри по спортна психология. 
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АДАПТАЦИЯ НА ACSI-28 – ТЕСТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПСИХИЧНИ УМЕНИЯ 

ПРИ СПОРТИСТИ (SMITH, SMOLL, & PTACEK, 1995) 
 

ЖИВКА ЖЕЛЯЗКОВА–КОЙНОВА, доц., д-р, 
ЦВЕТА МИШЕВА-АЛЕКСОВА, д-р 

катeдра «Психология, педагогика и социология», НСА 
 
Резюме: Целта на настоящото изследване е да се адаптира ACSI-28 (Athletic Coping Skills Inventory – 28 (Smith, 
Smoll, & Ptacek, 1995). Изследвани са 146 спортисти на възраст от 16 до 26 г. (70 мъже и 76 жени). Представят 
се психометричните показатели на българския вариант на скалата – данни за надеждността и валидността й. 
Обсъжда се начинът на прилагане на скалата и на получената информация в изследователската и 
консултативната практика. 
 
Abstract: The aim of the study was to adapt ACSI-28 (Athletic Coping Skills Inventory – 28 (Smith, Smoll, & Ptacek, 1995) 
to Bulgarian language. A total of 146 subjects aged 16-26 (70 men and 76 women) completed the 28-item ACSI-28. 
Psychometric characteristics of the Bulgarian version of ACSI-28 are presented. It is discussed how to implement ACSI-28 
in research and consulting. 

 
Една от най-важните задачи на спортния психолог в практиката е съставянето на психологически 

профил на спортиста с цел индивидуализация на неговата психологическа подготовка, оценяване на 
неговата стрес-толерантност, както и предсказване на особеностите на състезателната му реализация. 
Особено ценен инструмент за тази цел, използван с успех в САЩ и Европа, е Въпросникът за изследване 
на копинга при спортисти – Athletic Coping Skills Inventory-28 (ACSI-28) с автори Smith et al. [28]. 
Публикувани са множество изследвания на психометричните му характеристики, на възможностите му за 
предсказване на спортните постижения и за оценка на риска от травми при спортистите 
[3,6,10,12,15,19,20,22,25,27,32 и др.]. 

ACSI-28 е разработен като част от изследователски проект, проучващ ролята на психосоциалните 
фактори за възникване и лечение на травмите в спорта. Получените резултати разкриват важната роля на 
социалната подкрепа и психологическите умения за справяне със стреса като предпазни механизми при 
спортистите с висок ежедневен стрес [29,39]. За целите на изследването се създава ACSI – въпросник, 
състоящ се от 87 айтема. На следващия етап след прилагане на експлоративен факторен анализ, тестът е 
редуциран до 42-айтемен вариант. Осемте скали на въпросника са: Подготовка, Липса на притеснения, 
Позитивна ориентация, Находчивост, Тренируемост, Концентрация, Върхово постижение под напрежение, 
Регулация на стреса. По-късно данните от 42-айтемния вариант са подложени на конфирмационен 
факторен анализ, анализират се стъпка по стъпка (с отхвърляне на един айтем на всеки етап) няколко 
модела, включително и междинна форма на ACSI от 33 айтема, за да се стигне до 28-айтемния вариант със 
7 скали – ACSI-28. Последният вариант на теста се отличава с добри психометрични характеристики и в 
извадката на мъжете, и в извадката на жените. ACSI-28 демонстрира добра конвергентна валидност 
[4,5,28], а също така добре разграничава спортисти с различно ниво на изява в спорта и предсказва 
спортните им постижения [8,10,11,16,21,23,24,25,26,27,28,33]. Открива се и положителна взаимовръзка 
между спортния стаж и бала по отделните скали на ACSI-28 [9,25]. 

Тестът е валидизиран и за други езици, като португалски [24], гръцки [16], унгарски [8] и 
испански [25]. ACSI-28 все още не е адаптиран за български условия, независимо от голямата нужда на 
спортната практиката от подобни инструменти за психодиагностика. Именно тази необходимост ни насочи 
към идеята да се заемем с българската адаптация на въпросника. 

Методика 

Целта на настоящото изследване е да се адаптира за български условия тестът за изследване на 
психичните умения ACSI-28. 
Задачи на изследването: 

1. Да се изследва факторната структура на българската версия на ACSI-28. 
2. Да се установи вътрешната консистентност на скалите от българската версия на ACSI-28. 
3. Да се установят характеристиките на разпределението на бала по отделните скали в 

изследваната извадка. 
4. Да се сравнят съответните психометрични характеристики с получените във 

валидизационното изследване на авторите на теста ACSI-28. 
5. Да се проследи влиянието на факторите “пол”, “възраст” и “спортна квалификация” върху 

разпределението на бала по отделните скали в изследваната извадка. 
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Обект на изследването са 146 спортисти (70 мъже и 76 жени) на възраст от 16 до 26 г., 
трениращи в различни спортни клубове и национални отбори, както и студенти от НСА. 

При анализа на данните във възрастов план групата е разделена на две подгрупи по възраст (13 
изследвани лица не са посочили възрастта си): 16-18 г. (n=32) и над 18 г. (n=101). 

За целите на диференцирания анализ според качеството на спортните изяви (спортната 
квалификация на състезателите) изследваните лица са разделени на четири подгрупи в зависимост от 
спортните си постижения през годината на изследването както следва: 1. спортисти с призови места на 
европейски и световни шампионати и силни международни турнири (n=7); 2. медалисти от националните 
шампионати (n=52); 3. спортисти, класирали се от 4-то до 8-мо място на националните шампионати (n=30); 
4. спортисти с по-слаби класирания (n=40). Спортисти, които през годината на изследването не се 
състезават поради травми, болест и пр. (n=15) или които не са осигурили данни за спортната си 
квалификация (n=2), са изключени от анализа. 
 При анализа на данните са използвани пакетите от приложни програми за математико–
статистическа обработка AMOS 4.01. – Amos Graphics и SPSS 15.0 – подпрограмите за описателна 
статистика, t-критерий на Стюдент при независими извадки и подпрограмата за изчисляване на 
коефициента Алфа на Кронбах (измерител на вътрешната консистентност на скалите). 
 

Описание на оригиналния тест ACSI-28 
Източник: Smith, R.E., Schutz, R., Smoll, F., & Ptacek, J. (1995). Development and validation of a 

multidimensional measure of sport-specific psychological skills: The athletic coping skills inventory-28. Journal 
of Sport and Exercise Psychology, 17, 379-398. 

Тестът се състои от 28 айтема и 4-степенна Ликертова скала за оценка от 0 (почти никога) до 3 
почти винаги). ACSI-28 съдържа 7 скали: 

1. Справяне с несгодите (напр., “Запазвам самообладание независимо колко зле вървят нещата за 
мен.”); 

2. Върхово постижение под напрежение (напр., “Когато съм под напрежение, допускам по-малко 
грешки, защото се концентрирам по-добре.”); 

3. Целеполагане и планиране (напр., “Всеки ден и всяка седмица си поставям съвсем конкретни 
цели, които ме ръководят в действията ми.”); 

4. Концентрация (напр., “Лесно мога да насочвам вниманието си и да се съсредоточавам върху 
определен предмет или човек.”); 

5. Липса на притеснения (напр., “Доста се притеснявам какво ще си помислят другите за 
представянето ми.”); 

6. Увереност и мотивация за постижение (напр., “Когато не успявам да постигна целите си, се 
старая още повече.”); 

7. Приемане на критика и указания (напр., “Когато треньорът или ръководителят ме критикува, 
това по-скоро ме разстройва, отколкото ми помага.”). 

Авторите предлагат да се използва и общ бал (сума на стойностите по отделните скали) в някои 
случаи, когато е необходимо да се оцени общият ресурс за справяне на спортиста [28]. 

Адаптирането на теста стана възможно благодарение на специалното разрешение на първия автор, 
професор Ronald E. Smith. 

Преводът от английски на български език се осъществи от трима преводачи: един специалист по 
английски език и спорт и двама специалисти по английски език и психология. При сравнението на 
преводите се приеха вариантите, по които имаше съгласие на поне на двама от преводачите. 

При адаптирането на теста беше изменено названието на последната скала от теста – 
“Тренируемост” (“Coachability”), – защото директният превод на български език не позволява да се 
разбере какво точно се визира с този термин. Тъй като в скалата са обхванати айтеми, характеризиращи 
умението на спортистите да приемат информацията от инструкциите, указанията и критичните забележки, 
дори когато не са изразени особено вежливо, взехме решение названието на скалата да стане “Приемане на 
критика и указания”. Известно изменение настъпи и в названието на третата скала от теста – 
“Целеполагане и психична подготовка” (“Goal Setting/Mental Preparation”), – защото съдържанието на 
айтемите от тази скала е свързано само с умението за поставяне на цели и планиране, а не с психичната 
подготовка като цяло и поради това буквалният превод на български би могъл да създаде проблеми при 
тълкуванията на получените резултати в бъдеще. 

Анализ на резултатите 

Конфирмационен факторен анализ на българската версия на ACSI-28 
Факторната структура на българската версия на въпросника е изследвана с помощта на 

конфирмационен факторен анализ. Целта на този вид факторен анализ е да оцени до каква степен 
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емпирично получените данни съответстват на предварително зададен теоретичен модел. В случая е 
зададен 7-факторен модел със съответната структура на айтемите, принадлежащи към отделните скали. 

При избора на критерии за оценка на модела се ръководихме от препоръките на Garson [7], а също 
така и от идеите на Hoyle & Panter [13], Kline [17] и Byrne [1,2]. Всички тези автори препоръчват да се 
използват няколко коефициента на съответствие (fit), за да се прецени по-точно изследваният модел. 
Ориентирахме се основно към използваните от авторите на теста Smith et al. [28] коефициенти на 
съответствие (fit) на модела с цел сравнимост на получените резултати. 

Първият използван коефициент е хи-квадрат (chi-square fit index – CMIN в AMOS). Както в 
изследването на Smith et al.[28], така и в нашето, стойностите на хи-квадрат са твърде високи, за да се 
отхвърли нулевата хипотеза (табл.1). Трябва да се има предвид обаче, че колкото по-голям е броят на 
изследваните лица, толкова по-вероятно е отхвърлянето на модела. 
Понеже коефициентът CMIN дава завишени стойности при големи извадки, често се препоръчва 
използването на коефициента “нормиран хи свадрат” (normed chi-square – CMIN/df – хи-квадрат, делено на 
степените на свобода). Kline [17] характеризира стойностите под 3 на този коефициент като добро 
съответствие; стойности под 1 говорят за слабо пасване на модела. В случая, CMIN/df = 1.57. Получената 
във валидизационното изследване стойност на коефициента CMIN/df – а именно, 2.7, – също свидетелства 
за добро пасване на модела – табл. 1. 

Таблица 1. Конфирмационен факторен анализ на ACSI-28 -български и американски резултати. 

Fit index 
7-факторен модел 

(българско 
изследване) 

7-факторен модел 
(валидизационно 

изследване) 

χ2 516.58 875 

CMIN/df 1.57 2.7  

TLI 0.97  

CFI 0.98 0.91 

RMSEA 0.06 0.04 

Забележка. Всички стойности на χ2 са значими при p < .01. 

Насочихме се към използване на коефициентите RMSEA и CFI – едни от най-малко чувствителните 
към обема на извадката индекси [7] и, следователно, по-показателни от хи-квадрат, в случая. 

RMSEA (root mean square error of approximation – корен от средната квадратична грешка на 
апроксимацията) е индикатор на усреднените разлики между наблюдаваните ковариации и ковариациите, 
заложени в теоретичния модел. Стойности, по-малки или равни на 0.06, означават добро съответствие на 
модела, а стойности между 0.06 и 0.08 – адекватно съответствие [14]. Получената стойност на RMSEA в 
двете изследвания – 0.06 и 0.04 съответно, – свидетелства за добро съответствие на модела (табл. 1). 
СFI (Bentler Comparative Fit Index – Сравнителен индекс на пасване на Бентлер) e коефициент от групата 
индекси, оценяващи съответствието на хипотетичния модел в сравнение с нулевия модел. СFI варира от 0 
до 1, като стойности, близки до 1 (между 0.95 и 1), са индикатори на добро съответствие [7]. При нашето 
изследване CFI = 0.98, т.е. става дума за добро съответствие. Стойността на СFI в изследването на Smith et 
al. [28] – CFI = 0.91, – е малко над конвенционалния критерий от 0.90 за адекватно пасване на модела 
(табл. 1). 

Друг коефициент от същата група, който е относително независим от размера на извадката, е TLI 
(Tucker-Lewis Index – индексът на Тъкър-Луис). Той се интерпретира по същия начин като CFI – 
препоръчителните стойности са между 0.95 и 1, а стойности под 0.90 означават, че моделът се нуждае от 
съществени подобрения [7]. Получената стойност на TLI в нашето изследване – 0.97, – дава индикация за 
добро съответствие (fit) на модела (табл. 1). В изследването на Smith et al. [28] този коефициент не се 
използва. 

21 от факторните тегла на отделните айтеми (стандартизираните регресионни тегла) надхвърлят 
0.500; от останалите 6, четири имат коефициенти над 0.400, като само при айтемите номера 3 и 10 от 
скалата “Приемане на критика и указания” факторните тегла са по-ниски (0.376 и 0.341 респективно) – 
табл. 2. В изследването на Smith et al. [28] също има два айтема с относително по-ниско факторно тегло 
(0.46 и за двата айтема с номера 11 и 25 от скалата “Концентрация”). В испанската адаптация на 
въпросника айтемите с факторни тегла под 0.500 са 9, като при 3 от тях факторните тегла са под 0.400 
(единият от тях е същият айтем номер 3 от скалата “Приемане на критика и указания” с факторно тегло 
0.39, а другите два са айтемите с номера 9 и 25, чиито факторни тегла са съответно 0.34 и 0.38 [25]. 
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Можем да обобщим, че данните от конфирмационния факторен анализ показват адекватно пасване 
(fit) на 7-факторния модел: използваните коефициенти дават индикация за добро съответствие, което 
означава, че факторната структура на българската адаптация на ACSI-28 съответства на теоретично 
заложената 7-факторна структура. 

Таблица 2. Факторни тегла на айтемите. 

№ на 
айтема

Название на скалата 
Факторно 
тегло 

Айтем 5  Справяне с несгодите 0.606 

Айтем 21 Справяне с несгодите 0.576 

Айтем 17 Справяне с несгодите 0.536 

Айтем 24 Справяне с несгодите 0.518 

Айтем 6 Върхово постижение под напрежение 0.741 

Айтем 28 Върхово постижение под напрежение 0.695 

Айтем 22 Върхово постижение под напрежение 0.663 

Айтем 18 Върхово постижение под напрежение 0.565 

Айтем 1 Целеполагане и планиране 0.786 

Айтем 8 Целеполагане и планиране 0.546 

Айтем 13 Целеполагане и планиране 0.495 

Айтем 20 Целеполагане и планиране 0.479 

Айтем 16 Концентрация 0.620 

Айтем 4 Концентрация 0.587 

Айтем 25 Концентрация 0.543 

Айтем 11 Концентрация 0.469 

Айтем 19 Липса на притеснения 0.738 

Айтем 12 Липса на притеснения 0.659 

Айтем 23 Липса на притеснения 0.507 

Айтем 7 Липса на притеснения 0.498 

Айтем 9 Увереност и мотивация за постижение 0.638 

Айтем 14 Увереност и мотивация за постижение 0.575 

Айтем 2 Увереност и мотивация за постижение 0.530 

Айтем 26 Увереност и мотивация за постижение 0.529 

Айтем 15 Приемане на критика и указания 0.625 

Айтем 27 Приемане на критика и указания 0.414 

Айтем 10 Приемане на критика и указания 0.376 

Айтем 3 Приемане на критика и указания 0.341 

 
При следващата стъпка от адаптацията проверихме каква е вътрешната консистентност на 

скалите. 
В табл. 3 са съпоставени коефициентите на вътрешна съгласуваност на скалите от американската 

и българската версия на теста ACSI-28. 
Вътрешната съгласуваност на всички скали трябва да надхвърля стандарта от 0.70 [31], но в 

случая на по-къси скали, каквито са 4-айтемните, 0.60 е напълно приемлив праг [18]. В настоящето 
изследване стойностите на коефициента Алфа на Кронбах варират между 0.65 и 0.76, с изключение на 
скалата “Приемане на критика и указания”, който се отличава с по-ниска вътрешна консистентност 
(α=0.53). Този резултат може да се счита за приемлив, доколкото в испанската адаптация на теста не по 
една, а по три от скалите са получени стойности на коефициента Алфа на Кронбах под 0.60 (“Справяне с 
неуспеха” – α=0.57, “Концентрация” – α=0.52 и “Увереност и мотивация за постижение” – α=0.53); при 
това тези стойности са получени върху много голяма извадка от 1253 спортисти. По този повод авторите 
на испанската адаптация на ACSI-28 отбелязват, че “посочените коефициенти са близки до границата на 
приемливост” и че “индивидуалните айтеми в тези скали вероятно отразяват различни страни от 
съответните умения, което именно води до по-ниска вътрешна консистентност” [25]. 
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Таблица 3. Сравнение на вътрешната консистентност на скалите при двете изследвания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коефициентите, характеризиращи вътрешната консистентност на скалите при валидизационното 
изследване са очаквано по-високи дори и защото американската извадка е значително по-голяма от 
българската (коефициентът Алфа на Кронбах се повишава с увеличаване големината на извадката и с 
увеличаване броя на айтемите в скалата). Но въпреки, че са относително по-ниски, коефициентите на 
вътрешна съгласуваност на скалите в нашето изследване са приемливи, а вътрешната консистентност на 
скалата като цяло е добра (α=0.83). 

Описателната статистика е представена в табл. 4. 

Таблица 4. Описателна статистика. 

No Название на скалата Mean SD Min Max Range 
1. Справяне с несгодите 1.87 0.60 0.25 3.00 2.75 
2. Върхово постижение 

под напрежение 
1.58 0.75 0.00 3.00 3.00 

3. Целеполагане и планиране 1.71 0.65 0.25 3.00 2.75 
4. Концентрация 1.90 0.61 0.25 3.00 2.75 
5. Липса на притеснения 1.76 0.74 0.00 3.00 3.00 
6. Увереност 

и мотивация за постижение 
2.05 0.61 0.25 3.00 2.75 

7. Приемане на критика и указания  2.19 0.56 0.75 3.00 2.25 
8. Общо за теста – копинг ресурси 1.87 0.38 0.71 3.00 2.29 

Сравнението на получените резултати разкрива, че в изследваната извадка относително най-силно 
е оценено умението да се приемат критика и указания (М=2.19); следват увереността и мотивацията за 
постижение (М=2.05), а след това – концентрацията (М=1.90). Абсолютно същата е последователността и 
в извадката от валидизационното изследване на авторите на теста[28]. Относително най-слабо развитото 
психично умение, според самооценките на изследваните спортисти от българската извадка, е умението да 
се дава най-доброто от себе си в ситуация на натиск за постижение и психично напрежение (М=1.58). При 
американските изследвани лица (обхванати са спортисти от гимназиалния курс) посоченото умение е на 5 
място, а най-слабо оцененото от тях умение е поставянето на цели и планирането на дейността [28]. 

Влияние на пола, възрастта и квалификацията върху разпределението на бала по отделните скали 

 За проследяване влиянието на пола, възрастта и спортната квалификация е приложен t–критерият 
на Стюдент. Извършена е поредица от сравнения на отделните групи. 

Влияние на пола се разкрива при всички скали на теста: статистически значимо при 6 от скалите – 
Справяне с несгодите (t=2.46, р=0.015), Върхово постижение под напрежение (t=2.38, р=0.018), 
Целеполагане и планиране (t=2.87, р=0.005), Концентрация (t=2.12, р=0.036), Увереност и мотивация за 
постижения (t=4.26, р<0.0001), Приемане на критика и указания (t=2.14, р=0.034); при скалата Липса на 
притеснения се регистрира силна тенденция (t=1.94, р=0.054). Закономерно се наблюдава значимо влияние 
на пола и върху разпределението на общия бал по скалата (t=4.51, р<0.001). При всички тези случаи балът 
при мъжете е по-висок в сравнение с този при жените. Сходни резултати получават и авторите на теста, но 

No Название на скалата 

Алфа на 
Кронбах 

(българско 
изследване) 

n=146

Алфа на 
Кронбах 

(валидизационно 
изследванене) 

n=1027
1. Справяне с несгодите 0.66 0.66 

2. 
Върхово постижение 
под напрежение 

0.76 0.78 

3. Целеполагане и планиране 0.65 0.71 
4. Концентрация 0.65 0.62 
5. Липса на притеснения 0.69 0.76 

6. 
Увереност 
и мотивация за постижение 

0.66 0.66 

7. Приемане на критика и указания 0.53 0.72 
 Общо за теста – копинг ресурси 0.83 0.86 
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без да коментират, представят норми отделно за жени и за мъже [28]. В момента не сме в състояние да 
формулираме предположения относно причината, поради която ACSI-28 демонстрира толкова силни 
полови различия. В бъдеща публикация ще представим отделни норми за мъже и жени в отделните 
възрастови групи. 

Възрастта също оказва силно влияние върху разпределението на бала по 4 от скалите на 
въпросника – Справяне с несгодите (t=2.21, р=0.029), Целеполагане и планиране (t=3.36, р=0.001), 
Концентрация (t=3.42, р=0.001), Увереност и мотивация за постижения (t=4.97, р<0.0001), а също и при 
общия бал по скалата (t=3.59, р<0.001). При всички тези случаи по-възрастните (и по-опитни) спортисти 
демонстрират по-висок бал по отделните скали. 

Балът по две от скалите на въпросника – Увереност и мотивация за постижение и Целеполагане и 
планиране, – разграничава спортистите с различна спортна квалификация. Групата от клубни състезатели 
с по-слаби постижения се характеризира със значително по-нисък бал по тези две скали в сравнение с 
групата от международно признати състезатели (t=2.21, р=0.032 при Целеполагане и планиране и t=2.51, 
р=0.016 при Увереност и мотивация за постижение). Наблюдава се силна тенденция в същата посока по 
скалата Увереност и мотивация за постижение при сравнение на групата от клубни състезатели с по-слаби 
постижения и групата състезатели, класиращи се от 4 до 8 място (t=1.90, р=0.061); при скалата 
Целеполагане и планиране различието между същите две групи е вече статистически значимо (t=2.05, 
р=0.044). Балът по същите две скали има силна тенденция да е по-нисък в групата на медалистите в 
сравнение с групата на международно признатите състезатели (t=2.15, р=0.059 при скалата Целеполагане и 
планиране; t=2.18, р=0.059 при скалата Увереност и мотивация за постижение). 

При изследването на колектива, осъществил испанската адаптация на теста ACSI-28, същите две 
скали – Целеполагане и планиране и Увереност и мотивация за постижение, – разграничават спортистите, 
състезаващи се на “регионално” равнище (с най-слаби резултати) от тези, които се състезават на 
международно равнище [25]. Авторите на теста идентифицират три скали, по които най-добрите 
спортисти в тяхното изследване се различават от поне една от останалите две групи с по-слаби спортни 
изяви – Справяне с несгодите, Концентрация и Приемане на критика и указания [28]. Не трябва да се 
забравя обаче, че в тяхното изследване са обхванати само спортисти от гимназиалния курс, а освен това 
спортното постижение е определено субективно според преценката на треньорите, а не обективно. 

Заключение 

Обобщавайки получените резултати, можем да направим извода, че българският вариант на теста за 
изследване на психичните умения ACSI-28 адекватно съответства на оригиналния англоезичен вариант. 
Структурата на теста добре съответства на оригиналния 7-факторен модел на психичните умения. 
Вътрешната консистентност на скалата като цяло е добра, а при отделните подскали – адекватна. 
Регистрираните взаимовръзки между измерените равнища на психични умения, от една страна, и 
спортното постижение, от друга, съответстват на резултатите от изследвания, проведени в друга културна 
среда. 

ACSI-28 може да се използва като инструмент за контрол на ефективността на психологическата 
подготовка. Освен това, тестът предоставя информация на треньорите и другите спортни специалисти 
относно наличното ниво на развитие на психични умения при отделните спортисти и в отбора като цяло, а 
също и относно потребностите от усъвършенстване на отделни умения. Информацията, която дава ACSI-
28, помага да бъдат информирани и насочвани ръководителите на спортистите по отношение на 
психичните умения и качества, на които не е било обърнато необходимото внимание по време на ранните 
стадии от развитието на спортистите. 
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БЪЛГАРСКА АДАПТАЦИЯ НА РЕВИЗИРАНИЯ ВЪПРОСНИК ЗА ОБСЕСИИ 

И КОМПУЛСИИ (OCI–R) В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ 
 

ПЛАМЕН КАЛЧЕВ 
проф., дпсн, СУ „Св. Климент Охридски” 

 
Резюме: Българският вариант на Ревизирания въпросник за обсесии и компулсии (OCI–R, Foa et al., 2002) се 
базира на два независими превода и обратен превод, одобрен от авторите на оригиналната версия. Данните са 
получени върху 2057 лица (пълни протоколи): 1695 юноши (14-18 години) и 362 студенти. Оригиналната 6-
факторна структура е потвърдена чрез експлораторен и конфирматорен факторен анализ. Резултатите дават 
основание и за замяна на един от оригиналните айтеми (от скалата Ментална неутрализация) с друга 
формулировка, използвана като допълнителен въпрос в процеса на апробацията. Оценката на вътрешната 
съгласуваност и времевата стабилност свидетелстват за приемливи равнища на надеждност. Валидността е 
оценена чрез: (а) връзки с друг инструмент за оценка на обсесивно-компулсивни симптоми (Ревизирана версия на 
Падуанския въпросник и (б) с конструкти, за които се прогнозират значими връзки с обсесиите и компулсиите: 
обсесивни/ирационални убеждения, потискане на мисли, нерешителност, безпокойства; тревожност и 
депресия. Обсъждат се разликите по пол и възраст, както и нормативните стойности. Получените резултати 
позволяват да се заключи, че като кратък и икономичен инструмент OCI–R е подходящ за използване в масова 
юношеска извадка; вкл. и за целите на скринингови проучвания. 

 
Abstract: The Bulgarian adaptation of Obsessive-Compulsive Inventory–Short Version (OCI-R, Foa et al., 2002) is based 
on two independent translations and backward translation which is approved by the authors of the original scale. The 
answers of 1695 adolescent (14-18 year old) and 362 undergraduate students were gathered. They were analyzed by exploratory 
factor analysis (tetrachoric correlation matrix, MINRES method) and confirmatory factor analysis (ML and DWLS methods; 
LISREL 8.72) and replicated the original 6-factors structure; however, there were arguments for replacing one of the Mental 
Neutralizing Subscale items. Bulgarian data had acceptable internal consistency and test-retest reliability. Bulgarian OCI-R 
validity was supported by measurement and structural models with other self-description scales for OCD symptoms (PI–WSUR ), 
obsessional beliefs (shortened OBQ-44), thought suppression (WBSI), worries (PSWQ), anxiety (STAI), indecisiveness (IS), 
and depression (CES-D). The paper discusses sex and age differences as well as the Bulgarian OCI-R adolescent norms. 
Results substantiate the use OCI-R as a screening tool in nonclinical adolescent samples. 

 
Обсесивно-компулсивният въпросник–ревизирана версия (Obsessive-Compulsive Inventory–Short 

Version, OCI-R [5] е популярен и широко използван съвременен инструмент за оценка на обсесиите и 
компулсиите, както в клинични, така и в масови извадки. Ревизираната 18-айтемна скала е съкратен 
вариант на изходния 42-айтемен въпросник [4] и се формирана от 6 компонента (от по три айтема) за 
оценка на основни обсесивно-компулсивни симптоми [2]: обсесии, компулсии за миене, проверяване, 
подреждане, трупане и ментална неутрализация. Ревизията е предприета с цел опростяване формàта на 
отговори и съкращаване на инструмента, с оглед на масовото му и икономично използване. Попълването 
на въпросника отнема средно 5 минути, като изследваното лице отговаря с помощта на 5-степенна 
Ликертова (0–4) скала относно степента на предизвикания от обсесивните мисли и компулсивното 
поведение дистрес. Налице са данни с възрастни за надеждността (вътрешна съгласуваност и тест-ретест) 
и валидността на инструмента, вкл. и за възможностите му да разграничава лицата с обсесивно-
компулсивно разстройство от тези с друг вид тревожно разстройство, както и от контролната неклинична 
група [5]. OCI-R е наложил се в практиката самоописателен инструмент за експресно изследване и 
неизменно присъства в съвременните обзори за оценка на проблема (напр. [7]). Целта на настоящия доклад 
е да представи българска адаптация на OCI-R в масова юношеска извадка. 

Метод 

Изследвани лица. Извадката включва общо 2057 лица (пълни протоколи): 1695 юноши (14–18 
години) и 362 студенти1. Студентската извадка (със средна възраст X=20,31; SD=2,37) е небалансирана по 
пол, с преобладаване на жените. Тъй като целта е адаптацията на OCI-R в юношеска възраст, оценката на 
структурата е извършена само върху тази възрастова група, без студентските протоколи. В юношеската 

                                                 
1 Поради краткия характер на скалата, броят на липсващите протоколи е относително малък и е 
предпочетен вариантът на тяхното отстраняване. Освен това анализът не показва тенденция за връзка 
между пропуските и вида на въпросите. От посочените 2057 протокола 1109 са събрани от автора, а 
останалите – 948 от студенти в магистърската програма по Детско-юношеска и училищна психология към 
СУ „Св. Климент Охридски”: Александра Джонова, Антонета Шишкова, Боряна Шишкова, Недялка 
Тюроленгова, Ралица Нанова-Христова и Росица Стоянова. Благодаря на всички колеги, помогнали за 
събирането на емпиричния материал. 
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извадка разпределението по пол е: 573 момчета, 1100 момичета и 22 непосочили. За балансиране на 
изследваните лица по пол по случен път са отстранени 527 протокола на момичета, като след 
отстраняването и на 22-та протокола с неотбелязан пол, обемът се редуцира до 1146 лица. Балансираната 
по пол извадка е използвана при оценка на структурата на скалата общо за момчетата и момичетата, както 
и за извеждане на общите норми. За оценка на нормите по пол – при момчетата и момичетата, са включени 
всички налични протоколи. 

Инструментариум. 

Обсесивно-компулсивен въпросник–ревизирана версия. Оригиналният вариант на OCI-R е 
предоставен от авторите. Българският превод е направен от Камелия Ханчева и Пламен Калчев – два 
независими варианта, дискутирани до постигане на съгласие. На следващия етап е направен обратен 
превод от Люба Бочева (психолог с дългогодишен професионален опит в САЩ), одобрен от авторите на 
оригиналната версия (лична кореспонденция с Д. Хупърт [J. Huppert], октомври 2009 г.). При подготовката 
на първоначалния вариант не са формулирани допълнителни („резервни”) айтеми, въпреки че подскалите 
са кратки – формирани само от по три признака, и проблемът дори само с един от тях крие риск от 
„дискредитиране” на оценката на дадения компонент (и като следствие и на общия бал). На един 
междинен етап обаче, поради потенциални проблеми с Неутрализация (вж. по-долу) са добавени три нови 
айтема. 

За оценка на валидността е използвана Ревизирана версия на Падуанския въпросник [13], [3], както 
и редица други самоописателни скали за оценка на конструкти, с очаквани значими връзки с обсесивно-
компулсивните феномени – за ирационални/обсесивни убеждения (Obsessional Beliefs Questionnaire, 
OBQ-44 [14], потискане на мисли (White Bear Suppression Inventory [11], тревожност (българската версия 
на въпросника на Спилбъргър за тревожност-черта) [1], безпокойства (Penn State Worry Questionnaire, 
PSWQ [9], депресия (Center for Epidemiologic Studies Depression Scale, CES-D [12] и нерешителност, 
(Indecisiveness Scale, IS [6], част от които също са в процес на адаптация с български юноши. 

Процедура. Изследването се провежда групово и анонимно в рамките на една сесия (учебен час) в 
класната стая или аудиторията. По желание изследваните лица попълват личeн код върху листа за 
отговори, чрез който могат да получат персонална информация за резултата. 

Резултати и обсъждане 

Факторен анализ. Структурата на 18-те айтеми e изследвана с помощта на експлораторен и 
конфирматорен факторен анализ. 

Експлораторният анализ е извършен в два варианта: (1) на база полихорични корелации (с оглед 
на характера на скалата за отговори), по метода на минималните остатъци (MINimum RESiduals – MINRES), 
устойчив към нарушения в нормалното разпределение, с помощта на LISREL 8.72. [8] и (2) анализ на 
главните компоненти и Пирсъновата корелационна матрица. Ротацията на факторите и в двата случая е 
извършена по Варимакс и Промакс. С оглед на характера на скалата за отговорите, резултатите по 
MINRES имат предимство. 

Експлораторното изследване върху балансираната по пол извадка (N=1146) извлича 6 фактора при 
използване на възможно най-либералния критерий за броя на факторите (eugenvalue>1, 65,9% обяснена 
дисперсия). Таблица 1. представя факторната матрица по MINRES и метода на главните компоненти. 

Получените резултати изцяло възпроизвеждат оригиналната структура, като и 6-те фактора се 
формират от предназначените за тях айтеми. Данните свидетелстват също така за „чисто” факторно 
решение – високи тегла по оценявания фактор и ниски – по останалите. Примерни айтеми: 

1. Първият, най-голям фактор в юношеската неклинична извадка е Подреждане, напр. „Ставам 
напрегнат и неспокоен, ако предметите не са подредени както трябва.” 

2. Вторият фактор е Обсесии (обсесивни мисли), напр. „Разстройвам се от неприятни мисли, които 
нахлуват в главата ми, без да ги желая.” 

3. Третият – Миене, напр. „Понякога си налагам да се мия и чистя, само защото имам чувството, че 
съм се измърсил и мога да се заразя от нещо.” 

4. Четвъртият – Трупане, напр. „Пазя толкова много стари и безполезни неща, че ми пречат.” 
5. Петият – Проверяване, напр. „След като съм спрял крана на газта/на водата, изключил съм 

печката, изгасил съм лампите, проверявам отново по няколко пъти дали всичко е наред.” 
6. Шестият, най-малък фактор – Неутрализация, напр. „Чувствам, че трябва да си повтарям 

определени числа.” 
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Таблица 1. Факторни тегла на айтемите от OCI-R в българска юношеска извадка (N=1146, 
стандартизирано решение, Варимакс ротация). С получерен шрифт са представени теглата, получени 
по метода на минималните остатъци (MINRES) въз основа на полихоричните корелации, до тях – чрез 
метода на главните компоненти и Пирсъновата корелационна матрица (в курсив – теглата от 
конфирматорния факторен анализ, вж. по-долу) 

№ Подреждане Обсесии Миене Трупане Проверяване Неутрализация 

 3 0.74 0.81 0.77 0.16 0.12 –  0.20 0.13 –  0.14 0.09 –  0.16 0.14 –  0.15 0.16 –  
 15 0.75 0.80 0,79 0.09 0.06 –  0.26 0.21 –  0.16 0.12 –  0.15 0.11 –  0.16 0.15 –  
 9 0.62 0.70 0,71 0.21 0.18 –  0.24 0.20 –  0.18 0.15 –  0.14 0.11 –  0.16 0.16 –  
 12 0.18 0.17 –  0.78 0.82 0,78 0.18 0.17 –  0.16 0.11 –  0.12 0.12 –  0.07 0.04 –  
 18 0.16 0.14 –  0.75 0.79 0,81 0.18 0.16 – 0.21 0.15 – 0.19 0.19 – 0.10 0.08 –  
 6 0.11 0.05 –  0.58 0.72 0.63 0.11 0.06 – 0.27 0.20 – 0.08 0.04 – 0.25 0.26 –  
 11 0.23 0.19 –  0.19 0.15 – 0.63 0.74 0.68 0.11 0.09 – 0.22 0.19 – 0.11 0.02 –  
 17 0.26 0.21 –  0.13 0.07 –  0.66 0.73 0.74 0.16 0.13 –  0.23 0.20 –  0.17 0.15 –  
 5 0.23 0.12 –  0.21 0.17 –  0.54 0.69 0.60 0.11 0.06 –  0.11 0.04 –  0.22 0.26 –  
 7 0.08 0.04 –  0.15 0.12 –  0.18 0.18 –  0.77 0.79 0.69 0.12 0.11 –  0.12 0.14 –  
 1 0.19 0.17 –  0.16 0.10 –  0.01 -0.07 –  0.61 0.78 0.57 0.12 0.10 –  0.05 0.05 –  
 13 0.17 0.14 –  0.26 0.25 –  0.23 0.25 –  0.56 0.66 0.70 0.15 0.11 –  0.03 0.01 –  
 8 0.14 0.08 –  0.12 0.10 –  0.19 0.15 –  0.13 0.08 –  0.75 0.85 0.72 0.07 0.06 –  
 14 0.16 0.10 –  0.14 0.11 – 0.25 0.22 – 0.17 0.13 – 0.74 0.79 0.79 0.18 0.17 –  
 2 0.38 0.39 –  0.22 0.19 –  0.08 0.04 –  0.21 0.18 –  0.45 0.54 0.57 0.12 0.10 –  
 10 0.19 0.08 –  0.18 0.12 –  0.19 0.16 –  0.06 0.03 – 0.13 0.09 –  0.94 0.85 0.68 
 4 0.34 0.21 –  0.14 0.05 –  0.23 0.07 –  0.12 0.07 –  0.70 0.13 –  0.45 0.74 0.61 
 16 0.26 0.21 –  0.22 0.23 –  0.22 0.21 –  0.17 0.15 –  0.16 0.06 –  0.33 0.45 0.53 

Конфирматорният факторен анализ е осъществен върху същата извадка, тъй като моделът на 
данните в достатъчно степен е предварително обоснован. Анализът е извършен по метода на максималната 
вероятност (maximum likehood – ML), чрез LISREL 8.72 [8]2. Индексите на модела свидетелстват за 
приемлива степен на съответствие с емпиричната матрица: χ2

(120)=503,52; RMSEA=0,053; GFI=0,95; 
AGFI=0,93; CFI=0,97; NNFI=0,97 (по-висока 
дори от получената в оригиналното 
изследване с възрастни [5]. Стандартизира-
ните факторни тегла са представени на 
таблица 1.). 

Резултатите от факторните анализи 
могат да се определят като задоволителни, 
но теглата на айтемите по шестия, най-
малък фактор Неутрализация сигнализират 
за потенциални проблеми с надеждността 
(вж. по-долу). 

На следващия етап измервателният 
модел от конфирматорния анализ е 
преобразуван в йерархичен с фактор от 
втори ред, т.е. вместо свободни (неанализи-
рани) ковариации между компонентите на 
OCI-R, те са представени като първични 
фактори, детерминирани от по-общ фактор 
„Обсесии и компулсии”. Подобен анализ 
позволява, от една страна, допълнително да 
се оценят отношенията между компонен-
тите на OCI-R, а от друга – би обосновал 
използването на общия показател за 
приложни и изследователски цели. Стандар-
тизираното решение на йерархичния модел 
в балансираната по пол извадка (N=1146) 
(фигура 1.) показва, че от „компулсивните” 
първични фактори, Миене е с най-високо 

                                                 
2 Анализът е извършен и по метода на максималната вероятност, устойчив към нарушения на нормалното 
разпределение (Robust maximum likehood – RML), като в този случай индексите за степен на съответстиве са дори с 
по-високи стойности.  

 
Фигура 1. Йерархични измервателен модела на българската 
версия на OCI-R с фактор от втори ред (N=1146) 

Забележка: с цел графично опростяване на фигурата не са 
представени теглата на емпиричните индикатори (айтемите) 
(за стойностите вж. таблица 1.). 
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тегло по вторичния фактор (с 65% обяснена дисперсия); за сравнение Трупане е по-слаб индикатор за 
„Обсесии и компулсии”, който обяснява в по-малка степен (44%) този тип компулсивни действия. 

Инвариантността на факторното решение по пол е оценена чрез LISREL 8.72 по три параметъра: 
(1) факторните тегла на айтемите (значими разлики се проявяват само при три айтема); (2) факторните 
тегла на първичните фактори по вторичния фактор (без значими различия по пол) и (3) равнището на 
първичните фактори (подчертани разлики, в полза на момичетата, са налице по Обсесии и Трупане; по-
слабо изразени – по Подреждане и Миене, като различия отсъстват по Проверяване и Неутрализация 

НАДЕЖДНОСТ 

Вътрешна съгласуваност. Коефициентите на вътрешна съгласуваност – стойностите на α на 
Кронбах, общо и по пол, заедно със средното равнище на интеркорелации, са представени на таблица 2. 
Резултатите свидетелстват за приемливи стойности на вътрешна съгласуваност (с оглед на малкия брой 
айтеми), с изключение на стойностите при Неутрализация – проблем, който е обсъден по-долу. 

Таблица 2. Вътрешна съгласуваност (α на Кронбах и средно равнище на корелации между айтемите 
rmean) на компонентите и общия показател на българската версия на OCI-R в юношеска извадка 

СКАЛИ  
Общо 

N=1146  
Момчета 

N=573 
Момичета 

N=1100 

 Обсесии 
α 0,78 0,76 0,78 

rmean 0,54 0,51 0,55 

 Миене 
α 0,71 0,69 0,71 

rmean 0,45 0,43 0,45 

 Проверяване 
α 0,72 0,70 0,76 

rmean 0,47 0,44 0,51 

 Подреждане 
α 0,80 0,76 0,82 

rmean 0,57 0,52 0,61 

 Трупане 
α 0,69 0,66 0,70 

rmean 0,43 0,39 0,44 

 Неутрализация 
α 0,59 0,60 0,56 

rmean 0,35 0,35 0,34 

 ОБЩ БАЛ 
α 0,88 0,88 0,87 

rmean 0,28 0,29 0,28 

Забележка: Тъй като за балансиране на извадката по пол по случаен път са отстранени 527 протокола на момичета, 
надеждността общо за момчетата и момичетата е изчислена върху 1146 лица. 

Тест-ретест надеждност. Данни за тест-ретест надеждността са получени върху малки извадки от 
студенти, с преобладаващо участие на жени, през интервал от 1–2 седмици и 6 месеца. Данните на таблица 
3. очаквано свидетелстват за по-високо равнище на тест-ретест надеждност след по-краткия времеви 
интервал и – за понижаване след по-дългия период на повторното изследване (от друга страна, периодът 
от 6 месеца е прекалено дълъг и резултатите вероятно отразяват не само тест-ретест надеждността, но и 
стабилността на оценяваните конструкти). 

Таблица 3. Тест-ретест надеждност (r на Пирсън) 
на компонентите и общия бал на OCI-R 

СКАЛИ 

Времеви интервал 

1–2 
седмици 

N=36 

6 месеца 
N=49 

Обсесии 0,85 0,62 

Миене 0,92 0,48 

Проверяване 0,86 0,66 

Подреждане 0,79 0,62 

Трупане 0,82 0,58 

Неутрализация 0,70 0,63 

OCI-R – общ бал 0,90 0,67 
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Проблемът с подскалата Неутрализация. Както беше посочено, данните свидетелстват за по-
ниско равнище на надеждност (таблица 2.) – резултат, който съответства и на резултатите от оригиналното 
изследване [5]3. Независимо от възможните причини обаче ниското равнище на надеждност повишава 
стандартната грешка на измерване и затруднява интерпретацията на индивидуалния резултата. Ето защо, 
на един междинен етап от изследването са добавени три айтема, с цел замяна на някои от „неработещите” 
признаци. Данните от факторните анализи с допълнителните айтеми (с 948 ученици от 8.–11. клас 353 
момчета, 581 момичета и 14 непосочили) показват преимуществото на един от добавените айтеми „Налага 
се да си повтарям определени неща (напр. думи, изрази или числа), за да се чувствам по-спокоен и да се 
освободя от лошите си предчувствия.” (в сравнение с оригиналния „Чувствам, че има добри и лоши 
числа.”); след замяната вътрешната съгласуваност нараства на α=0,65. 

ВАЛИДНОСТ 

1. Връзки с Ревизирана версия на Падуанския въпросник [13]; [3]. Падуанският въпросник (PI) е 
един от най-популярните самоописателни инструменти за оценка на обсесиите и компулсии. Българката 
адаптация в юношеска възраст (непубликувани данни) е осъществена върху 1686 ученици от 9.–11. клас на 
няколко етапа. Окончателният вариант „интегрира” резултатите от двете основни ревизии на Падуанския 
въпросник (PI–WSUR, [3] и PI–R [10]) като разграничава 6 компонента: Руминации („предъвкване” на 
безпокоящи мисли), Обсесии за причиняване на вреда, Обсесии за загуба на контрол върху импулсите, 
Заразяване, Проверяване и Обличане/подреждане (общо 39 айтема). На практика българската версия на 
Падуанския въпросник възпроизвежда петте фактора от Вашингтонската ревизия (PI–WSUR [3]), но с по-
малък брой айтеми, като включва и руминациите като допълнителен компонент4. Тъй като в настоящото 
изложение не е възможно да се обоснове българската структура на Падуанския въпросник, а от друга 
страна, Вашингтонската ревизия на скалата е широко използвана, за целите на сравнителния анализ по-
долу са дадени корелациите на компонентите на OCI-R с компонентите на Падуанския въпросник, 
формирани според разпределението на айтемите от Вашингтонската ревизия (PI–WSUR), заедно със 
скалата за руминации (този вариант е означен като PI–49: 39-те айтема от PI–WSUR + 10 айтема за 
Руминации). Данните на таблица 4. подкрепят конвергентната валидност на OCI-R: най-силни връзки са 
налице между „кореспониращите” скали: Обсесии/Руминации, Миене/Заразяване и Проверяване/-
Проверяване. OCI-R не оценява по-специфични обсесии за нанасяне на вреда или за загуба на контрол 
върху импулсите (от Падуанския въпросник), но те очаквано корелират по-силно с Обсесии (от OCI-R). От 
друга страна, Падуанският въпросник не оценява компулсии, свързани с трупане, ментална неутрализация 
и подреждане, част от OCI-R (макар в последния случай да е налице частично припокриване с 
Обличане/подреждане), което обяснява и по-слабите връзки. Корелацията на общия бал (0,79) също може 
да се определи като задоволителна. 

Таблица 4. Корелации (r на Пирсън) между компонентите и общия бал на OCI-R и компонентите 
на Вашингтонската ревизия на Падуанския въпросник + скала за руминации (N=665) 

 
Руминации 

Обсесии за 
вреда 

Обс. за загуба 
на контрол 

Заразяване Проверяване
Обличане 

/подреждане 
Общ бал 

 PI-49 

Обсесии 0,74* 0,51* 0,48* 0,38* 0,40* 0,37* 0,66* 

Миене 0,43* 0,39* 0,26* 0,74* 0,47* 0,38* 0,64* 

Проверяване 0,47* 0,40* 0,20* 0,43* 0,74* 0,41* 0,60* 

Подреждане 0,39* 0,33* 0,27* 0,36* 0,44* 0,51* 0,50* 

Трупане 0,45* 0,31* 0,31* 0,31* 0,38* 0,30* 0,47* 

Неутрализация 0,45** 0,40* 0,38* 0,34* 0,38* 0,37* 0,52* 

Общ бал OCI-R 0,69* 0,5* 0,44* 0,59* 0,65* 0,54* 0,79* 

                                                 
3 Според авторите при хората, които не страдат от обсесивно-компулсивно разстройство, подобен тип 
ментални ритуали се проявяват рядко и съответно по-ниските стойности на α биха могли да се дължат на 
ограниченото разсейване на данните, а не на структурни дефекти при конструирането на скалата [4, p. 
208]. 
4 Айтемите за увреден ментален контрол (руминации) са отстранени предварително от PI–WSUR на базата 
на експертна оценка на съдържанието (поради очакваната обща дисперсия с „реалистичните” 
безпокойства). В българската юношеска извадка (непубликуване данни) обаче те стабилно формират 
отделен компонент, извличан при всички факторни анализи. „Руминации” е идентифициран и в другата 
основна ревизия на Падуанския въпросник [10]. 
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Забележки: 
 (а) с PI–49 е означена версия на Падуанския въпросник, включваща 5-те фактора от Вашингтонската 
ревизия (PI–WSUR: 39 айтема) + отделен фактор Руминации (10 айтема); 
 (б) * p<0,01, на база единични тестове. 

На следващия етап, с помощта на конфирматорен анализ са тествани два модела за 
взаимоотношенията на компонентите от двете скали в качеството им на емпирични индикатори: в Модел 
А се дефинират два латентни фактора – обсесии и компулсии5, а в Модел Б всеки от компонентите е 
натоварен върху собствената скала, дефинирана като латентна променлива. Стандартизираното решение 
на двата модела е представено на фигура 2. 

 
И в двата модела са направени допълнителни корекции, на базата на модификационните индекси, за 

подобряване стойността на степента на съответствие – освободени за оценка са значими ковариации на 
необяснената дисперсия на част от емпиричните индикатори (означени с дъги в лявата част на модела). 
В термините на структурното моделиране това означава, че латентните фактори не могат да обяснят 
изцяло връзката между съответните емпирични индикатори (напр. между Миене (OCI-R) и Заразяване 
(PI-R)). Подобен резултат очевидно може да се обясни от гледна точка на съдържанието на оценяваните 
конструкти. 

Тъй като двата модела не са производни един от друг, за сравнението им са използвани индексите за 
недериватни модели: стойностите на AIC, CAIC и ECVI за модели А и Б са съответно: 459,52/318,63; 
613,51/478,13 и 0,69/0,48. Тъй като и в трите случая предпочитание получава моделът с по-ниски 
стойности, данните свидетелстват в полза на Модел Б. От тази гледна точка има основание да се заключи, 
че OCI-R и PI-R оценяват силно корелирани (и частично припокриващи се), но не и идентични конструкти. 
 

 
Фигура 2. Два измервателни модела на връзките между OCI-R и PI-49 с компонентите на скалите, 
дефинирани като емпирични индикатори (N=665) 

                                                 
5 При оценката на този модел трябва да се има предвид, че Заразяване от Падуанския въпросник не е 
„чист” компулсивен фактор, тъй като съдържа айтеми както за безпокойства относно заразяване/замърся-
ване (обсесии), така и за ритуали/действия на миене и чистене (компулсии) (на практика той се означава и 
като Обсесии за заразяване и компулсии за миене [3] и като Миене [10]. Ето защо, при оценката на 
структурата на Падуанския въпросник (Модел А) е тествана корекция, при която Заразяване е натоварен и 
по „Обсесии”, но тя не води до значима редукция в стойността на χ2, т.е. не подобрява степента на 
съответствие с емпиричната матрица. 
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2. Връзки с Въпросника за обсесивни убеждения (Obsessional Beliefs Questionnaire, OBQ-44, [14]). 

Инструментът оценява преимуществено когнитивни конструкти, свързани с развитието на обсесивно-
компулсивни симптоми. Българската версия (непубликуванr резултати) е конструирана върху извадка от 
601 ученика от 8.–11. клас с помощта на експлораторен и конфирматорен анализ, данните от които 
свидетелстват в полза на 4-факторно решение, с редуциран брой айтеми: (1) Перфекционизъм (8 айтема, 
напр. „Дори и дребните грешки правят работата незавършена.”); (2) Значение/контрол върху мислите 
(7 айтема, напр. „Ако ми идват наум гадни мисли, значи съм ужасен човек.”, „Ако не контролирам 
мислите си, ще бъда наказан.”; (3) Свръхотговорност (8 айтема, напр. „За мен, да не успея да предотвратя 
нещастие, е толкова лошо колкото и да го причиня.” и (4) Надценяване на опасността (4 айтема, напр. 
„Дори всекидневните неща в живота ми са изпълнени с рискове.”. По-долу е представени структурен 
(path) модел, с дефиниране на компонентите на OCI-R като зависими променливи, регресиращи върху 
обсесивните убеждения и с медиаторна роля на обсесиите. Стандартизираното решение, получено чрез 
LISREL 8.72., след отстраняване на незначимите пътеки е показано на фигура 3 (дъгите в дясната част 
означават освободената значима коовариация на необяснената дисперсия на зависимите променливи). 

 
Представеният модел е само един от възможните и причинни ефекти не могат да бъдат доказани 

чрез данни от корелационен тип, като разграничаването на зависимите и независимите променливи се 
основава на теоретичните представи за оценяваните конструкти. Без да се коментират в детайли 
получените резултати, те показват, че придаването на особено значение на наличието на определени мисли 
и необходимостта от контрол върху тях, заедно с надценяването на възможната опасност влияят 
индиректно върху компулсиите – чрез медиаторната роля на обсесиите, т.е. правят по-вероятна появата на 
натрапливи мисли, които на свой ред са предпоставка за компулсии; за сравнение перфекционизмът и 
свръхотговорността са само с директни ефекти върху компулсивните действия. 

 

 
Забележка: : – – – p<0,05; ––––– p<0,01. 

Фигура 3. Структурен модел на равнище наблюдавани променливи за ефектите на обсесивните 
убеждения върху компонентите на OCI-R с медиаторна роля на обсесиите (стандартизирано решение, 
N=351) 

 
3. Връзки с други променливи. Таблица 5. обобщава корелациите на компонентите и общия 

показател за OCI-R с други променливи, с които от съдържателна гледна точка може да се очаква наличие 
на значима връзка6. 

                                                 
6 С изключение на STAI, останалите скали също са на различни етапи на апробация в юношеска възраст, с 
натрупани значителни масиви от данни, които свидетелстват за многомерния характер на конструктите 
(непубликувани резултати). Представените тук данни обаче се ограничават с общите показатели. 
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Таблица 5. Корелации (r на Пирсън) на компонентите и общия бал на OCI-R със скали 
за безпокойства, потискане на мисли, тревожност, депресия и нерешителност 

 
PSWQ
N=971 

WBSI 
N=785 

STAY 
N=268 

CES-D
N=140 

IS 
N=184 

Обсесии 0,61** 0,70** 0,63**  0,58** 0,49** 

Миене 0,36** 0,36** 0,29**  0,20*  0,23** 

Проверяване 0,43** 0,36** 0,24**  0,21*  0,30** 

Подреждане 0,41** 0,41** 0,34** 0,06 0,18* 

Трупане 0,36** 0,37** 0,39**  0,31**  0,38** 

Неутрализация 0,32** 0,32** 0,21**  0,31**  0,24** 

Общ бал  0,60** 0,61** 0,50**  0,50**  0,42** 

Забележки: 
 (а) PSWQ – Penn State Worry Questionnaire [9]; WBSI – White Bear Suppression Inventory [11]; STAI – 
българската версия на въпросника на Спилбъргър за тревожност-черта [1]; CES-D – Center for 
Epidemiologic Studies Depression Scale [12]; IS – Indecisiveness Scale [6]; 
 (б) * p<0,05; p<0,01 на база единични тестове. 
 

Без да се обсъждат в детайли получените резултати, те са по посока на прогнозите, с очаквана най-
силна връзка на Обсесии (от OCI-R) с „външните” променливи. 

РАЗЛИКИ ПО ПОЛ И КЛАС. НОРМИ 

Резултатите от серията двуфакторни дисперсионни анализи (пол х клас) свидетелстват за: (а) 
значими ефекти на пола по отношение на общия бал, Обсесии, Миене, Проверяване, Подреждане и 
Трупане (без значима разлика по Неутрализация; (б) отсъствие на значими ефекти на класа, с 
изключение на Трупане (p=0,013); (в) незначимо взаимодействие на пол х клас. 

Въпреки статистически значими разлики, размерът на ефекта на пола, изчислен чрез η2, показва не 
повече от 4,4% обяснена дисперсия при най-големите стойности на F-критерия (Обсесии и Трупане). 
Размерът на ефекта по пол, изчислен чрез d на Коен също свидетелства, че най-големите разлики (в полза 
на момичетата) се отнасят до Обсесии и Трупане (0,42 и 0,40), докато по останалите компоненти са в 
интервала на „малките” стойности (до 0,20). Разликите по пол, основани на суровия бал, принципно 
възпроизвеждат различията на равнище латентни променливи (от конфирматорния анализ). Нормативните 
стойности по пол на този етап се базират на данните за 573 момчета и 1100 момичета, а общите норми – 
върху балансираната по пол извадка от 1146 лица. 

 
В заключение: получените резултати позволяват да се оцени положително перспективата за 

използване на OCI-R като експресен и икономичен инструмент за оценка на обсесивно-компулсивни 
феномени в масова юношеска неклинична извадка. На този етап се препоръчва употребата на 19-айтемния 
вариант, като с натрупване на допълнителни данни бъде заменен „проблемният” айтем 16 от оригиналната 
версия. От съществено значение също така е валидизирането на скалата в клинична извадка, за оценка на 
сензитивността, специфичността, положителната и отрицателна прогностична сила. 
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МЕТОДИ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ ИЗМЕНЕНИТЕ СЪСТОЯНИЯ НА 

СЪЗНАНИЕТО: ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ 
 

ГЕННАДИЙ МАКЛАКОВ 
Държавна авиационна академия на Украйна 

 
Резюме: В настоящата статия се прави критичен анализ на съществуващите методи за регистрация на 
измененото състояние на съзнанието (ИСС). Разглеждат се радиоелектронните, физическите и 
лингвистичните методи за регистрация на ИСС. Прави се анализ на възможността за използване метода за 
газоразрядна визуализация. Привежда се описание на разработения от автора ентропийно – информационнен 
метод. 
 
Abstract: This article makes a critical analysis of existing altered states of consciousness (ASC) registration methods. 
Existing psychophysiological, radioelectronic, physical and linguistic ASC are analysis. The possibility of discharge 
visualization methods usage for AC registration is considered. The description of author’s entropy-informational method is 
given. 

 
Въведение 
 
В съвременната наука за съзнанието все повече се акцентира върху изучаването на теоретичната 

основа на измененото състояние на съзнанието (ИСС) и нейните приложни аспекти. Както е известно, 
ИСС възникват при въздействие върху личността на човек, чието съзнание е в обикновено състояние, 
посредством различни фактори: стресови, афектогенни ситуации; сензорна депривация; интоксикации 
(психеделични феномени, халюцинации на фона на висока температура и др.); хипервентилация или, 
напротив, продължително задържане на дишането; остри невротични и психотични заболявания; 
когнитивно-конфликтни ситуации, изваждащи съзнанието на субекта от обикновените форми на 
категоризация; в хипноза и медитация и др. 

Практическите аспекти на изследванията в областта на ИСС са особено привлекателни както за 
работещите в сфери, където познаването на съвременната наука за съзнанието може да изиграе ключова 
роля (например психология, психотерапия, психиатрия, бизнес и др.), така и за неспециалистите, 
интересуващи се от проблемите на ИСС във всекидневието (например в рамките на личностното 
израстване и духовното развитие). Проведените от нас изследвания дават основание да се предположи с 
голяма степен на вероятност възникването на ИСС у авиационните специалисти в екстремални ситуации. 

Проблемът ИСС се разработва не само в общата психология и психологията на личността, но също 
и в психиатрията, клиничната психология и трансперсоналната психология. ИСС е област на изследвания, 
обединяващи усилията на десетки науки — от генетиката до филологията. При това всяка научна 
дисциплина разглежда свой собствен аспект на ИСС, което затруднява изграждането на единна теоретична 
база и в частност – приложните изследвания в такава важна област като разработването на обективни 
методи за регистриране на ИСС. Под термина «регистрация на ИСС» ще разбираме регистрация 
(измерване на параметрите) на съответните корелати, адекватно характеризиращи състоянието на човека 
при ИСС. 

Най-широко разпространение при изучаване на ИСС са получили методите за регистриране на ИСС 
с помощта на психофизиологически корелати: електроенцефалография (ЕЕГ), предизвикани потенциали 
(ПП), електрокардиография (ЕКГ) и др. 

Като методи за регистриране на ИСС най-често се използват експериментално-психологическите 
методи за изследване на съзнанието, но самите те все още са разработени ограничено, макар в тази област 
вече да се забелязват определени стъпки към решаване на проблема. 

Както показва анализът на научните публикации по проблемите на ИСС, методите за регистриране 
на ИСС с помощта на психофизиологически корелати си остава слабо изучена област, неизвестна за много 
практикуващи психолози. Ефективното използване на такива методи на практика изисква добри 
професионални знания в областта на медицината, биофизиката, радиоелектрониката и т.н., което 
ограничава и практическото им приложение. Многогодишният опит на автора на тази статия, почерпен 
чрез изследванията, извършвани в Медицинската академия на Украйна, позволява да се идентифицират 
редица нови ефективни методи за регистриране на ИСС. Бяха разработени и преминаха апробация нови 
методи за регистриране на ИСС. Става дума за използване на така наречените физико-радиоелектронни 
корелати на ИСС. Изследвания в тази област се провеждаха в различни научни учреждения на бившия 
Съветски съюз. Публикациите на тази тематика са малобройни, публикувани предимно във ведомствена 
литратура и затова може да се предположи, че не са получили широка популярност. 
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В методологията за изследване на ИСС доминират главно психологически и психофизиологически 
методи. Физико-радиоелектронни методи (ФРМ) практически не са известни на психолозите. Затова в 
статията по-нататък е поставен акцент именно върху тези методи. 

Ще направим опит да обобщим методите за изследвания и да въведем съответна класификация на 
методите и средствата за регистрация на ИСС. Предвид ограничения размер на статията много методи са 
разгледани фрагментарно, но са посочени съответни литературни източници, където те са представени по-
детайлно. 

Методология. За описание на ИСС сме използвали класическото определение на А. Лудвиг, според 
което ИСС са «всякакви психически състояния, индуцирани от физиологически, психологически или 
фармакологически събития и агенти от различно естество, които се разпознават от субекта или от външни 
наблюдатели и представляват съществени отклонения в субективните преживявания или в психическото 
функциониране от определени генерализирани за дадения субект норми в състояние на активно 
бодърстване» (Ludwig, 1966). 

За анализ на съществуващите методи за регистрация на ИСС и създаване на съответна 
класификация на методите за това приемаме следните положения: 

1) Съгласно теоремата на Гьодел за непълнотата [1] системата не може да изучава друга система, 
организирана по-сложно от нея. Приложено към анализа на ИСС това означава, че мозъкът е толкова 
неизмеримо сложен, че днес нямаме никакъв шанс да узнаем как той функционира. 

 2) Изхождайки от огромната сложност на изследванията и отсъствието на теоретични предпоставки 
за организация изучаването на мозъчните процеси, закономерностите на етиологията, структурата и 
динамиката на ИСС, за регистриране на ИСС, днес е възможно да използваме само фиксирането на 
съответните корелати на ИСС (регистрация на косвените показатели). 

3) Психиката и соматиката са тясно свързани. Всяко изменение на психическите функции намира 
съответно отражение в изменение на функционирането както на отделни подсистеми, така и на организма 
като цяло. Това положение означава, че за регистриране на ИСС може да бъдат измервани показателите от 
функционирането на човешкия организъм като саморегулираща се (адаптивна) кибернетична система. 

Класификация на методите за изследване на ИСС. Анализът на публикации от много автори от 
различни страни и собствените ми изследвания дават основание да се направи следната класификация на 
методите за регистриране на ИСС: 

1) Метод на психодиагностичните тестове. 
2) Психофизиологически методи. 
3) Психосемантически методи. 
4) Физико-радиоелектронни методи (ФРМ). 
5) Статистическо-информационни методи. 
 Следва да се подчертае, че класификацията няма ясно определени граници и не претендира за 

пълнота. Някои методи са специално отделени в отделни позици, за да се подчертае тяхната важност. 
Да разгледаме отделните методи по-подробно. 
Метод на психодиагностичните тестове. Една от първите разработки в това направление са 

изследванията на Дитрих [2]. В началото на 80-те години научен колектив под негово ръководство 
провежда междукултурно изследване на ИСС, за което е съставен специален психодиагностичен 
въпросник за изучаване как се проявяват ИСС: Standardized Psychometric Assessment of Altered States of 
Consciousness. През 1981 г. този въпросник се превежда на основните европейски езици. Факторизация на 
скалата на въпросника позволява да се разграничат 3 самостоятелни фактора, описващи ИСС: първият е 
свързан с изменението на зрителните възприятия, вторият получава названието "страх от разпад на 
личността", а третият е свързан с преживявания за разтваряне в околния свят и е наречен "океанско 
чувство" (известен още като "космическо съзнание", "нирвана") [2]. Методът на психодиагностическите 
тестове намира ограничено приложение, тъй като не предлага възможност за непосредствено регистриране 
на състоянието на респондента в ИСС. Като правило този метод може да се използва за анализ на слабо 
изявени ИСС. 

Психофизиологически методи. В тази съвкупност от методи ще разграничим две подмножества: 
методи на психофизиологическите корелати на класическата медицина и методи на 
психофизиологическите корелати на «нетрадиционната» медицина. 

Методи на психофизиологическите корелати на класическата медицина. За изследване на ИСС 
се използват ЕЕГ, ПП, ЕКГ, реоенцефалография и др. По принцип е възможно използването и на по-
съвършени методики: позитронна емисионна томография, структурна томография на основата на ядрено-
магнитен резонанс (ЯМР-томография), функционалная томография също на основата ЯМР и др. 
Оборудоването за такива изследвания обаче е много скъпо, което съществено затруднява широкото им 
приложение. За регистриране на ИСС най-често се обръщаме към методи, предвиждащи изследване на 
електрическата активност на мозъка в диапазоните както на ЕЕГ, така и на свръхбавните процеси (метод 
на ПП). При ЕЕГ-изследвания са открити закономерни корелати преимуществено в челните части на двете 
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мозъчни полукълба [3, 4]. При изследванията по метода на предизвиканите потенциали са отбелязани 
изменения в електрическата активност на мозъка, предимно компоненти Р300, проявяващи тенденция към 
корелация със стадиите на преминаваните ИСС [5]. 

Налага се да обърнем внимание на факта, че характеристиките на мозъчната активност при ИСС са 
разнородни и противоречиви. Според мнението на Наталия Бехтерева (Институт мозга Российской 
академии наук) е целесъобразно да се разглежда ИСС като особен модус на дейността на мозъка като цяло. 
Във връзка с това са много благодатни изводите на Н. Бехтерева и съавторите ѝ за «висока генерализирана 
реактивност» на мозъка в онто- и филогенезата [3]. 

В настоящия момент нещата в областта на изучаването на психофизиологическите корелати на ИСС 
се характеризират с известна парадоксалност. От една страна е натрупан обемен материал, доста пълно 
представящ всички основни типове и видове ИСС. От друга страна обаче не са разграничени никакви 
специфични за ИСС модели на мозъчна активност и още по-малко – електрически вълни от особен тип. 
Дори нещо повече: немногобройните отбелязани закономерности проявяват тенденция към намаляване на 
мозъчната активност при усилване дълбочината на ИСС [5]. Като пример можем да приведем 
противоречията, възникващи при изследвания по метода на предизвиканите потенциали. Както е известно 
вълната Р300 е свързана с когнитивните функции. Оттук възниква въпросът: следва ли появата на вълната 
Р300 да се приема като резултат от особени когнитивни процеси (или насочени към тях), или като признак 
на готовност за активна съзнателна дейност след «почивката», дадена от ИСС [6]. 

Формулировката на въпроса е съществена и за подхода към по-широк теоретико-методологически 
въпрос: какво всъщност е ИСС преди всичко – просто разреждане, особено измерение на съзнанието или 
страничен продукт на по-съществени процеси? 

Като психофизиологически корелат на ИСС е възможно да се използва вариационната пулсометрия 
(ВП) [7]. Същността на метода се състои в анализа на R-R интервалите на ЕКГ със специални 
математически методи. Като отчитаме, че върху продължителността на кардиоинтервалите съществено 
влияят мозъчните структури, свързани с емоционалните центрове, методът се оказва много перспективен 
за изследване на ИСС. Най-голямо приложение той намира в космонавтиката и авиацията, където са 
особено високи изискванията към информативността на използваните методи за диагностика на 
физиологическите и психологическите състояния на човека и прогнозирането на неговото поведение в 
екстремални условия [8]. Към недостатъците на метода можем да отнесем необходимостта от получаване 
на доста голяма извадка (за надеждна диагностика на ИСС) и продължителната математическа обработка, 
което затруднява използването на метода в оперативната диагностика. Друг съществен недостатък на 
метода ВП е неотчитането на процесите на хемодинамиката на организма, макар че е добре известно колко 
съществено влияе ИСС върху вискозитета на кръвта и специално върху скоростта на утаяване на 
еритроцитите. Тази скорост се променя в изключително широки граници – от 64 до 215%, в зависимост от 
равнището на ИСС. (Е. Бондаренко,1993; Г. Маклаков, 1996). 

Методи на психофизиологическите корелати на «нетрадиционната» медицина. Към тази група 
методи се отнасят методите на регистрация на кожногалваничната реакция (КГР) в различни 
модификации, газоразрядната визуализация (ГРВ) и др. Най-голям интерес за регистриране на ИСС 
представлява методът ГРВ в модификацията на К. Коротков. Имайки предвид перспективността на този 
метод, ще го разгледаме по-подробно. През 1982 г. руският учен Наркевич-Иодко открива способа за 
фотографиране светенето на обекти, разположени във високочестотно електрическо поле. В процеса на 
изследванията на биологичените обекти ученият регистрира изключително любопитен факт: разрядният 
процес се оказва зависим не само от болестното, но и от психологическото състояние на обекта. 
Всестранно този процес изучават още през 1939 г. в Краснодар руските учени В. Кирлиан и С. Кирлиан. Те 
проектират и създават необходимата апаратура, а резултатите от изследванията им са толкова 
зашеметяващи и перспективни, че всичко е строго засекретено. Грифът „секретно” е свален през 1968 г., 
тогава се появява и първата им публикация [9]. Тази технология с успех се използва в Украйна в областта 
на ракетно-космическите изследвания. След разпадането на СССР центрът за изследвания се премества в 
Санкт-Петербург (Русия), където под ръководството на К. Коротков методът получава по-нататъшно 
развитие и започва промишлено производство на съответната апаратура. 

Принципът на газоразрядната визуализация (ГРВ) се състои в следното (виж. фигура 1). 
Между изследвания обект 1 и диелектричната пластина 2, върху която е поставен обектът, се 

подават импулси на напрежение от генератора на електромагнитно поле 5, за което на обратната страна на 
пластината 2 е нанесено прозрачно токопровеждащо покритие. При високо напрежение на полето в газова 
среда между обект 1 и пластина 2 се развива лавинообразен и/или пълзящ газов разряд, чиито параметри 
се определят от свойствата на обекта. Светещият разряд с помощта на оптична система и видеокамера 3 се 
преобразува във видеосигнали, които се записват във вид на единични кадри (ГРВ-грами) или AVI-
файлове в блока на паметта 4, свързан с компютърен процесор за обработка. Този процесор представлява 
специализиран програмен комплекс, който позволява да се изчислят параметрите и на тяхна основа да се 
направят определени диагностични заключения. 
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Като се използва методът на ГРВ, е разработен способ за регистрация на биоелектрографски 
корелати на ИСС [11-12]. Това позволява да се създаде оригинален метод за наблюдаване състоянието на 
човека по време на хипноза, 
ментален тренинг, медитация, 
психическа регулация и други 
видове комплексна дейност. 

Въпреки ценността си от 
гледна точка на диагностиката, 
методът ГРВ не получава 
широко разпространение при 
регистриране на ИСС поради 
сложността на математическото 
описание на ИСС, а освен това 
оборудването за ГРВ е много 
скъпо. 

Психосемантични мето-
ди за изследване на ИСС. 
В настояще време за изучаване 
на съзнанието все повече се 
използват лингвистични методи, 
тъй като непосредствен репрезентатив на съзнанието се явява езикът в неговата речева форма. Анализът на 
измененията в характеристиките на речта (лексика, семиотика и граматика) при едни или други 
психически състояния, измененията на физиологичните процеси в централната нервна система широко се 
използват в психолингвистиката и невролингвистиката. Сега са разработени и количествени методики за 
измерване на речевите изменения при лица в обикновено и в изменено състояние на съзнанието (4-6, 13, 
14). 

Същността на този подход е в това, че ИСС се разглеждат посредством изменението на формите за 
категоризация на съзнанието на субекта. Подразбира се, че ИСС – това са състояния, при които се случва 
трансформация на семантичните пространства на субекта, изменения на формата за категоризация, 
съпътствани с преход от социалнонормирани форми за категоризация към нови способи за подреждане на 
вътрешния опит и преживяванията [13]. Д.Л. Спивак, изследвайки по същата методика езика и речта (при 
базови типове ИСС) на повече от 2000 наблюдавани, открива и описва качествени промени в структурата 
на езика. По такъв начин доказва принципната възможност за изграждане теория на ИСС на основата на 
лингвистични и психосемантични методи [14]. 

В Института по изучаване мозъка на човека при Руската академия на науките се провежда системно 
изучаване на закономерностите на етиологията, структурата и динамиката на ИСС и техните корелати на 
равнището на езиковото съзнание предимно с психолингвистични методи. Към настоящия момент е 
установено разделяне на основните механизми в организацията на езиковите способности и речевата 
дейност по равнища, задействани при попадане в необикновени и/или екстремални условия, с което се 
цели обезпечаване на когнитивна и комуникативна дейност на редуцирано ниво. Извършва се също така 
изграждане на пълни честотни речници по избрани типове ИСС, като те се обработват по-нататък по 
лингвостатистически методи (преди всичко на равнище индекси "ранг-честота" по Ципф-Манделброт, 
обем на честотен речник – дължина на извадка от статистиката за начален и краен участък от честотния 
речник). 

Физико-радиоелектронни методи. Използването на ФРМ за диагностика на ИСС се базира на 
това, че около всеки биологичен обект в процеса на неговата жизнена дейност възниква сложна картина на 
физическите полета [15, 16]. Тяхното разпределение в пространството и изменението им във времето 
носят важна биологична информация, която може да бъде използвана за диагностициране на ИСС. 

По такъв начин теоретични предпоставки за използване на ФРМ се явяват: 
1) Човекът като биологичен обект, източник на електромагнитно излъчване. 
2) Електромагнитните излъчвания на биологичните обекти съдържат информация за работата на 

вътрешните органи. Например, инфрачервеното излъчване е модулирано от физиологически процеси, 
които определят разпределението и динамиката на температурата на повърхността на тялото; 
радиотоплинното излъчване носи информация за температурата и временните ритми на вътрешните 
органи на човека. 

3) Електромагнитните излъчвания на биологичните обекти съдържат информация за работата на 
мозъка и може са бъдат използвани за регистриране на ИСС. 

Прието е да се разграничават следните полета на биологичните обекти, чието изследване има 
диагностична ценност за регистрация на ИСС [16]: 

1) Излъчване в инфрачервения диапазон на вълните (дължина на вълната 8-14 мкм) . 

 
Фигура 1. Принцип на газоразрядната визуализация; 

а) схема на преобразуване информацията за параметрите на 
изследвания обект в информация за характеристиките на ГРВ-грами, 

б) схема на устройството за ГРВ. 
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2) Радиотоплинното излъчване дава възможност да се регистрират сигнали на дълбочина до 5-10 см. 
3) Нискочестотните електрически полета (с честоти до 1 кГц) са свързани като правило с 

електрохимическите (на първо място транcмембранни потенциали, отразяващи функционирането на 
различни органи и системи на биообекта (сърце, стомах и др.). На същите честоти се наблюдават и 
магнитни полета, свързани с токовете, съпровождащи физиологичните процеси в проводящите тъкани. 

4) В оптичния диапазон (инфрачервен и ултравиолетов диапазон) се наблюдават сигнали на 
биолуминисценция, обусловена от протичащи в организма биохимични реакции. Това слабо светене е 
много информативно: то позволява да се контролира темпът на биохимичните процеси. 

5) Акустичните вълни дават изключителна възможност да се анализира излъчването на собствени 
акустични сигнали, излизащи от дълбините на организма (информация за механичното функциониране на 
вътрешните органи, на мускулите и др.). Високочестотните акустични сигнали (в това число шумовият 
характер) могат да бъдат свързани с възможни източници на клетъчно и молекулярно равнище. 

Да разгледаме най-разпространените методи за изследване ИСС. 
Термометричен метод за изследване на ИСС. Изходни предпоставки. Температура на 

биологичния обект – това е параметър, регулиран от системите на хомеостазата. Отчитайки, че 
биологичният обект е преди всичко саморегулираща се система, излъчването, получено от топлинния 
скенер, съдържа информация за регулаторните системи. Методът позволява да се видят в 
пространствената структура на термограмата и нейната временна динамика проявите на регулаторните 
системи и да се определят техните характеристики. Това е важно за ранната диагностика на 
психосоматичните заболявания, тъй като дава възможност да се контролира състоянието на регулаторните 
системи на хомеостазата, в които преди всичко се проявяват измененията, довеждащи впоследствие до 
патология. Такъв подход е интересно да се използва и за регистриране на ИСС (Дульнев Г.Н., 1977; 
Казначеев В.П., 1985; Дульнев Г.Н., Муратова Б.Л., Полякова О.С., 1993 и др.). Много интензивно такива 
изследвания се правят в Института по точна механика и оптика (Санкт-Петербург, Русия) под 
руководството на проф. Г.Н. Дулнев. 

Двуслойни електрически датчици. Двойният електрически слой (ДЕС), възникващ на 
повърхността между две фази, притежава уникални сензорни свойства. Чувствителността на ДЕС към 
въздействието на физическите фактори – променливите магнитни полета (ПЕМП), акустичното (звук, 
ултразвук) и електромангнитното излъчване (ЕМИ) е равна или надвишава чувствителността на всички 
известни естествени (в това число биологични) обекти. Отличителна особеност на метода е неговата 
изключително висока чувствителност. Въздействието на ЕМИ и ПЕМП са регистрирани при плътност на 
потока мощност 10-12 вт/м2 (Бобров А.В, 1984; Бобров А.В., Колесникова Т.В., Шрайбман Ф.О.,1987; Н.И. 
Музалевская, 1988 и др.). 

Метод на въртене плоскостта на поляризация на светлината. Разработен е през 1991-92 г. в 
Института по точна механика и оптика (Санкт Петербург, Русия). Намерени са оптично активни водни 
разтвори на органични съединения, които поставени в отпичен поляриметър, при облъчване с He–Ne-
лазер, съществено изменят плоскостта си на поляризация при различни ИСС на човека. Чувствителността 
на метода е до 2 метра (Г.Н. Дулнев, 1993). Сложността и високата цена на оборудването са причините 
този метод да не се използва широко за регистриране на ИСС. 

Метод за използване на датчици на основата на полупроводникови материали. Основан е на 
базата на изменението на характеристиките на различни полупроводникови структури, съдържащи двойни 
електрически слоеве в p–n-преходите. Използвани са полупроводниците кремний и германий (Бобров 
А.В., Шрайбман Ф.О., 1987; Тогатов В.В., Васильев А.Б. 1993; Маклаков Г.Ю., 1998 и др.). Нашите 
изследвания показаха перспективността на подхода при използване кристали на галиев арсенид (Маклаков 
Г.Ю., 1998). Нестабилността в работата на датчиците, необходимостта от калибриране преди всяко 
измерване съществено ограничават приложението на този метод. 

Разгледаните ФРМ са използвани активно за изследване феномена на свръхчувствиелното 
(екстрасензорното) възприятие у човека (феномен, наблюдаван у Джуна Давиташвили, Нинель Кулагина, 
Ванга и др.). 

Съществуват и редица други методи, които принципно е възможно да се използват за 
регистриране на ИСС, но които по едни или други причини не са намерили широко приложение. Всички 
тези методи имат едно общо допускане: осъществява се регистрация на физическите полета на човека, 
които се разглеждат като корелати на ИСС. 

От гледна точка на дистанционното изследване биологичните обекти имат редица принципни 
различия от обикновените физически обекти. Състоянието на биообекта е предимно нестационарно. 
Затова веднага може да се определи общият недостатък на метода на регистрация на ИСС на основата на 
физико-радиоелектронните корелати: картината на физическите полета на човека може да се изучава само 
чрез привързването ѝ към бързо променящото се психофизиологично състояние на организма, за което 
едновременно с физическите изменения физиолозите трябва да регистрират и различните физиологични 
параметри на биообекта. Освен това, всеки биообект е динамична саморегулираща се система, поради 
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което в картината на неговите физически полета съществено се проявяват и характеристиките на 
регулаторните системи на хомеостазата. 

Статистическо-информационни методи. Особеност на посочените методи е комплексната 
(интегрална) оценка на всички психосоматични системи на организма на човека. 

Да разгледаме метод за регистриране ИСС, който е разработен от Г. Маклаков и се явява по-
нататъшно развитие на метода на вариационната реоенцефалография [17]. Методът е известен с името 
«ентропийно – информационнен метод». 

Приети са следните хипотези. 
1) ИСС се формира посредством информационно въздействие върху психосоматичните структури 

на човека, изменящо обикновения режим на функциониране на целия организъм. То може да се 
осъществява както отвън (стрес, кислороден глад и др.), така и отвътре, например, по пътя на симуляцията 
(хипервентиляция, прием на лекарствени препарати, медитация и др.). 

2) Съществува някакъв оптимален режим за функциониране на психосоматичните структури на 
човека. Ще наречем този режим «хармоничен» (естествено в реални условия на поведение на човека, при 
обикновено състояние на съзнанието, този режим може да се различава от хармоничния). 

3) ИСС може да изменя текущото (естествено) състояние на човека както с положителен знак 
(вдъхновение, душевен подем, озарение и др.), така с отрицателен (депресия, агресивност и др.). 

Като изхождаме от тези приети допускания, ще представим организма на човека като биосистема – 
«черна кутия», на входа на която постъпват предизвикващи смущения въздействия (вербални и 
невербални въздействия от околната или вътрешната среда). 

За да дадем най-пълна и адекватна оценка за степента на влияние на вътрешните фактори върху 
човека, предлагаме да анализираме степента на неопределеност във функционирането на хомеостатичните 
системи за управление на организма от позициите на синергетичния подход. При това следва да 
подчертаем водещата роля на хемеостазата в съхраняването на хомеостазата. Под «система на 
хемеостазата» е прието да се разбира съвкупността и взаимодействието на компонентите на кръвта, 
стените на кръвоносните съдове и органите, участващи в процеса на кръвообръщението. Хемеостазата до 
голяма степен определя информационните процеси в системите на хомеостатичното управление, отразява 
регулаторните процеси на възстановяване на баланса на веществата, енергията и информацията. 

Методът се реализира по пътя на комплексна оценка за устойчивостта на хомеостазата на организма 
въз основа на разглеждане показателите на централната и регионалната хемеодинамика с оглед 
риологичните характеристики на кръвта и еластичността на стените на различни сегменти от 
кръвоносните съдове. По получените параметри определяме степента на неопределеност във 
функционирането на биосистемите чрез използването на шеноновското определение за ентропия. 

Като изходни данни се използва реоенцефалограма, по която се определя чрез известните формули 
от теорията на информацията максималното Hmax, фактическото (текущо) Ht и относителното значение НО 
на ентропия на биосистемата. 

Приемането и обработването на информацията у човека се осъществява с помощта на универсалния 
код на р-пропорциите (р-кодове на Фибоначи), в чиято основа лежат параметрите на златното сечение. 
Именно с помощта на този код се осигуряват оптимални параметри за системите на организма, 
отговарящи за обработка на информацията. Хармоничността във функционирането на биосистемите е 
целесъобразно да се оценява с помощта на параметрите на златното сечение [18]. И така, постулира се 
следният израз: «в общия случай максималното Hmax и текущото Ht значение на ентропия на биосистемата 
трябва да се отнасят едно към друго чрез инвариантите на златното сечение». Ако представим значението 
на параметрите на златното сечение във вид на действителните корени Х1, Х2, ..., Хр+1 (р>0) на 
уравнението: Хр+1 + Хр = 1 , то съотношението между максималното и текущото значение на ентропия ще 
се изрази във вида: 

 Ht=ℜ( Х1, Х2, ..., Хn) Hmax , 

където ℜ – опeратор на множество решения на изходното уравнение. 
В най-простия случай (р=1) могат да се използват следните значения на параметрите на златното 

сечение: 0,618 и 0,382. 
Ето и по-строго определение: "Относителната ентропия на системата и относителната организация 

на системата при оптимално функциониране на биосистемата се определят от някоя функция от 
параметрите на златното сечение". По такъв начин аз постулирам, че развитието на системата и 
стабилността на нейното функциониране е възможно, когато нивото на хаоса и порядка в системата се 
подчинява на закона за хармония, а именно: намира се в пропорцията на златното сечение. Това е най-
общият принцип. 

За пълнота на оценката за вътрешно въздейстие е въведена относителна R0 и абсолютна Rabs мярка 
за организация на биосистемата: 
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R0= 1-H0 (0≤R0≤1); 

Rabs= Нmax-Нt (0≤Rabs≤Нmax). 

 Степента на отклонение на реално функциониращата биосистема от нейното хармонично 
състояние предлагаме да се оценява с помощта на показателя за информационна балансираност S: 

S=1 – ABS(Н0 – 0.618) / 0.618 (0≤S≤1), Smax=1 при Н0=0.618 
Интензивността на абсолютното Uabs и относителното U0 информационно въздействие (степента на 

ИСС) предлагаме да се определя по формулите: 

 U0=(H0
(K) -H0

(H))/H0
(H) ; 

Uabs=(Habs
(K) -Habs

(H))/Habs
(H) , 

където индексите К и H характеризират съответно крайното и началното значение на ентропия на 
системата (след и до въздействието). 

Този подход може да се използва като метод за комплексна оценка на психофилиологическите 
параметри на човека с цел обективизиране на неговото поведение в екстремални ситуции [19]. 

Подходът е тестван при при изучаване на ИСС, предизвикано от въздействие върху главния мозък 
със специално модулирани светлинни импулси с честотата на алфа- и тетаритмите на главния мозък; със 
звукови вълни, с нискочестотни механични колебания. Беше показана възможността да се приложи 
разглежданият метод за оценка ефективността на лечение с помощта на алфакамери (вибростимулация 
съвместно с ароматерапия на фона на музика) и фотостимулатора RelaxEase (музикотерапия съвместно с 
нискочестотна фотостимулция на ретината на очите) [20, 21]. 

Заключение. Всяко сериозно разглеждане на човешката история открива колко често се срещат 
ИСС и колко важна роля играят те. Понякога някои от тях могат да бъдат патологични, но други стават 
източник на велики прозрения и вдъхновение. Изключително важно за идентифициране на 
психофизиологичните закономерности във функционирането на психиката е изучаването на ИСС. 
Изграждането на психофизиологията на ИСС е теоретически напълно допустимо. Основата е поставена с 
описаните до настоящия момент психофизически корелати на ОСС и преди всичко динамиката на 
електрофизиологическата активност в различните части на мозъка, динамиката в нивото на асиметрията 
между мозъчните полукълба, а също и на сравнителния тонус на мозъчната кора и подкоровите структури. 
Затова като най-близка перспектива за психофизиологията на ИСС би трябвало да се смята разширението 
на кръга от изследвани състояния и разработването на методи и методики за регистрация на измененото 
състояние на съзнанието. 

За ефективното решаване на проблема за регистриране на ИСС е необходимо да се обединят 
усилията на учените от различни страни и научни области (психолози, биофизици, медици, кибернетици и 
т.н.). 

 
Литература: 

1. Успенский В. А. (1982) Теорема Гёделя о неполноте. Москва, Наука. 
2. Dittrich A. (1998) Standardized Psychometric Assessment of Altered States of Consciousness (ASCs) in Humans. // 

Pharmacopsychiatry, vol. 31, Suppl. 2, №7. – P. 84. 
3. Бехтерева H. П., Гоголицын Ю. Л., Кропотов Ю. Д. и др. (1985) Нейрофизиологические механизмы мышления, 

Ленинград, Наука. 
4. Спивак Л.И., Данько С.Г., Болотских В.М. и др. (2001) Некоторые нейрофизиологические корреляты измененных 

психических состояний при родах. Сообщение I: Характеристики ЭЭГ. // Физиология человека, № 1, с.49-54. 
5. Спивак Л. И., Кропотов Ю. Д., Спивак Д. Л. и др. (1994) Вызванные потенциалы при голотропном дыхании. // 

Физиология человека, № 1, с. 44-54. 
6. Спивак Л.И., Данько С.Г., Болотских В.М. и др. (2001) Некоторые нейрофизиологические корреляты измененных 

психических состояний при родах. Сообщение II: Характеристики сверхмедленных фазических процессов // 
Физиология человека, № 2, с.40-46. 

7. Баевский P.M. (1976) Кибернетический анализ процессов управления сердечным ритмом. Актуальные проблемы 
физиологии и патологии кровообращения. М., Медицина. 

8. Баевский P.M. (1972) К проблеме прогнозирования функционального состояния человека в условиях длительного 
космического полета.//Физиол. Журн. СССР, 6,с.819-827. 

9. Кирлиан В.Х, Кирлиан С.Д. (1964) В мире чудесных разрядов. М., Знание. 
10. Коротков К.Г. (2001) Основы ГРВ биоэлектрографии. – СПб.: СПбГИТМО. 
11. Бундзен П.В, Загранцев В.В., Коротков К.Г. и др. (2000) Комплексный биоэлектрографический анализ механизмов 

альтернативного состояния сознания.// Физиология человека, № 5, с. 59-68. 
12. Крыжановский Э.В., Короткина С.А. (2005) Модель связи газоразрядных изображений с состоянием сознания 

человека // Наука, Информация, Сознание: материалы 9 междунар. конгресса, г. С.-Петерб., 2-4 июля 2005 г. – 
СПб.: СПбИТМО,. – С. 156-157. 

13. Спивак Д.Л. (2000) Измененные состояния сознания: психология и лингвистика. СПб., "Издательский Дом 
Ювента"; Филологический ф-т СПбГУ. 



 

 205

14. Бородина О.А., Пиотровский Р.Г., Спивак Д.Л. (2003) Речевые корреляты измененных состояний сознания // 
Studia linguistica. Перспективные направления современной лингвистики. XII. – СПб: Российский 
государственный педагогический университет им.А.И.Герцена, с.42-51. 

15. Казначеев В.П., Михайлова Л.П. (1985) Биоинформационная функция естественных электромагнитных полей.- 
Новосибирск, Наука. 

16. Гуляев Ю.В., Годик Э.Э. (1984) Физические поля биологических объектов. // Кибернетика живого. Биология и 
информация. – М.: Наука, с. 111-117. 

17. Маклаков Г.Ю. (1993) Методика вариационной реоэнцефалографии в диагностике сосудистых заболеваний 
мозга. // В кн: Актуальные вопросы теоретической и клинической медицины. Ч.2. Днепропетровск: ДМИ.- С.94-
95. 

18. Маклаков Г.Ю. (1997) Информационные методы объективизации внешнего воздействия на биосистемы // В кн.: 
Материалы II Международной научно-практической конференции "Проблемы квантовой медицины в Украине и 
за рубежом". Донецк, НИЦ квантовой медицины Министерства здравоохранения Украины, с.46-47. 

19. Маклаков Г.Ю. (2011) Метод за комплексна оценка на психофилиологическите параметри на човека за 
обективизиране на неговото поведение в екстремални ситуции. // Приложна психология и социална практика. 
Десета межнародна научна конференция. Т.2. Варнка, Университетско издателство ВСУ «Черноризец Храбър, 
с.329-339. 

20. Маклаков Г.Ю., Шванева И.Н., Кущенков И.К. и др. (1998) Практические аспекты использования 
низкочастотной виброароматерапии для стабилизации психоэмоционального состояния человека. // Труды IV 
Международной конференции IT+ME’98 "Новые информационные технологии в медицине и экологии". Часть 2. 
26 мая – 4 июня 1998г.- Крым, Ялта-Гурзуф, Российская Академия Наук, МГУ, с. 518-521. 

21. Маклаков Г.Ю., Кущенков И.К., Колмогоров В.Н. (1998) Исследование эффективности управляемой 
низкочастотной фотостимуляции для стабилизации психоэмоционального состояния человека. // Труды IV 
Международной конференции IT+ME’98 "Новые информационные технологии в медицине и экологии". Часть 2. 
26 мая – 4 июня 1998г.- Крым, Ялта-Гурзуф, Российская Академия Наук, МГУ, с. 522-524. 

 



 

206 

 
РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА ИЗМЕРВАНЕ И ОЦЕНКА НА 

НАГЛАСИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧИ В ПРОФЕСИОНАЛЕН 
КОНТЕКСТ (изследване на военнослужещи) 

 
АНЕЛИЯ МИТКОВА 

Център по психично здраве и превенция – ВМА 
АНА ТОДОРОВА 

НБУ, Департамент „Когнитивна наука и психология” – студент 
МИЛЕНА ПЕТРЕСКА 

НБУ, Департамент „Когнитивна наука и психология” – студент 
ЖАНЕТ ТОДОРОВА 

НБУ, Департамент „Икономика и бизнес администрация”–студент 

 
Резюме: Настоящият материал представя процеса на разработване и базисни резултати на авторска 
методика за оценка на нагласите за изпълнение на задачи в професионален контекст. Методът разграничава и 
изследва два основни вида нагласи, всяка от които е представена чрез съответни направления: 1) 
професионални нагласи (познавателна нагласа, ценностно-експресивна нагласа, социално-настъпателна нагласа 
и его-защитна нагласа ), и 2) инструментални нагласи (материална нагласа и енергоспестяваща нагласа). 
Въведена е и една допълнителна скала („отрицание”), която отразява съпротивите и негативната нагласа на 
индивида към естеството на работа и поставените задачи. Приведени са данни за психометричните 
характеристики на инструментариума и са разгледани възможностите за неговото приложение. 
 
Abstract: This paper presents the process of construction and application of a new instrument for measuring attitudes 
towards task performance in a professional context. The method distinguishes and investigates two main types of attitudes: 
1) professional attitudes (knowledge attitude, value-expressive attitude, socio-aggressive attitude, ego-defensive attitude) and 
2) instrumental attitudes (material attitude and energy-saving attitude). There is an additional scale (“negation“) measuring 
individual’s negative attitude toward task performance. Psychometric characteristics of the instrument, as well as the 
possibilities of its different applications are presented. 

 
І. Въведение 
Все повече се засилва интересът към психологичните подходи за подбор, обучение, поддържане на 

качеството на работа на служителите и развитието им в организацията. 
Авторите на настоящия материал разглеждат въпроса: Как да определим отношението на 

служителите към трудовата среда при изпълнението на задачите им ?. Този въпрос прави директна 
препратка към изследването на нагласите. По отношение на формирането на нагласите, те представляват 
научен или заучен оценъчен отговор към даден обект, който е относително стабилен във времето и 
мотивира поведението – в този смисъл нагласите се заучават или се придобиват в следствие на опита [3]. 
По дефиниция, нагласите са еднодименсионални – „силно одобрявам” – „не одобрявам” даден обект и 
имат трикомпонентна структура [8]: 

• когнитивен компонент (свързан с познанието ни за обекта), 
• афективен компонент (емоционалната оценка на обекта) и 
• поведенчески компонент. 

При изследване на отношението на индивида към трудовия му контекст, нагласите предоставят 
възможност да се приведат резултати относно представите му и афективните компоненти, които формират 
тенденциите в поведението на служителя. Когато дефинираме нагласите, говорим за „отношение” на 
индивида и в този смисъл нагласите се разглеждат като „устойчиво латентно състояние на 
предразположение на индивида към положителна или отрицателна оценка на обекта или ситуацията, което 
възниква върху основата на жизнен опит, оказва регулативно, динамично, организиращо влияние върху 
перцептивните, емоционалните и мисловните процеси и се изразява в последователност на поведението – 
вербално и невербално” [2]. „Отношението” от своя страна е описано като: „позициите, подхода на дадена 
личност към елементи от собствената ѝ дейност или аспекти на заобикалящия я свят (в т.ч. отношение към 
труда)” [1]. 

Напоследък в изследователски аспект все повече се наблюдава застъпване на три основни 
конструкта – мотивация, мотивационна ориентация и нагласи. Една от основните оси на тяхното 
припокриване произхожда от прилагането на функционалния подход, наричан още “функционална 
стратегия”. През последните двадесет години функционалната стратегия е била използвана в изследването 
на мотивацията при доброволния труд, просоциалното поведение и алтруизма [4][5]. Във връзка с 
изследването на мотивацията, използването на функционалния подход се определя като отнасящ се към 
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причините и предпоставките, които са в основата на психологическите феномени – лични и социални 
нужди, планове, цели и функции [4]. Съгласно това виждане, Houle и колеги [6] (стр. 339) подчертават, че 
различни индивиди могат да предприемат еднакви действия, но тези еднакви действия могат да служат за 
различни психологични функции при отделните хора. Изследователите възприемат същата призма за 
изследване и на нагласите. 

Използвайки функционалния подход, авторите на настоящата статия се ориентират към създаване 
на инструментариум за изследване на нагласите на служителите към работата им – какви са техните 
нагласи към изпълнението на задачите, какви са нагласите, които лежат в основата на подхода, който тези 
хора избират в работата си. 

ІІ. Кратко описание на инструментариума за измерване и оценка на нагласите за изпълнение 
на задачи в професионален контекст 

Обосновка за конструиране на инструментариума 
При разработването на теоретичната постановка на инструментариума за измерване и оценка на 

нагласите за изпълнение на задачи в професионален контекст чрез използване на функционалната 
стратегия, авторите на статията, в резултат на експертна оценка и на адаптирани диференциации от други 
автори [6][7], се спряха на изследване на следните шест функции на нагласите за изпълнение на задачи 
в професионален контекст: 

1) Познавателна нагласа (ПН) – отразява отношението на индивида към познанието, което може 
да придобие в екипа. В тази скала намира израз тенденцията към споделяне на еднакви познавателни 
схеми и ориентация към задълбочаване на познанието в професионална посока. Придържаме се към 
виждането на Katz [7] за функциите на притежаваните нагласи, а именно, че индивидът се стреми към 
познание, за да придаде смисъл на света около себе си. В този адаптиран контекст приемаме, че тази скала 
отразява насочеността на индивида към по-добро разбиране на естеството на работата му и неговия 
стремеж към „професионално разширяване на хоризонта”. 

Тук влизат аспектите на задълбочаване на познанията за професионалната област, без по този начин 
индивидът явно да цели да доминира над околните, да търси на всяка цена общо мнение и позиции с тях, 
нито пък да се стреми към отхвърляне на различни гледни точки. Споделянето на общи интереси и 
общуване с околните през призмата на придобиване на умения, професионално любопитство или 
придаване на смисъл на заниманията и тенденция към изпълване на дейностите с професионално 
съдържание е сърцевината на познавателната нагласа. 

2) Ценностно-експресивна нагласа (ЦЕН) – отразява нагласата на индивида към реализацията на 
убежденията и ценностите му в службата, както и обратното – изразяването на ценностите на 
организацията чрез него. Тази скала измерва тенденциите на индивида да идентифицира убежденията и 
ценностите си с тези на колегите, но също така и да интернализира ценностите на екипа на едно по-
абстрактно ниво. 

При изследването на тази нагласа, показателно е желанието за близост с хора, които споделят 
нашите възгледи за ценност на професията и принципи не под формата на мнения, а на по-висши 
организационни, хуманни и други нагласи. Тук за личността е важно да придава значимост на доброто 
представяне на екипа, на нормите в системата и да придава по-висш смисъл на професията си. 

3) Материална нагласа (МН) – от една страна отразява чисто материалната насоченост на 
индивида (спестяване на разходи, конкретна заплата, финансиране на отделни мероприятия и др.), а от 
друга – социалния пакет, който се предоставя от страна на организацията (възможност за почивки с 
намаление, осигуровки и др.). Отношението към материалното облагодетелстване се отнася и до 
сравняване на своето възнаграждение с възнагражденията на другите. На тази основа се оформя преценка 
доколко индивидът ще инвестира, уповавайки се на тази разлика (т.е. “Ако ми плащат по-малко отколкото 
на колегата, то се очаква да върша и по-малко работа”). 

4) Eгозащитна нагласа (ЕЗН) – отразява нагласата на личността да бъде част от референтна група 
и да има чувството, че е приета като част от нея. Ориентацията към усещането за принадлежност стои в 
основата на Егозащитната нагласа, както и получаването на одобрение от страна на екипа и формиране на 
собственото поведение спрямо колективно възприетото. Тук спада поведението, ориентирано към 
конформизъм през призмата на необходимостта човек да бъде част от групата и да намери сигурност в 
обкръжението си. 

5) Енергоспестяваща нагласа (ЕСН) – отразява нагласата на индивида към отдръпване и 
непредприемане на активност. Отношението е пасивно относно инвестиране на усилия в действия или 
изпълнение на дейности по собствена инициатива. Тук влиза както тенденция към отсъствие от служебна 
активност, така и нагласа към неполагане на усилия или прехвърляне на задълженията на друго лице. Тази 
нагласа изразява поведенческа ориентация към минимизиране на усилията и инвестициите, които човек 
прави в трудовата си дейност. 
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6) Социално настъпателна нагласа (СНН) – отнася се както към кариерното развитие, т.е. 
желанието за издигане в йерархията (дори без оглед реалните възможности) и изпъкване пред останалите 
(дори без оглед на реални постижения), така и към ползите и привилегиите, които даден човек получава за 
разлика от други хора. Отношението на индивида спрямо другите е супериорно, очакващо 
персонализирани положителни обратни връзки за свършената работа от висшестоящите и силно 
подчертава желанието на личността “да изпъкне” на фона на останалите. 

7) Скала на отрицанието (О) – тази скала отразява наличието на съпротиви, негативна нагласа на 
индивида към естеството на работата и негативно отношение към изпълнение на задачите при работа в 
екип. По-високите резултати по тази скала могат да означават както изцяло негативна нагласа на 
служителя, така и момент на дезадаптация. Независимо от тълкуването, би следвало при получаване на 
завишени резултати по тази скала да се обърне внимание на причините и да се предприемат адекватни 
мерки. 
 

Конструиране на инструментариума 
Гореизложените функции представляват призмата, през която ще бъде изследвано (измервано и 

оценявано) отношението на служителите към изпълнението на задачите им в професионален контекст. 
При конструирането на инструментариума и айтемите по седемте субскали бе използван интегриращ 
подход на отделните нагласи. Например, при изследване на функционалния аспект на нагласите относно 
работата в конкретната организация, айтемът се конструира по следния начин: 

Основно твърдение: Харесва ми да работя в тази организация, защото... 
 
Функция ПН: ...има възможност да се учиш на нови неща. 
Функция ЦЕН: ...спецификата и целите ѝ са смислени за мен. 
Функция МН: ...има социален пакет, който на други места не ти се предоставя. 
Функция ЕЗН: ...имаш усещане за принадлежност към колектива. 
Функция ЕСН: ...не е нужно да полагаш много усилия, за да върви работата. 
Функция СНН: ...има възможност да бъдеш постепенно повишаван. 
Отрицание: В организацията по-скоро не ми харесва. 

В предварителния вариант на въпросника бяха формулирани 17 основни твърдения, като всяко едно 
от тях беше адаптирано за всяка от изследваните функции на нагласите (т.е. за всяка субскала бяха 
създадени най-малко по 17 айтема) и съдържаше общо 146 айтема (включително и дублиращи твърдения 
по отделните субскали). След провеждане на статистически процедури и процедури, свързани с 
надеждността и валидността на инструментариума, в крайния вариант на въпросника бяха включени 10 
основни твърдения, всяко от които с по един айтем за всяка от функциите на нагласите – общо 70 айтема. 

Бе използвана седемстепенна Ликертова скала за оценяване, като крайният резултат представлява 
нива на предпочитание на всяка отделна функция и възможност за ранжиране по степен на предпочитание 
на всяка субскала. 

Психометрични характеристики на въпросника 
Извадка 
При съставяне на окончателния вариант на инструментариума за изследване на нагласите за 

изпълнение на задачи в професионален контекст беше използвана извадка от популацията 
военнослужещи. Изследвани са 496 военнослужещи (войници и сержанти) от три района на страната, 
служещи в 20 военни формирования. 

Относно разпределението по пол и съобразно спецификата на популацията, в извадката взеха 
участие 481 мъже и 15 жени (съответно 96,9% и 3,1%). Средната възраст на участниците е 27,51 (Mo=23; 
Me=27, SD=4,350). Общият трудов стаж на участниците е представен в таблица 1, а стажът им в 
настоящия екип варира от 1 до 58 месеца (М=14,70; SD=15,108). Изследването е проведено през периода 
май-октомври 2010 г. 

Таблица 1. Разпределение на общия трудов стаж на изследваните лица 

стаж честота процент 
до 1 година 22 4,44 

от 1 до 3 години 129 26,01 
от 3 до 5 години 182 36,69 
от 5 до 10 години 134 27,02 
от 10 до 15 години 27 5,44 
над 15 години 2 0,40 

ОБЩО: 496 100 
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Описателна статистика 
В таблица 2 са представени средните стойности, стандартните отклонения на седемте субскали от 

въпросника. 

Таблица 2. Описателни статистически данни за седемте субскали на въпросника на базата 
на средносумарните балове на 496 изследвани лица 

субскала 
брой 

айтеми 
M Me Mo SD асиметрия 

Материална нагласа 10 4,32 4,3 4,1 0,845 0,186 

Познавателна нагласа 10 5,15 5,1 5 0,933 -0,116 

Социално настъпателна нагласа 10 4,72 4,6 4,6 0,884 0,122 

Егозащитна нагласа 10 5,12 5,2 5,3 0,786 -0,384 

Ценностно-експресивна нагласа 10 4,93 4,9 4,5 0,865 0,241 

Енегроспестяваща нагласа 10 3,92 3,9 3,8 0,975 0,016 

Отрицание 10 3,19 3,2 1,6 1,287 0,213 
* М – средна стойност ; Ме – медиана; Мо – мода 

Както се вижда от описателните данни на таблица 2, разпределенията на субскалите на 
инструментариума са нормални, а стойностите на асиметрията сочат за симетрично разположение 
(стойностите на асиметрията са далеч под стойност 1,0). 

Надеждност и валидност на инструментариума 
За целта на конструирането на субскалите, списък от 146 твърдения бе предоставен на 18 

независими експерти от психологическата професионална общност, които определиха структурата на 
айтемите във въпросника. В крайния вариант на въпросника влязоха 70 айтема (10 основни твърдения с по 
един айтем за всяка от седемте функции на нагласите), със степен на съгласуваност между експертите не 
по-малка от 66,6%. 

Вътрешната консистентност на всяка една от седемте субскали и на цялостния инструмент е 
проверена чрез изчисляване на коефициентите за вътрешна съгласуваност на айтемите – коефициент на 
Кронбах алфа (таблица 3). 

От представените на таблицата данни се вижда, че нивата на коефициента за консистентност на 
отделните субскали варират в приемливите граници от 0,67 до 0,90, въпреки леко занижения Алфа 
коефициент на субскалата за измерване на Материалната нагласа (0,67). 

Трудността при конструирането на този въпросник произлиза от неговия дизайн. Тъй като според 
конструкцията му всяка една от седемте функции следва да измерва отношението на изследваното лице 
към някакво основно твърдение, то възможността при генерирането на айтемите е значително затруднена. 

Таблица 3. Вътрешна консистентност на субскалите за изследване на нагласите за изпълнение 
на задачи в професионален контекст чрез коефициент на Кронбах алфа 

субскали брой айтеми 
стандартизиран 
α коефициент 

Материална нагласа 10 0,6696 

Познавателна нагласа 10 0,8648 

Социално настъпателна нагласа 10 0,7940 

Егозащитна нагласа 10 0,7490 

Ценностно-експресивна нагласа 10 0,8012 

Енегроспестяваща нагласа 10 0,7812 

Отрицание 10 0,9028 

За целия инструмент 70 0,9232 

Същевременно, теоретичната предпоставка на екипа, че въпросникът изследва субскали от двете 
основни типологии функции на нагласите е потвърдена чрез експлораторен факторен анализ на матрица на 
седемте субскали. За извличането на факторите бе използван метода на основните компоненти, след което 
екстрахираните фактори бяха подложени на ротация по метода „Varimax”. 
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При анализа на резултатите с Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (тестът, който 
оценява разпределението на стойностите за адекватно провеждане на факторен анализ), стойностите са по-
големи от 0,500. Bartlett's Test of Sphericity (тест, измерващ разпределението на данните) е статистически 
значим (р=0,000). Тези два резултата ни позволяват да подложим данните на факторен анализ (таблица 4). 

Таблица 4. KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy. 

  ,804 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2540,365 
  df 21 

  Sig. ,000 

Резултатите от експлораторния факторен анализ на матрицата на субскалите е представен в таблица 
5, където ясно се вижда оформянето на два основни компонента (фактора). 

Таблица 5. Факторна структура на въпросника за измерване и оценка на нагласите за изпълнение на 
задачи в професионален контекст 

 

* При предоставяне на резултатите са подтиснати стойности по-малки от 300 

Резултатите от анализа на собствените тегла („скрий-плот”) сочат за недвусмислено двуфакторно 
решение, където двата фактора обясняват 82,307% от общата дисперсия. 

Първият фактор обяснява 51,442% от дисперсията и съдържа айтеми, категоризирани от 
независимите експерти като принадлежащи към субскалите Познавателна нагласа , Ценностно-
експресивна нагласа , Егозащитна нагласа и Социално настъпателна нагласа. Този фактор отговаря на 
скалата Професионални нагласи, свързани с конкретиката на професията, професионалното и кариерно 
развитие и участие в екипния „живот”. 

Вторият фактор обяснява 30,865% от дисперсията и съдържа айтеми, категоризирани от 
независимите експерти като принадлежащи към субскалите Материална нагласа, Енергоспестяваща 
нагласа и субскала Отрицание. 

Това факторно решение напълно припокрива очакванията на авторите за наличието на два основни 
вида функционален аспект на нагласите – инструментални и материални нагласи. 

ІІІ. Предназначение на инструментариума 

Инструментариумът е създаден за изследване на функционалния аспект на нагласите за изпълнение 
на задачи в професионален контекст. Не се допуска изследване само по отделни субскали, тоест трябва да 
се прилага в пълния си обем. 

Следва да бъдат изследвани служители, които имат известен опит в организациите и екипите, в 
които работят. 

Изследването може да се провежда в индивидуален или групов формат на администриране. При 
администриране на инструментариума, в зависимост от целта на изследването, той може бъде попълван 
анонимно или не. Недостатъкът при анонимното попълване е, че ще има данни за нагласите в екипите на 
организацията, но няма да може да се проследи индивидуалната динамика на служителите. 
Инструментариумът следва да се администрира, интерпретира и анализира от психолог. 

субскали 
компоненти 

1 2 

Материална нагласа ,554 ,705 

Познавателна нагласа ,899  

Социално настъпателна нагласа ,875  

Егозащитна нагласа ,860  

Ценностно-експресивна нагласа ,932  

Енегроспестяваща нагласа  ,918 

Отрицание -,326 ,869 
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ИЗМЕРВАНЕ НА ЕКИПНИТЕ ПРОЦЕСИ В МАЛКИТЕ БОЙНИ ЕДИНИЦИ 

ПРИ УЧАСТИЕ В МИСИИ ИЗВЪН ГРАНИЦА 
 

АНЕЛИЯ МИТКОВА 
Център по психично здраве и превенция – ВМА 

ИЛИЯ ПЕЕВ 
проф., дпсн, ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, Варна 

 
Резюме: Докладът е част от фундаментално изследване на тема: “Психичен потенциал на малките бойни 
единици за участие в мисии извън граница”.Представя се разработена авторска методика за измерване на 
процесите, които протичат в рамките на екипното функциониране. Психологическият въпросник е създаден за 
измерване процесите в екипа във военен контекст и включва девет субскали: ментални модели за изпълнение на 
задачите; ментални модели за екипна работа; вяра в командирите/началниците; вяра в колегите; екипна 
потенция; комуникация, кооперация, координация и затруднено екипно функциониране. Приведени са данни за 
психометричните характеристики на въпросника и е представено неговото използване за целите на системния 
подход. 

 
Abstract: The present paper aims to present partly a compound study of Small military units’ Psychological potential that is 
exerted throughout the deployment cycle. A psychometric instrument is introduced, designed to measure the processes 
occurring within small military units following a system approach. The instrument consists of nine team processes in 
military context: Mental model taskwork; Mental model teamwork; Trust in commanders; Trust in colleagues; 
Communication; Cooperation; Coordination and Disrupted teamwork functions. Data of psychometric characteristics are 
provided. 

Въведение 

Организационната психология изследва функционирането на екипите през призмата на 
реализирания резултат. Приема се, че един екип е успешен тогава, когато той показва високи резултати и 
постига набелязаните цели. През последните петнадесет години изследването на екипите променя своят 
фокус от факторите, които правят екипите по-ефективни към вътреекипните процеси, които правят 
екипите по-успешни. Според авторите на настоящата статия този поглед е крайно недостатъчен, когато се 
отнесе до екипното функциониране в силовите системи (например въоръжени сили и сили на реда). 

Настоящият материал представя авторски инструментариум за изследване на екипните процеси на 
военни формирования от Българската армия. Той е част от едно по-комплексно изследване на психичния 
потенциал на малките бойни единици. Конструктът е разработен, в интерес на психологичното 
осигуряване във Въоръжените ни сили, давайки възможност за лесна и адекватна адаптация към нуждите 
на цивилните организации. 

Изследването на екипните процеси привлича вниманието ни по няколко причини. Първата е, че те 
рязко се разграничават от изследванията на психологическия климат, групова атмосфера и др., прилагани 
в момента в практиката на българските организации. Измерването на процесите има за цел да изследва 
функционирането на екипа като „жив организъм”,а не да се изследват възприятието на служителите 
относно организационната политика за промоция на кадрите, или достъпността на ръководителите. 
Например изследването на процеса на открита комуникация в екипа, редом с други поведенчески процеси, 
би ни предоставил картина за това какво се случва, а не само какъв е резултатът от случващото се. Втората 
причина е, че малко се знае за „живота” на екипите. Те често биват възприемани като единица, от която се 
очаква ниво на изпълнение и ефективност, като едновременно с това се поема грижа предимно за 
актуалните проблеми и се отреагира на конкретни заявки. Авторите на статията смятат, че проследяването 
на екипното функциониране в темпорален аспект би дало възможност с времето да се прогнозират екипни 
поведения и да се предприемат превантивни мерки от страна на специалистите. Подходът при прилагането 
на тези практики би следвало да се подчинява изцяло на системния подход, да не бележи статичност във 
времето и да служи за нуждите на оптимизиране на екипите, а не за тяхното оценяване. 

І. Кратко описание на въпросника за изследване на екипните процеси в малките бойни 
единици 

Теоретична обосновка за конструиране на въпросника 
За разработване на инструментариум за изследване на екипните процеси в малките бойни единици е 

използвана категоризацията на екипните процеси на Kozlowski и Ilgen [3]. Тази категоризация на този етап 
най-обстойно класифицира екипните процеси, като ги разделя на три основни вида: 

А) Екипни действия и поведенчески процеси, отнасящи се до явни форми на поведения в рамките 
на екипа. Например „комуникацията” може да бъда класифицирана като поведенчески процес, когато се 
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използват айтеми за явен обмен на информация. Също така може да бъде категоризирана като когнитивен 
процес, ако айтемите се отнасят до вида или яснотата на информацията, която се предоставя. 

Б) Междуличностни, мотивационни и афективни процеси, отнасящи се до взаимодействията между 
членовете на екипа през призмата на емоционалната компонента и до мотивацията, мотивационната 
ориентация и нагласите. Относно афективните процеси, те трудно биха подлежали на психометрично 
изследване, поради тяхната природа – те са по-скоро обект на непосредствена психологична работа, при 
която се установява динамиката на групата. Неоспоримо е, че афективният процес, който предизвиква най-
голям интерес в психологичното осигуряване на милитаризираните системи е „Екипната сплотеност”. За 
нея има колкото изследвания, толкова и операционализации, а често тя е сборен конструкт и поради тези 
причини са налице и много определения. Например Festinger дефинира сплотеността като “резултанта от 
силите, които действат върху членовете на екипа, и които ги държат в рамките на групата” [2, стр. 274]. 
Също така предлага и трите аспекта на сплотеността – привличане между членовете на екипа, групови 
активности и престиж (или гордост от принадлежност към екипа) [2]. 

В) Екипни когнитивни процеси, отнасящи се до когнитивната перцепция и знанието в рамките на 
екипите. Тук влизат както познанието за професионализма на колегите, за тяхните знания и умения, така и 
транзактивната памет. Най-често споменаваните екипни когнитивни процеси са менталните модели, които 
представляват „механизми, чрез които хората генерират описание за целта и вида на системата, обяснения 
относно функционирането й, и нейните състояния, и предвиждания за бъдещите състояния на системата” 
[4, стр. 360]. 

Тази класификация представлява основата на представения инструментариум, при който 
афективните процеси не са фокус на изследване, а инструментариум за изследване на нагласите е 
представен в друг доклад пред VI Национален конгрес по психология [1]. 

Кратко описание на скалите 
В рамките на въпросника за измерване на екипните процеси в малките бойни единици са включени 

9 екипни процеса (субскали) в рамките на 4 скали, както следва: 
1) Скала на екипните когнитивни процеси, съдържаща субскали: 
Множество изследователи приемат когнитивната перспектива при изследването на менталните 

модели, като ММ за изпълнението на задачите и ММ за екипна работа са само част от тях. Когнитивната 
перспектива ги разглежда като рамка на организираното познание, позволяваща на индивида да опише, 
обясни и предвиди поведения, състояния или развитие на дадени състояния. 

а) Ментален модел за изпълнение на задачите (ММИЗ) – 10 айтема 
ММИЗ представлява възприятието по отношение на процедурната компетентност на членовете на 

екипа. Тази скала се отнася до перцепцията за това, доколко членовете на екипа имат единност в знанието 
и разбирането на задачите, процедурите и стандартите на работа. Показателите по тази скала показват 
оценката относно овладяването на процедурното знание от членовете на екипа като цяло. 

Пример: „Всеки от екипа би определил целите на задачите по един и същи начин.” 
б) Ментален модел за екипна работа (ММЕР) – 8 айтема 
Субскалата измерва възприятието по отношение на практическата компетентност на членовете на 

екипа. Отнася се до преценката за това доколко членовете на екипа прилагат знанията и уменията си при 
изпълнение на задачите. Следва да се има предвид, че резултатите по субскалата се влияят от преценката 
за индивидуалните качества на колегите във връзка с професионализма им. Показателите по тази субскала 
сочат за оценката относно професионалната компетентност на членовете на екипа. 

Пример: „Наясно сме на кой колега за какво можем да разчитаме при изпълнение на задача.” 
в) Екипна потенция (ЕП) – 14 айтема 
Екипната потенция представлява генерализирано убеждение, че екипът е ефективен. Освен 

възприятието за ефективността, субскалата измерва и готовността за поемане на професионални 
предизвикателства – готовност за по-сложни, по-натоварени и по-рискови задачи. Резултатите по тази 
скала показват не само субективното възприятие на военнослужещите за готовността и способностите на 
екипа да се справи с по-трудни задачи, но представлява и потенциална заявка за такива. 

Пример: „Смятам, че екипът ни е готов за справяне с рискови ситуации.” 
2) Скала на екипни действия и поведенчески процеси, съдържаща субскали: 
а) Вяра в колегите (ВКЛ) – 10 айтема 
На първо време следва да се направи разграничение между доверие в колегите и вяра в колегите. 

Тази субскала измерва не само субективно установения позитивен опит (подкрепа, следване на етичните 
норми и др.), но и вярване, че членовете на екипа имат позитивно и приемствено отношение, независимо 
от личните трудности. Вярата в колегите се основава на опита, който имаме и чисто поведенческият изказ 
на поддържащото им отношение спрямо нас. 

Пример: „Всеки един от нас пази гърба на другия, в буквалния смисъл на думата.” 
б) Комуникация (К1) – 13 айтема 
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Субскалата „Комуникация” измерва възприятието по отношение на реалните (явни) поведения в 
екипа. Акцентът пада върху експлицитната комуникация между членовете на екипа, свързана със 
задачите. „Комуникацията” тук представлява един градивен процес на обмен на идеи, на свободно 
изказване на мнение и доверително отношения към този процес. 

Пример: „Когато някой от нас изрази мнение, то се взема предвид.” 
в) Кооперация (К2) – 8 айтема 
Субскалата „Кооперация” измерва възприятието по отношение на реалните (явни) поведения в 

екипа. Кооперацията представлява проява на личната воля на членовете на екипа за взаимопомощ и 
желанието (съответно нежеланието) за допринасяне към екипната работа. 

Пример: „При възникнали проблеми, всички членове на екипа се включват при разрешаването им.” 
г) Координация (К3) – 6 айтема 
Субскалата „Координация” измерва възприятието по отношение на реалните (явни) поведения в 

екипа. Отнася се до перцепцията за организираност и съгласуваност на действията на членовете на екипа 
при изпълнение на задачите. Координацията включва перцепциите относно комбинирането на различни 
усилия и действия на членовете на екипа. 

Пример: „Екипът може бързо да се реорганизира, когато това се наложи.” 

3) Скала на „Вяра в командирите/началниците” (ВКМ) – 15 айтема 
Скалата „Вяра в командирите/началниците ” се отнася не до конкретиката на непосредствения или 

прекия командир/началник, а е друго по-високо(обобщено) ниво на абстракция. Измерва от една страна 
перцепцията на членовете на екипа за професионалното отношение на „командирите/началниците” към 
процеса на обучение и изпълнение на задачите, а от друга – чувството, че екипът ще бъде защитен от тях, 
редом с получаването или ползването на обективна оценка за условията и обстоятелствата при изпълнение 
на задачите. Скалата се отнася до възприятието, че „командирите/началниците” градивно и отговорно 
извеждат екипа към нива на по-висока ефективност. 

Пример: „Командирите/началниците ни поемат пълна отговорност при изпълнение на задачите в 
дефицит от време.”; „Командирите ни се стремят непрестанно да развиват уменията на екипа.” 

4) Затруднено екипно функциониране (ЗФ) 
Субскалата „Затруднено екипно функциониране” представлява набор от дезадаптивни възприятия в 

рамките на различни екипни процеси. Повишаването на резултатите по нея са показател за отчуждаване 
спрямо колегите и „живота на екипа”. Данните от субскалата могат да бъдат разглеждани както на екипно, 
така и на индивидуално ниво. Повишени показатели на екипно ниво са индикатор за дисфункция на екипа 
и неблагоприятна динамика. На индивидуално ниво те са показател за затруднения свързани 
интегрирането в екипа и заемане на неблагоприятна позиция спрямо колегите или службата – и в двата 
случая следва да се вземе предвид. 

Пример: „Задачите не изискват сътрудничество помежду ни.”; „Утвърдените процедури са напълно 
излишни при нашата работа.” 

ІІ. Психометрични характеристики на въпросника 

Извадка 
За съставяне на въпросника за изследване на екипните процеси на малката бойна единица бяха 

използвани резултатите на 547 военнослужещи от БА, изследвани през периода месец май – август 2010 
година. Военнослужещите са от над 20 формирования от три различни района в страната. Участниците са 
на възраст от 19 до 44 години (М=27,58; SD=4,52), от които 526 мъже и 21 жени (съответно с валидно 
процентно съотношение 96,2% и 3,8%). 

Описателна статистика 
В таблица 1 са представени средните стойности, стандартните отклонения на деветте субскали от 

въпросника. Както се вижда от описателните данни на таблицата, разпределенията на субскалите на 
инструментариума са нормални, а стойностите на асиметрията сочат за симетрично разположение. 

Таблица 1. Описателни статистически данни за деветте субскали на въпросника на базата 
на средносумарните балове на 547 изследвани лица 

субскала 
брой 

айтеми 
M Me SD асиметрия 

ММИЗ 10 5,62 5,80 0,967 -0,456 

ММЕР 8 5,51 5,57 0,900 -0,290 

ЕП  14 5,69 5,79 0,935 -0,405 

ВКЛ 10 5,62 5,80 1,030 -0,670 
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К1 13 5,55 5,62 0,953 -0,231 

К2 8 5,57 5,75 0,968 -0,522 

К3 6 5,64 5,80 0,981 -0,500 

ВКМ 15 5,49 5,62 1,143 -0,666 

ЗФ 10 3,26 3,40 1,225 0,073 

* М – средна стойност; Ме – медиана; SD – стандартно отклонение; 
 Ass – асиметрия; R – размах 

Надеждност и валидност на инструментариума 
За целта на конструирането на субскалите, списък от 150 твърдения бе предоставен на 18 

независими експерта от психологическата професионална общност, които определиха структурата на 
айтемите във въпросника на базата на експертен консенсус не по-нисък от 66,66%. 

В крайния вариант на въпросника влязоха 94 айтема – на основание експертната оценка, 
последващите факторен анализ и анализът на вътрешната консистентност на субскалите. 

Вътрешната консистентност на всяка една от седемте субскали и на цялостния инструмент е 
проверена чрез изчисляване на коефициентите за вътрешна съгласуваност на айтемите – коефициент на 
Кронбах алфа (таблица 2). 

Таблица 2. Вътрешна консистентност на субскалите за измерване на екипните процеси на малката 
бойна единица (коефициент на Кронбах алфа) 

субскала брой айтеми 
стандартизиран 
α коефициент 

ММИЗ 10 0,9331 

ММЕР 8 0,8901 

ЕП  14 0,9557 

ВКЛ 10 0,9342 

К1 13 0,9475 

К2 8 0,8951 

К3 6 0,9024 

ВКМ 15 0,9584 

ЗФ 10 0,8706 

От представените на таблицата данни се вижда, че нивата на коефициента за консистентност на 
отделните субскали варират в приемливите граници – всички те са по-високи от 0,70. 

За проверка на конструкт-валидността на въпросника е направен анализ на факторната му структура 
чрез експлораторен факторен анализ, в който като наблюдавани променливи бяха използвани резултатите 
на изследваните лица по отделните айтеми. 

За извличането на факторите бе използван метода на главните компоненти, след което 
екстрахираните фактори бяха подложени на ротация по метода „Varimax”. 

При анализа на резултатите с Kaiser-Meyer-
Olkin Measure of Sampling Adequacy показва 
стойности по-високи от 0,500, а Bartlett's Test of 
Sphericity е статистически значим (р=0,000). Тези 
резултати ни позволяват да подложим данните на 
факторен анализ. 

Резултатите от графиката на собствените тегла 
(„скрий-плот”) показва решение в рамките на 2 до 4 
факторна структура. Полигонът на факторните 
тежести ясно отразява, че графиката се „чупи” при 
два до четири фактора в рамките на „ръкава”. 

За по-нататъшното изследване на факторната 
структура на инструментариума ще разгледаме 
полученото факторно решение е представено в 
таблица 3 по-долу. 
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Таблица 2. Факторна структура 
(Айтемите отбелязани със знак „*” отпадат от крайния вариант на инструментариума) 

№ 
компоненти 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ММЕР 0,304 0,508     0,423 

3 ММЕР 0,318 0,676      

5* ММЕР    -0,335  -0,445  

7* ММЕР  0,339     0,485 

8 ММЕР 0,387 0,671      

9 ММЕР 0,399 0,713      

12 ММЕР 0,429 0,520      

13 ММЕР 0,465 0,666      

14 ММЕР 0,362 0,542      

15* ЕП  -0,496  -0,388    

16* ММЕР 0,348 0,349      

18 ММИЗ 0,421 0,720      

19 ММИЗ 0,403 0,753      

21 ММИЗ 0,390 0,710      

22 ММИЗ 0,414 0,589      

24 ММИЗ 0,452 0,686      

26 ММИЗ 0,354 0,692      

27 ММИЗ 0,427 0,591      

28 ММИЗ 0,450 0,534      

31* ММИЗ    -0,451    

34 ММИЗ 0,430 0,603      

36 ММИЗ 0,449 0,676      

37 ММИЗ 0,347 0,630      

39 ЗФ    -0,604    

41 ЕП 0,451 0,632      

42* ЕП  0,450 0,301     

43* ЕП 0,364    0,343   

44 ЕП 0,503 0,570      

45 ЕП 0,509 0,578      

46 ЕП 0,498 0,557   0,326   

47 ЕП 0,499 0,621      

48 ЕП 0,450 0,571      

49 ЕП 0,452 0,537   0,411   

50* ЕП     0,331   

51* ЕП 0,443 0,470   0,321   

52 ЕП 0,498 0,536   0,382   
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53 ЕП 0,408 0,567   0,401   

54 ЕП 0,485 0,593   0,383   

59 ЕП 0,439 0,556   0,392   

60 ЕП 0,473 0,601      

61* ЕП     0,514   

62 ЕП 0,304 0,595   0,496   

63 ЕП 0,428 0,561   0,423   

64* ЕП 0,480 0,352   0,373   

65 ВКМ   0,771     

66 ВКМ   0,698     

67 ВКМ   0,809     

68 ВКМ   0,863     

69 ВКМ   0,843     

70 ВКМ   0,872     

71 ВКМ   0,895     

72 ВКМ   0,890     

73 ВКМ   0,894     

74 ВКМ   0,877     

75 ВКМ   0,858     

76 ВКМ   0,851     

77 ВКМ   0,868     

78 ВКМ   0,797     

79 ВКЛ 0,583 0,443       

80 ВКЛ 0,678 0,456      

81 ВКЛ 0,618 0,481      

82 ЗФ    -0,557  -0,433  

83 ВКЛ 0,698 0,434      

84 ВКЛ 0,721 0,412      

85 ВКЛ 0,671 0,415      

86 ВКЛ 0,687 0,347      

88 ВКЛ 0,665 0,350      

89 ЗФ    -0,612    

90* ВКЛ 0,467       

92 К1 0,703 0,304      

93 К1 0,744 0,369      

94 К1 0,743 0,377      

95* К1    -0,482    

96 К1 0,650 0,304      

97 К1 0,642       
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98 К1 0,742 0,329      

100 К1 0,735 0,323      

101 К1 0,732 0,339      

102 ЗФ    -0,723    

103 К1 0,718 0,322      

104 ЗФ    -0,696    

105 К1 0,697 0,338      

106 К1 0,720 0,341      

107 К1 0,748 0,312      

108 К1 0,723       

109 К3 0,618       

110 К3 0,718 0,408      

111 К3 0,643 0,417      

112 К3 0,695 0,414      

113 К3 0,732 0,363      

115 ЗФ    -0,714    

116 ЗФ    -0,554  -0,396  

117 К2 0,735       

118 К2 0,666       

119 К2 0,679 0,390      

120 К2 0,551 0,363      

121 ЗФ    -0,612    

122 К2 0,572 0,301      

123 ЗФ    -0,606  -0,372  

124 К2 0,708 0,357      

125 К2 0,698       

126 ЗФ    -0,727    

127 К2 0,648       

128 ВКЛ 0,746       

139* ЕП 0,456 0,421      

143* ЕП 0,498 0,301   0,415   

144* ЕП 0,489 0,372   0,356   

146 К3 0,589       

147*ММИЗ 0,501 0,439      

149 ВКМ   0,586     

150 ВКЛ 0,732 0,304      

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

 Rotation converged in 12 iterations. 
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Полученото факторно решение говори в полза на 4-факторен модел, където 4 фактора обясняват 

61,444% от вариацията. 
Първият фактор обяснява 18,912% от вариацията и съдържа айтеми, категоризирани от 

независимите експерти като принадлежащи към скалите „Вяра в колегите”, „Комуникация”, „Кооперация” 
и „Координация”. 

Вторият фактор обяснява 18,099% от вариацията и съдържа айтеми, , категоризирани от 
независимите експерти като принадлежащи към скалите „Ментален модел за екипна работа”, „Ментален 
модел за изпълнение на задачите” и „Екипна потенция”. 

Третият фактор обяснява 17,112% от вариацията и съдържа айтеми, категоризирани от 
независимите експерти като принадлежащи към скалата „Вяра в командирите”. 

Четвъртият фактор обяснява 7,321% от вариацията и съдържа айтеми, които отразяват затруднение 
в екипното функциониране, затова и скалата, обособена тук, беше наречена „Затруднено екипно 
функциониране”. 

ІІІ. Предназначение на инструментариума 

Въпросникът за измерване на екипните процеси на малката бойна единица е ориентиран към 
изследване на функционирането на военни формирования (милитаризирани екипи). 

Допуска се изследване на част от субскалите по преценка на психолога и в зависимост от целите на 
изследването. Във всеки случай отделянето на субскали от цялостния въпросник следва да бъде 
аргументирано и внимателно преценено. 

Следва да бъдат изследвани лица, които имат опит в рамките на екипа най-малко от шест месеца. 
Въпросникът може да бъде администриран както индивидуално, така и групово 
При администриране на въпросника, в зависимост от целта на изследването, той може бъде 

попълван анонимно или не. Недостатъкът при анонимното попълване ще рефлектира върху факта, че няма 
да може да се проследят случаите на затруднено функциониране на индивидуално ниво. 

Инструментариумът следва да се администрира, интерпретира и анализира от психолог. 
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Резюме: Статията представя българската адаптация на един от известните в западноевропейските страни 
инструменти за оценка на личността в работата BIP (Business focused Inventory of Personality). Въпросникът 
измерва поведението и мотивацията на личността в работата. Той е широко използван от 
професионалистите по управление на човешки ресурси в Европа и се използва за подбор и развитие на 
служители, кандидатстващи или работещи на експертни и мениджърски позиции. BIP оценява четири 
основни сфери: мотивация, стил на работа, социални умения и емоционална и психична устойчивост. 
Българската адаптация на теста стартира с изготвянето на 4 независими превода на айтемите и подготвена 
финална провизорна версия. Тя бе проверена в пилотно изследване с участието на повече от 200 лица, след 
което бе извършен анализ и корекции. Окончателният вариант на Българския BIP е стандартизиран на базата 
на 836 лица на възраст от 20 до 65 години. Вътрешната консистентност на скалите на българската версия са 
съпоставими с тези, докладвани за оригиналния тест. Конструктната валидност е проверена чрез изчисление 
на корелации между скалите на BIP и NEO PI-R и CPI. Критериалната валидност е демонстрирана чрез 
пресмятане на корелациите между скалите на теста и различни оценки на представянето в работата. 
 
Abstract: The article presents the Bulgarian adaptation of one of the most famous in Western Europe instruments for 
assessment of personality in business context – BIP (Business focused Inventory of Personality). The test assesses the 
personality behavior and motivation at work. It is used by the HR professionals in Europe for recruitment and personnel 
development of employees on expert or on managerial positions. BIP assesses four main spheres: Occupational orientation, 
Occupational behavior, Social competencies and Psychological constitution. The Bulgarian adaptation of the test starts with 
the preparation of four independent translations of the items and preparation of a final version. It was checked in a pilot 
research with more than 200 persons. After that analysis and corrections were provided. The final variant of Bulgarian BIP 
is standardized on the basis of 836 assessed persons on age from 20 to 65 years old. The internal consistency of the scales of 
the Bulgarian version is comparable to these in the original test. The construct validity is checked through correlations 
computation of BIP scales and NEO PI-R and CPI. The criteria validity is demonstrated through correlations between the 
scales and different assessment of job performance. 

Въведение 

Най-известният и често използван немски въпросник за подбор и развитие на персонала в 
организациите е Тестът за оценка на личността в работата (BIP). Наименованието му на немски език е 
Bochumer Inventar zur berufsbezogenen Persoenlichkeitsbeschreibung, а на английски – Business focused 
Inventory of Personality. Тестът е широко разпространен не само в Германия, но и в повечето европейски 
страни. Основна цел на въпросника е стандартизирано „изследване на себеоценката на кандидати за работа 
и вече наети служители по основните дименсии от работата” [5]. Важни преимущества на инструмента са 
неговата практичност, солидната му научна основа, директната връзка неговите скали с работата и 
компетентностите и благоприятният прием, на който се радва въпросника от страна на участниците в 
изследването. BIP е отлично приложим в областта на подбора и развитието на служители на високи и 
средни мениджърски позиции и коров експертен персонал в организациите. Той е получил и продължава 
да получава множество ласкави отзиви от страна на консултантите в областта на човешките ресурси (в 
Германия BIP е избран за HR тест на десетилетието 2000-2010 год.) [11] и е широко използван в 
емпирични изследвания, посветени на личностното и професионалното развитие и консултиране. 

BIP е практична и близка до професионалната реалност методика. Той няма претенцията да 
обхваща цялостната личност, а се фокусира само върху онези личностни дименсии, които произхождат от 
професионалния контекст и имат важно значение за работата. Неговото създаване е било вдъхновено от 
широкото използване на личностни въпросници за оценяване на персонал в САЩ през 90-те години на ХХ 
век и от липсата на подобни тестове по онова време в Германия. BIP е високо ценен не само в 
университетските и научните среди, но също така и от практиците в областта на управление на човешките 
ресурси, тъй като представлява много добра алтернатива на популярното, но не особено надеждно и 
валидно интервю. BIP е инструмент, предвиден за широко приложение, който може да се използва както 
при селекцията на кандидати за работа, така и за идентифицирането на потребностите от развитие на вече 
наети служители, заемащи мениджърски или експертни позиции. 
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Исторически погледнато не само в Германия, но и в САЩ дълго време в рамките на подбора на 
служители се използвал личностния въпросник MMPI [2,4]. Той обаче се оказва изключително 
неподходящ, тъй като е насочен към клиничната практика се възприема като прекалено интрузивен от 
кандидатите за работа и организациите [3]. В края на 80-те години като негова алтернатива в областта на 
оценяването на персонала популярност добива Петфакторният модел на личността. Неговите 
поддръжници твърдят, че тази парадигма е първата, която дава цялостна картина за личността и че 
моделът е изключително приложим в контекста на организационното оценяване. Техните твърдения 
намират значителна подкрепа от проведените в края на 80-те и началото на 90-те метанализи [12].Тестът за 
оценка на личността в работата (BIP) използва напредъка, постигнат в личностното оценяване и също 
включва фактори, чието съдържание наподобява BIG-FIVE модела, но същевременно предлага по-голяма 
спецификация на дименсиите по отношение на професионалния подбор и оценяването на 
компетентностите [6,8]. Доказано е, че определени личностни черти са устойчиво свързани с успеха в 
работата, което предполага, че тестове, които са в състояние да ги изследват обективно биха показали 
добра прогностична валидност по отношение на бъдещото професионално поведение [9]. Както посочва 
Шулер, личностните тестове трябва да бъдат съобразени с изискванията на конкретната професионална 
дейност [10] и това именно е целта на представения тук въпросник за оценка на личността в работата. За 
разлика от повечето други познати методи за изследване на личността, които са създадени по емпиричен 
път чрез факторен анализ, BIP e създаден рационално-дедуктивен път на базата на предварително 
дефинирани конструкти, които имат отношение към успеха и успешността в работата. 

 
Основни концептуални области, измервани от теста 
BIP изследва личностни дименсии, групирани в четири концептуални области – „Мотивация”, 

„Стил на работа”, „Социални умения” и „Стабилност”. Всяка от тези области се оценява от няколко скали, 
представени на фигурата по-долу (вж. Графика 1): 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Графика 1. Четирите основни концептуални области на Теста за оценка на личността в работата 
(BIP) 

В таблица 1 е представено кратко описание на тестовите скали. Тяхното формулиране е резултат 
от многогодишната съвместна работа на авторите на теста с специалистите в областта на човешките 
ресурси и организационното развитие от водещи германски компании. 

Таблица 1. Описание на скалите на Теста за оценка на личността в работата (BIP) 

Мотивация 
Ориентация към 
резултати 

Високи резултати: стреми се към професионално себедоказване и 
постигане на високи резултати в работата  

Ниски резултати: мотивацията за работа е обусловена от външни на 
дейността фактори (пари, сигурност, престиж и др.), стреми се към 
избягване на неуспехите в работата 

Личностни 
качества Социални умения 

 
Емоционална компетентност 
Общителност 
Ориентация към другите 
Работа в екип 
Оказване на влияние 

Стабилност 
 
Емоционална устойчивост 
Работа под напрежение 
Увереност 

Мотивация 
 
Ориентация към резултати 
Стремеж към подобрение 
Мотивация за лидерство 

Стил на работа 
 
Внимание към детайла 
Гъвкавост 
Решителност 
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Стремеж към 
подобрение 

Високи резултати: мотивира се от възможността за въвеждане на 
иновации, промени и подобрения в работата 

Ниски резултати: стреми да се адаптира към работните задачи и 
изисквания такива каквито са, приема условията и начина на работа като 
даденост  

Мотивация за 
лидерство 

Високи резултати: стреми се към заемане на лидерска роля в работата, 
с готовност поема отговорността за организирането на работата на 
групата и постигнатите от нея резултати 

Ниски резултати: стреми се към избягване на лидерски роли в 
работата, не се чувства комфортно, когато трябва да организира и 
координира работата на другите 

Стил на 
работа 

Внимание към 
детайла 

Високи резултати: прецизен, постига високи резултати, когато работи 
по задачи, които изискват висока точност, внимание към детайла и 
търпение 

Ниски резултати: прагматичен, умее да вижда цялостната картина на 
ситуацията, постига по-високи резултати, когато работи по комплексни 
и слабо структурирани работни проблеми  

Гъвкавост 

Високи резултати: постига високи резултати, когато му се налага да 
работи по разнообразни проекти и задачи или по няколко задачи 
едновременно 
Ниски резултати: постига високи резултати, когато преобладаващата 
част от работата се състои от рутинни и добре структурирани задачи 

Решителност 

Високи резултати: бързо се ориентира в сложни и непознати проблеми, 
умее да приоритизира, не се безпокои да поема разумни рискове в своята 
работа 

Ниски резултати: трудно взима важни решения, стреми се да избягва 
рисковете и проявява нерешителност в ключови моменти 

Социални 
умения 

Емоционална 
компетентност 

Високи резултати: бързо се ориентира в емоциите, преживяванията и 
очакванията на другите
Ниски резултати: не обръща достатъчно внимание на чувствата и 
преживяванията на другите 

Общителност 

Високи резултати: лесно установява контакти с хора от различни 
социални групи и поддържа широка мрежа от социални връзки 
Ниски резултати: трудно установява контакти с хора от различни 
социални групи и предпочита да общува в тесен кръг от приятели и 
познати  

Дружелюбност 

Високи резултати: стреми се да се разбира добре с всички, лесно се 
съгласява на компромиси, за да избегне конфронтацията с другите, често 
влиза в ролята на медиатор при разрешаването на междуличностни 
конфликти  
Ниски резултати: ръководи се от логиката, а не от чувствата в 
отношенията с другите, рядко мисли за ефекта от своите решения върху 
другите 

Работа в екип 

Високи резултати: постига по-високи резултати, когато работи в екип, 
чувства се отговорен за общите резултати  
Ниски резултати: постига по-високи резултати, когато работи 
самостоятелно и не зависи от работата на другите 

Оказване на 
влияние 

Високи резултати: стреми се да налага волята си и да доминира в 
междуличностните отношения 

Ниски резултати: стреми се към получаване на социално одобрение, 
предпочита да прави компромиси и да отстъпва на другите  

Стабилност 
Емоционална 
стабилност 

Високи резултати: лесно и бързо преодолява неуспехите си, мисли 
позитивно за бъдещето 
Ниски резултати: по-трудно преживява неуспехите и разочарованията 
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си, гледа с тревога на предизвикателствата

Работа под 
напрежение 

Високи резултати: смята, че е способен да издържа на стрес и високи 
натоварвания в работата си 

Ниски резултати: смята, че не е особено издръжлив на стрес и високи 
натоварвания в работата 

Увереност 

Високи резултати: притежава добро самочувствие и демонстрира 
самоувереност в различни работни и социални ситуации 
Ниски резултати: не вярва достатъчно в себе си и проявява неувереност 
в различни работни и социални ситуации  

Методология 
Тестът за оценка на личността в работата се състои от 210 айтема, разпределени в четиринадесет 

скали. Твърденията са със средна трудност на четене (разбираеми са 95% от хората, завършили средно 
образование) и са перфектно пригодени за лицата от целевата група на методиката. На всяко от тестовите 
твърдения участниците в тестирането трябва да отговорят като използват стандартна 6-степенна скала, 
варираща от „Изобщо не съм съгласен/на” до „Напълно съм съгласен/на”. Скалата няма среден отговор, 
така че изследваните лица са длъжни да изберат една от двете тенденции, но същевременно разполагат с 
доста голяма свобода да модулират степента на своето съгласие или несъгласие. 

В Германия нормите на теста се базират върху резултатите на повече от 9000 изследвани лица, 
докато българските норми се изведени на базата на национално репрезентативна извадка, съставена от 
1000 изследвани лица. Българската нормативна извадка включва само лица със завършено висше 
образование или такива, които или следват към момента на тестирането. Студентите са 8,9% от 
нормативната извадка. Участниците в българската нормативна извадка са разпределени по пол, възраст и 
етнически произход в пропорциите на българското население, съгласно данните от преброяването през 
2001 год. Тъй като BIP е предназначен за оценка на кандидати за работа и вече наети служители на 
ключови и мениджърски позиции в организациите, в нормативната извадка не са включени лица с по-
ниско образование от образователна степен „бакалавър”. 

В настоящия доклад представяме няколко ключови изследвания от проверката на валидността и 
надеждността на българската версия на теста. Експертите в областта на адаптирането на тестове 
подчертават важността на функционалната и концентуална еквивалентност между две версии на един и 
същи тест [13]. Функционална еквивалентност показва доколко конструктите (тестовите скали) имат 
сходни поведенчески прояви в двете култури или, казано по друг начин, могат да бъдат 
операционализирани чрез едни и същи айтеми. Функционалната еквивалентност на превода може да се 
докаже, ако се демонстрира, че коефициентите на вътрешна консистентност на скалите (коефициентите на 
Кронбах алфа) са съизмерими с тези на скалите на оригиналния тест. Концентуалната еквивалентност пък 
е производно понятие на конструкт-валидността. Тя може да се демонстрира като се покаже, че 
конструктите в двете култури имат сходна номотетична мрежа или че корелират значимо със сходни 
понятия и не корелират значимо с други конструкти, за които теорията не предполага наличието подобни 
връзки. 

Резултати 
В таблица 2 са представени коефициентите на вътрешна консистетност на скалите на теста. 

Данните позволяват да се сравни консистентността на скалите на българската адаптация на BIP с тази на 
скалите на оригиналния тест. 

Таблица 2. Сравнение между коефициентите на вътрешната консистентност на скалите на 
българската адаптация и оригиналния тест  

Скала Версия на теста 
Коефициент на Кробах 

алфа* 

Ориентация към резултати 
Оригинален тест ,81 

Адаптация ,67 

Стремеж към подобрение 
Оригинален тест ,74 

Адаптация ,62 

Мотивация за лидерство 
Оригинален тест ,87 
Адаптация ,78 
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Внимание към детайла 
Оригинален тест ,83 
Адаптация ,75 

Гъвкавост 
Оригинален тест ,87 
Адаптация ,72 

Решителност 
Оригинален тест ,85 
Адаптация ,74 

Емоционална компетентност 
Оригинален тест ,85 
Адаптация ,76 

Общителност 
Оригинален тест ,90 
Адаптация ,86 

Дружелюбност 
Оригинален тест ,76 
Адаптация ,76 

Работа в екип 
Оригинален тест ,89 
Адаптация ,82 

Оказване на влияние 
Оригинален тест ,85 
Адаптация ,72 

Емоционална стабилност 
Оригинален тест ,89 
Адаптация ,67 

Работа под напрежение 
Оригинален тест ,91 
Адаптация ,80 

Увереност 
Оригинален тест ,85 
Адаптация ,71 

* нулата пред десетичната запетая е пропусната. 

Дори един бегъл преглед на данните в таблица 2 е достатъчен, за да се види, че консистентността 
на скалите на оригиналния тест е по-висока от тази на българската адаптация. Най-големи различия се 
наблюдават по скали „Ориентация към резултати”, „Стремеж към подобрение” и „Емоционална 
стабилност”. Основната причина за по-ниската консистентност на българските скали не е преводът на 
теста, а някои малки, но все пак съществени културни различия между българския и немския 
организационен контекст. Благодарение на 7-те независими превода на айтемите от немски на български и 
2-та обратни превода въпросника от български на немски език бе постигната лексикална идентичност 
между българския превод и оригиналния тест, но това се оказа недостатъчно за постигането на пълна 
функционална еквивалентност между двете версии на въпросника. Налице са известни различия в начина, 
по който се операционализират някои основни компетентности в немските и българските организации и 
тъй като айтемите на теста са изключително добре балансирани от гледната точка на социалната 
желателност, запазването на този баланс можеше да бъде постигнато единствено за сметка на частична 
загуба на вътрешната консистентност на тестовите скали. Изпробвайки с не толкова добре балансирани от 
гледна точка на социалната желателност айтеми ние успяхме да постигнем консистентността на скалите на 
оригиналния тест, но тъй като това можеше да доведе до проблеми с прогностичната валидност на скалите 
и на практика да ограничи полезността на теста, решихме да не рискуваме със социалната желателност и 
да жертваме в известна степен консистентността за сметка на запазване на валидността. Все пак 
коефициентите на вътрешна консистентност на скалите на българската версия са достатъчно високи, за да 
гарантират надеждното измерване на конструктите. 

Проверките на концептуалната еквивалентност е свързана с провеждането на серия от 
изследвания, които поради ограниченото място тук, можем само частично да представим. В таблица 3 са 
представени корелациите между скалите на BIP и скалите на NEO-FFI. В скоби са дадени корелациите 
между немските версии на двата въпросника. 

Таблица 3. Корелации между скалите на BIP NEO FFI 

Скали на BIP 

Скали на NEO FFI* 

Невротизъм Екстраверсия Отвореност 
Насоченост 
към другите 

Съзнателност 

Ориентация към 
резултати 

-,15 (-,19) ,25 (,23)  -,10 (,06) -,20 (-,15) ,31 (,36)  

Стремеж към 
подобрение 

-,62 (-,28)  ,17 (,39) ,26 (,24) ,37 (-,25) ,54 (,22) 
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Мотивация за 
лидерство 

-,26 (-,45) ,54 (,54) ,05 (,04) ,06 (-,25) ,28 (,34) 

Внимание към 
детайла 

-,38 (,00) ,19 (-,03) ,08 (-,06) ,26 (,04) ,60 (,54) 

Гъвкавост -,30 (-,50) ,43 (47) ,08 (,18) ,34 (,00) ,17 (,21) 

Решителност -,59 (,56) ,16 (,33) -,02 (-,01) ,08 (,08) ,65 (,65) 

Емоционална 
компетентност 

-,62 (-,30) ,26 (,39) ,06 (,22) ,24 (,29) ,34 (,19)  

Дружелюбност -,24 (-,10) ,13 (,09) ,14 (,04) ,68 (,68) ,37 (,02) 

Общителност -,24 (-,10) ,63 (,69) ,24 (,(15) ,38 (,08) ,31 (,15) 

Работа в екип -,37(,30) ,46 (,39) ,36 (,02) ,18 (,16) ,33 (,14) 

Оказване на 
влияние 

-,24 (-,43) ,45 (,49) ,13 (,10) -,02 (-,34) ,24 (,30) 

Емоционална 
стабилност 

-,52 (-,77) ,25 (,45) ,05 (,02) ,16 (,08) ,36 (,32) 

Работа под 
напрежение 

-,41 (-,67) ,27 (,46) -,07 (-,02) ,04 (,03) ,48 (,42) 

Увереност -,53 (-,64) ,25 (,47) ,13 (,09) ,21 (-,13) ,45 (,35) 

* нулите пред десетичната запетая са пропуснати. N = 164. Значимите корелации са дадени в по-тъмен шрифт. Явните 
маркерни корелации са маркирани в сиво. 

NEO FFI се разглежда като златен стандарт за тестовете, разработени в парадигмата на „Голямата 
Петорка”. Конструкти като „емоционална стабилност”, „увереност”, „общителност”, „дружелюбност”, 
„гъвкавост” и „внимание към детайла” са общи и за двата инструмента и представените данни в таблица 3 
показват, че те, в съгласие с теоретичните очаквания, корелират високо и в двете култури. По-нататък, 
съпоставката на между корелационните коефициенти между скалите на немските и българските версии на 
двата въпросника свидетелства за забележително сходство в не са в общия патърн, но и във величината на 
коефициентите. Несъмнено този факт може да се интерпретира като доказателство за конструктната 
валидност на българската версия на BIP. Допълнителни доказателства за конструктната валидност на 
българската адаптация са представени в българското ръководство. 
 

Дискусия 
В настоящия доклад успяхме да представим само част от работата по българската адаптация на 

Теста за оценка на личността в работата (BIP). Вярваме, че чрез нея вече сме стимулирали интереса на 
професионалистите в България към този толкова важен за организационната психология инструмент. 
Оценките от BIP могат да се използват и в рамките на подборни процедури и центровете за оценка и 
развитие, като с негова помощ се постига по-голяма надеждност при откритието на таланти за бизнеса. 
Разбира се, съчетанието на няколко метода за подбор и развитие е винаги най-добрият подход. На базата 
на резултатите получени от BIP, центъра за оценка и от оценъчното интервю, би могло да се направи една 
наистина надеждна прогноза за бъдещото професионално поведение на кандидатите за работа и да бъдат 
открити най-подходящите служители. Подробна информация за теста и неговата българската адаптация 
може да се намери в административното ръководство. 

В заключение бихме искали да изразим нашата надежда, че отличният прием, на който се радва 
теста в консултантските среди навсякъде по света [1,11] ще се окаже и знак и за бъдещите му успехи в 
България. 
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АДАПТИРАНЕ ЗА БЪЛГАРСКИ УСЛОВИЯ НА 

EXPERIENCES IN CLOSE RELATIONSHIPS-R (ECR-R) КАТО МОДЕЛ, 
ИЗСЛЕДВАЩ ПРИВЪРЗАНОСТТА В ИНТИМНИТЕ ОТНОШЕНИЯ 

 
МАРИНЕЛА ПЕТКОВА 

докторант, ВСУ „Черноризец Храбър” 
 

Резюме: Докладът си поставя за цел да изследва психометричните свойства на българската версия на 
Experiences in Close Relationships-Revised (ECR-R). Тестът е превеждан от английски, айтемите са с добри 
психометрични характеристики. Коефициент Алфа за батерията е 0,87, а за скалите съответно 0,85-0,87. 
Фактроният анализ открива два фактора – тревожен и отбягващ. Валидността е еквивалент на валидността 
при кратката и оригинална версия на Experiences in Close Relationships-R (ECR-R). Извеждат се норми за 
българската популация, описват се четири стила на привързаност по модела на Бартоломей и Хоровиц, 
получените данни се интерпретират в рамките на българската култура. 
 
Abstract: The paper aimed to investigate the psychometric properties of the Bulgarian version of the Experiences of Close 
Relationships-Revised (ECR-R) questionnaire. This test was translated from English, the items had good psychometric 
properties. Coeffisent Alpha for the battery is 0.87 and for the scales–0.85–0.87. The factor analyses indicated that 2 factors, 
labeled Anxiety and Avoidance. We found validity to be equivalent for the short and the original versions of the ECR across 
studies. Here are presented the norms for the Bulgarian population, described four styles of attachment on the model of 
Bartholomew and Horowitz, the data are interpreted in the context of Bulgarian culture. 

Въведение 
Процесите на привързаност са изследвани от различини школи и научни направления; 

основоположник на теоретична рамка в тази насока се счита психоаналитичното учение на Джон Булби 
(John Bowlby, 1962/1982) и емпиричните изследвания на Мери Ансуърт (Marry Ainsworth, 1978 – „методът 
за странната ситуация”), която прави първата типология на стиловете на привързаност [4]. Bowlby 
дефинира избягването на тревожността и физическата протекция като най-съществените функции на 
близките отношения и разглежда търсенето на близост като алтернатива на инстинктивния отговор от типа 
”борба-бягство”. Mikulincer и Shaver [8] определят този инстинктивен отговор като поведенческа система, 
активирани чрез две основни стратегии – хиперактивираща стратегия, която се възприема като „борба” и 
деактивираща стратегия – като „бягство”. Двете стратегии описват несигурния тип привързаност и са 
извесни в психологическата литература като вторични. Bowlby (1988), определя вторичните стратегии 
като рисков фактор за намаляване устойчивостта на индивидите в моменти на стрес, и слабото регулиране 
на емоционалните процеси [4]. 

 
Теоретична мотивация 
Известни са множество методи за измерване на привързаността в интимно-личностните 

отношения. Литературата познава Adult Attachment Scales (N. L. Collins & S. J. Read, 1990), Relationship 
Styles Questionnaire (D. W. Griffin & K. Bartholomew, 1994) and J. Simpson's (1990) attachment scales. Тези, и 
много други методи се стремят да покажат степента на приемственост на сигурната привързаност и 
диференцираната стабилност на несигурните модели. 

Неотдавна, Brennan, Clark and Shaver [3] правят успешен опит в разработването на по-
чувствителен и всеобхватен инструмент за измерване на привързаността в партньорската двойка, който е 
известен в психологическата наука като Experiences in Close Relationships (ECR). Първоначално авторите 
замислят инструмента с 482-айтема, които в последствие редуцират до 323-айтема. Чрез факторен анализ 
те определят два независими фактора – избягващ и тревожен, които редуцират четири стила на 
привързаност, съответстващи на четирикатегориалния модел на Bartholomew and Horowitz [2]. По-късно 
Fraley, Waller, and Brennan [6] преразглеждат първоначалния набор от данни и чрез клъстърен анализ 
ревизират версията до редуциран брой айтеми. 

Анализите показват, че индивидуалните различия в интимната привързаност може да се 
организират в рамките на двуизмерен модел. Дименсиите се концептуализират в две пресичащи се оси – 
избягване на интимност по вертикалата и тревожна зависимост по хоризонталата (виж фигура 1). 
Тревожността съответства на преживяването на безпокойство и бдителност в ситуации на отхвърляне или 
изоставяне, а избягването се преосмисля като преживяване на дискомфорт по време на интимност, или 
нежелание за установяване на трайна близост [7]. Тревожната дименсия се концептуалзира чрез 
хиперактивиращите вторични стратегии, а избягващата – чрез деактивиращите стратегии. Избягването на 
интимност се интерпретира още като резултат на очакванията, че индивида ще бъде отблъснат. 
В прилагането на метода се извеждат четири стила на привързаност по теоретичния модел на Bartholomew 
and Horowitz [2] – това са сигурен, отхвърлящ, страхуващ се и свръхангажиран стил. 
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Търсене на другите 
(ниска степен на избягване) 

Сигурен Свръхангажиран 

 

 

 

 

 

  Ниска        Висока 
 тревожност        тревожност 
    Отхврълящ     Страхуващ се 

Избягване на другите 
(висока степен на избягване) 

Фигура 1. Fraley RC, Shaver PR (2000) 

Целта на настоящето изследване е да се проверят психометричните характеристики на 
въпросника за привързаност, предвид адаптирането му за български условия. Предполагаме, двуфакторен 
модел в структурата на метода. Предполагаме, приемлива надежност на конструктите, в рамките на една 
различна култура. Очакваме обобщаване на данни в стиловете на привързаност и проява на черти, 
характерни за българската популация. 

1. Метод 

1.1. Изследвани лица 
Адаптирането на метода е направено върху национална репрезентативна извадка от 100 партньорски 
двойки (200 изследвани лица), съжителстващи на семейни начала или сключили граждански брак. 
Поставихме си възрастови ограничения от 25 до 55 год. Таблица 1 представя разпределението на извадката 
по пол и възраст: 

Таблица 1. Извадка по пол и възраст 

Възрастов диапазон 
Процент 
мъже жени 

до 30 год. 9 % 13% 
30 – 40 год. 23% 29% 
40 – 50 год. 13% 6% 
над 50 год. 5% 2 % 

Направеното изследване е част от по-голям проект, който описва привързаността в интимните 
отношения. Настоящите данни обобщават период от шест месеца, през който изследваните лица, заедно 
със своите партньори, попълват набор от въпросници за изследване на личностни диспозиции и стилове на 
привързаност. Докладът се фокусира върху адаптиране на метода за изследване стиловете на 
привързаност. 
 

1.2. Experiences in Close Relationships-R (ECR-R) 
Experiences in Close Relationships-R (ECR-R) представлява набор от 36 айтема, разпределени в две 

теоретични дименсии. Тестът има две форми S и R. Форма S е short-версия на методиката; състои се от 12 
айтема [11]. Форма R съдържа 18-айтема, които оценяват интимната тревожна привързаност и 18 айтема, 
които оценяват интимната отбягваща привързаност. В настоящото изследване е използвана форма R, като 
за български условия е създадена методика с 38 на брой айтеми. Оценяването се извършва чрез 7-степенна 
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скала от Ликертов тип, където (1) означава „изцяло не съм съгласен”, (4) – „неутрален съм”, (7) – „изцяло 
съм съгласен”. 

 Превод на айтемите – Адаптирането на метода започна с превод на тестовите айтеми, като за 
целта бяха направени два независими превода на български език, които в последствие бяха обратно 
преведени на английски език. Двата превода претърпяха характерна преоценка, предвид запазване на 
основния смисъл, което определи и сегашния вид на въпросника. Тук е момента да се каже, че при превода 
на някои от айтемите се усети трудност относно смисъла им в българския език, предвид възможността за 
откриване на релевантен собствен опит от изследваните лица. Това и наложи промяна при някои от тях. 
Поради тези причини, както и с цел постигане на висока корелационна ефективност, един от айтемите 
беше премахнат, два бяха трансформирани, а три айтема бяха изцяло наново въведени. Това и определи 
окончателния вид на въпросника, който считаме за подобрена българска версия на основния метод с 38 на 
брой айтема. 

2. Резултати 

2.1. Надежност 
Надежността на Experiences in Close Relationships-R (ECR-R) е проверена чрез изчисляване на 

коефициента на вътрешна съгласуваност на айтемите – коефициент на Кронбах алфа. Следващата таблица 
представя коефициентите на Кронбах алфа за двете теоретични дименсии – тревожен и отхвърлящ. 

Таблица 2. Коефициент Алфа за българската популация 

Дименсии Коефициент Алфа 
Тревожен  0,87 
Отхвърлящ  0,85 
Общ коефициент 0,87 

Коефициентът е достатъчно висок, за да осигури надежно измерване на четирите стила на 
привързаност. В оригиналната версия Кронбах Алфа е 0,91, коефициент близък до нашия. Въпросникът е 
адаптиран в много страни – Гърция, Германия, Испания, Норвегия, Колумбия, Китай, Тайланд и др. В 
неанглоезичните версии, първи Tsagarakis и др. [10] изследва транслацията на ECR-R в гръцки проби, и 
установяват, че въпросникът е подходящ за измерване на интимните отношения. Ehrenthal и др. [5] 
използва немската версия, за да оцени психометричните характеристики – надежност и валидност, като 
използва големи извадки – неклинични проби с 1006 изледвани лица и клинични проби с 225 изследвани 
лица. Посочват се високи стойности за коефициент алфа на Кронбах. Таблица № 8 показва полученият 
коефициент в различни адаптации. 

Таблица 3. Коефициент Алфа за англоезични и неанглоезични държави (Alonso-Arbiol et al. [1]; 
Ehrenthal et al. [5]; Wongpakaran et al. [12]) 

Дименсии испанска версия 
немска 
версия 

оригинална 
версия 

тайландска 
версия 

Тревожен  0,85 0,91 0,92 0,89 
Отхвърлящ  0,87 0,92 0,94 0,91 
Общ коефициент 0,86 0,91 0,91 0,90 

2.2. Параметри на разпределението 
За оценка на нормалността на разпределението се използват две измерителни категории – 

групиране около нормалната Гаусова крива и скосеност. Разпределението е представено в таблица № 2 – 
мерките за асиметрия и ексцес, показват че то е близко до нормалното. 

 Таблица 4. Нормалност на разпределението 

 
 
 

Изследвани бяха средните стойности и стандартните отклонения за двете дименсии, съответно при 
жените и при мъжете. Таблица 3 показва близки средни стойности за двата пола. При сравняването им със 
статистически пакет STAT, не се откриват значими корелации, което не налага нормиране по пол. 

Skewness Kurtosis 
асиметрия стандартна грешка ексцес стандартна грешка 

0,667 0,246 0,625 0,488 
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Таблица 5. Средни стойности за българската популация 

Получените за българската популация средни стойности са значително занижени, в сравнение със 
средните стойности в оригиналната версия или в други адаптации. Подобни резултатите се получават и 
при други методики, като Big Five например. Занижените показатели следва да се интерпретират като 
културална черта – за българина не са характерни във високи стойности тревожен или отхвърлящ тип 
поведение в интимно-личностните отношения. Точно обратното показват резултатите за дименсията 
тревожен в Испания например – тревожния тип поведение е характерна черта за неанглоезичната държава, 
докато дименсията „отхвърлящ” в Щатите е предпочитана и твърде индивидуалистична категория, в 
сравнение с нашите резултати. Подобни са и резултатите за Гърция – докладват се високи стойности и за 
двете дименсии. Голямото стандартно отклонение в оригиналната версия показва индивидуалистичен 
подход в отговарянето – даването на множество различни отговори от изследваните лица отново може да 
се интерпретира като характерна тяхна черта. Докато ниското стандартното отклонение за българската 
популация следва да се анализира в обратна посока – характерен е колективистичен подход, по-голяма 
концентрираност и повече еднаквост в отговарянето. 

Таблица 6. Средни стойности на оригиналната версия на въпросника 

жени мъже 

тревожен отхвърлящ тревожен  отхвърлящ 

M. 2,95 
Std. D. 1,19 

M. 3,64 
Std. D. 1,33

M. 2,88 
Std. D. 1,15 

M. 3,64 
Std. D. 1,33 

 
В сравнение с тези данни, в неанглоезичните държави (Tsagarakis M. et al.[10], Alonso-Arbiol et 

al.[1]; Wongpakaran et al.[12], средните стойности се разпределят както следва: 

Таблица 7. Средни стойности за неанглоезични държави 

Гърция Испания 
 

Тайланд 

тревожен отхвърлящ тревожен  отхвърлящ тревожен отхвърлящ 

M. 3,60 
Std. D.1,04 

M. 3,02 
Std. D. 0,93 

М 4,11 
Std. D. 0,86 

М 2,79 
Std. D.0,87 

M. 3,46 
Std. D. 0,99 

M. 2,89 
Std. D. 0,95 

 2.3. Норми за българската популация 

Извеждането на нормите за българската популация се осъществи чрез перцентилен ранг. Данните 
показват, че дименсията „тревожен” се нормира от 42 до 60 точки, а дименсията „отхвърлящ” – от 39 до 56 
точки. Авторите приемат [6], че сигурният стил се дефинира чрез ниски стойности на отхвърляне и ниски 
стойности на тревожност; свръхангажираният (тревожно-амбивалентен) чрез ниски стойности на 
отхвърляне, високи стойности на тревожност; отхвърлящият – ниски стойности на тревожност, високи 
стойности на отхвърляне и страхуващият се – високи стойности на тревожност, високи стойности на 
отхвърляне. 

За българската популация се обобщават данни в следните нормативни групи: 39% докладват 
сигурен стил на привързаност, 24% обобщават страхуващ се стил, 22% – свръхангажиран, и 15% 
определят себе се като отхвърлящи се. 

Индивидите със изграден сигурен стил (39% от извадката) притежават всички необходими 
характеристики за преживяване на удовлетворяващи интимно-личностни взаимоотношения. Такива хора 
се чувстват еднакво комфортно и при интимност и при самостоятелност. Сигурните индивиди са по-
стабилни в своите интимни отношения, постигат по-голяма близост и преживяват по-висока 
удовлетвореност [9]. Страхуващите се (24% от извадката) отричат значението на близките 
взаимоотношения, и еднакво преживяват висока степен на отбягване и висока степен на тревога при 

жени мъже 

тревожен отхвърлящ тревожен  отхвърлящ 

M. 2,61 
Std. D. 0,83 

M. 2,51 
Std. D. 0.74 

M. 2,79 
Std. D. 0.72 

M. 2,60 
Std. D. 0.72 
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преживяване на интимност. Свръхангажиращите се индивиди (22% от извадката) притежват по-високи 
прагове при откриване на сигнали на отхвърляне от останалите индивиди. Shaver и др. [9], свързват този 
тип привързаност с несигурност, тревожност и страх; описва се устойчиво раздразнително поведение, с 
чести невротични избухвания, капризничене и страх. Последната нормативна група, която извежда 15% от 
извадката е отхвърлящият стил на привързаност. Интерпретира се чрез сформиран позитивен модел за 
себе си и негативен за Другите. Проявява се ниска степен на тревога в интимно-личностните отношения и 
висока степен на отбягване. Shaver и др.[9] ги описват с ниска емоционална чувствителност, липса на 
съпричастност и емпатичност, невъзприемчивост към нуждите на партньора от комфорт и подкрепа, 
избягване на близост, настойчива самостоятелност и дефицит в комуникационните модели. 

2.4. Конструктна валидност – факторна структура 

Конструктната валидност на методиката е тествана чрез факторен анализ. Следвайки факторната 
процедура, направена в различни адаптации на въпросника от различни автори, реализирахме факторен 
анализ за всяка теоретична дименсия („тревожен” и „отхвърлящ”) чрез метода на главните компоненти и 
ротация Varimax. Мерките за адекватност – КМО и Bartlett's Test, съответно за дименсията „тревожен” са 
КМО – 0,816 с ниво на значимост 0,000, а за дименсията „отхвърлящ” – 0,725 с ниво на значимост 0,000, 
което е добра предпоставка за провеждане на факторен анализ. Подобно на тайландската адаптацията [12], 
в която се споменава за наличието на шест компонента в структурата на въпросника, в последствие 
сведени до два основни фактора, в нашия въпросник също се открива двуфакторния модел. 

При дименсията „тревожен” се извлича един главен фактор (6,17), който обеснява 32% от 
дисперсията, и няколко второстепенни, които обесняват 28% от дисперсията на изходните променливи. 
Решението относно факторната структура е взето на основата на графиката на собствените стойности 
(Scree Plot), в която се открояват един главен фактор и няколко второстепенни, подобно на факторната 
матрица на оригиналната версия на Fraley, Waller, and Brennan [6] (2000). Структурата на скалата се 
интерпретира като еднофакторна. 

При дименсията „отбягващ” също се извлича един главен фактор (5,21), който обеснява 27% от 
извадката; заедно с второстепенните фактори се обеснява общо 65% от дисперсията на изходните 
променливи. Отново решението относно факторната матрица се взема на базата на графиката на 
собствените стойности (Scree Plot), където наклонът на линията се пречупва след първия фактор, което ни 
дава основание структурата на скалата да се интерпретира като еднофакторна. 
 
Заключение 
 
  Резултатите от проверките на надеждността и валидността на българската версия на ECR-R 
показват, че въпросника притежава сходни психометрични характеристики с оригиналната версия. 
Извеждат се норми – общи за двата пола. Извеждат се данни, относно стил на привързаност за българската 
популация. Описва се двуизмерен теоретичен модел в партньорската двойка с акцент върху четирите стила 
на привързаност. Това прави метода широко приложим в сферата на научното познание, диагностиката, 
семейното консултиране, клинична практика и психотерапията. 
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АДАПТАЦИЯ НА ТЕСТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЪРНАУТ 

ПРИ СПОРТИСТИ (ABQ – Raedeke and Smith, 2001) 
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Национална спортна академия „В. Левски” – София 

 
Резюме: Синдромът на професионалното изпепеляване – бърнаут, като специфична проява на стрес, 
предизвикан в отговор на хроничното въздействие на фактори, свързани с определена специализирана дейност, 
все по-често се идентифицира като значим проблем за спортната наука и практика. Бърнаутът е характерен, 
както за спортисти, така и за треньори. През последните години в чуждестранната литература нараства 
интересът към този проблем, но не и в България. Една от причините за това състояние е липсата на 
подходяща методика за провеждане на емпирични изследвания. Целта на настоящата разработка е 
адаптиране на тест за измерване на бърнаут при спортистите (Raedeke and Smith, 2001), който е създаден въз 
основа на определението на Raedeke (1997). В дефиницията намират отражение характерните за спорта два 
типа натоварвания – физически и психически, което го отличава от други сфери на дейност. Оригиналната 
версия на теста съдържа 15 айтеми, разпределени в три субскали – емоционално и физическо изтощение, 
девалвация на интереса към спорта и спад в личните постижения. Изследвани са 310 спортисти от 
индивидуални, колективни спортове и единоборства. Крайният вариант на представената версия притежава 
добри психометрични показатели, което го прави пригоден за приложение в българския спорт. 

 
Abstract: The syndrome of the professional burnout, as a specific manifestation of stress, evoked in response to the chronic 
impact of factors connected with a certain specific activity, has been much more often identified as a significant problem for 
the sports science and practice. Burnout is characteristic both for athletes and coaches. In the last few years the interest 
towards this problem has increased, but not in Bulgaria. One of the reasons for this situation is the lack of suitable methods 
for empirical researches. The aim of the present work is adaptation of test, measuring the athletes burnout (Raedeke and 
Smith, 2001) developed on the base of Raedeke’s definition (1997). The two types of loadings, characteristic for the field of 
sport, have their impact on his definition – physical and psychic, which discerns it from other fields of activities. The 
original version of the test includes 15 items arranged in three subscales – emotional and physical exhaustion, devaluation 
of the interest towards sport, and reduced sense of accomplishments. 310 athletes from individual, team, and single combat 
sports have been examined. The final copy of the present version possesses good psychometrical characteristics which 
makes it applicable to the Bulgarian sport. 

 
Синдромът на професионалното изпепеляване – бърнаут е проява на стрес, предизвикан в отговор 

на хроничното въздействие на фактори, свързани с определена специализирана, най-вече трудова дейност. 
Той намира израз в чувство на напрежение, на изчерпани емоционални и физически ресурси, на 
отчуждение и дистанцираност от средата и хората в нея, на негативна самооценка относно собствената 
компетентност и справянето със задълженията. 

Бърнаутът е феномен, който намира изява и в сферата на спорта – както при спортисти, така и при 
треньори. Типичните източници на напрежение и стрес при спортистите са: взаимоотношенията им с 
треньорите; високото физическо и психическо натоварване, на което са подложени в процеса на 
тренировъчната и състезателната дейност; стремежът към върхови постижения, които трябва да бъдат 
реализирани в точно определен момент; публичният характер на спортната изява и на оценката за 
постигнатите резултати; очакванията и натискът оказван от страна на ръководители на клубове, 
собственици на отбори и фенове за класиране; недостатъчното възстановяване, честите загуби и др. 

Сред сравнително ограничения брой определения на бърнаута при спортистите, определението 
направено от Raedeke [1], впечатлява с точното отразяване на съдържателните характеристики на 
изследвания феномен. Според автора бърнаутът е „синдром на физическо и емоционално изтощение, 
спортна девалвация и спад в постиженията”. В дефиницията намират отражение характерните за спорта 
два типа натоварвания – физически и психически, което го отличава от други сфери на дейност. 
Отчуждението от спортната среда, настъпващо в резултата на непрекъснатия стрес е формулирано като 
девалвация на интереса към спорта, като по този начин се отразява промяна както в емоционален, така и в 
ценностен аспект. 

Върху основата на теоретичните схващания за същността на бърнаут в спорта, Raedeke & Smith 
[2], разработват и тест за неговото измерване при спортисти. 

До настоящия момент, в България не са публикувани теоретични разработки и експериментални 
изследвания върху проблемите на професионалното изпепеляване, както при треньори, така и при 
спортисти. Адаптацията на тест за бърнаут в спорта, с цел приложението му в национални изследвания, е 
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предпоставка за стимулиране на проучванията по този изключително важен от теоретическа и практическа 
гледна точка проблем. 

Тестът Athlete Burnout Questionnaire (ABQ) съдържа 15 айтеми, разпределени в три субскали – 
емоционално и физическо изтощение (emotion / physical exhausition); девалвация на интереса към спорта 
(devaluation); спад в личните постижения (reduced sense of accomplishment). Всяка от скалите съдържа 5 
айтеми. Отговорите на изследваните лица се отразяват в 5-степенна скала, тип Ликерт, като степените са 
формулирани така, че да отразяват честотата с която изследваното лице се чувства по определен начин 
(почти никога; рядко; понякога; често; почти винаги). 

Целта на настоящето изследване е да се адаптира методиката за български условия. Основни 
задачи: 

- превод на айтемите от английски на български език; 
- определяне на конкретните формулировки на айтемите; 
- разкриване на факторната структура на методиката; 
- анализиране на надеждността на субскалите – вътрешна съгласуваност на айтемите 

(едномоментна надеждност); 
- отстраняване на айтемите, неудовлетворяващи критериите за валидност и надеждност; 
- уточняване на крайния вариант на методиката. 
Методиката е преведена от английски на български език от трима преподаватели по английски 

език – двама от Института за чуждестранни студенти и един от Национална спортна академия. 
Преводите са анализирани по отношение на съдържанието на айтемите от авторите на настоящето 

изследване. Върху основа на определените критерии и структурата на теста е определен крайният вариант 
за адаптация. 

Адаптацията на теста е проведена на два етапа. При първичното изследване са обхванати 148 
изследвани лица. За разкриване на факторната структура на теста е приложен експлораторен факторен 
анализ по метода на главните компоненти и варимакс ротация. Резултатите от първичното изследване 
показват, че част от айтемите не се отнасят еднозначно към съответната субскала. Това наложи 
формулирането на нови осем допълнителни айтема, които съдържателно са ориентирани и към трите 
субскали. С този нов вариант на методиката, съдържаща 23 айтема са изследвани 182 спортисти. Общ брой 
от двете изследвания – 330. 

Емпиричните данни са подложени на факторен анализ и анализ на вътрешната съгласуваност на 
айтемите от трите субскали. Факторният анализ на емпиричните данни от второто изследване също не 
потвърждава три факторната структура на теста. Изведени са 5 вторични фактори, който включват айтеми 
от различни субскали. 

Върху теоретичната основа на методиката и анализ на графиката на собствените значения (Scree 
plot) е приета три факторната структура на теста. При фиксирани три фактора е изведена факторната 
структура, върху основата на която е осъществен анализът на вътрешната съгласуваност на трите субскали 
на теста (51% обяснена дисперсия). Включването на айтемите, в съответните субскали е определено както 
от принадлежността им към съответния фактор, така и от критериалната им насоченост. 

Първият фактор съдържа айтемите от субскалата деперсонализация. Включва петте айтема от 
оригиналната методика, два от допълнително формулираните айтеми и по два айтема от субскалите 
емоционално изтощение и спад в личните постижения. Вторият фактор включва айтемите от субскалата 
спад в личните постижения. Айтемите, които го определят напълно съответстват на критериалната 
насоченост на тази субскала. От оригиналната методика само айтем № 1 не се включва в този фактор но 
неговото съдържание дава основание да бъде включен при анализа на вътрешната съгласуваност на тази 
субскала. Третият фактор включва айтеми от субскалата емоционално и физическо изтощение. От 
оригиналната методика само айтем № 8 не попада в този фактор – „Чувствам се „аут” от спорта.” Този 
айтем се характеризира с многозначност и твърде различна интерпретация от респондентите. Но той е 
типичен за спорната дейност и би трябвало да се запази в теста. В бъдещи изследвания ще бъде 
преформулиран и включен за проверка – „Чувствам се изхабен от спорта.” Два от айтемите № 2 и № 20 са 
с почти идентично съдържание, което дава основание единият от тях да отпадне. 

Резултатите от факторния анализ разкриват относително чиста факторна структура, съответстваща 
на факторната структура на оригиналната методика. Изключение правят няколко айтеми, но допълнително 
формулираните дават възможност за нейното прецизиране чрез изключване на онези, които се включват и 
в други фактори и имат ниска корелация с останалите в субскалата. 

За анализ на надеждността на субскалите е използван коефициентът за оценка на вътрешната 
съгласуваност Alpha на Cronbach. Включването на айтемите, в съответните субскали е определено както от 
принадлежността им към съответния фактор, така и от тяхната критериална насоченост. 

В скалата девалвация на интереса към спорта са включени 12 айтема. Анализът на 
взаимовръзките между тях дава основание за изключването на 5 айтема, независимо че коефициентите им 
на корелация с другите айтеми са приемливи (r=0.5). По-голямо основание за изключването им дава 
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тяхното съдържание. Два айтема се отнасят към скалата емоционално и физическо изтощение, два айтема 
– към скалата спад в личните постижения и един айтем, от допълнително формулираните, се 
характеризира със смислова нееднозначност. Получената скала (7 айтема) се характеризира с висока 
вътрешна съгласуваност и еднозначна критериална насоченост (табл. 1). 

Таблица 1. Девалвация на интереса към спорта – Алфа – 0.85 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
ABQ_3 12,3020 20,577 ,459 ,785 
ABQ_6 11,9463 18,051 ,569 ,766 
ABQ_9 11,6913 17,782 ,683 ,742 
ABQ_11 12,0201 17,885 ,695 ,740 
ABQ_15 12,7114 21,504 ,437 ,788 
ABQ_18 12,1946 20,239 ,427 ,792 
ABQ_22 12,1812 20,420 ,446 ,787 

 
За анализ на вътрешната съгласуваност на скалата спад в личните постижения са включени 

7айтема. Резултатите от анализа показва добра вътрешна съгласуваност. Само айтем № 1 е с по ниска 
корелация. Но неговото изключване не води до значителна повишаване на вътрешната съгласуваност, а от 
друга страна той е типичен за тази субскала, което дава основание за присъствието му в нея (табл. 2). 

Третата скала – емоционално и физическо изтощение – съдържа 7 айтема. Резултатите от 
анализа на тяхната вътрешна съгласуваност показва, че само айтем № 8 („Чувствам се „аут” от спорта.”) е 
с незначителна корелация (r=0,25). Два от айтемите (№ 2 и № 20) са почти идентични по смисъл, което 
дава основание за изключването на единия от тях. Предпочитанията ни се насочиха към запазване на 
айтем № 20 („Тренировките ме изморяват толкова много, че не мога да свърша нищо друго.” Неговата 
формулировка е по-добра по отношение на краткост, яснота и близост на изразната форма до типичния 
стил на словесна комуникация в спортните среди. Тези качества са основание айтемът да бъде разбиран 
по-добре от изследваните лица. В окончателния вариант, се получава скала, която съдържа 5 айтема и се 
характеризира с висока вътрешна съгласуваност и еднозначна критериална насоченост (табл. 3). 
 

Таблица 2. Спад в личните постижения – Алфа – 0.77 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
ABQ_1 15,7919 18,666 ,279 ,781 
ABQ_5 15,4497 16,573 ,617 ,720 
ABQ_7 15,0000 16,257 ,559 ,728 
ABQ_13 15,3960 16,403 ,588 ,723 
ABQ_14 14,8993 16,334 ,477 ,745 
ABQ_16 15,5302 14,994 ,637 ,708 
ABQ_19 15,2483 17,566 ,327 ,777 

 
Таблица 3. Емоционално и физическо изтощение – Алфа – 0,81 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
ABQ_4 8,5705 11,003 ,572 ,752 
ABQ_10 8,6443 10,852 ,587 ,747 
ABQ_12 9,0805 12,129 ,399 ,802 
ABQ_17 8,7852 10,008 ,663 ,721 
ABQ_20 8,5973 9,580 ,641 ,729 
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Българската адаптация на теста за изследване на бърнаут при спортисти е напълно съобразена с 
теоретичната основа зададена от определението на Raedeke (1997), като отделните скали отразяват 
компонентата структура на изследвания феномен. Същевременно, тя максимално отразява 
съдържателните и структурни параметри зададени в оригиналния тест – Athlete Burnout Questionnaire 
(ABQ – Raedeke & Smith, 2001). Проведената експериментална процедура по адаптацията с достатъчен 
брой изследвани лица с активна спортносъстезателна дейност, както и добрите психометрични 
характеристики на окончателния вариант са основание за предлагането му като надеждна методика за 
изследване на феномена бърнаут в спорта. 

 
Настоящата методика е предназначена за изследване на бънаут у спортиста. Но също толкова 

актуален е и проблема за бърнаут при треньорите. Треньорската професия е една от най-стресовите и 
съдържаща много фактори за изявата на бърнаут. Разработването на методика за изследването на бърнаут 
при треньора е в процес на реализация от авторите на този доклад. Наличието на паралелни методики за 
изследване на бърнаут при двата основни субекта в спортната дейност ще даде възможност за по-висока 
степен в познавателното осмисляне на спортната дейност. 
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СТИМУЛИРАНОТО С ТВОРБИ НА ИЗКУСТВАТА ЗАЩИТЕНО РИСУВАНЕ 
КАТО МЕТОД ЗА ПСИХОПРИФИЛАКТИКА И ДИАГНОСТИКА ПРИ ДЕЦА 

ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ 
 

ПЕТЯ ЧЕШМЕДЖИЕВА 
ЕТ „ПСИКОМФОРТ – ПЕТЯ ЧЕШМЕДЖИЕВА” 

 
Резюме: Публикацията популяризира методика за разширяване на възможностите на свободното 
рисуване,водено от стимулация с възприемане на творби на изкуствата за деца. Чрез този проективен метод 
детето има възможност да преработва негативни преживявания, да изнася в рисунката динамиката на 
отношенията в семейната триангулация, както и други смущаващи настроения и отношение към хора, 
предмети и явления от своето обкръжение. Той е приложим в психологическата и педагогическата практика, 
както и в социална работа с деца. Приноси от изследването на методиката са: нови изводи за ролята на 
цветовите предпочитания за предаване на обектните отношения в детската рисунка в съчетание с начина на 
полагане; нови показатели за експресивност и схема за анализ, отразяваща развитието на детето и 
склонността му за изразяване чрез рисунката. 

 
Abstract: The publication disseminates a technique expanding the free-drawing skills, impacted by stimulation based on the 
perception of children-addressing art works. This projective method enhances the child’s processing of negative 
experiences, the displaying in the drawing of the dynamics of the family-triangulation relations, as well as other 
embarrassing dispositions and attitudes to persons, objects and events in their environment.It is applicable in the 
psychological and pedagogical practice, as well as in the social work with children.The technique analysis outcomes are: 
new conclusions concerning the role of colour preferences for the conveying of the object-based relations in the child’s 
drawing in combination with the manner of colour-spot laying; new expressivity indicators and analysis scheme, reflecting 
the child’s development and its aptitude for self expressing via the drawing. 

 
Прякото изразяване на отношение или възпрепятстването на изразяването често е източник на 

вътрешни конфликти. Чрез интерпретация на художествена творба и поведението на героя, с който се 
идентифицира или върху който детето проектира и преодолява вътрешния конфликт, в рисунката то 
изнася навън настроение, мнение, тя служи за споделяне и комуникация – първо, рисувайки, и после чрез 
психолога, с което се засилва чувството за приемане и близост, намаляват страхът, тревожността и 
чувството за вина. 

Лонгитюдно изследване в детска градина при деца на възраст 4-6 години установи асистираното 
от психолог (педагог, социален работник) и стимулирано рисуване чрез творби на изкуствата като 
защитено рисуване. Основание за това определение очертават признаците на психична безопасност, 
която то непринудено осигурява. 

Теоретичен ресурс дават изводите на множество автори от науката и практиката, някои от които в 
началото на ХХ век са положили основи на изучаването на детската психика чрез рисунката като 
отразяваща развитието на психиката (А. В. Бакушински), на творчеството и умственото развитие (В. 
Лоенфелд, Л.С. Виготски). Настоящото изследване не разисква добилите популярност рисувателни 
проективни методики за диагностика (като „Моето семейство” от В. Столин, „Нарисувай човек” на Ф. 
Гудинъф, „Къща–дърво–човек” на Дж.Бук и др.), но използва диагностичния и терапевтичен потенциал на 
рисуването и допринася за разкриване на нови страни за въздействието му в извънклинична среда при 
деца от детската градина. Обяснителните механизми на действието на изкуството като метод за защитена 
стимулация се разкриват чрез изясняване на ролята на символизацията, която е в основата и на 
сублимацията като защитен механизъм и като средство за преработване на преживявания, оказващи силен 
натиск на психиката. 

Рудолф Арнхайм моделира механизма на изкуството като терапия, като описва функцията на 
възприятието, което е субективно, в неговата цялост да символизира. Тази функция от своя страна намира 
израз в заниманията с изкуства. „Най-съществените признаци на възприеманата от нас действителност се 
реализират в произведенията на изкуството в експресивни характеристики като форма, цвят, композиция, 
движение. По този начин, даже оставяйки на страната на физическите обекти, запазвайки само тяхната 
форма, цвят и т.н., всички тези „абстрактни” единични проявления сами могат символично да обяснят 
съответно поведение. Това дава възможност на терапевта да открие основните наклонности и пристрастия 
на пациентите си не само по лесно разпознаваеми предмети, представени в техните работи, но и по 
абстрактните рисунки. И, разбира се, абстрактните музикални форми се възприемат като изказване на 
начините на съществуване и активност.” [6, 274]. Арнхайм подчертава, че в такъв случай възприятието в 
цялост е символично и ние никога нямаме работа с отделни, уникални индивиди, пред нас винаги се 
оказва типизиран предмет или човек с всички характерни за него обобщени качества. Наред със 
способността да построи обобщения за тази основна операция, необходимост, в която се диктуват 
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практически потребности, човек притежава още една способност, допълваща първата – да отбира и да 
поставя на мястото на реални ситуации техни мислени копия. Подобно на учените, които в хода на 
експеримент изучават цял клас ситуации, всички ние разиграваме въображаемо аналогии на реалните 
ситуации, които ни интересуват. Бихме могли да ги наречем „прости мисловни експерименти”, когато 
наум се търси отговор на въпроса: „Какво би станало, ако?”. По същия начин такива визуални ситуации 
могат да се материализират като в театралната импровизация на психодрамата, в разказването на различни 
истории, а също така и в картините и скулптурите, правени в хода на лечението, обяснява Арнхайм. 

Reiko Kitahara, Takeshi Matsuishi [7] описват как рисунките са не само средство за анализ, но също 
и метод за ефикасно лечение. Те отбелязват, че изследователите, които стоят на научна основа, се отнасят 
със съмнение по отношение на този проективен метод и наистина не може да бъде опровергано, че 
субективните фактори на наблюдаващия рисунката се набиват при анализа. Но въпреки, че проективният 
метод нe може сигурно да задоволи критериите за надеждност и валидност колкото психологичния анализ, 
той представлява важен инструмент за експерименталните клинични психолози. Когато веднъж се натрупа 
опит, става възможно да се откриват признаци, които не могат да бъдат отбелязани от стандартните 
тестове. И в клиничната среда психологът може не само да състави заключение, служейки си с рисунки, но 
и да разбере индивидуалността на рисуващия. За него рисунката е ефикасно средство да освободи своите 
мисли. Символите позволяват на душевното състояние да премине от несъзнаваното към осъзнатото. 
Символните рисунки разкриват изключително дълбоки и сложни чувства. Със съзнанието, което е 
ограничено, рисуващият не може да разбира всичко веднага. Нормално е символът (изображението) да 
съдържа непознати аспекти или такива, които не могат да се дешифрират, и понякога рисуващият не 
разбира това, което рисува. Рисунките обаче позволяват да се споделят изразени или потиснати чувства. 
Те освобождават психичната енергия, която е била несъзнавано възпрепятствана. Също благодарение на 
тази енергия в ситуация на трудности хората биха могли да ги превъзмогнат. Може би това е едно от 
основанията, чрез които рисуването е използвано като психологично лечение. Същевременно терапевтът 
лекува един индивид и рисунките представляват средство за комуникация. Анализът на рисунки позволява 
на хората да развият своето съзнание и ако то е било развито, съдържанието на несъзнаваното не би било 
подменяно или игнорирано, но оценено и интегрирано в стила на живот, а в нови ситуации индивидите 
биха били способни да формират качества, които им позволяват да живеят пълноценно в остатъка на 
живота си. 

Рисуването при малките деца, наред с играта и ежедневното общуване, е средство за усвояване на 
социалния опит (Мухина, В., 1985), а също и средство за изразяване на впечатления, настроения, 
отношение, което подпомага развитието на езика и рефлексията чрез боравене със знаковата същност на 
цветове и графеми (Christophe, G., K. Bilinski, M. Dugas, 1989, Алексиева, Е., 2000, Маринова, Д., 2000, 
Цанев, П., 2001). Като рисува, детето може дълго да отработва свои негативни преживявания – страх, 
агресия, тревожност, в стереотипно повтарящи се образи и сюжети, но може и да ги преработва с 
намиране на решения по изобразителен път. Точно по отношение на тази втора функция на рисуването 
изследването отчете постижения още при апробирането на методиката с децата на 4-5 г., а също и на 
втория същински етап, когато са 5–6-годишни, и при проследяване на ефекта от експерименталното 
въздействие през последната, подготвителна за училище, група в детската градина – на 6-7 години. 
Смисълът на изкуството при работа в детската градина е обоснован от наши автори в ролята му във 
възпитателната дейност: като психохигиенен и профилактичен фактор и за превенция – допринася да 
отреагиране на сложни чувства и има огромно значение за развитието на емоционалната сфера, а оттам и 
за цялостното развитие (Попов, Т., 2006), като помощник за целите на адаптацията (Русинова, Е., 2006), за 
интелектуалното развитие (Легкоступ, П., 2006). 

От педагогическа гледна точка настоящата методика на базата на свободната рисунка се отнася 
към идеята за възпитание чрез изкуството, заимствана през първите десетилетия на ХХ в. и приложена у 
нас чрез движението дидактическо художество, зародило се първо в Англия, получило голямо 
разпространение в Германия и проникнало тук заедно с други реформени течения и теории в педагогиката 
като теорията за свободното възпитание, за трудовото училище и др. Основание за родството на 
методиката с идеята за възпитание чрез изкуството е цялостното използване на произведенията на 
изкуството (Бояджиева, Н., 1994) при тяхното тематично или художествено-изразно съчетаване и 
организацията на ситуациите в такава интеграция. В този смисъл защитеното рисуване чрез воденото от 
стимулация с произведения на изкуствата и споделяне (с психолог, възпитател, възрастен) рисуване не е 
функция на свободното възпитание, което в търсене на нови пътища за разкрепостяване и отприщване на 
детската емоционална, интелектуална и волева енергия поставя в центъра на възпитателната работа 
детето, а на втори план – системността, подредеността, целостността в обучението. В изследвания подход 
активността на асистиращия възрастен е системно насочена към активността на детето – чрез изкуството 
то да бъде дискретно стимулирано да изразява, да действа рисувайки и да укрепва и развива потенциала 
си, и е ориентирана към свободния от планирани занимания режим на децата, в който се осъществяват 
колективните и самостоятелни творчески игри и свободното рисуване. 
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МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 
Съдържателен център на изследването е ефектът на свободното рисуване чрез воденото от 

психолога (педагога) въображение на детето, стимулирано от произведения на изкуствата за деца като 
фактор за развитието на изразителността на детската рисунка при 4–6-годишните, релевантно на 
психопрофилактичен ефект от прилагането на този подход в свободното от преднамерени игрово-
обучителни ситуации време в дневния режим. 

Целта е да се установи емоционалното естетическо преживяване при общуване с различни 
изкуства като стимулатор за художествената активност и за развитие на изразителността в рисунката на 
децата във възрастта 4-6 години. Проверяват се възможностите на експерименталния модел като средство 
за психопрофилактика в предучилищното детство, а така също и за съхраняване на спонтанността чрез 
следните хипотези: 1. Допускаме, че във възрастта 5-6 години децата избират цветовете при рисуване не 
случайно, а изборът е несъзнателно детерминиран от физиологичната нагласа за предпочитани и 
непредпочитани цветове. 2. На цветовите предпочитания се основава спонтанното използване на цвета 
като изразно средство, чрез който наред с щриха и контура детето кодира отношението си към 
изобразяваното в рисунката. 3. Заниманията със съчетаване на различни изкуства стимулират активността 
на изразяването, което в рисунката се отразява едновременно с повишение на експресивността и 
самооценката. 

Мотивите на авторката се състоят в това: да се обърне вниманието на педагозите от постиженията 
в различни предметни области към трудностите – повече или по-малко забележими, които преживява 
всяко дете в своето израстване и които трябва да се отчитат, защото те оставят следи в зрялата личност 
често като липса на спонтанност в действията, в изразяването и въобще в общуването; да се предостави на 
специалистите лесен подход за стимулиране на свободното рисуване с произведения, създадени за деца, за 
целите на ежедневната възпитателна работа, на психодиагностиката, на корекционната работа и 
профилактиката, както и удобни инструменти за диагностика на експресивността на рисунката и 
развитието на детето. 

Контингент в изследването са две групи деца от град Русе – експериментална група (ЕГ) от ЦДГ 
„Пинокио” и контролна група (КГ) от ЦДГ „Иглика”. На първия етап децата са на 4-5 г., на втория етап – 
на 5-6 г., общо 54 (по 27 деца от група). 

Метод за организация е сравнителният метод. Обработката на първичната емпирична информация 
се осъществява с количествени и качествени методи. Резултатите от дейността на двете групи се 
регистрират с наличието на признаци на експресивността в рисунката по критерии и показатели. Методи 
за събиране на първична емпирична информация са наблюдението, формиращият експеримент, беседата, 
тестът, анализът на резултатите от дейността, експертната оценка и контент-анализът. Статистическата 
обработка на количествените резултати се осъществява с дисперсионен анализ, използван в аналогични 
изследвания като от Е. Алексиева [1, 54]. 

Процедурите включват: на първия етап избор на КГ от деца, възпитавани в сходни условия с тези 
от ЕГ; тестване на еквивалентността на двете групи, сформирани на формален принцип, чрез тест за 
оцветяване на контурна картинка преди пилотното изследване; установяване на цветовите предпочитания 
на децата от двете групи с цветен компютърен тест, съставен от изследователката; експериментално 
въздействие; тестово рисуване при двете групи след въздействието при ЕГ и оценяване на резултатите; 
оценяване на рисунки по работните показатели от пилотното изследване един месец след въздействието. 

Експерименталното въздействие при ЕГ се осъществи чрез ситуации с подбрани произведения от 
художествената литература, музиката, театъра, които стимулират възприятията за по-богато естетическо 
преживяване и емоционален отклик чрез рисунка, апликация или пластика по асоциация или илюстрация, 
чрез индивидуална, танцова или групова импровизация (често организирана от самите деца с инициатива 
за тяхна хореография), а също и чрез съчиняване на нов разказ, приказка или стихчета, вдъхновени от 
срещата с изкуството. След това на децата се даваше възможност да рисуват илюстративно или по 
асоциация от възприетото и преживяното. След художествения стимул (който в течение на натрупвания от 
децата опит се оказваше единствено достатъчен, за да пожелаят веднага с рисунка да изразят настроения, 
впечатления, отношение), активността на децата се подкрепяше и с инструкции или теми от типа: „Покажи 
ми с рисунка”, „Разкажи с рисунка”, „Оцвети така, че да разбера колко много харесваш/ не харесваш; 
колко е тъжно/весело (това дете)”, „Пожелание с картинка” и др. 

На втория етап на изследването методиката на семантичния диференциал, адаптиран вариант за 
предучилищна възраст по Е. Алексиева [1, 58], се използва за отчитане на емоционално-афективния 
компонент на значението, което дадени цветове имат за различите лица. После данните се съпоставиха с 
направените избори от цветен компютърен тест, приложен за изследване на актуалните цветови 
предпочитания, а също и с резултатите от методика за изследване личността на детето за проучване на 
самооценката и Аз-образа „Нарисувай себе си”, представена от Н. Александрова [2, 231]. Методиката 
„Оцветяване на фигурки” по Е. Алексиева [1, 58] помогна да се разкрие отражението на цветовите 
предпочитания като средство за изразяване на определени нагласи – обичам, не обичам, веселие, тъга. 
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Анализът се състави и на базата на детските разкази и коментари по оцветяването. Обработката на данните 
по този тест се осъществи по разработена в хода на изследването методика за анализ. Тестовото рисуване 
се зададе в три отделни за двете групи ситуации: декоративна тема „Моята възглавничка (или 
възглавничката, за която си мечтая)”, въведена с емоционална психологическа нагласа и беседа; 
негативно-сюжетна тема „Страшният сън” след беседване за актуализиране на впечатления, спомени за 
страшни сънища и опит за справяне със страха в позитивно-хумористичен план и последващо възприемане 
на стихотворението „Страшен сън” на Андрей Германов; и позитивно-сюжетната тема „Човече и 
светофар” след възприемането на стихотворенията „Човече” на Леда Милева – за актуализиране образа на 
човешката фигура, и „Светофар” на Марко Ганчев – за включване на детски образ в позитивен и 
хумористичен сюжет. (Всички посочени произведения са публикувани в: Слънчева пътека. Христоматия 
по литература за подготвителна група в детската градина и в училище, и Цветна гадинка. Христоматия с 
текстове по литература за 2-6-годишни деца – и двете част от програмната система „Ръка за ръка“. 
Налични са и в множество интернет сайтове с литература за деца.) 

РЕЗУЛТАТИ 
1.Нови изводи за ролята на цветовите предпочитания за предаване на обектните отношения 

в детската рисунка в съчетание с начините на полагане с принос за експресивността на рисунката 
чрез задълбочено изследване при 5-6-годишните: 

• Изследвани са индивидуалните цветови предпочитания и рейтинга на деветте цвята по МСД (син, 
зелен, червен, черен, жълт, кафяв, бял, оранжев, лилав) – за цялата извадка, по полове, по групи 
(КГ и ЕГ преди и след въздействието). Според резултатите се открои тенденция за психологично 
профилиране на базата на доминиращите цветови предпочитания – резултати, които потвърждават 
по-стари изводи за предпочитанията на топлите или студени цветове като детерминирана от 
физиологията нагласа, отразяващи съответно темпераментите екстравертност и интровертност 
(Шванцара, Й. 1988), някои от които резултати по-подробно се представят тук. Изследвана е и 
устойчивостта на цветовото предпочитание. 

• Проследена е функцията на цветовите предпочитания при изразяването на отношение към обекта 
на изобразяване чрез психодинамиката, отразена в рисунката [5, 155], при анализ на рисунки по 
асоциация или илюстрация по стихотворението „Най-добрата люлка” на Петя Йорданова. 

• Изследвано е отношението към обекта на изобразяване и развитието му при оцветяване на 
контурни картинки [4, 245-257], като се проследяват използваните цветове спрямо другите 
изразни средства при оцветяване – наличие или липса на декоративност, 
симетричност/асиметричност, старателност/драскане; плътност; степен на натиск; използване на 
черен и/или кафяв цвят – всичките при предаване на отношение по четири дименсии – дете, което 
обичам, което не обичам, което е тъжно, което е весело. 
Отчетени са резултати, които се отнасят за възрастта (отразено чрез сходство при ЕГ и КГ), по 

пол, по групи – преди и след въздействието при ЕГ, сред чиито представители се наблюдава оптимизиране 
на отношението към негативния образ, преодоляване на тенденции за автоагресия и негативни чувства 
като завист и повишаване на толерантността. 

2. Нови показатели за експресивност и схема за анализ, отразяваща развитието на детето и 
склонността му за изразяване чрез рисунката. Установена е връзка на самооценката с експресивността 
на рисунката посредством анализи по рисувателния тест „Нарисувай себе си”, като са приложени 
показатели, отчитащи изграждането на формата и характера на изображението. Чрез тях се отчете ефектът 
при ЕГ със силна значимост на фактора въздействие (F=18.39; Р<0.001), отразило се особено по отношение 
на големината на фигурата, уравновесеност, движение, позитивна лицева емоция и центрираност в 
хоризонталното разполагане – във времевите зони в рисунката, а по отношение на вертикалното 
разположение фигурите са ориентирани предимно в зоната на действието – в долната част на листа, 
отразяващо стремежа на детето в тази възраст да се утвърждава и да израства, идентифицирайки се с 
можещите значими възрастни. 

Изводите от количествения и качествен анализ по критериите за оценка на самопредставянето с 
човешка фигура по този тест и опитът от диагностика на художествена изразителност по критерии и 
показатели от методиката на изобразителните дейности дадоха основания за създаване на нова схема за 
анализ с критерии и показатели за експресивност на детската рисунка, която е приложима и при 
декоративно и сюжетно рисуване (непроверено, но предпологаемо и за рисуване от натура), а също така и 
за свободната рисунка, специално стимулирана или напълно произволна от страна на детето. Тази 
приложимост се дължи на ориентиране на схемата към формиращи се във възрастта конструкти на 
психиката, разкрити като свързани с основата на експресивността на детската рисунка. Изборът на нови 
критерии и показатели за оценка на експресивността във възрастта 4-6 години е насочен от идеята за 
изразяването чрез рисунката като символизация на вътрешното състояние и отношение към себе си, на 
отношението към другото или другия и използването на рисуването като средство за визуализация на 
представата, за разказване [3, 10-13]. 
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СТАТИТИЧЕСКИ ЗНАЧИМО ОСНОВАНИЕ ЗА ЦВЕТОВИ ПРОФИЛИ НА НАГЛАСИТЕ 
И ИЗРАЗЯВАНЕТО 

Изследването на цвета като изразно средство премина през количествени, в т.ч. статистически, 
анализи за проверка на връзки и зависимости, които досега не са описвани в сродни изследвания. А 
отчитането на цветовите предпочитания с два теста – методика на семантичния диференциал (МСД) и 
цветен компютърен тест (КТ), и корелациите между резултатите от тях, даде възможност за това. 

От измерванията на двата етапа на експеримента се очертават групи почитатели на топлите 
цветове – червен и оранжев, на студените – син и зелен, а също и смесени предпочитания между първия и 
втория етап – червен/зелен и оранжев/син, обозначени като амби. В случая се приема, че децата, които и в 
двата теста са отдали предпочитание само на топлите или само на студените цветове, са категорични в 
своя цветови вкус, в своята нагласа, докато смесеният амбитип предполага ситуативност или колебание на 
предпочитанието. Двата смесени амбитипа също се изследват за относимост към единия или другия 
полярен тип, за което количественият анализ дава основания за определяне на цветови профил, 
ориентиран към доминантните червен и син компонент в нагласата за цветовото предпочитание. 
Основателно е допускането, че цветните амбитипове имат своя аналог в психичното свойство темперамент 
по отношение на екстравертност, инровертност и по-точно в междинния тип – амбивертност. 

Фигура 1 илюстрира обема на предпочитани цветове от МСД от представителите на цветните 
профили по КТ в сравнителен план между трите тествани групи – контролната група (КГ) и 
експерименталната група преди въздействието (ЕГ1) и след него (ЕГ2). Статистическият анализ (с 
инструментите на Microsoft Excel: t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances, t-Test: Paired Two Sample 
for Means) не отчита значимо различие въпреки, че tStat дава сведение за различни генерални съвкупности. 
Обяснение за този резултат внасят обстоятелствата: че съставът на групите не е определен чрез 
рандомизация, че децата показват свои детерминирани физиологически нагласи и че извадката отразява 
дори и в този обем стабилни или вариращи предпочитания към даден цвят – както се вижда при 
резултатите на децата с установени цветни профили (Чв/Ор, Чв/Зл, Син/Ор, Син/Зл). 

В извадката най-многочислен е съставът на децата, отнесли се чрез КТ към профила на 
категорично топлоцветното предпочитание Чв/Ор, следван от смесения тип между червен и зелен цвят 
Чв/Зл, след това от категорично студеноцветния Син/Зл и с малка численост е другият смесен тип – 
Син/Ор. Налице е основание да се провери относимостта на участвалите само във втория етап на теста 
(между избор на „зелена” и „оранжева” картина) към някои от двата профила – топли и студени. 

Съотношене на предпочитаните цветове 
спрямо възможните избори сред почитателите 

на цветове по КТ
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0.5

1

ЕГ1

КГ

ЕГ2ЕГ1 0.79 0.89 0.72 0.7 0.56 0.6 0.67

КГ 0.65 0.56 0.52 0.7 0.64 0.71 0.78

ЕГ2 0.81 0.33 0.67 0.78 0.56 0.6 0.61

Чв /Ор Чв Ор Чв /Зл Син/О Зл Син/З

Фигура 1. Предпочитани цветове сред 
профилите 

Съотношение  на непредпочитаните цветове 
спрямо възможните  избори сред почитателите 

на цветове по КТ
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ЕГ1 0.17 0.11 0.22 0.22 0.33 0.27 0.31

КГ 0.33 0.39 0.44 0.3 0.36 0.27 0.22

ЕГ2 0.17 0.17 0.33 0.2 0.44 0.4 0.39

Чв /Ор Чв Ор Чв /Зл Син/О Зл Син/З

Фигура 2. Непредпочитани цветове сред 
профилите 

За разлика от съпоставянето на групите за предпочитани цветове (ПЦ), статистическа разлика се 
открива чрез t-test при сравняването по МСД на неутрално оценените (Неутр.) и негативно оценените – 
непредпочитани – цветове (НПЦ), които са представени в таблица 1. 

Таблица 1. Сравняване на резултати между двойки групи с t-test за цветове с неутрална афективна 
валентност и непредпочитани цветове 

Сравнявани групи 
ПЦ Неутр. НПЦ 

t Stat P t Stat P t Stat P 
ЕГ1-КГ 0.97 0.174 2.18 0.05 -2.39 0.034 
КГ -ЕГ2 0.41 0.343 1.34 0.102 0.57 0.289 
ЕГ1-ЕГ2 0.98 0.179 3.01 0.024 -3.08 0.022 

Дисперсионният анализ (чрез Microsoft Excel: Anova: Two-Factor Without Replication) показва, че е 
значим факторът въздействие при ЕГ (F=9.07; Р<0.05) за неутрално оценените цветове (фигура 2), както и 
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за непредпочитаните цветове (фигура 3) (F=9.49; Р<0.05), а по отделните цветови профили преди и след 
въздействието е силно значим (F=10.89; Р=0.005). 

Избор на неутрали оценки за цветовете 
по МСД на почитаелите на цветове по 

КТ

0

0.1

0.2

ЕГ1

КГ

ЕГ2
ЕГ1 0.03 0 0.06 0.07 0.11 0.13 0.03

КГ 0.01 0.06 0.04 0 0 0.02 0

ЕГ2 0.02 0 0 0.02 0 0 0

Чв / Чв Ор Чв /З Син/ Зл Син/

Фигура 3. Неутрални цветове сред профилите 

Разпределение на цветовата толерантност 
към цветове по МСД сред почитателите на 

цветове от КТ 
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НПЦ 0.23 0.31 0.35 0.23 0.37 0.31 0.33

Неутр. 0.02 0.03 0.03 0.04 0.02 0.05 0.01

ПЦ 0.75 0.67 0.62 0.73 0.61 0.64 0.65
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Фигура 4. Цветова толерантност по профили 

Регистрираните стойности за предпочитаните цветове (фигура 1) показват, че след 
експерименталното въздействие при децата от профили Чв/Ор и Чв/Зл се увеличават предпочитаните 
цветове, а при профилите Син/Ор и Син/Зл те се задържат или намаляват. В ниските стойности този факт 
изпъква по-ясно на фигура 2 за НПЦ, а фигура 3 за количествен анализ на неутралните оценки на 
цветовете показва, че принос за това явление има намаляването на неутралните избори за всички цветни 
профили, като за някои от тях той става нула, което представя ролята на методиката за работа с изкуствата 
за преодоляване на цветно-изборната неопределеност. 

За изследването на устойчивостта на цветовите предпочитания разпределението на предпочитани 
цветове (ПЦ), непредпочитани цветове (НПЦ) и неутрално оценените (Неутр.) в цялата извадка е 
представено на фигура 4, а средните стойности на цветовите предпочитания при трите групи (таблица 3) 
дават основание за относимост на подпрофила Чв/Зл заедно с Чв/Ор към профила Топли цветове, а на 
подпрофила Син/Ор заедно със Син/Зл – към Студени цветове. 
 

Таблица 2. Сумарно стойности на цветовите 
предпочитания в трите групи сред 

съответните профили 

Профили ПЦ Неутр. НПЦ 

Чв/Ор 0.75 0.02 0.23 
Чв/Зл 0.73 0.04 0.23 
Син/Ор 0.61 0.02 0.37 
Син/Зл 0 65 0.01 0.33 

 

Таблица 3. Средни стойности на цветовите 
предпочитания в трите групи сред съответните 

профили 

Профили ПЦ Неутр. НПЦ 

Чв/Ор 0.75 0.02 0.22 
Чв/Зл 0.73 0.03 0.24 
Син/Ор 0.59 0.04 0.37 
Син/Зл 0.69 0.01 0.31 

Фигури 5 и 6 илюстрират графично разпределението по тези стойности, съответно като 
съотношение сред цялата извадка по резултати и според средните стойности. Профилите, в които участва 
червеният цвят, се отличават със стабилно сходство по обем на предпочитаните цветове, който при 
профилите с участие на синия цвят има по-ниски стойности. Делът на неутрално оценените цветове при 
смесените (амби) профили е с по-висока стойност, отколкото при категоричните топлоцветен и 
студеноцветен профил. 

Разпределение на цветовото педпочитание по 
МСД сред цветните профили по КТ
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Фигура 5. Цветови предпочитания по профили 

Разпредение  на цветовото предпочитание по 
МСД сред профилите по КТ по средни 

стойности между групите
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Фигура 6. Цветови предпочитания 

 по средни стойности 
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В профилните линии (фигури 7 и 8) описаната тенденция се отразява като почти напълно сливане 
на стойностите на предпочитаните цветове при профилите на КТ – Чв/Ор и Чв/Зл, и отличаващите се по 
стойности Син/Ор и Син/Зл, което е основание да се счита, че още първото измерване с цветния 
компютърен тест – между цветовете червен и син – е надежден показател за детската цветова насоченост. 
А тези измервания са свидетелство за устойчивост на цветовите предпочитания във възрастта 4-6 години. 

Профили на цветовитепредпочитания по 
МСД сред трите профила на КТ

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

ПЦ Неутр. НПЦ

Чв /Ор

Чв /Зл

Син/Ор

Син/Зл

 
Фигура 7. Топли и студени цветни профили 

Профили на цветовото предпочитание по МСД 
сред представителите на цветните профили на 

КТ по средни стойности за трите групи
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Фигура 8. Топли и студени цветни профили 

по средни стойности

Близостта на профилните линии в зоната на цветовите предпочитания поставя въпроса за 
основанието за разделението на „топъл” и „студен” цветови профил. То се състои в значимото различие 
на стойностите на непредпочитаните цветове и в по-ниската цветова толерантност (фигура 7) сред 
представителите на студенотоцветното предпочитание спрямо тези на топлоцветното. 

Статистическият анализ с t-test (таблица 5) дава основание за разделението на представителите на 
четирите профила на два основни цветни профила – на топлите и на студените цветове, според водещата 
роля на червения и синия цвят. 

От числовите стойности (таблица 4) може да се направи изводът, че представителите на топлите 
цветови профили проявяват по-голяма цветова толерантност в сравнение с представителите на 
студените цветови профили, при които в ЕГ след въздействието се забелязва в по-малка степен промяна на 
цветовото предпочитание. Наблюдава се застой, колебания, а също и цветова ригидност. 

Тези явления са изследвани с индивидуален анализ на цветовите предпочитания сред децата, 
които не са участвали в първия етап на тестването с Цветния компютърен тест на 4 г. – между червения и 
синия цвят. На базата на профилните линии и средните стойности за цветните профили налице е 
основание техните междинни профили да бъдат отнесени към някои от откроените основни профили. 

Таблица 4. Стойности на цветовите предпочитания – 
предпочитани (ПЦ) и непредпочитани цветове (НПЦ), 
разделени в 4 профила – по 2 Топли и Студени 
 

Група ЦП Профил Топли Студени Про ил 

Общо ПЦ Чв/Ор 0.75 0.61 Син/Ор 
  Чв/Зл 0.73 0.65 Син/Зл 
 НПЦ Чв/Ор 0.23 0.37 Син/Ор 
  Чв/Зл 0.23 0.33 Син/Зл 

ЕГ1 ПЦ Чв/Ор 0.79 0.56 Син/Ор 
  Чв/Зл 0.7 0.67 Син/Зл 
 НПЦ Чв/Ор 0.17 0.33 Син/Ор 
  Чв/Зл 0.22 0.31 Син/Зл 

КГ ПЦ Чв/ р 0.65 0.64 Син/Ор 
  Чв/Зл 0.7 0.78 Син/Зл 
 НПЦ Чв/Ор 0.33 0.36 Син/Ор 
  Чв/Зл 0.3 0.22 Син/Зл 

ЕГ2 ПЦ Чв/Ор 0.81 0.56 Син/Ор 
  Чв/Зл 0.78 0 61 Син/Зл 

 НПЦ Чв/Ор 0.17 0.44 Син/Ор 
  Чв/Зл 0.2 0.39 Син/Зл 

 

Таблица 5. Статистически анализ на 
цветовите предпочитания сред предста-
вителите на топлите и студени цветови 
профили 
 

Група 
ПЦ НПЦ 

t Stat P t Stat P 

Общо 4.92 0.039 -6 0.027 
ЕГ1 1.83 0 104 -4.64 0.043 
КГ -0.47 0.342 0.35 0.38 
ЕГ2 7.2 0.019 -7.89 0.016 
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Заключение 
Според данни от специализираната литература – че цветовата насоченост към топлите или 

студените цветове има отношение към съответно екстравертния или интровертен темперамент – може да 
се направи изводът, че изследването на цветовите предпочитания чрез Методика на семантичния 
диференциал и/или Цветен компютърен тест дава възможност за откриване на насочеността на детето към 
другите или навътре към себе си, за съставяне на предположения за степента на доверие и толерантност 
към различното и новото, което го заобикаля. Заедно с такава представа за нагласите на детето, която 
дават използваните от него цветове на пособия за рисуване, пластилин за моделиране или избрани цветни 
основи за апликиране, и на базата на изводи от предходни в този труд изследвания – че цветовото 
предпочитание се отразява в положително за детето идентифициране с герой или обектно отношение, и 
обратно – непредпочитаните цветове – за негативни такива, психологът, или педагогът, би могъл да 
„разчете” по-точно отношението на детето към изобразяваното, да проследи по-достоверно динамиката на 
промяната и да ориентира по-успешно своята работа съобразно индивидуалните особености на всяко дете. 

Приложеният подход с възприемане на творби на изкуствата като стимул за защитено изразяване 
с рисуване, танц, разказ и др. допринася за активизиране и познавателните, емоционалните и волевите 
психични процеси, подпомага адаптацията към нови ситуации и трудни периоди в развитието, укрепва 
аксиатиката на психичното чрез възможностите за превенция, профилактика и навременни диагностика и 
корекции и с всичко това възпитава по начин, ориентиран към жизнеутвърждаване, увереност, 
асертивност в предучилищна възраст. 
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НАУЧНА СЕКЦИЯ 
 „ПСИХОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО” 

 
 

МЕТАФОРИЗАЦИЯ, ТЕЛЕСНОСТ НА ПОЗНАНИЕТО ЗА ЕМОЦИИ 
В ПЕРСПЕКТИВАТА НА РАЗВИТИЕ 

 
МАРИЯ АТАНАСОВА-ТРИФОНОВА 

гл. ас. I ст., д-р, Институт за изследване на населението и човека 
 

Резюме: Метафоризацията е разбирана като процес на съпоставяне на структурите на различни 
съдържателни области, в който схемите от едната се проектират към другата, по-абстрактна и отдалечена 
от непосредствения сетивно-двигателен опит, област. Постигането на една по-цялостна картина на 
процесите на съпоставяне на различните области на познание, мотивиращи метафоричен пренос, налага 
включването на перспективата на развитие. В нея може да се разкрият механизмите и последователността, в 
която от света на физическите обекти и явления се проецират различни схеми към образа на собственото 
тяло и впоследствие към областта на емоционалния опит, които водят до по-доброто структуриране на 
областта-цел. Подобно на единицата „файл за обекти”, улесняваща перцептивните процеси в проследяването 
на обекти и осигуряваща относителна стабилност и континуалност в динамично-променящия се 
информационен поток, допускаме, че представянето на емоционалните състояния участва единица, която 
изпълнява аналогични функции. Тя подпомага разграничаването им като дискретни състояния в емоционалния 
опит на човека, протичащи в опрелен диапазон от време и поддържа цялото многообразие от разнородни 
свойства. Тези функции я определят като необходима предпоставка за възникването на концептуалната 
метафора за локализация на емоциите в пространството. Разгръщането във времето на емоционалното 
състояние със закономерностите на поява, развитие и завършек, се съпоставя с движение в пространството, с 
преход от едно място в друго. Концептуалната метафора, „разполагаща” емоциите в пространството, 
подпомага процесите на консолидиране на разнородните признаци на емоционалното състояние- вербални, 
невербални, поведенчески, физиологически промени, оценъчни, и тези, разкриващи причинно-следствените 
връзки. Те са слабо изследвани в персепктивата на развитие и предстоят да бъдат теоретически обосновани и 
експериментално проверени. 

 
Abstract: The metaphors are assumed as processes of structure-mapping of two different domains, which includes the 
projections from experience-based domain to the more abstract target domain. The more complex and thorough 
understanding of mapping that motivates the metaphoric transfer, requires the involvement of developmental perspective. It 
could be fruitful with its focus on the underlying mechanisms and with the information about the developmental order in 
which the transfer of schemes pass on- from the domain of physical objects and phenomena trough the body image and 
finally- to the domain of emotional experience. Similar to the concept of an „object file” as a temporary episodic 
representation that supports the perception and the maintenance of the perceived continuity of objects as they move, 
change, or disappear, we make the hypothesis that there is a temporal unit underlying the representation of human 
emotions and affective events. It supports their articulation and identification as discrete emotional states, with certain 
temporal parameters. This temporal unit with its specific functions is assumed to be a prerequisite for development of the 
conceptual metaphor „Localization of emotions in the space”. The temporal unfolding of emotions with sudden onset in 
response of the affective events, and further decrease of their intensity till final state when they fade, is aligned with the 
motion in the space- passing from one location to the other.The mechanisms of the projections from these two domains 
require further theoretical exploration and experimental investigation. The conceptual metaphor, defining emotions as 
locations in the space support the consolidation of the diversity of characteristics of affective state- verbal, non-verbal, 
behavioural, physiological, as well as causal schemes underlying these states. 

 
Взаимовръзки на сетивно-моторния опит и концептуалните метафори 

 
Приемайки тезата за връзката на сетивно-моторния опит и концептуалните структури, 

изследователите заемат различна позиция по отношение на степента, в която виждат неговото участие- от 
описанието на вече изведени в опита схеми до по-съществената структурираща роля, организираща 
тяхното съдържание. Позицията на D. Gentner, Bowdle, [7], L. Boroditsky, [4], за метафората като 
съпоставяне на структурите на две съдържателни области, се приема за умерена с постановката, че 
абстрактното знание е свързано с областта на непосредствения телесен опит, но двете съществуват като 
независими и отделени една от друга 
 

В обяснението на метафорите Lakoff, Johnson, а впоследствие и Gallese, Lakoff [14, 15, 6] заемат 
една по-„крайна” позиция с идеята, че абстрактната област се основава директно на образните и моторните 
схеми, в които то се включва. 
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Оборвайки схващането, че метафорите са рядко срещани случаи на художествен изказ, Lakoff, 
Johnson [14, 15] защитават разбирането, че те са базисни характеристики на човешката мисъл, които 
системно се проявяват във взаимодействие на човека с реалния свят. Не езиковият израз, характеризиращ 
се с различна степен на конвенционалност е това, което ги определя, а тяхната съществена функция в 
организацията и структурирането на начина, по който хората мислят и действат. 

В техния обяснителен модел се подчертава също, че основната функция на концептуалната 
метафора е да конструира значението на по-абстрактни, комплексни, понятия чрез по-прости и по-тясно 
свързани с непосредствения физически опит на тялото и сетивата понятия. 

V. Gallese поддържа същата теза и предлага допълнителна аргументация със средствата на 
съвременната клинична невропсихология и когнитивна невронаука [6]. В предложения невронен модел 
както образите за действието в различните му фази и особености, така и самото реално действие, се 
основават на активизацията на сходни невронни системи. Върху същите системи се базират и т. нар. общи 
концепти (general concepts), разположени във вторична зона, които произтичат от първичните сетивно-
моторни схеми, но не съвпадат с тях. Това е възможно поради адаптацията на сензори-моторните мозъчни 
системи, осигуряваща способността им да изпълняват и нови функции в мисленето и езика, запазвайки 
същевременно своята първоначална роля. В този модел инхибирането е основен механизъм, посредством 
който се регулират взаимовръзките между общите концептуални схеми и сензори-моторните. Ученето и 
овладяването на общите абстрактни схеми не е създаване на нови патерни и «придобиване на нови 
структури, а по-скоро инхибиране на връзките между вторичните и първичните зони.” [6, с. 471] 
В предложения невронен модел фокусът на изследователското обяснение се разширява и обхваща цялото 
концептуално познание, овъплътено с включеността му в сензори-моторната система. 
« Ние твърдим, че сензори-моторната система не само предоставя структура на концептуалното 
съдържание, но така също характеризира семантичното съдържание на понятията в такъв смисъл, че 
нашето тяло е неотменно включено във функционирането ни в света.» [6, с.456] 

Дори и да се приеме като основен механизъм на структуриране на връзките в концептуалната 
система, инхибирането би могло да обясни промените в рамките на вертикалните слоеве на една 
съдържателна област, но не и проекциите от една област на познание към друга, различна от нея, което по 
същество представлява метафората. 
« Същността на метафората е разбирането и разглеждането на един обект или явление в схемите на друг.» 
[4, с. 10 ]. 

Приемайки, че телесността е неотменно свойство на цялостното човешко познание, то става 
определящо и за метафоричното знание, но губи качеството си на негова отличителна характеристика, 
отделяща го от не-метафоричното знание. В този план, идеята за телесност на концептуалното знание е 
важен елемент, но недостатъчен в обяснителните механизми на метафоризацията. Постигането на една по-
цялостна картина на процесите на съпоставяне на различните области на познание, мотивиращи 
метафоричен пренос, може да стане с включването на перспективата на развитие. Допускаме съществената 
роля на двигателните схеми в подпомагане на този процес, като изследователският ни интерес е насочен 
към механизмите на промяна, които обуславят възникването на определени концептуални метафори в 
детството, взаимовръзките и дори припокриването им с други метафори, както и концептуалната промяна 
в областта- източник и в областта- цел в тяхната не-метафорична част. Семантичните мрежи, в които се 
интегрират понятията и се конструират връзките помежду им, също налагат съществени ограничения в 
създаването на концептуалните метафори. 

Симулацията, проиграването на определено действие, са неотменна част от разбирането за 
телесността на познанието, според R. Gibbs, които осъществени в невъзможен контекст, какъвто често е в 
метафоричните фразеологични изрази, насочва към едни или други аспекти на процеса на разбиране на 
метафорите [8]. 
Ако хипотезата за телесността се свързва от повечето изследователи с разбирането на метафорите, то 
далеч повече нерешени въпроси има по отношение на връзката между този аспект на концептуалното 
познание и механизмите на формиране на метафорите в хода на развитие. 
 
Концептуалните метафори „Емоцията е локализация в пространството”, „Тялото е вместимост” и 
„Повече е нагоре” в перспективата на развитие 
 

В когнитивната лингвистика концептуалните метафори за емоции се разглеждат първоначално от 
Lakoff, Johnson, [4, 5], а впоследствие от Z. Kovecses, [12, 13] и др. Разпространените метафори, респ. 
метонимии за емоции в балканските страни разглежда Ан. Петрова [1]. Въпреки голямото разнообразие на 
концептуални метафори за различните човешки емоции, те основно са производни от няколко генерични 
метафори за пространствени релации и за обекти, чиято пространствена определеност също е фокусирана. 
Механизмите на проекции от областта на физическите обекти в реалността към образа на собственото тяло 
и впоследствие към емоционалните състояния, са слабо изследвани и предстоят да бъдат теоретически 
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обосновани и експериментално проверени. При това, важен аспект е съпоставянето на развитийните 
промени на метафоризация на емоции при деца в норма и с атипично развитие, напр. с Аспергер синдром, 
при който тези способности са в определен дефицит. 

С пряко наблюдение и най-вече посредством многобройни двигателни манипулации, детето 
проучва и опознава заобикалящия го свят и обектите в него и същевременно изгражда представа както за 
тях и техните свойства, така и за своето тяло, за своите физически възможности и релации в 
пространството, в които задава определени референтни рамки. Още през първата си година то се научава 
да артикулира различните обекти като отделни тела, да проследява движението им, да формира очаквания 
за запазването им като едни и същи реални обекти, въпреки промяна на мястото им в пространството, 
въпреки закриването им от други тела, както и при покриването на повърхността им или при вместването 
им един в друг Baillargeon, R. [1] 

Една от възможните посоки на обяснение на предпоставките за възникване на концептуалните 
метафори, свързващи емоцията с място, локализирано в пространството, насочва към формирането в 
ранното детство на т. нар. „концепт-сорт” F. Su, [16], „етикет” или временен „файл” за обекта D. 
Kahneman, A. Treisman, [10]. Въпреки някои различия в тези понятия, изследователите имат сходно 
виждане по отношение на функцията им- разглеждат ги като подпомагащи артикулацията и 
диференциацията на физическите обекти и обслужващи процесите на тяхното възприятие и 
проследяването им в актуалното взаимодействие на детето с тях. Според тези изследователи възприятието 
на обектите е процес, в който се създават и използват временни, епизодични представи за реално 
съществуващите обекти. Тяхната функционална предназначеност е в поддържане на информационното 
взаимодействие на детето със света, свързана с осигуряване на относително постоянство в динамично 
променящата се информация за обектите. Хипотезата за телесност, предполагаща симулация, проиграване 
в ментален план на определени действия с обектите, би следвало да включи и тази темпорална 
характеристика на възприятието, която „запазва” тяхната идентичност, въпреки промяна в траекторията и 
скоростта на движение, въпреки изменението на размерите им върху ретината на окото на наблюдаващия. 

Ако за проследяване на обектите в тяхното движение се налага създаване на темпорални 
репрезентации, в които отсъства детайлна информация за тях, то емоциите като по-комплексен феномен и 
като протичащи във времето, също трябва да бъдат „осигурени”, за да се запази тяхната идентичност, 
въпреки промените, които се случват. Наличието на подобна темпорална репрезентация на емоциите 
подпомага разграничаването им като дискретни състояния в емоционалния опит на човека, протичащи в 
опрелен диапазон от време и поддържа цялото многообразие от разнородни свойства. Тези функции я 
определят като необходима предпоставка за възникването на концептуалната метафора за локализация на 
емоциите в пространството. Разгръщането във времето на емоционалното състояние със закономерностите 
на поява, развитие и завършек, се съпоставя с движение в пространството, с преход от едно място в друго. 

Отделянето на емоциите като дискретни състояния във времето е подпомогнато с включване на 
пространствена схема, за да се визуализира по-лесно тяхната определеност. 

Ако концептуалните метафори се разглеждат в перспективата на развитие, то следва да се очаква 
различна последователност в тяхното овладяване от детето и пренос към области на по-абстрактни 
понятия, както и определени механизми, по които биха могли да бъдат комбинирани. Тази 
последователност в овладяването на различните метафори се обуславя от редица фактори, сред които 
определено значение има параметризацията на дименсиите, по които се сравняват отделните области. 
Поради сходството на физическите обекти и човешкото тяло, в свойството им, че са „пространствено 
определени”, се очаква метафорите, които ги съотнасят да се формират по-рано отколкото тези, които се 
отнасят до емоционалните състояния, защото последните предполагат съпоставяне и диференциация по 
две различни дименсии- пространство и време. 

Първоначалното овладяване на схемата „Локализация в пространството” в областта на 
физическите обекти и проекцията ѝ към областта на човешкото тяло, а оттам и към емоциите, проправя 
пътя за трансфера и на други схеми, свързани с физическите тела като напр. схемата „Вместимост” и 
„Повече е нагоре”. В началото се постига фокусиране върху базисното свойство и за елементите на двете 
области, а именно- тяхната пространствена определеност и се игнорират други свойства, маркиращи дори 
съществените им различия, напр. по дименсията „одушевеност-неодушевеност”. 

Въпреки различните си позиции по отношение на метафоричния процес, повечето изследователи 
приемат, че наблюдаваната асиметрия на трансфера се обяснява с различната степен на абстрактност, 
комплексност и отдачеченост на двете области от непосредствения сетивно-двигателен опит. Тъкмо това 
различие мотивира метафоричния пренос и неговата функция се разглежда не в просто описание, а в 
структуриране на по-комплексната и абстрактната област в схемите на непосредствения опит. И двете 
области- областта- източник- собственото тяло и областта- цел- човешките емоции претърпяват динамична 
промяна, в хода на която е възможно проекции от едната в другата. 
В перспективата на развитие образът за собственото тяло не е област на познание, изпреварваща в своето 
формиране областта на човешките емоции, нито пък степента на абстрактност и отделеност от 
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непосредствения опит е съществено различна в определени моменти на тяхното изграждане, за да се 
предположи, че са налице условия за асиметрични проекции. 

Ако съпоставянето на двете области- на реалните физически обекти и на човешкото тяло, може да 
изведе на преден план общото им свойство- пространствена определеност, то далеч по-сложни проекции 
се налагат спрямо областта на емоционалните състояния. В този план в процеса на сравнение и 
съпоставяне се извежда от една страна- артикулацията на обектите, а от друга- на афективните състояния/ 
събитията и изпъква тяхната диференциация като дискретни единици, но в единия случай тя се основава 
на пространствените параметри, а в другия – на времевата им продължителност. 

Схемата „ вместимост” се изгражда постепенно в ранното детство и е част от системата на 
физическото познание на детето, отразяваща особеностите на обектите, както и закономерностите на 
тяхното съществуване в пространството и времето. Това знание претърпява значими промени още в 
първата година на детето. Експериментални данни за наличието на тази схема у бебета на 3,5месеца 
предлагат Hespos, S., Baillargeon [9, 2], които разглеждат развитийната последователност във формирането 
й, наред с други основни схеми за физически събития като «закриване», «вместване» и «опора». 

Схемата „Повече е нагоре” е формирана в областта на физическите явления като резултат от 
непосредствения опит на регистриране на системните корелации между количеството течност и 
височината, напр.- колкото повече течност се налива в съд, толкова по-високо ниво тя достига в него, 
докато накрая го напълни. Може да се приеме, че тъкмо този непосредствен опит води до фокусирането на 
детето върху дименсията „височина” и до грешките, които то допуска в задачите на Пиаже за съхранение 
на количество. Тази схема се трансферира от сферата на физическия опит към по-абстрактни области, 
каквито са напр. силата, любовта, социалното благополучие и др. Независимо промяната във физическото 
познание на детето и в отчитане и на други дименсии при оценка на количество, тази концептуална 
метафора персистира по-нататък в представите му за различните явления на социалния свят. Допускаме, 
че тази концептуална метафора, пренесена от областта-източник към емоциите като област-цел, се свързва 
от детето с интензивността им, като една от най-важните дименсии, по която те се разграничават. 

Същевременно, ако метафората « Тялото е вместимост» е предшестваща във времето, то тя 
създава определени ограничения и насочва към някои аспекти в процеса на формиране на новите 
метафори- напр. това, че метафората « Повече е нагоре» се отнася по-често до негативни емоции, чиято 
интензивност води до субективното преживяване на преминаване на определена граница, до излизане 
извън нея и нарушение на емоционалния баланс ( «Човек излиза извън кожата», респ. тялото си). 

Тялото, с неговата обичайна изправена поза, е важен елемент и в образуване на метафората « 
Щастието е нагоре». Системността в областта, предполага и понятията, които са в семантична близост с 
щастието – като доброто, здравето, силата, богатството, да са свързани със същата ориентационна 
метафора. 

При отсъствие на експериментални изследвания на развитийните промени в тази област, можем 
само да спекулираме, че концептуалната метафора, „разполагаща” емоциите в пространството, подпомага 
процесите на консолидиране на разнородните признаци на емоционалното състояние- вербални, 
невербални- лицев израз, поза на тялото и др., поведенчески или физиологически промени, оценъчни, 
разкриващи причинно-следствените връзки. 
 

Развитийни промени в познанието за емоции в ранното детство 
Съвкупността от разнородните по своя характер признаци, съставящи цялостната картина на 

емоционалното състояние, се представят пред детето с различна степен на значимост и в различна времева 
последователност. 

Лицевият израз е един от най-ранно овладените от детето индикатори, сигнализиращи 
емоционалното състояние на другия човек и важен социален сигнал в комуникацията на бебето, в 
социалното учене и във формирането на привързаност. 
Експерименталните данни показват, че към 4 – 5 месец бебетата вече демонстрират способност за 
разпознаване на щастливия и усмихнат израз, за разграничаването му от други емоции и категоризирането 
му върху различни лица Bornstein, M., Arterberry, [3. Същевременно, няколко експериментални 
изследвания достигат до едни и същи резултати, показвайки неспособността на бебето да разграничава и 
категоризира лицев израз на страх, дори и към 7- месечна възраст, въпреки безспорната адаптационна 
функция на тази емоция de Haan; M., & Nelson, C. A., [5], Kotsoni, E., de Haan, M., & Johnson, M. [11]. 

Чувствителността към лицевия израз и информативната стойност, която той има, е необходимо, но 
недостатъчно условие за формиране на емоционалното значение. Изграждането му се базира на 
разбирането на взаимодействието между агента на действието, с неговите мотиви, цели и желания и 
ситуацията, събитието, обкръжението в действителността в актуалния момент. Първите индикатори за 
процесите на ментализация у детето, свързани с атрибутиране на емоционални състояния у другите хора 
при определени обстоятелства, се демонстрират към 12 месец, Важно постижение в детското социо-
емоционално развитие е т. нар. социално рефериране- към 12 месец детето разбира социалното послание 



 

 249

на емоционалния израз на другия човек, породено от един или друг обект в действителността, като го 
интерпретира адекватно като сигнал за определено действие, най-често за отдръпване и избягване на 
опасност. Предпоставка за социалното рефериране е както умението на детето да разграничава различни 
емоционални състояния по израза на човешкото лице, но най-вече формираното към деветия месец 
споделено внимание с възрастния човек, което позволява отделяне от множеството обекти на значимите в 
актуалния момент и съвместно обследване на техните свойства. 

Разкриването на отношението на субекта към различните обекти, предмети в обкръжението 
безспорно е важно постижение на детето. То предшества във възрастта и отчасти подготвя формирането 
на далеч по-сложното разбиране на човешките действия, цели и намерения и условията, които ги 
благоприятстват или препятстват. С това към 14-я месец се постига т. нар. менталистко разбиране за 
емоционалните състояния, свързващо ги с желанията и целите, от една страна, и действията на човека, от 
друга. 

В този план овладяването на познанието за човешките емоции е един сложен процес, в който 
детето е изправено пред богата информация, разкриваща разнообразие от взаимовръзки между субекта на 
емоционалното състояние, с неговите потребности, цели, действия, от една страна, а от друга – условията 
в реалността и събитията във времето, в които той се включва. 
Проследявайки развитийните промени в детското познание, наблюдаваме как в различните периоди детето 
се фокусира върху определени аспекти и свойства в този комплекс с различна информативна стойност и 
игнорира другите, за да ги включи на по-късен етап в конструиране на значението на съответното 
емоционално състояние. 

Ограничените му познавателни ресурси, насочват процесите на учене върху най-видимите и 
информативни признаци в актуалния момент, които веднъж овладени, го подпомагат в реконструкция и на 
времевата перспектива, в която се разгръщат човешките емоции. В паралелно протичащите процеси на 
развитие на понятийната система, отразяваща явленията от социалния свят и респ. човешките емоции и 
формирането на концептуалните метафори, улесняващи съпоставянето на познавателни схеми от различни 
области, се отразяват различни аспекти на сетивно-двигателния опит. 

 
Може да се предположи, че концептуалните метафори за човешките емоции са изкристализиран и 

обобщен израз на трансфера на познавателни схеми, общи за възприятието на всички физически тела, 
осъществен първоначално към образ-схемата на човешкото тяло и оттам насочен- към по-далечната област 
– на емоционалните състояния. 
 

Литература: 
1. Петрова, Ан. (2003). Езиковата метафора и балканската картина на света, В. Търново, ВТУ. 
2. Baillargeon, R. (2004). Infants’ physical world. Current directions in psychological science. Vol. 13, № 3, 89- 94. 
3. Bornstein, M., M. Arterberry, (2003). Recognition, discrimination and categorization of smiling by 5-month-old infants. 

Developmental Science 6 (5) 585-599. 
4. Boroditsky, L. (2001). Does language shape thought? Mandarin and English speakers’ conceptions of time. Cognitive 

Psychology, 43, 1-22. 
5. De Haan, M., & Nelson, C. A. (1998). Discrimination and categorization of facial expressions of emotion during infancy. 

In A. M. Slater (Ed.) Perceptual development: Visual, auditory, and language perception in infancy pp. 287-309. London, 
UK: University College London Press. 

6. Gallese, V., Lakoff, G. (2005). The brain’s concepts: the role of the sensory-motor system in conceptual knowledge, 22, 
(3/4), 455-479. 

7. Gentner, D., Bowdle, B. (2008). Metaphor as structure-mapping. In Gibbs (Ed.) The Cambridge Handbook of metaphor 
and thought. 109- 128. New York, NY: Cambridge University Press. 

8. Gibbs, R. (2006). Metaphor interpretation as embodied simulation. Mind and language, vol. 21, № 3, 434 – 458. 
9. Hespos, S., Baillargeon, R. (2001). Reasoning about containment events in very young infants. Cognition, 78, 207-245. 
10. Kahneman, D., Treisman, A. (1992). The reviewing of object files: object-specific integration of information. Cognitive 

Psychology, 24, 175-219. 
11. Kotsoni, E., de Haan, M., & Johnson, M. H. (2001). Categorical perception of facial expressions by 7-month-old infants. 

Perception, 30, 1115-1125. 
12. Kovecses, Z. (1986). Metaphors of anger, pride, and love. Amsterdam, John Benjamins. 
13. Kovecses, Z. (2000). Metaphor and emotion. Language, culture, and body in human feeling. Cambridge University Press. 
14. Lakoff, G. M. Johnson (1980). Metaphors we live by. Chicago, The University of Chicago Press. 
15. Lakoff, G. M. Johnson (1999). Phylosophy in the flesh: New York: Basic Books. 
16. Xu, F. (2007). Sortal concepts, object individuation, and language. Trends in Cognitive Sciences, Vol.11, № 9, 400- 405. 

 
Мария Атанасова-Трифонова, гл. ас. I ст. д-р, Институт за изследване на населението и човека, 
m.p.trifonova@gmail.com 
 



 

250 

 
СОЦИАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ В СЪДЪРЖАНИЕТО 

НА АЗ-КОНЦЕПЦИЯТА НА ПОДРАСТВАЩИТЕ 
 

ЙОНКА БАЛТАДЖИЕВА 
доцент, доктор, Бургаски свободен университет 

 
Резюме: В доклада са представени резултатите от изследване на един от елементите на съдържанието на А-
концепцията на подрастващите – социалната идентичност. Допуска се, че в този елемент се включват всички 
роли, които личността изпълнява и всички групи, към които принадлежи. Проследено е какво място заема 
социалната идентичност в цялостната Аз-концепция на момчета и момичета в подрастващата възраст и кои 
са категориите, чрез които тя се описва. 
 
Abstract: The report reviews the results from the research of one of the elements of the I-concept by the growing-up 
generation – the social identity. The presumption is that this element includes any roles, which the person assumes and any 
groups, to which the persons belongs. It has been researched what is the position of the social identity in the entire I-
concept of the boys and girls of growing-up age and what are the categories, by which the social identity is being described. 

 
Целта на представеното изследване е да проучи структурата на социалната идентичност на ученици 

от две възрастови групи – на 9 и 10 години (начална училищна възраст) и на 13 и 14 години 
(прогимназиална училищна възраст). За целите на проучването се приема, че Аз-концепцията не е само 
констатация, описание на чертите на своята личност, но и съвкупност от техните оценъчни характеристики 
и свързаните с тях преживявания. Според Р. Бернс терминът Аз-образ, който често се употребява като 
синоним на Аз-концепция не отразява в достатъчна степен динамичния, оценъчен, емоционален характер 
на представите на индивида за себе си. Той е свързан предимно с първата, статична, когнитивна съставяща 
на Аз-концепцията [1]. 

Аз-концепцията, като всеки психически образ, упражнява ориентировъчна и регулативна функция 
по отношение на поведението. Адаптивното поведение се осъществява благодарение на вярното 
отразяване на собствените физически и психически особености в нея. Тя определя избора на модели на 
поведение, формирането на целите и нивото на претенции, които те /целите/ изразяват. Изградената Аз-
концепция предполага такова ниво на претенции, което вече може да се разглежда като устойчива 
характеристика на личността. 

Глобалната Аз-концепция се разглежда от Р. Бернс като съвкупност от установки на индивида, 
които са насочени от индивида към самия себе си. Установките имат различни ракурси и модалности, а 
глобалната Аз-концепция има йерархична структура [1]. Именно разглеждането на Аза като социална 
установъчна система позволява да се представи неговата структура не като случаен сбор от компоненти 
(представи за своето тяло, психични свойства, морални качества и т.н.), а като някаква система от 
когнитивни, емоционални и поведенчески признаци. Емоционалните и когнитивни компоненти на Аза 
съществуват винаги, но всеки от тях има своя собствена логика на развитие [1]. 

Р. Славин посочва, че развитието на Аз-концепцията започва от раждането и непрекъснато се 
променя под влияние на опита [8]. През различните възрастови периоди детето осъзнава една или друга 
страна от собственото си “Аз”. Най-рано се осъзнават уменията и практическите възможности – 
двигателни, изобразителни, изпълнителски и др. Значително по-късно се осъзнават личностните 
особености. Този процес се разгръща, когато са усвоени вече нравствено-социалните еталони за оценка. 
Това се обяснява със сложността и нееднозначността на резултатите от проявите на личностните качества. 
Личностните особености и личностните качества се осъзнават в процеса на общуване с възрастните и 
връстниците. Този процес е най-активен в начална училищна възраст и в подрастващата възраст. 

Съдържанието на себепознанието може да бъде систематизирано чрез няколко най-общи 
теоретично изведени категории [2]. Те са: образът на собственото тяло, социалната идентичност, 
историята на собствения живот, психологическият автопортрет и възприеманият потенциал за промяна на 
собствената личност. 

Социалната идентичност се определя като „съзнанието на човека за това, че принадлежи към 
различни социални групи и изпълнява различни социални роли” [пак там, с.56]. Тук се включват всички 
роли, които личността изпълнява и всички групи, към които принадлежи. Понятието социална 
идентичност описва как другите хора определят човека въз основа на социални категории или признаци, 
напр. възраст, професия, етническа принадлежност [11]. Социалната идентичност е резултат от процеса на 
идентификация, определяне на себе си чрез членство в социалната група [7]. Един от първите, който 
насочва вниманието към социалната идентичност е К. Левин. Той твърди, че за да съхрани усещането си за 
вътрешно благополучие, човек се нуждае от ясна групова идентификация и усещане за нея [по 4]. 
Значителен принос в разработването на проблемите на социалната идентичност има Ер. Ериксън [3]. 
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Благодарение на него терминът „идентичност” получава статут на научна категория. Идентичността се 
представя като вътрешна непрекъснатост и тъждественост на личността, която съществува в контекста на 
непрекъснато развитие на личността. Самата идентичност е динамично образувание, което се променя в 
продължение на човешкия живот. Концепцията за психосоциалната идентичност, която той разработва е 
близка до съвременната интерпретация на явлението социална идентичност. Психосоциалната 
идентичност е продукт на взаимодействието между обществото и личността. 

Основите на изследването на социалната идентичност са заложени в трудовете на Дж. Мийд и 
Ч. Кули [по 4]. Дж. Мийд разглежда идентификацията като резултат от социалното взаимодействие, а 
инструмент за идентификация е „Другия” [12]. С. Московичи предлага хипотеза за организация на 
съзнанието на индивида по подобие на идентификационната матрица. За основа на тази матрица служат 
множество принадлежности на индивида – общочовешка, полова, религиозна, етническа, професионална и 
чрез матрицата се разпределя постъпващата информация по категории, с които човек се отъждествява [по 
4]. 

Съвременните изследвания на социалната идентичност се основават на две основни теории, 
разработвани в рамките на когнитивистката парадигма – теория за социалната идентичност на Н. Tajfel и 
G. Turner и теорията за самокатегоризацията на G. Turner [9, 14, 15]. Според Н. Tajfel и G. Turner 
социалната идентичност е съставена от онези аспекти на Аз-образа на човека, които са извлечени от 
социалните категории, към които той чувства, че принадлежи. Те подчертават, че социалната идентичност 
е резултат от процеса на социалната категоризация. Тази теория определя ясно границата между 
социалната идентичност (описание на Аза, произтичащо от осъзнаване на членството в определени 
социални групи) и личностната идентичност (част от Аза, описвана в термините на уникални личностни 
черти и междуличностни отношения). Н. Tajfel противопоставя актуализацията на личностната и 
социалната идентификация като полюси на социално-поведенческия континиум. Той предполага, че за да 
постигне положителна самооценка човек може да използва или междугрупови, или междуличностни 
форми на взаимодействие, съответно социална или личностна идентичност (всичко зависи от това, кой 
начин за постигане на самооценката е по-бърз). По този начин те (личностната и социалната идентичност) 
стават противоположни. 

Теорията за самокатегоризацията на G. Turner поставя по-голям акцент върху когнитивните 
процеси, включени в процеса на самоопределение и интерпретация [9, 15]. Търси се отговор на въпроса 
защо личността се идентифицира с определена социална категория в определена ситуация и какви 
ситуационни фактори обясняват подобни идентификационни „флуктуации”. Според Дж. Търнър 
личностната идентичност включва по-интимните представи на индивида за себе си и за собствените 
личностни черти, които го отличават от другите хора и определят неговия индивидуален облик. От тази 
позиция към личностната идентичност трябва да се отнесат и категориите, които са свързани с образа на 
своето тяло, историята на собствения живот, психологическия автопортрет и възприемания потенциал за 
промяна на собствената личност [2]. В работите на G. Turner личностната и социалната идентичност също 
се противопоставят като различни нива на когнитивна категоризация на човека. Аналогична тенденция се 
наблюдава и в съвременните когнитивно-ориентирани изследвания на социалната идентичност. 

Съществуват и идеи, според които зад всяка социална категория стои определено съдържание, 
което се основава на признаци, интепретирани като съдържание на личностната идентичност [13]. 
Изследванията в тази посока показват, че личностните характеристики са съдържание на социалната 
идентичност на личността. С. Московичи също защитава идеята, че личностната и социалната 
идентичност не си противоречат, а са взаимно допълващи се елементи на идентичността на човека. Все 
още не е решен и въпроса за първичността на идентичностите. По правило се признава първичността на 
социалната идентичност и нейното определящо влияние върху формирането на личностната идентичност 
[по 4]. 

В последните години широко разпространение получава социално-конструктивисткия подход към 
изследване на социалната идентичност [10]. Идентичността се разглежда като продукт на социалните 
отношения. Създавайки свой собствен образ човек приема набор от езикови конструкти, които 
съществуват в неговата култура. Те определят неговите действия в контекста на социалните отношения с 
другите хора. Елементите на Аз-образа, включително и съдържанието на социалните идентификации се 
променят в резултат на промяна в социалното взаимодействие. Те (елементите) могат да отговарят или да 
не отговарят на разпространените в културата представи, съответно да се разглеждат като адекватни или 
отклоняващи се от нормата [4]. 

За целите на изследването приемаме, че социалната идентичност се определя като феномен, който 
възниква на основата на осъзнаване от личността на своята принадлежност към разнообразни социални 
групи, в които човекът се включва през своя живот. Централни компоненти в структурата на социалната 
идентичност на личността представляват гендерната и етническата идентичност [16]. Именно 
принадлежността към етническите и гендерните групи изпъква като най-очевидното основание за 
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категоризация. В социалната идентичност могат да се включат и възрастова, професионална и градска 
идентичност, тъй като те също са свързани с най-важните аспекти на социалното битие на личността [4]. 
 

Инструментариум 
Съдържанието на Аз-концепцията е изследвано чрез тест „Кой съм аз?” [5]. Това е най-широко 

използваният метод за изследване на Аз-концепцията чрез свободни отговори. При самоописанието чрез 
думи се изразяват основни характеристики на самовъзприятието – ролеви, статусни, психологически 
характеристики на индивида, описание на имущество, жизнени цели и др.. Едни от тях са по-значими, 
други са по-малко значими за конкретната личност. Значимостта на елементите на самоописанието и 
тяхната йерархия могат да се променят под влияние на различни фактори – контекст, жизнен опит, 
момент. Такъв вид самоописание е начин да се охарактеризира неповторимостта на всяка личност [1]. 
Идентификациите на Аза чрез думи дават информация за многобройните роли, дейности, предмети и хора, 
с които личността се е „срастнала”, за съдържанията, чрез които субектът преживява себе си [5]. 

 
Постановка на изследването 
Изследването е проведено през месеците октомври и декември 2008 и 2009 година. Използван е 

вариант на теста, приложим за деца, които вече умеят да пишат. Изследваните деца дават 20 описания на 
себе си /20 различни отговора на въпроса „Кой съм Аз?”/ за определено време /20 минути/. Предполага се, 
че това са най-съществените елементи на тяхната представа за себе си, като се „изваждат” онези елементи 
на Аз-концепцията, които са ясни на съзнанието [2]. Получените отговори се обработват чрез 
контентанализ. 

 
Обект на изследването 
Изследването е проведено с 218 подрастващи, 123 от тях са на 9 и 10 години и 95 са на 13 и 14 

години. В проучването са включени 118 момчета и 100 момичета от двете възрастови групи. Всички 
изследвани деца са ученици от гр. Бургас и гр. Сливен. 

 
Резултати 
Получена е съвкупност от 3734 отговори на въпроса „Кой съм Аз?”. Съществува разлика в 

количеството отговори, дадени от изследваните лица в двете възрастови групи. За девет- и 
десетгодишните момчета и момичета средният брой отговори е 17 /16,56/ думи, а за по-големите – 19 
/18,98/ думи. Това показва, че известна част от по-малките деца са се затруднили да изпълнят поставената 
задача. Ще отбележим само, че тази разлика вероятно се дължи на съществуващите различия в протичане 
на психическото развитие в двете възрасти. 

Всички отговори са подложени на контентанализ и са установени категориите с повече от един 
отговор. Най-малкият брой думи, които влизат в една категория са 3. Тази редукция се налага поради това, 
че категориите с по-висока честота на отговорите са по-информативни, а също и поради това, че 
съществуват думи, които са своеобразни и не влизащи в категории [5]. Категориите, които подлежат на 
последващ контентанализ обобщават 1434 думи от самоопределенията на 13-14-годишните и 1435 думи от 
самоопределенията на 9- 10-годишните, или общо 2869 думи. При смисловия анализ на категориите се 
приема, че количеството на даден отговор /брой отговори, попадащи в категорията/ е показател за неговата 
типичност. 

В контентанализа на резултатите са заложени параметри, които отразяват едни или други социални 
признаци, приписвани на себе си от изследваното лице. Те отразяват идентификационните 
характеристики, които се отнасят към личностната и към социалната идентичност на изследваните лица от 
двете възрастови групи. Личностно-идентификационните параметри, които се открояват в проведеното 
изследване са: качества на личността, самооценка; любими занимания; умения; име; човек; външни 
качества; възраст; приятелски роли; адрес; семейни роли. Социално-идентификационните параметри, за 
които са получени данни са: ученик/ученичка; момче/момиче; българин/българка; дете [4]. Резултатите са 
представени в таблици №1 и №2. 

Таблица 1. Структура на социалната идентичност на 9-10 години     

Параметри на самоописанието Честота на поява в проценти 
 
1.Личностно-идентификационни параметри: 
 
1.1.качества на личността, самооценка; 
1.2. любими занимания; 
1.3. умения; 
1.4. име; 

 
Момичета 

 
------------------- 

9,17 
13,56 
2,32 

 
Момчета 

 
---------------- 

10,92 
13,75 
7,00 

 
Средно за 
извадката 
------------- 

10,03 
13,65 
4,66 
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1.5. човек; 
1.6. външни качества; 
1.7. възраст; 
1.8. приятелски роли; 
1.9. адрес; 
1.10. семейни роли 
 
общо 

0,68 
0 

17,94 
2,00 
3,56 
0,68 

0 
50 

1,27 
0,42 

16,17 
2,83 
2,83 

0 
0,42 

52,90 

0,97 
0,21 

17,07 
2,42 
3,20 
0,34 
0,21 

51,85 

2. Социално-идентификационни параметри: 
2.1. ученик/ученичка; 
2.2. момче/момиче; 
2.3. българин/българка; 
2.4. дете. 
 
общо 

 
 

4,52 
4,93 
0,82 
1,23 

11,50 

 
 

6,1 
5,47 
0,85 
0,99 

13,75 

 
 

5,29 
5,36 
0,83 
1,11 

12,62 

Социално-идентификационните параметри в структурата на самоописанията на учениците на 9 и 10 
години представляват средно 12,62% от всички самоописания, които подлежат на контентанализ. За 
момичетата този процент е 11,50, а за момчетата – 13,75%. Налага се изводът, че идентификационните 
характеристики, които са свързани с личностната идентичност са по-значимите компоненти на 
самосъзнанието (Аз-концепцията) на децата на 9 и 10 години. От тях най-значими са характеристиките, 
които са свързани с външните качества (образа на своето тяло), следвани от любимите занимания и 
качествата на личността. 

С най-голяма тежест сред социално-идентификационните параметри в тази възрастова група е 
отъждествяването на себе си с ролята на ученик/ученичка. Поради това, че водеща дейност в тази възраст 
е ученето, момчетата и момичетата на 9-10 години се определят чрез най-важната за тях социална роля – 
ученик, ученичка. В самоописанията се срещат и други аспекти на ученето и училището, с които те се 
свързват, които осъзнават и които вероятно са значими за тях – любим учебен предмет, четвъртокласник, 
уча в училище. На второ място е смесената гендерно-възрастова идентификация „момче-момиче”, която 
съответства на пола на изследваните деца. Резултатите показват, че момчетата по-често се самоопределят 
като момчета, отколкото момичетата като момичета. Честотата на идентификация с други социални роли 
(етнически, възрастови) не надхвърля 1,94%. Това показва, че тези компоненти имат ниска значимост в 
структурата на социалната идентичност във възрастта 9 и 10 години. Прави впечатление, че момчетата в 
по-голяма степен демонстрират идентификация с етнически роли и с училищни роли. Като цяло тяхната 
социална идентичност отразява „традиционната система на гендерните стереотипи”, според които 
мъжкият пол трябва да осъществява по-активен контакт със социалната реалност [4]. Отсъстват социално-
идентификационни параметри на бъдещите професионални роли, на собственото настоящо и бъдещо 
социално-икономическо положение. Може да се твърди, че в структурата на социалната идентичност в 
тази възраст най-голямо значение имат компонентите, които отразяват идентификацията със социалната 
група на учениците, а също и възрастовите и гендерните аспекти на социалната идентичност. Социалната 
идентичност на децата на 9 и 10 години все още се формира и е на нивото на грубото разграничаване на 
социалните роли. 

Таблица 2. Структура на социалната идентичност на 13-14 години 

Параметри на самоописанието Честота на поява в проценти 
 
1.Личностно-идентификационни параметри: 
 
1.1.качества на личността, самооценка; 
1.2. любими занимания; 
1.3. умения; 
1.4. име; 
1.5. човек; 
1.6. външни качества; 
1.7. възраст; 
1.8. приятелски роли; 
1.9. адрес. 
 
общо 

 
Момичета 

 
------------------- 

14,62 
16,54 
0,44 

0 
1,33 
3,84 
0,88 
2,06 

0 
39,73 

 
Момчета 

 
---------------- 

3,43 
18,75 
0,92 
1,58 
0,92 
0,39 
1,32 
1,32 
0,52 

29,19 

 
Средно за 
извадката 
------------- 

8,71 
17,71 
0,69 
0,83 
1,11 
2,02 
1,11 
1,67 
0,2 

34,17 
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2.Социално-идентификационни параметри: 
2.1 ученик/ученичка; 
2.2. момче/момиче; 
2.3. българин/българка; 
2.4. дете. 
 
общо 

 
 

0,88 
2,8 
0 

0,29 
3,98 

 
 

1,32 
3,00 
0,66 

0 
5,00 

 
 

1,11 
2,92 
0,33 
0,13 
4,52 

Социалната идентичност на изследваните ученици на 13 и 14 години включва същите параметри 
(компоненти), които се откроиха при анализа на данните от извадката на 9-10-годишните – 
ученик/ученичка, момче/момиче, българин/българка, дете (таблица №2). Те идентифицират себе си най-
често с гендерни роли (2,92%) и на второ място с ролята на ученик/ученичка (1,11%). Социално-
идентификационните параметри са с по-голяма тежест при момчетата (с по-голяма честота на поява са 
идентификационните характеристики, които са свързани с пола и половите роли, с ученето и с етническата 
принадлежност). При момичетата изобщо отсъства идентификация с етнос/националност. Вероятно и в 
тази възраст действа наблюдаваният при 9-10-годишните момчета социален феномен на „традиционната 
система на гендерните стереотипи”, според които мъжкият пол трябва да осъществява по-активен контакт 
със социалната реалност. 

Отново се откроява по-голяма значимост в структурата на самосъзнанието на иден-
тификационните характеристики, които се отнасят до личностната идентичност (34,17%). От тях най-
значими са характеристиките, които са свързани с любимите занимания и с качествата на личността, 
следвани от външните качества. В другата възрастова група (9 и 10 години) с най-висока честота на поява 
сред анализираните самоописания са характеристиките, които са свързани с външни качества, т.е. с образа 
на своето тяло. 

 
Изводи 
В проведеното изследване се отделят и се наблюдават общо 4 актуални компоненти на социалната 

идентичност – ученическа, гендерна, етническа и възрастова (възрастност). Те са присъщи и на двете 
възрастови групи. 

Учениците на 9 и 10 години в по-голяма степен се отъждествяват с ролята на ученик. При тях 
смесената гендерно-възрастова идентификация е по-силно изразена. 

Отсъстват професионална, религиозна и градска идентичност. Отсъства не само идентификация с 
определени професионални компетентности, но липсва и професионална ориентация, като представа за 
желана бъдеща реализация. 

Социалната идентичност на децата на 9 и 10 години все още се формира и е на нивото на грубото 
разграничаване на социалните роли. Същата тенденция се наблюдава и при учениците на 13 и 14 години. 

Наблюдава се динамиката в съдържанието личностната идентификация на подрастващите по посока 
на увеличаване на субективните самоописания /личностни качества, черти, състояния, емоции/. 
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КАРИЕРА, РЕАЛИЗАЦИЯ И КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО 

НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ В БЪЛГАРИЯ 
 

САВА ДЖОНЕВ 
проф., дпсн, СУ “Св. Кл. Охридски” 

НАДЯ КОЛЧЕВА 
гл. асистент, НБУ 

БОРИСЛАВ СЛАВЧОВ 
ст. асистент, ЮЗУ “Неофит Рилски” 

 
Резюме: Представяното изследване съдържа три главни модула: Първият модул изгражда и проверява 
хипотетичен модел за факторите на кариерната удовлетвореност. Дефинира се и се оценява категорията 
кариерен дисонанс. Търси се сравнение с между психологическите кадри и кадри от други специалности. 
Посредством регресионен анализ се проверява хипотетичния модел, анализират се неговите фактори и се 
оценява тяхната тежест за удовлетвореността от кариерния избор. Вторият модул третира въпроса за 
кариерната реализация на дипломираните психолози. Разгледани са въпросите за форма и продължителност на 
заетост, йерархично ниво на заеманата позиция, работа по време на следването, удовлетвореност от 
професията, образованието, реализацията, заплащането. Третият модул представлява своеобразен SWOT-
анализ на психологическото образование, давано в 6 български университета. Със средствата на контент-
анализа са направени заключения за факторите в психологическото образование, които способстват 
реализацията и факторите, които я затрудняват. 

 
Abstract: The present survey includes three main parts: The first module constructs and checks a career satisfaction 
hypothetical model. It defines and assesses the category career dissonance. It seeks comparisons between psychological 
personnel and personnel from other specialities. With the means of regression analysis the hypothetical model is verified, 
analyzed are its components and factor weight is assessed within the scheme for career choice satisfaction. The second 
module processed the issue for career realization of graduated psychologists. Discussed are the issues for form and 
continuity of employment, hierarchy of position obtained, employment during university studies, satisfaction from the 
profession, the education, the realization, the payment. The third module represents an original SWOT-analysis of the 
education in psychology in 6 bulgarian universities. With the means of content analysis, conclusions are made for the 
factors facilitating realization and factors preventing it. 

 
ХИПОТЕТИЧЕН МОДЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНОТО ЯВЛЕНИЕ 
Основният въпрос, който се анализира в настоящата разработка, е кариерната реализация на 

младите психолози и удовлетвореността от професията. В тази връзка е разгледана системата на висшето 
образование по психология и влиянието му върху трудовата реализация на психолозите. 

Още в началото трябва да се отбележи, че едно нещо е романтичното мечтаене за професията, 
друго нещо е подготовката за нейното изпълнение и трето е реализацията в професията. Тази истина беше 
водеща за авторите в търсенето на закономерностите и състоянието на нещата в двете ключови сфери на 
трудовото поприще на психолога – обучението и реализацията му. 

В резултат на теоретичния анализ на проблематиката беше изработен и подложен на проверка 
теоретичен модел на изследваното явление, т. е. на удовлетвореността от кариерата и факторите, които я 
определят (Фиг. 1): 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 1. Теоретичен модел “Удовлетвореността от кариерата 
като функция на базисни и прогностични фактори 
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Допускането е, че два вида фактори определят удовлетвореността от кариерата: група базисни 
фактори и група прогностични фактори. 

 
В първата група – базисни фактори – влизат четири подгрупи: 
І. Единадесет хипотетични кариерни поведенчески фактори: 

1. Обективност на самооценката (по отношение на собственото кариерно поведение); 
2. Убеждения за собствената ефективност на кариерното поведение; 
3. Потребност от самопознание и саморегулация на кариерното поведение; 
4. Мотивация за постижения в кариерата; 
5. Ниво на професионално значими умения и познания; 
6. Ниво на умения за търсене на информация свързана с кариерата; 
7. Умения за взимане на решения свързани с кариерата; 
8. Потребност за учене и придобиване на нови знания; 
9. Емоционални особености на кариерното поведение; 
10. Взаимодействие със социалната среда по отношение на кариерата; 
11. Затруднения в кариерното мислене. 

ІІ. Личностни качества, оценени по четири биполярни скали: 
1. Ориентация на съзнанието: екстраверсия/интроверсия; 
2. Способ за ориентиране в ситуации: сетивност/интуиция; 
3. Основа за приемане на решения: мислене/чувстване; 
4. Способ за подготвяне на решение: съждение/възприятие 

ІІІ. Социални фактори: 
В тази подгрупа фактори влизат условия на социализацията, семейна среда, етническа специфика, 

политическо устройство, институции, традиции и т. н. Поради големия си обем тези фактори не бяха обект 
на проверка и селекция в настоящата разработка. 

ІV. Социодемографски фактори: 
Пол, възраст, националност/етническа принадлежност, семейно положение, местоживеене, 

образование, статус (студент, работещ, безработен) 
 
Във втората група – прогностични фактори – влизат две подгрупи: 
V. Кариерна стратегия: 
Оценява се наличието или отсъствието, както и междинни степени на кариерна стратегия на 

индивида. 
VІ. Реално/идеално в кариерата: 
Реален кариерен статус; 
Кариерна мотивация, сканирана в осем различни категории: 

- Търсещи автентичност; 
- Търсещи лично развитие; 
- Търсещи кариерно израстване; 
- Търсещи новости; 
- Търсещи свободно време за личен живот; 
- Търсещи автономност; 
- Търсещи; 
- Търсещи социални контакти. 

Кариерен дисонанс. 
 
Този богат на връзки хипотетичен модел позволява в изследването да се тръгне от една пределно 

комплексна представа за факторите на кариерната удовлетвореност и със средствата на статистически 
процедури и трансформации да се достигне до задоволителен и по-прост реално действащ механизъм на 
детерминация. 

 
ДИАГНОСТИЧНИ МЕТОДИКИ 
В разработката бяха включени шест инструмента за събиране на данни: 
Въпросник за „Кариерна удовлетвореност” [4]; 
Въпросник „Фактори на кариерното поведение” [1], [2], [7], [8]; 
Въпросник „Maiers-Brigs личностни профили” [12]; 
Въпросник „Реално/идеално в кариерата” по теоретичния модел на Barbara Moses [3], [6], [9], [10]; 
Въпросник „Кариерна стратегия” [3], [5], [11]; 
Анкетна карта „Състояние на образованието и реализация на дипломираните психолози”. 
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Въпросниците бяха разпространени on line по интернет до E-mail адресите на бивши студенти по 
психология, до членовете на Дружеството на психолозите в България и участници в различни 
психологически форуми. 

 Всички предварително набелязани въпросници бяха проверени за консистентност на скалите с 
Алфа на Кронбах (където това беше допустимо) и в изследването бяха използвани само онези от тях, 
които показаха стойност по-високо от „допустими за практически цели”. 

 
ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 
В изследването взеха участие 524 изследвани лица. 
От тях мъже – 120 и. л. (22,90 %) и жени – 404 (77,10 %). 
Още тук може да се направи първото заключение за състоянието на гилдията – нейната 

феминизация! 
С цел сравняване на резултатите с други професии в извадката бяха привлечени респонденти от 

други специалности (Таблица 1): 
- Дипломиране психолози – 170 (32,44 %). 
- Студенти от различни специалности – 354 (67,56 %), от тях 125 (23,66 %) студенти по 
психология. 

 
Таблица 1. Разпределение на респондентите-студенти по специалности 

Специалност Процент 

1. Психология 35,4 

2. Право 7,0 

3. Икономика 6,3 

4. Педагогика 8,8 

5. Инженерство и математика 3,1 

6. Социални науки  16,4 

7. Изкуство 1,1 

8. Медицина  1,1 

Всичко 79,2 

Неотговорили 20,8 

 
Средната възраст на участниците в изследването: за студентите-психолози е 22,59 г., а за 

дипломираните психолози е 30,98 г. Относно групата на дипломираните психолози, то 96,7 % от тези 
участници за завършили висшето си образование след 2001 г. 

Респондентите-психолози са от 68 различни населени места в България и от шест различни 
университета, в които се обучават психолози: 

• Софийски университет “Св. Климент Охридски”; 
• Нов Български Университет; 
• Югозападен университет “Неофит Рилски”; 
• Бургаски университет „Проф. Асен Златаров”; 
• Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”; 
• Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”. 
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ЧАСТ І. УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ ИЗБОРА НА КАРИЕРА ПРИ СТУДЕНТИТЕ-ПСИХОЛОЗИ: 
Разпределението на удовлетвореността от кариерата [при скала от 0 до 100] като функция на 

изучаваната специалност показва висока относителна стойности за студентите по психология (Фиг. 1): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 1. Разпределение на удовлетвореността от кариерата 
в зависимост от изучаваната специалност 

Резултатите за психологическата специалност – 65,69 – са между най-престижните – веднага след 
стойността за медицина и над тази за право. Значително по ниски са резултатите за икономика, 
педагогика, инженерство и математика, социални науки, изкуство. Изследователският опит показва, че 
удовлетвореност от този мащаб е висока. 

 
Другият, заслужаващ внимание резултат се отнася за кариерния дисонанс – дистанцията между 

реално състояние на кариерата, и идеалната представа за нея (Фиг. 2.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Фиг. 2: Разпределение на кариерния дисонанс в зависимост от изучаваната специалност 
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 Данните са обнадеждаващи – средният кариерен дисонанс за психолозите е между най-ниските. 
Неговата стойност при скала от 0 до 100 е 15,41. От друга страна обаче, позовавайки се отново на 
изследователския опит, само стойности на дисонанса между 5 и 8 единици действа мотивиращо на 
индивида за постигане на идеала. Стойности над 15 са обезкуражаващи и демотивиращи. 

 
Проверката на водещата хипотеза за факторите на удовлетвореността от кариерата с 

помощта на регресионен анализ дава следните резултати: 
Зависима променлива – удовлетвореността от кариерата; 
Независими променливи – 11 фактора на кариерното поведение, 4 дихотомични оценки на 

личността по методиката на Maiers-Brigs, 8 категории кариерна мотивация по методиката на Barbara 
Moses, кариерен дисонанс, наличие или отсъствие на кариерна стратегия, социодемографски 
характеристики. Общо 31 фактора. 

Резултатът от регресионния анализ показват висока стойност на коефициента на множествена 
корелация – R = 0,847, а R2 = 0,718, което означава, че предлаганият хипотетичен модел на 
удовлетвореността обяснява 71,8 % от вариацията на зависимата променлива – удовлетвореността от 
кариерата. С други думи става въпрос за един напълно успешен модел. 

С най-голяма тежест, измерена посредством стандартизирания коефициент Вeta, в този модел 
влизат: 

• Maiers-Brigs личностни характеристики: 
 ;Скала сетивност (Beta = 0,977) ـ
 ;Скала интуиция (Beta = 0,866) ـ
 ;Скала интроверсия (Beta = -0,737) ـ
 .Скала екстраверсия (Beta = -0,492) ـ

Първите две скали показват, че всички резерви – и рационални, и интуитивни са от полза за 
кариерата. Последните две скали участват с обратен знак: интроверсията, защото интровертите като че ли 
никога не могат да бъдат щастливи поради сложни вътрешни комплекси, а екстравертите защото не могат 
да бъдат удовлетворени поради своята ненаситност. 

• Другите два фактора с по-чувствително отражение върху удовлетвореността от кариерата се 
отнасят до стратегическата кариерна мотивация, измерена по модела на Barbara Moses: 
- Търсещи кариерно израстване (Beta = 0,379); 
- Търсещи автентичност (Beta = 0,304). 

Тези два фактора говорят за целеустремеността и самобитността като качества на личността, 
които рано или късно се възнаграждават. 

Останалите фактори в хипотетичния модел на удовлетвореността от кариерата имат по-
незначително влияние. 

Все пак при така предпоставения модел на изследването остават 28,2 % от вариацията на 
удовлетвореността от кариерата необяснени. Къде може да се търси допълнително генератори на 
отношение към кариерата? Отговорът на този въпрос най-вероятно се крие между социалните фактори, 
влезли в модела, но не изследвани в настоящата разработка. 

 
ЧАСТ ІІ. РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ПСИХОЛОЗИ: 
Тази част дава отговор на редица важни въпроси, отнасящи се до състоянието на 

психологическите кадри на пазара на труда. Основният въпрос, който представляваше интерес в тази част 
беше: „Каква е степента са реализация на завършилите студенти по полученото психологическа 
образование?”. 

Относно формата на заетост на дипломираните психолози в изследваната извадка разпределението 
е следното (Таблица 2): 

Таблица 2: Разпределение в извадката по форма на заетост на дипломираните психолози 

Форма на заетост Процент от извадката 
На позиция, свързана с психологическото 
образование 

55,2 

На позиция, несвързана с психологическото 
образование 

29,9 

В момента учат 17,9 

В момента са без работа 14,9 
Сумата е по-голяма от 100 %, защото някои изследвани лица са ангажиране в повече 
от една форма на заетост 
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Резултатите показват, че една значителна част от дипломираните психолози не работи по 
специалността си (29,9) или е без работа (14,9). След няколко прости изчисления (като се вземе предвид, 
че „безработните-учещи” са 3 %), може да се направи заключението, че 41, 8 % от дипломираните 
психолози в момента се деквалифицират поради това, че нямат възможност да упражняват 
професията си. 

Още по-зле изглежда картината, ако се доверим на преценката на респондентите и усредним 
техните отговори в качеството им на експерти: „Доколко техните колеги са се реализирали по 
специалността си?” (Таблица 3): 

Таблица 3: Разпределение в експертните оценки по форма на заетост 

Форма на заетост Процент от колегите 
На позиция, свързана с психологическото 
образование 

9,15  

На позиция, несвързана с психологическото 
образование 

45,30 

В момента учат 23,95 

В момента са без работа 21,60 

Сума 100 

Картината е доста по-песимистична. Съгласно тези експертни оценки 66,90 % от от дипло-
мираните психолози – на позиции, несвързани със завършеното образование или безработни – в 
момента се деквалифицират поради това, че не упражняват професията си. 

Друга оценка за затрудненията при реализацията на дипломираните психолози е съотношението 
на стажа по специалността към трудовия стаж, несвързан с психологическата професия. Резултатът е, че 
повече от половината трудов стаж на изследваните лица няма психологическа ориентация. При 7,88 
години средна стойност на трудовия стаж в изследваната извадка: 

- 4,00 години трудов стаж се пада на несвързана с психологията работа и; 
- 3,87 години работа по психологическата специалност. 

Заключението, което можем да направи в резултат на анализа на горните данни е, че значителна 
част (повече от половината) от заетостта на този контингент е извън психологията. 

Нещо повече 34,3 % от изследваните лица нямат нито ден трудов стаж по психология. Като се има 
предвид, че в изследваната извадка 96,7 % от участниците за завършили висшето си образование след 2001 
година, изводът е, че младите психолози успяват едва наполовина в реализацията си по 
специалността през първото десетилетие след дипломирането си в търсене и откриване на работа с 
психологически профил. 

В изследването беше проследено и йерархичното равнище на реализация на дипломираните 
психолози (Таблица 4): 

Таблица 4: Йерархично равнище на реализация 

Статус  
Процент 

изследвани 
лица 

Не отговорили 4,5 

1. Неработещи – продължаващи да учат  6,0 

2. Безработни  13,4 

3. Собствен бизнес  4,5 

4. Висш мениджърски персонал  3,0 

5. Среден мениджърски персонал 13,4 

6. Нисш мениджърски персонал  9,0 

7. Изпълнителски кадри  46,3 

Всичко 100,0 
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На ръководни длъжности или в собствен бизнес се реализират 29,9 % от изследваните лица. Не 
работят, а все още учат 6 %. На изпълнителски длъжности или без работа са 59,7 %. Очевидно професията 
не е „мениджърски патент”, но за около една трета от извадката, тя е успешна база за израстване в 
йерархията. 

 
Показателен фактор за процеса на обучение и получаваната от студентите-психолози подготовка е 

наличието или отсъствието на паралелна трудова заетост, която може да има двойнствен ефект върху 
квалификацията на обучаваните – да я подпомага или да я препятства. 

Изследването показа, че 77,3 % от изследваните са работили, докато са учили и само 22,7% са 
посветили времето си само на образованието си. 

Тези, които са избрали да работят докато следват, са правили това паралелно с ученето средно 
през 61,47 % от времето на студентството си. 

Как се е отразила работата на професионалната подготовка на психолозите? 
- за 35,3 % от работещите студенти това е имало негативен ефект; 
- за 23,5 % според изследваните не е имало никакво отражение; 
- за 39,2 % е допринесло за пълноценното им изграждане като психолози. 

Изследваните лица, които съобщават за негативен ефект се позовават на факта, че е трябвало да се 
„разкъсват” между двете и винаги едното е оставало ощетено – в случая образованието. Тези, които 
намират положителен резултат от работата си по време на следването, дължат това на шанса си работата 
им да е била свързана с психологията – психологически лаборатории, педагогически съветници в училища 
и пр. 

Все пак процентът на ощетените от работата, отнесен към цялата извадка не е за пренебрегване – 
26,9 %, което е повече от една четвърт от общата маса. 

 
Няколко показатели по-долу дават представа за оценъчния, респективно за афективния компонент 

на нагласата на дипломираните психолози към обучението и реализацията си: 
1. Удовлетвореността от полученото психологическо образование е между „средна” и 

„висока”. Приведена към скала [0,100] тя възлиза на 66,00 (срещу 65,69 за студентите – виж Част І на 
настоящото изследване). 

Може да се каже, че това равнище на удовлетвореност от психологическото образование е 
приемливо, макар че има значително пространство за подобрение. 

2. Относно степента на удовлетвореност от избраната професия на психолог резултатът е по-
висок – 77,75. Добър атестат за статута на професията сред нейните практиканти е, че с „високите” и 
„много високите” оценки са се общо 76,2 % от анкетираните лица. Показателен индикатор е и това, че 
няма нито едно изследвано лице, което да е посочило „много ниска“ степен. 

3. Най-тясно с поставената в настоящото изследване цел е свързан отговорът на въпроса за 
удовлетвореността от реализацията си като психолог. Тук средната стойност пада значително и възлиза 
на 49,25. Този резултат говори за равнище на нивото на „средното“ и малко под него. Съществен е 
процентът на изследваните, които са дали резултат „ниска“ и „много ниска“ степен – 32,8 %, което 
представлява една трета от изследваните психолози. 

4. Накрая на този модул, посветен на удовлетвореността на дипломираните психолози, ще бъдат 
представени резултатите от удовлетвореността от заплащането: 

- За работещите психологическа работа психолози тя е „под средното” – 42,50 по скала 
[0,100]; 

- За работещите, но не в психологическата сфера, също е под „средното” – 45,00. 
Този резултат навежда на някои размишления от рода: „Дали не е по-добре да се реализираш 

извън професията, ако там заплащането е макар и минимално по-високо?“. 
- За продължаващите учението си дипломирани психолози, удовлетвореността е малко над 

„ниска” 30,00; 
- За безработните дипломирани психолози тя е „много ниска” – 4,25 (по скала [0,100]). 

 
В заключение на тази част може да се каже, че докато психологическата професия остава и 

продължава да бъде атрактивна за тези, които са я избрали за свой жизнен път, то реализацията в нея 
представлява доста проблематична и често неосъществима задача за младите специалисти. 

 
ЧАСТ ІІІ. SWOT-АНАЛИЗ НА УНИВЕРСИТЕТСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ – 

 ОБРАТНА ИНФОРМАЦИЯ: 
Както беше отбелязано в началото на настоящата разработка, в изследването са представени шест 

български университета, в които се подготвят психолози. На участниците в изследването беше 
предложено да опишат силните и слабите страни на своите университети, да дадат своите отзиви за тях, а 
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също така да посочат подпомагащите и затрудняващите реализацията им като психолози фактори. 
В резултат на проведеното изследване ние разполагаме с индивидуален профил на всеки отделен 
университет, който може да бъде предоставен на ръководствата на съответните ВУЗ-ове. 

Тук обаче ще дадем само обобщена картина на състоянието на университетското образование по 
психология в България. 

 
Обработката с контент-анализ на силните и слабите страни на университетското обучение 

разкри 12 биполярни индикатора, които описват профила на българското висше образование по 
психология в неговата цялост (Фиг. 4): 
1. Добър преподавателски състав – 

съвременни преподавателски мето-
ди и достъпност за студентите; 
 Лош преподавателски състав – 
остарели методи за обучение и 
пренебрегване на преподавателски-
те задължения. 

2. Добро теоретично образование; 
 Лошо теоретично образование. 

3. Гъвкава образователна система; 
 Недостатъчно гъвкава 
образователна система. 

4. Богати и добре разработени учебни 
планове; 
Лошо разработени и остарели 
учебни планове. 

5. Създаване на умения за незави-
симост на преценката и работа с 
психологически инструменти; 
Липса на обучение и умения за 
използване на психологически ме-
тоди и инструменти. 

6. Наличие и работа по международни 
проекти; 
 Отсъствие на международни про-
екти. 

7. Осигуряване на практика и работа 
под супервизия; 
Отсъствие на практика и работа под 
супервизия. 

8. Добро административно обслуж-
ване и университетски менидж-
мънт; 
Лошо административно обслужване 
и университетски мениджмънт. 

9. Добра материална база и 
лаборатории; 
Лоша материална база и липса на лаборатории. 

10. Лесен достъп до литература и учебна информация; 
 Отсъствие на достъп до литература и учебна информация. 

11. Добра система за оценяване на студентите; 
Лоша система за оценяване на студентите. 

12. Финансови улеснения; 
Финансови трудности. 

 
Съотношението между силните (оцветено в бяло) и слабите (оцветено в черно) страни за всяка 

категория дава представа за преобладаващата оценка по нея – позитивна или негативна. В най-
неблагоприятно състояние са: „практика и супервизия”, „администрация и мениджмънт”, „система за 
оценяване”, „предоставяне на психологически инструменти”. Най-много позитивни оценки има за 
преподавателския състав. 

 
Фиг. 4. Силните и слабите страни на 

университетското образование в България 
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В най-благоприятно състояние са: „теоретично образование”, „гъвкава образователна система”, 
„литература и учебна информация”. Най-популярни са темите: „преподавателски състав”, „практика и 
супервизия”, „учебни планове”. 

 
Относно факторите подпомагащи и затрудняващи процеса на реализация на психолозите, в 

резултат на контент-анализа се обособиха следните категории: 

Подпомагащи фактори: 
1. Мотивация, амбиция, упорство, издръжливост и други позитивни личностни качества – 

18,54 %; 
2. Добро образование, теоретични знания, различни специализации и продължаващо 

обучение – 33,06 %; 
3. Практика, лабораторен опит, стажове, опит под супервизия, участие в проекти – 14,51; 
4. Контакти с колеги, професионалисти, преподаватели – 12,90 %; 
5. Развитието на психологията и съзряването на обществото за психологически услуги – 5,64 

%; 
6. Знаенето на езици – 2,41; 
7. Финансова и социална подкрепа на семейството – 2,41; 
8. Стимулиращи трудови условия – 2,41; 
9. Нищо – 3,22 %; 
10. Други – 4,83. 

Затрудняващи фактори: 
1. Недостатъци в образованието – стажове, супервизия, психологически инструменти, 

практика – 20,63 %; 
2. Липса на работни места и изисквания за предварителен трудов опит – 25,39 %; 
3. Ниско заплащане, финансова криза – 14,29 %; 
4. Неблагосклонност, недоверие, неразбиране в обществото на психолозите – 16,67 %; 
5. Липсата на ясна регулация в професията – 9,52 %; 
6. Липса на комуникация между психолозите и с други професионалисти – 3,17 %; 
7. Корупция в процеса на назначаване – 1,59; 
8. Други – 8,73. 

 
Получената в този модул информация ни дава богат материал за управление на висшето 

образование по психология, за укрепване на позитивните тенденции и за насочване на корекционните 
усилия на мениджмънта. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Какви са главните резултати от това изследване? 
Разработена е цялостна система от категории, методика и изследователски апарат за оценка 

факторите на кариерното поведение в психологическия сектор; 
Актуална диагностика на състоянието на факторите в модела; 
Резултатите от диагностичната част на изследването могат да бъдат използвани за 

усъвършенстване работата на редица институционални фактори, имащи отношение към реализацията на 
психологическите кадри. 
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НАЧИНИ НА УПРАВЛЕНИЯ НА КОНФЛИКТИТЕ В ПРОФЕСИОНАЛНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ОБЩУВАНЕ В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ 

 
СТОЙКО ИВАНОВ 

проф., дпн, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” 
 

Резюме: Конфликтът в повечето дефиниции, които са популярни в България се представя като 
противоборство на нещо с нещо. Той е активно неприемане на чуждите идеи, методи и модели на поведение. В 
психологията съществуват различни подходи за обяснение на конфликтите, които често са противоречиви и 
несъвместими един с друг. Според психоанализата съперничеството, насилието и агресивността са генетично 
обусловени и са присъщи на всеки човек благодарение, на което той оцелява в заобикалящата го 
действителност. Представителите на хуманистичната психология смятат, че хората се раждат с голям 
потенциал за самореализация и афилиация, но недостатъците в начина им на общуване не винаги им позволява 
да го реализират. Бихевиористите, които поддържат теорията за социалното научаване смятат, че всички 
модели на взаимодействия са резултат от контактите между човешките индивиди. От последната теза 
следва, че хората още от ранна детска възраст могат да бъдат научени как да преодоляват противоречията и 
противоборствата помежду си – чрез насилствени или миролюбиви, конструктивни форми. Това е идеята, 
която стои в основата на настоящото изследване. 

 
Abstract: Conflict according to most definitions popular in Bulgaria is considered an opposition of one thing with another. 
It is the active inacceptance of other ideas, methods or models of behavior. In psychology there are many approaches to 
conflicts which are often in contradiction with each other. According to psychoanalysis rivalry, violence and aggression are 
genetically predetermined, typical to every person and foundation for one’s survival in the environment. The supporters of 
humanistic psychology believe that people were born with big potential but deficits in their way of communication become 
obstacles towards fulfilling it . Behaviorists, who support the idea of social learning, believe that all models of interaction 
come as a result of the contacts between humans. Therefore we can state that people from an early age can be taught to 
overcome conflicts through peaceful and constructive forms. Such a thesis is the main idea behind the following article. 

 
Конфликтите (вътрешноличностни, междуличностни, вътрешногрупови и междугрупови) са 

двигателят на педагогическата практика. Те са неотделима част от процеса на професионално-
педагогическото общуване. Същността и на двете понятия се изяснява в специализираната психолого-
педагогическа литература, като се разкрива цялата им многозначност и условност. Взаимовръзката 
помежду им винаги е била актуална и с несъмнена практическа насоченост. 

Понятието „конфликт” има латински произход (conflictus) и означава стълкновение. С минимални 
промени се среща в почти всички разпространени езици, с приблизителното следното значение: 

 Състояние на открита, понякога продължителна и жестока борба с използване на определени 
насилствени действия. 
 Противопоставяне и дисхармония в отношенията между хората, техните идеи и интереси. 
 Психична борба, възникнала в резултат на взаимно функциониране на едновременно 
изключващи се потребности, подбуди, желания или стремежи. 
 Противопоставяне на характери или сили в литературните или сценични произведения. 
 Емоционално вълнение, безпокойство и напрежение, което възниква в резултат на 
стълкновението, невъзможността да се задоволят едновременно противоположни желания. 
В различни речници и енциклопедии понятието „конфликт” се определя още и чрез сродните му или 

синонимни понятия като: спор, съперничество, единоборство, борба, скандал, несъвместимост, 
конкуренция, разногласие, противопоставяне на интереси или чрез противоположностите му, наречени 
антоними – съгласие, хармония, консенсус. Анализът на тези разбирания показва, че почти неизменен 
елемент на понятието „конфликт” е стълкновението на поне две противоположности. 

В ежедневието смисълът на думата „конфликт” се употребява интуитивно относно широк кръг от 
явления. Например, като се започне от насочените едни срещу други действия на различни групи държави 
и се стигне до съпружеските разногласия в семейството. Така в процеса на междуличностното общуване 
помежду си хората обозначават с „конфликт” и военните действия, и парламентарната дискусия, и 
махленската разправия, и хулиганското сбиване, и вътрешната борба между мотивите, и противоречията 
между чувството за дълг и желанието за преживяване на удоволствие. 

В специализираната литература тълкуването на същността на това понятие обикновено то се свързва 
с междуличностни трудности, вътрешноличностни преживявания и кризисни явления. Множествеността в 
неговите интерпретации се обуславя и от факта, че понятието „конфликт” е предмет на изучаване от 
представителите на: психологията, социологията, политологията, историята, философията, педагогиката, 
юридическите науки, изкуствоведческите науки, военните науки и др. В своите публикации те изясняват 
особеностите на: военните, художествените, международните, религиозните, етническите, педа-



 

 267

гогическите, спортните, нравствените, междуличностните, вътрешноличностните конфликти, конфликтите 
между поколенията, между културите и пр. Факт е, че и различните специалисти тълкуват понятието 
„конфликт” винаги по своему, като му приписват съдържание, адекватно на особеностите на собствените 
си науки. 

 От всичко написано дотук става ясно, че понятието „конфликт" е с твърде широки граници, чийто 
смисъл трябва предварително да се уточнява още с неговата употреба. То се използва твърде свободно, 
разностранно и многообхватно. Конфликтът е толкова естествена и неотменима част от живота и на 
отделния човек, и на обществото, че е трудно да бъде дефиниран само в едно определение. Това обаче 
съвсем не означава, че не са правени опити за определянето му или не трябва да се правят такива в 
рамките на отделните науки. Затова навярно в специализираната литература има множество опити да се 
разкрие неговата същност. В трудовете на редица съвременни български автори Р. Вълчев, С. Джонев, 
Д. Димитров, С. Илиева и др. обстоятелствено и задълбочено са изяснени причините за възникването на 
конфликтите, техните фази, методите за изследването им и начините за тяхното конструктивно решаване. 

Конфликтът в повечето дефиниции се представя като противоборство на нещо с нещо. Той е 
активно неприемане на чуждите идеи, интереси, мнения, цели, позиции, методи на работа и модели на 
поведение. Конфликтът се свързва с конфликтната ситуация (ситуация на открито или прикрито 
противоборство, при което са налице осъзнати или неосъзнати противоречиви потребности, мотиви, цели 
или начини за решаване на проблема в определено време) и инцидента (стечение на обстоятелствата, при 
които определени действия на участниците в конфликтната ситуация са я изострили до краен предел и са 
станали повод за конфликта). Конфликтите трябва да се възприемат като съвършено нормално явление, 
което съпътства вътрешния живот на хората и техните взаимодействия. Преживяванията на различните 
конфликти е мъчителен процес с редица негативни психични (тревожност, неувереност, агресивност, 
апатия, депресия и др.) и физиологични (намалена работоспособност, повишено кръвно налягане, 
нарушаване на сърдечната дейност, безсъние, липса на апетит, гастрит, язва, инсулт, инфаркт и пр.) 
последствия за личността. Това обаче е част от нейния живот и затова хората, които преживяват или са 
преживяли тежки конфликти, не бива да се възприемат като неудачници, защото това е предпоставка за 
много беди в тяхното бъдеще. 

Положителните функции на конфликта, според голяма част от авторите, които проучват техните 
особености, са следните: 

 Конфликтът е сигнал за промяна. 
 Конфликтът прави хората по-зрели и по-опитни. Той стимулира тяхната креативност, 
реактивност, мобилност и пр. 
 Конфликтът може да доведе до преодоляване на напрежението в личността и в отношенията 
между хората. 
 Конфликтът е източник на развитие. 
Анализът на различни разбирания за конфликтите разкриват, че няма такова, което да се приема за 

универсално или поради ограничеността на включваната в него феноменология, или поради 
многозначността на използваните формулировки. Сравнението на различни определения за конфликта 
позволяват в качеството на негови инвариантни характеристики да се отделят биполярността, активността, 
насочеността към преодоляването на противоречия и субектността (наличието на субект или субекти като 
носители на конфликта). 

Класификациите на конфликтите подчертават разнородните им особености, като при това широтата 
на предметното им поле затрудняват коректното и релевантното определяне на всичките им видове. 
Философско-социологическите и психологически традиции в изучаването на конфликтите показват 
тяхното разнообразие. Това затруднява систематизацията и класификацията им. Все пак в 
специализираната литература обикновено те се делят в зависимост от: 

 субектите на конфликтното взаимодействие на: вътрешноличностни, междуличностни, 
междугрупови и вътрешногрупови конфликти; 
 продължителността и интензивността им на: бурни и бързопротичащи, силно изразени и 
продължителни, слабо изразени и продължителни, слабоизразени и краткотрайни; 
 причините, които го пораждат: обективни и субективни; 
 сферата на проява на: икономически, идеологически, религиозни, професионални, семейно-
битови, обществено-битови и др.; 
 последствията на: конструктивни и деструктивни; 
 източника, който ги предизвиква: делови и лични; 
 статуса на участниците на: хоризонтални (всички участници са с равен статус и липсва 
субординация) и вертикални (между участниците има ясно изразена субординация); 
 начина на протичане: явни и скрити; 
 междуличностните форми на протичане на: разговор, дискусия, интриги, размяна на обиди, 
кавга, скандал, сбиване и др.; 



 

268 

 предмета на конфликта на: реалистични и нереалистични. 
Независимо от множеството разновидности на конфликтите винаги техен субект е отделният човек 

– като личност, като участник в междуличностното взаимодействие, като член на групата, осъществяващ 
взаимодействие с останалите нейни членове и с представителите на други групи. Това е свързващото звено 
между всички разновидности на конфликтите, което обуславя тяхната общност, защото човешкият 
индивид е „главния герой” във всевъзможните варианти на проява на конфликтите. 

Специалистите посочват следните структурни елементи на конфликта: 
 Субектите на социалното взаимодействие, които се намират в състояние на конфликт или 
явно, или тайно поддържат участниците в него. 
 Предметът на конфликта, който стои в основата на неговото възникване. Той намира израз в 
стълкновението на интересите, убежденията и целите на участниците в конфликта. 
 Обектът на конфликта е по-завоалиран от неговия предмет и стои в основата на възникналите 
проблеми. Най-често той е материален (пари, имущество, пътуване, специализация и пр.), социален 
(власт, авторитет, престиж) и духовен (идея, норма, принцип). 
 Представата за конфликтната ситуация, която намира израз в отразяването на предмета на 
конфликта в съзнанието на субектите на конфликтното взаимодействие. Тя се характеризира със 
спорен обект между последните, но все още липсва активен сблъсък помежду им. 
 Мотивите за конфликта са вътрешните подбуждащи сили, подтикващи субектите на 
социалното взаимодействие към стълкновение и противоборство. Такива могат да бъдат 
потребностите, интересите, целите, идеалите, убежденията и пр. 
 Позициите на участниците в конфликта – това са техните претенции, които си отправят един 
към друг в процеса на осъществяването му или по време на преговорите помежду им. 
 Стиловете на конфликтно поведение – сътрудничество, съперничество, компромис, 
приспособяване и избягване. 
Посочените типологии на конфликтите разкриват тяхната сложност и обхватност, факта, че те 

проникват и се изразяват във всички сфери на човешката дейност, проявяват се на различни равнища и 
протичат по съвършено различен в зависимост от причините, участниците в тях и подходите за тяхното 
разрешаване. 

Източниците на конфликтите в професионално-педагогическото общуване се обуславят от 
желанията, претенциите, равнището на познание, ролевите очаквания, оценките, житейския опит, 
индивидуалните особености, педагогическото безсилие, липсата на откритост, и пр. на участниците в този 
процес. Причините за конфликтите в професионално-педагогическото общуване могат да се търсят, както 
в учениците, така и в учителите. В учебния процес първите понякога проявяват неразбиране, 
импулсивност, дързост, агресивност, претенциозност, прояви на пасивен протест, мързел, самолюбие, 
неразбиране на мотивите за поставената им оценка и пр. Разликата в гледните точки относно възникналите 
противоречия между учителите и учениците интензифицират и стимулират развитието на конфликтите. 
Последните в процеса на професионално-педагогическото общуване се предизвикват понякога и от 
неадекватните реакции и отношения на учителите. В определени случаи те проявяват грубост към 
учениците, нарушават личното им достойнство, квалифицират ги по нелицеприятен начин пред целия клас 
(„хулиган”, „двойкаджия”, „глупак” и пр.), разгласяват техни лични тайни, проявяват симпатии към свои 
„любимци”, а спрямо останалите са иронични, саркастични, злопаметни, отмъстителни или равнодушни. 
Тези причини за създаване на конфликтни ситуации имат субективен характер. Съществуват причини за 
конфликти, които са обективни и са независими от особеностите на участващите в тях субекти. Такива са: 
явната задължителност на учебно-възпитателния процес, наложените в него образователни програми в 
зависимост от обществените потребности, субординационната зависимост в системата „учител-ученик”, 
условията за извършване на учебната дейност, разпределянето на учебната натовареност за деня и 
седмицата и пр. Конфликтите в процеса на професионално-педагогическото общуване, както всички 
конфликти се отличават със своя структура и динамика, като основните им елементи са описани в 
специализираната литература. Обикновено те протичат през следните етапи: възникване на 
противоречията, осъзнаването им от техните субекти и тяхното ескалиране, търсене на подходи за 
преодоляването им и реализиране на избрания модел на поведение. 

В настоящия труд се посочат някои особености на конфликтите в професионално-педагогическото 
общуване в начална училищна възраст и начините за тяхното конструктивно преодоляване. Методите на 
изследването са: анализ на специализираната по проблема литература; самооценка на участниците в 
изследването във връзка с поведенческите и комуникативните им реакции в конфликтни ситуации в 
процеса на професионално-педагогическото общуване; беседа по проблеми, свързани с изследването; 
вторичен анализ на резултати от други изследвания; анализ на отделни случаи, които се отличават със 
своята специфика; решаване на казуси с конфликтни ситуации във връзка с предмета на изследването. 
В проведеното изследване участваха 126 студенти-задочници (бакалаври и магистри) от ФНПП на СУ 
„Свети Климент Охридски" и ШУ „Епископ Константин Преславски", с които авторът провеждаше 
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занятия по учебните дисциплини: „Педагогическо общуване", „Социалнопсихологически тренинг" и 
„Психолого-педагогически проблеми при решаване на конфликти". Спецификата на изследваните 
студенти е, че са жени с най-малко три годишен опит в професионално-педагогическото общуване с деца 
от начална училищна възраст. По време на занятията чрез използване на: обсъждане на резултати от 
анкети, предизвикване на дискусии, упражнения за „психогимнастика”, емоционално разтоварване и 
„разчупване на леда”, ролеви и дидактични игри, решаване на казуси и вземане на групово решение с 
консенсус се предизвикваха емоционални спорове и обсъждания на проблеми, имащи отношения към 
конфликтите и конфликтните ситуации в процеса на професионално-педагогическото общуване. 
В резултат на това се целеше студентите да получат подходяща информация за тях и да придобият или 
коригират уменията си да ги преодоляват, като експериментират различни модели и стратегии на 
поведение в ситуации на спор, стълкновение, противопоставяне и конфликт. В изследователският 
инструментариум бе включен и теста на Томас-Килмън за описване на поведението на личността в 
конфликтна ситуация. 

На изследваните лица под формата на казуси, ролеви игри, рисувателни техники и довършване на 
определен разказ се предлагат определени педагогически ситуации с деца от начална училищна възраст. 
Сюжетите на симулационната обстановка са задавани така, че да позволяват многозначно тълкуване на 
целите на участниците, на обстоятелствата, които са предизвикали представеното развитие на 
взаимодействията, на стремежите, които са ги подбудили към тях и на евентуалните техни последствия. 
Накратко, на базата на принципите на проекцията с изследваните лица е проведен диагностициращ 
експеримент, чийто резултати след това са съвместно обсъдени и дискутирани. 

Анализът на получените резултати обособява редица типични прояви на началните учители по 
време на протичане на конфликт в процеса на професионално-педагогическото общуване. Оказва се, че 
повече от половината от участниците в експеримента (57%) предпочитат репресивните методи за тяхното 
преодоляване. Наблюденията от реалната практика, изказванията по време на дискусиите и данните от 
специализираната литература потвърждават напълно този факт и описват последствията от него. Главното 
при този подход е, че учителите приемат съществуващото противоборство за реален факт. Те се стремят да 
се ориентират в ситуацията и съотношението на силите между опонентите. Тяхното становище обаче е, че 
в професионално-педагогическото общуване не трябва да съществува никакъв сблъсък и те трябва 
еднолично да решават неговия изход, ако се появи такъв. Те не разбират, че със санкции конфликтът не се 
преодолява, а само се отлага или се трансформира в друга форма на конфронтация като: пасивност, 
апатия, озлобяване, различни форми на скрита или явна агресия от страна на учениците. Според тях 
учениците не могат сами да решат проблемите си или ако се опитват да направят това, се стига до обиди, 
заплахи и сбивания. Това изисква винаги намесата на възрастните, които единствено регулират правилно 
взаимоотношенията им. 

Изследваните учители от тази група смятат, че възможностите на педагога в конфликтни ситуации 
се свеждат до наказване на „виновните”, информиране на родителите им за конфликта или провеждането с 
тях на нравоучителен разговор. Отговорите им също така се отличават със стереотипност и разкриват, че 
те обикновено осъждат „агресорите” и поддържат „жертвите”. В същото време те не обръщат достатъчно 
внимание на това, че могат да бъдат измамени и манипулирани от т. нар. „жертви”. Проучването на 
мненията им показва, че те реагират на откритите противопоставяния на учениците, а не обръщат 
внимание на различните им форми на скрит протест. За тези учители понятието „труден ученик” се 
идентифицира с неуправляемия и неуспяващия ученик, а „добрите” ученици са тези, които са послушни и 
се учат отлично. Понякога учителите заемат позицията на съдия и не са никак застраховани от вземането 
на погрешни решения и прояви на субективизъм. Ролята на „арбитри” в тези случаи могат да изпълняват 
само тези учители, чийто авторитет се базира не толкова на статуса им на възрастен и педагог, но които 
имат имидж и престиж в съзнанието на участващите в конфликта ученици. Тогава със заеманата от тях 
позиция, със силата на своите аргументи и внушения те се превръщат в гарант за справедливото решаване 
на конфликтите. 

Друг тревожен резултат от изследването е, че 21% от участниците в него проявяват „тактиката на 
щрауса”, който по време на опасност се задоволява да си скрие само главата, т.е. учителите игнорират 
наличието на конфликти в процеса на професионално-педагогическото общуване. Те смятат признаването 
на тяхното съществуване за признак на безсилие, педагогическа слабост и професионален неуспех. Това е 
причината, поради която тези учители не признават съществуването на конфликти в тяхната педагогическа 
практика. Някои от учителите заемат тази позиция, защото не знаят как да се справят с възникналите 
конфликтни ситуации. Игнорирането на конфликтите от тяхна страна обаче оказва крайно негативно 
влияние, както на личностното развитие на отделните ученици, така и на глобалните взаимоотношения в 
класа. Липсата на реакция от страна на учителите на конфликтните ситуации объркват децата, защото по 
този начин те се „лишават” от образци за поведение за бъдещи аналогични ситуации. 

Аналогична е реакцията на 8% от изследваните лица, според които учителите не трябва да се 
намесват в конфликтите в процеса на професионално-педагогическото общуване, а да ги оставят да се 
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решават от само себе си, на "самотек". Тази позиция се заема най-често от педагозите, които не проявяват 
заинтересованост към работата си, не са мотивирани за педагогически изяви и имат формално отношение 
към учебния процес. Те не обръщат внимание на конфликтите, докато не са засегнати лично от 
протичането им или не им бъде насочено вниманието към тях от родители, колеги или представители на 
ръководните органи. 

Най-адекватен е подходът на учителите (14%), които се стремят да преодолеят възникналите 
конфликти в процеса на професионално-педагогическото общуване като изясняват мотивите на 
участниците, съобразяват се с тях, отнасят се самокритично към себе си, анализират конфликтните 
ситуации и вариантите за решения със съответните последствия от тях. Те извличат поуки за себе си от 
всеки конфликт и го използват за стимул за собствената си професионална реализация. Понякога временно 
не се намесват в конфликтите с цел да си изяснят по-добре ситуацията, в която те протичат, но се стремят 
с преки или косвени средства да ограничат активността на конфронтиращите се страни. Тези педагози при 
решаването на конфликтите се стремят да не намалят достойнството и самочувствието на участващите в 
тях ученици. 

Най-благоприятен е стилът на сътрудничество при взаимодействията, който според резултатите от 
изследването е типичен за 14,5% от учителите в началните класове. По-голямата част от тях (85,5%) 
използват авторитарните тактики на „диктат” или „опека”, предизвикващи формирането на 
неблагоприятни тенденции в поведението на децата." 

Ефективното преодоляване на конфликтите в професионално-педагогическото общуване предполага 
избор на адекватна на обстоятелствата стратегия на поведение на учителите. Те трябва да осъзнават, че 
решаването на всеки конкретен конфликт не е самоцел, а само определен етап от формирането на 
личността на възпитаниците им и оптимизиране на взаимодействията им с тях. Резултатите от 
проведеното изследване чрез теста на Томас-Килмън за стратегиите на поведение на личността в 
ситуации на конфликт показват, че участниците в него са склонни да използват разнообразни подходи за 
преодоляване на противоречията в професионално-педагогическото общуване. Всеки от тях си има 
определени достойнства и недостатъци. 

Най-голям процент от изследваните учители (38%) предпочитат стратегията, наречена 
„съперничество”. Тя се основава на едностранното доминиране на учителите в конфликтните ситуации, на 
едноличното поемане от тяхна страна на всички отговорности и безапелационното отстояване на 
собствените позиции относно спорния проблем. Тези учители, които прилагат „съперничеството” като 
водеща стратегия на поведение, се ръководят преди всичко от това, че резултатите от нейното използване 
се проявяват веднага. Това навярно е причината за нейната голяма популярност в българското училище. 
Например, когато учениците вдигат шум по време на урок, строгата забележка от страна на учителя ги 
принуждава незабавно да възстановят нарушената тишина. Негативните страни на проявите на 
авторитаризъм чрез тази стратегия на поведение е, че учениците от страх да не бъдат санкционирани, не 
проявяват самостоятелност и творчество в своите отговори и действия. Репресивността на педагозите 
може да предизвика у учениците още прояви на лицемерие, тревожност и отчуждение. 

Стратегията, наречена „компромис”, се прилага от 21% от изследваните учители. Същността ѝ се 
изразява в това, че на базата на взаимните отстъпки участниците в конфликтите удовлетворяват взаимно 
част от своите желания и потребности. Използвайки тази стратегия, учителите показват уважение към 
учениците, като им правят отстъпки относно някои техни искания, за да постигнат основните си 
педагогически цели. Така с личен пример учителите демонстрират на учениците как трябва да се отчитат 
интересите на всички участници в конфликтите. 

На трето място са групата на изследваните учители, които са радетели на стратегията на 
„сътрудничество” при преодоляването на конфликти (17%). Тази стратегия има голям възпитателен 
потенциал, защото чрез нея се предоставя възможност на учениците да вземат участие при решаването на 
противоречията, да излагат свободно мненията си, да проявяват търпимост към чуждите разбирания и да 
се учат на демократични модели на поведение. Друга позитивна страна на тази стратегия е, че откритото и 
честно обсъждане на конфликтната ситуация, е най-добрият начин тя да бъде конструктивно разрешена. 

„Приспособяването” и „избягването” като стратегии за решаване на конфликти са характерни 
съответно за 14% и 10% от изследваните учители. „Отстъплението” като стратегия намира израз в това, че 
учителите в определени случаи могат да сменят избраната тактика на взаимодействие и в самокритичен 
дух да признаят, че правото е на страната на техните опоненти. Това оптимизира общуването и повишава 
авторитета им пред учениците. 

Анализът на получените резултати разкрива, че не трябва оптимистично да се разчита на 
естествения прогрес на учителите в умението им да решават конфликти в професионално-педагогическото 
общуване, а е необходима специална работа за усвояването от тях на ефективни форми на взаимодействия 
с учениците в конфликтни ситуации. Начините за конструктивно преодоляване на професионално-
педагогическото общуване са известни и описани в специализираната литература. В тях изпъкват като 
водещи следните принципни положения: конфликтите не се преодоляват чрез поляризиране на мненията, а 
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чрез промяната им; противоборстващите опоненти не трябва да се възприемат един от друг като врагове; 
обективността на анализа и преодоляването на емоционалната ангажираност по време на конфликтните 
ситуации допринасят за тяхното разрешаване; решенията на конфликтите трябва да бъдат творчески, 
индиректни, многомерни и полифункционални и пр. 

Преодоляването на конфликтите преминава най-общо през следните етапи: 
 създаване на климат на доверие и сътрудничество помежду участващите в него субекти; 
 определяне същността на проблема, предизвикал конфликта, според замесените в него страни; 
 разкриване на причините за конфликта; 
 предлагане на алтернативи за неговото преодоляване; 
 избиране с консенсус на най-подходящото решение за решаване на конфликта; 
 реализация на приетото консенсусно решение; 
 анализ на следконфликтната ситуация. 
Началните учители могат да управляват деструктивните конфликти в процеса на професионално-

педагогическото общуване чрез: 
 Психопрофилактика и превенция. Учителите благодарение на комуникативната си 
компетентност, която се изразява в общителност, сензитивност, толерантност, рефлексивност, 
емпатичност, креативност, чувство за хумор, умения за професионално слушане, умения за подаване 
и приемане на обратна връзка, умения за използване на „Аз-послания” и др., не позволяват 
конфликтните ситуации да прерастнат в деструктивни конфликти. 
 Преговори. Чрез обсъждане на различията между опонентите се търсят взаимно приемливи 
решения на възникналите проблеми. Съществуват два вида преговори: дистрибутивни (позициите 
на участниците в конфликта са несъвместими и те се ръководят от принципа „Аз печеля – ти 
губиш”) и интегративни (възможност да се съвместят интересите на участниците в конфликта и да 
се намери взаимно изгодно решение, което да удовлетворява всяка от страните и те се ръководят от 
принципа „Аз печеля – ти печелиш”). 
 Посредничество. Посредничеството е процес на оказване на съдействие при преодоляване на 
конфликтна ситуация. Факторите за успешно посредничество са способност за сътрудничество, 
мотивация за преодоляване на различията и доверие към посредника. Ефективното посредничество 
преминава през следните етапи:  индивидуални срещи с участниците в конфликта за събиране на 
информация и уточняване на бъдещите действия; провеждане на съвместна среща; медиаторът 
излага историята на конфликта, становищата на опонентите и предлага варианти за неговото 
решаване;  участниците изразяват очакванията си за възможните решения на проблема; медиаторът 
при необходимост прилага конкретни техники за посредничество; участниците се договарят за 
конкретните действия свързани с постигнатото съгласие; посредникът обобщава договорените 
резултати. 
 Арбитраж. Това е практика, при която трета страна в ролята на съдия разрешава конфликта. 
Етапите на процеса на арбитриране са следните: индивидуална беседа със всеки от участниците в 
конфликта за изясняване на неговата позиция; анализ на ситуацията от арбитъра и формулиране на 
собствена позиция; среща с участниците в конфликта и представяне на взетото решение за 
изпълнение. 
Интересни резултати публикуват С. Илиева и Ю. Кацарски (2001) относно причините за конфликти 

в средното училище. На базата на проведено изследване с комплексна методика те установяват, че според 
средношколците конфликтите в образователната среда се възприемат преди всичко със своята 
деструктивност. Този факт според тях е нормален и закономерен. Изследваните ученици смятат, че най-
често конфликтите помежду им възникват поради личностните особености на тези, които участват в тях 
(високо самочувствие, характерологични особености, стремеж за привличане на вниманието, борба за 
надмощие и лидерство). Учениците са на мнение, че в повечето случаи преподавателите дават повод за 
възникване на конфликтите. С най-голяма тежест са прекалено големите изисквания на учителите, 
проявите от тях на пренебрежително и грубо отношение. Една част от учениците признават, че те също 
дават на преподавателите повод за конфликти, демонстрирайки неуважение, липса на разбиране и умение 
за установяване на добра комуникация. Причини за конфликти са, че 59,3% от изследваните ученици се 
чувстват много изморени в края на учебния ден и почти половината (45%) твърдят, че чувстват висока 
степен на напрегнатост в училище. 

С. Илиева и Ю. Кацарски (2001) установяват, че конфликтите в училище са често явление и се 
проявяват на три равнището на отделен индивид, на даден клас и между отделни класове. Те достигат до 
извода, че е необходимо да се провежда специална индивидуална работа с учениците, които най-често 
предизвикват конфликти. Това предполага превантивна работа чрез организиране на дискусии с учениците 
в часовете на класа, в които да се анализират причините за конфликти и възможните начини за тяхното 
отстраняване. Установява се още необходимост от прилагане на единни педагогически изисквания към 
учениците от страна на училищния психолог и учителите. 



 

272 

Получените резултати красноречиво показват, че уменията да се консултират конфликти в 
образованието са много важни за педагогическата практика и е необходимо да започнат да се формират 
още по време на следването в университетите. Проведеното изследване разкрива, че управлението на 
конфликтите в професионално-педагогическото общуване в начална училищна възраст е безкрайно 
сложно явление и е необходимо винаги да се отчита конкретната ситуация, възможностите на участниците 
в нея, причините, които обуславят сблъсъка, времето, с което се разполага за преодоляване на 
конфронтацията. 
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ВЗАИМОВРЪЗКИ НА СЕМЕЙНИЯ КЛИМАТ 

И ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА РОДИТЕЛ-ДЕТЕ, ВЪРХУ ТРЕВОЖНОСТТА 
ПРИ ДЕЦА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ 

 
ВЕРОНИКА ИВАНОВА 

хон.ас., МУ-Варна 
 

Резюме: Целта не изследването ни е да се установи съществува ли влияние между взаимоотношенията в 
семейството и нивото на тревожност при детето в предучилищна възраст. Типът семейство се разглежда 
като фактор, който влияе върху тревожността при деца в предучилищна възраст. В теоретичен план 
изследването се основава на моделите Каплан, Съливан, Сатир, Бийвърс за функционално и дисфункционални 
семейства. В настоящето изследване се изучава общия фон на преживяванията на индивида, свързани с 
неговата позиция в семейството и как той възприема себе си в семейството. 
 
Abstract: The purpose of the article is to find what is the influence of the family climate on anxiety in adolescence. In 
theoretical aspect our investigation is based on the model of Kaplan, Salivan, Satir, Beavers for functional and 
dysfunctional families. This article describes the tendencies of the human experience connected with his position in the 
family and his mental picture of his role in family context, related with the levels of personal and reactive anxiety. 

 
Настоящото изследване е опит да се отговори на актуалните въпроси, свързани със същността на 

детската тревожност с нейните средови и ситуационни детерминанти. С критериите и механизмите за 
измерването и, с факторите които и оказват най-значимо влияние. 

Недостатъчно систематични са данните за влиянието на средата върху тревожността при малки деца, 
в доучилищна възраст. Още по-малко систематични са данните, които се отнасят до влиянието на опита на 
общуването върху тревожността през различните етапи от човешкия живот. Регистрирано е влиянието на 
неблагоприятния опит в общуването с възпитатели, учители в детските домове и училищата, което 
предпоставя възникването на тревожността. Заедно с това редица изследвания показват, че решаваща роля 
за това оказва семейството. 

Множество изследвания в теоретичната рамка на системните теории показват, че семейният климат 
взаимодейства с параметрите на психическото здраве на децата в семейството (П. Ватцлавик, В. Сатир, С. 
Котон, К. Орлански). Семейната система притежава редица специфични качества: взаимна зависимост на 
членовете, точно определени отношения и правила, граници на правата и задълженията, обратна връзка, 
адаптация, отговорност, еквифиналност (постигане на еднакви резултати с различни методи), органична 
сложност, непрекъснат информационен процес [3,5,11,12,13]. 

Семейството е група към която принадлежим първично, създава идентичност, функционира като 
система за подкрепа. В системния модел на W. Robert Beavers за семейното функциониране има две 
основни понятия: 

- фамилна компетентност, фамилно здраве; 
- фамилен стил (отнася се най-вече за взаимоотношенията между членовете на семейството). 
При комбиниране на тези две основни дименсии, се получават девет типа семейни групи, три от 

които са функционални (оптимални), а останалите шест проблематични, дисфункционални. Beavers 
разработва системния си модел в продължение на 25 години. Първите изследвания, които прави са на 
семейства с психично болни деца-юноши със шизофрения, такива изследвания преди него правят и 
Bateson, Jakson, Bowen, Winny [14]. 

Beavers и неговите сътрудници изследват основните различията между дисфункционалните и с по-
добро функциониране семейства. В последващите изследвания, проучват и здрави семейства. 

 В модела на Beavers семейното функциониране се описва по-добре в континиум, а не в типизиране и 
квалификация. Целта е да се видят способностите за адаптивно и функционално семейство отново в 
динамичен и развиващ се континиум, позволяващ да се съпоставят понятия като болест и здраве в 
контекста на взаимоотношенията в семейната система. Моделът говори за важната роля на дискутирането 
и компетентността при решаването на битови проблеми, която корелира силно със способността за 
взимане на важни решения в семейството, като например раждането на деца. 

Семействата имат различни модели на функциониране, които могат и да нямат взаимовръзка с 
адаптацията или компетентността. 

Моделът е използваем както в клиничната практика (семейства с психично болен член), така и при 
работа с извадка от здрави семейства. Може да бъде използван както за целите на семейната – фамилна 
терапия, така и за клинични изследвания. 
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Функционалното семейство е такова, където структурата, нормите и динамиката улесняват 
развитието на членовете на семейството, а при дисфункционалния тип семейство има един модел на 
дезадаптивно поведение [14]. 

Diana Baumrind през 1976 провежда широко изследване на родители чрез интервюта. Извежда въз 
основа на получените резултати три различни родителски стила – авторитетни, авторитарни и 
позволяващи родители. Според изследванията направени от нея най-добре приспособими и социално 
развити деца са на контролиращите родители, изразяващи любовта си, поставящи цели и стандарти и 
общуващи със своите деца, т.е. най-успешно се справят със социалната ситуация, децата на родители 
имащи авторитарен стил на възпитание [13]. 

Значението на опита на общуването по отношение възникването и закрепването на тревожността се 
признава сега от много изследователи. В изследванията на Б. Филипс се демонстрира връзката между учи-
лищната тревожност на децата и техните преживявания по отношение на несъответните, нереалните 
престижни стремежи на родителите. Най-много данни по отношение на влиянието на особеностите в 
общуването са получени при изучаване на ситуативната тревога. Това са ситуации като раздяла с 
родителите, с близките, рязко изменение на обикновената обстановка, постъпване в детска градина, 
училище, преминаване в друг клас, група, неприемане от страна на връстници, близки. 

Остава открит въпросът относно това, защо тревожността се запазва, когато неблагоприятните 
условия, които са я предизвикали, изчезват [2]. 

Акцентът в настоящето пилотно изследване се поставя върху взаимодействието на семейните 
взаимоотношения върху детето. Същестуват различни фактори, които влияят върху начина по който 
родителите приемат и оценяват поведението на детето, особено тревожното поведение на детето. Сред тях 
можем да отбележим пола, възрастта, образованието, социалния статус, темперамента, броя на децата, 
семейните конфликти, влиянието на бащината и майчина роля. 

Целта на изследването е да се идентифицира връзката между семейните взаимоотношения и 
тревожното поведение на децата в предучилищна възраст. 

Целта на изследването провокира решаването на следните задачи: 
1. Да се изследва тревожното поведение на детето в средата на детската градина, като критерии за 

това е степента на демонстрираната тревожност от детето, която се изразява под формата на агресия, 
срамежливост и стеснителност, страхове и липса на инициативност при заемане с нови, непознати задачи; 

2. Да се изследва поведенческата тревожността при детето с въпросник за изследване на родители; 
3. Да се изследват спецификата на семейното функциониране – като критерии за това са 

взаимоотношенията родители – деца, родителски стил на възпитание. 
 Приема се хипотезата, че типът на семейството има връзка с нивото на тревожност при деца в 

предучилищна възраст. 
Използват се данни от наблюдение над поведението на детето в детското заведение и фамилната 

среда. Използвани са следните методики: 
- Въпросник за тревожност и невротичност при деца на Хьокс, Хеси Шварц оценяване от страна на 

родител. Въпросникът е съставен от Хьок, Хес и Шварц и е предназначен за възраст 7-14 години. Обхваща 
53 симптома от соматичен и психически характер (А. Кокошкарова, 1984). Попълва се с помощта на 
родителите или самостоятелно от по-големите ученици. Отчита се броят на проявяващите се симптоми 
(оплаквания). Въпросникът има и форма за възраст до 6 години на детето. В тази си форма обхваща 38 
симптома. 

- Структурирано интервю. Структурирано интервюта с родителите, съставено от 11 въпроса, за да се 
очертае спецификата на семейната динамика. 

 – Лист за изследване, който позволява да се регистрира наблюдаваното поведение от детето, в 
различните ситуации в детската градина. 

- Семеен инвентар за самооценка SFI (в процес на валидизация)- беше използван с родителите в 
семействата. Съдържа 36 айтема и служи за отчитане индивидуалната, личната концепция за цялостната 
семейна компетентност. В групата на дименсиите на взаимоотношенията се включват следните субскали: 
фамилно здраве и компетентност, конфликти, кохезия (оценяваща преживяването на единство от 
членовете на семейството/, водещ лидерски стил) оценяване на силата на родителската власт и определяне 
на лидерския стил в семейството, експресивност (изследваща степента до която отделните членове на 
семейството изразяват чувствата си) от батерията за семейна самооценка SFI (W. Robert Beavers,Robert B. 
Hampson). На първо място факторният анализ на SFI извежда няколко основни и повтарящи се в повечето 
семейства тематики. 

1. Здраве, компетентност (19 айтема). Темите, които са важни в тази скала са за щастие, оптимизъм, 
способност за разрешаване на проблеми и за водене на преговори, семейната любов, силата на отделните 
коалиции на възрастните (на родителите), без да се измества коалицията родител-дете, фазата автономия 
индивидуалност при детето и способността на родителите да минимизират чувството за вина, 
увеличавайки чувството за отговорност на детето. 
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2. Конфликти (12 айтема) – този фактор взаимодейства с фактор компетентност, толкова че при 
„здрави” показват ниски нива на манифестиран конфликт, борба, война, обвиняване един други и спорове, 
с ниска нива на способност за преговори и поемане на лична отговорност при взимане на решения в 
конфликтни ситуации. 

3. Кохезия – (5 айтема) – също взаимодейства с фактор компетенция. Създадена за самооценка на 
семейният стил. Мери удовлетвореността и семейното щастие, които изграждат свързаността и близостта в 
семейството. Тази скала има слабо значими взаимовръзки с другите скали, което кара авторите да 
направят едно пилотно изследване с независима скала за вътрешна кохезия, при което се оказва, че тя е 
биполярна и включва характеристика като прекален родителски контрол, зависимост, манифестиран гняв. 

4. Лидерски стил (3 айтема) – включва оценяване на силата на родителската власт и определяне на 
лидерския стил в семейството, (дали е разпределен или съсредоточен само в един човек). Скалата има 
добро взаимодействия със фактор „обща компетенция”, при което най-здравите семейства показват висок 
резултат по лидерски стил. 

5. Емоционална експресивност (5 айтема) също има добри взаимовръзки със общата компетентност. 
Отнася се до перцепциите за близост, физическият и вербален израз на позитивните чувства, лекотата с 
която отделните членове на семейството изразяват топлина и афективна свързаност помежду си. 
Ограничения трябва да подчертаем, че SFI е инструмент, който мери аперцепцията на един от членовете 
на семейството общата компетентност на цялото семейство. Анализът на резултатите по скалата за 
клинични извадки показват високата способност на SFI да диференцира семейства с проблеми. 

Според съвременния подход за оценка на развитието в ранното детство, клиничното изследване при 
малки деца винаги трябва да бъде съпроводено с информация от родители и учители (Ferdinand et 
all.,2003). За да изберем извадка от деца беше необходимо да бъдат отделени от страна на учителката в 
детското заведение и от родителите-децата, които показват индикатори за повишена тревожност, на база 
на листове за оценка на тревожността. С родителите на децата бяха проведени структурирани интервюта и 
бяха изследвани със Семеен инвентар за самооценка на Robert Beavers SFI, за да се съберат данни за 
фамилната динамика и информация касаеща детето. 

Таблица 1. Данни за поведенческа тревожност от родителите 

Равнище 
Процент случаи 

Родители Учители 

Много високо 70 40 

Средно 12 14 

Ниско 8 14 

От таблица 1 се вижда, че съществува очаквано разминаване в оценката на тревожността от страна на 
родители и на учители в детската градина. Оценките на родители и учителите отразяват детското 
поведение в две различни среди: дома и детската градина. Условията в дома и детската градина могат да 
окажат влияние върху тези поведения и могат да увеличат или да намалят вероятността на тяхното 
проявление. Освен, че наблюдават децата в много различна една от друга среда, родителите и учителите 
имат и различен опит и квалификация. Поради това е очаквано разминаването в оценките им. Тези данни 
предполагат, че поведението на децата може да варира според средата, т.е децата може да показват 
различно поведение в различна среда. 

Средните оценки на родителите са значително по-високи от тези на учителите. Това е обяснимо с 
факта, че в листа за изследване от учители са заложени само параметри на поведенческа тревожност в 
детското заведение, докато оценката от страна на родителя включва както оценка на поведението у дома, 
така и с връстници. 

С лист за изследване, попълван от учителката се очертават следните поведенчески проблеми (табл.2) 
15 деца показват агресивност, 6 от тях също и резистентност към нови занимания, 5 само резистентност 
към нови занимания, 4 срамежливост. 

Таблица 2. Наблюдавани поведенчески проблеми в детската градина 

Поведенчески проблеми 
Процент 
случаи 

Агресивност  62 

Срамежливост,стеснителност 17 

Резистентност към нови занимания 21 



 

276 

Таблица 3. Техниките за възпитание използвани от родителите 

Техники за възпитание Процент случаи 

мъмрене и скандали 45 

диалог 38 

заплахи 17 

Резултати от структурираните интервюта показват, че голям процент от родителите си признават, че 
използват за възпитание методи, продиктувани от негативните им емоции, нетърпение, гняв и 
раздразнение- мъмрят, заплашват и т.н.. Само 9 от семействата използват диалога. 

Таблица 4. Корелация между айтеми 1,5,23 от Семеен инвентар за самооценка SF 
 и тревожността при децата оценена от родителите 

 

Членовете на 
моето семейство 

обръщат 
внимание на 
чувствата на 

другите 

Възрастните в 
семейство се 
карат и спорят 
помежду си 

В нашето 
семейство можем 
да спорим и да 
крещим без 
проблем 

Тревожност оценена от родители  -.565 * .684** .737** 
Тревожно поведение в детското 
заведение 

-.521 * .546 * .683** 

 * – Корелацията е статистически значима при нива р< 0.05  
 ** – Корелацията е статистически значима при нива р<0.01 

Вижда се от таблица 4, че тревожността има връзка със споровете и конфликтите в семейството и 
има отрицателна корелация между тревожността и близостта и обръщане на внимание на чувствата на 
другите. 

 Тревожното поведението в детската градина най-силно корелира със споровете и скандалите у дома. 

Табл.5. Корелация между семейната среда и тревожността при децата оценена от родителите 
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Тревожност оценена 
от родители 

-.786** .665** -.734** -.563 * -.535 * 

Тревожно поведение 
в детското заведение 

-.579 * .584 * -.687** -.521 * -.542 * 

• * – Корелацията е статистически значима при нива р< 0.05  
• ** – Корелацията е статистически значима при нива р<0.01 

Най-висока корелация има между тревожността измерена от родителите с фактор „фамилно здраве и 
обща компетентност” (табл. 5) – тоест колкото повече преобладават в семейството щастие, оптимизъм, 
способност за лесно разрешаване на проблеми и за водене на преговори, толкова по-ниско тревожно ще е 
детето в семейството. Оказва се, че когато има един лидер, детето се чувства по-малко тревожно, 
отколкото при разпределение на властта в семейството. Силният авторитет е необходим за да се чувства 
детето сигурно, защитено. Ясните правила от страна на родител с авторитарен родителски стил намаляват 
тревожността при детето. Близостта и свързаността и емоционалната експресивност в семейството също са 
фактор, който има връзка с тревожното поведение при детето. При така получените резултати се вижда, 
дисфункционалността на семейството корелира силно с тревожността на детето, като тази детска 
проблематика се отразява на учебния процес в детското заведение. Семейната емоционална среда при 
дисфункционалните семейства се изразява в свръхпротективност, авторитаризъм, деспотизъм, властност, 
липса на емоционална привързаност, не изразяване на чувства и емоции, създавайки една симбиоза между 
стимул и реакция, един заучен дезадаптивен модел, който се проявява както в поведението, така в 
емоциите, навиците, мисленето и езикът. 
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Тревожното поведение в детското заведение най-силно корелира с директивният лидерски стил, 
това са деца които са възпитавани в стил на ред, ясни правила и йерархия в семейството, което 
намалява тревожното поведение в условията на детската градина. 

 
На база на получените резултати може да се заключи, че: 
1. Видът на семейството има връзка с тревожността при децата в предучилищна възраст. 
2. Съществува висока корелация между семейната емоционална среда, разпределението на 

властта в семейството, начина на разрешаване на конфликти в семейството и поведението на 
тревожност при детето. 

3. Дисфункционалното семейство има положителна връзка с тревожността при детето. 
4. Тревожността при децата в предучилищна възраст се отразява върху поведението в детското 

заведение, затруднявайки учебният процес в детската градина. 
5. Поведението на децата в средата на детската градина се различава спрямо това в семейната 

среда, в която живеят. 
6. Детската тревожност има връзка със семейната среда. 
 
Настоящото изследване е корелационно. Корелацията е индикатор за силата на връзката между 

две променливи. Тази връзка не е задължително да е причинно-следствена, т.е. стойностите на едната 
променлива да зависят, или да са следствие на стойностите на другата. Необходимо е да бъдат 
проучени и наличието на друга променлива или група променливи, които могат да влияят върху 
разглежданите величини. 

В перспектива предстои да се проучи подробно влиянието между семейните взаимоотношения и 
тревожността при детето до 6 годишна възраст. Да се проучи влиянието на външни променливи като 
темпераментови особености при детето например, демографски и социални фактори, които влияят 
върху семейните взаимоотношения. Да се изяснят приликите и разликите в оценките на родителите и 
учителите, как те се променят и по какъв начин се съотнасят със стандартизирани резултати за оценка 
на детето. 
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Резюме: Целта на настоящото изследване е да се проследи във времето динамиката на личностовите черти, и 
по-специално екстраверсия-интроверсия, невротизъм и психотизъм, при български юноши от горен курс. 
Метод: Личностен въпросник на Х.Айзенк. Извадка: 384 изследвани лица от 8, 9, 10 и 11 клас на 
общообразователно училище в гр. София (134 СОУ „Димчо Дебелянов“), на възраст от 14 до 18 години. 
Резултати: резултатите и на момичетата и на момчетата клонят повече към екстраверсия, отколкото към 
обратната част на континуума – интроверсия; момичетата показват по-високи резултати по скала 
невротизъм от момчетата; и за трите години на измерване, общо за двата пола заедно и за всеки пол по 
отделно, излиза значима обратна връзка между социална желателност и психотизъм. В статията са 
представени и набор от сравнения по пол, между отделните випуските и по години на изследване. Получените 
резултати са доста интересни и могат да намерят широко приложение в практиката на училищни психолози, 
педагози, консултанти, родители. 

 

Abstract: The aim of the current study is to trace the time dynamics of personality traits, and in particular ekstraversion-
introversion, neuroticism and psychoticism in Bulgarian teenagers.Method: H.Eysenck Personality Questionnaire. Sample: 
384 respondents from 8th, 9th, 10th and 11th grade from mainstream school in Sofia, Bulgaria (134 SOU “Dimcho 
Debelyanov”), aged 14 to 18 years. Results: the values for both girls and boys tend to ekstraversion more than to reverse 
part of the continuum – introversion; girls showed higher scores on neuroticism than boys; significant inverse relationship 
between social desirability and psychoticism for the three years of measurement, both for common results and for the 
results by sex. The article presents a set of comparisons by sex, between year of study and year of research done. The results 
are quite interesting and can find wide application in the practice of school psychologists, teachers, counselors, parents.  
 

Юношеството е един от най-динамичните периоди в живота на човека. То е прехода от детството 
към ранната зрелост. Това е период на съзряване, формиране на личността, експериментиране. Тогава 
индивидът достига апогея в своето физическо развитие, полова диференциация, осмисляне на света и себе 
си, постигане на известна автономност и независимост от родителите. 

Многобройни изследвания са посветени на изучаването на юношеската личност (Х.Силгиджиян-
Георгиева, 1998; D.Blonigen, M.Carlson, B.Hicks, R.Krueger, W.Iacono, 2008; C.Carmichael, M.McGue, 1994; 
M.Donnellan, R.Conger, R.Burzette, 2007; S.Kasen, P.Cohen, H.Chen, 2009; Th.Klimstra, W.Hale, 
Q.Raaijmakers, S.Branje, W.Meeus, 2009; W.Meeus, R.Van de Schoot, Th.Klimstra, S.Branje, 2011). Известно 
е, че динамиката на личностовите характеристики през този период от човешкото развитие е много голяма. 
С оглед обаче на бързо променящата се социална среда интерес представлява каква е тази динамика при 
българските юноши и по-конкретно наблюдават ли се промени, и ако да, какви са те във времеви план. 

Разкриването на преобладаващите личностови профили на юношите има своите още по-големи 
основания – лонгитюдни изследвания (J.Arehart-Treichel, 2006) свидетелстват за това, че личностовите 
характеристики в периода на юношеството са предиктор за психичното здраве в по-късна възраст. 
Личностови черти като умения за общуване с другите, разбиране на другите, топли чувства към другите, 
оптимизъм, активност са предпоставки за добро психично здраве. 

Освен значението за формирането на младите хора в личностов план, изследвания (P.C.L.Heaven, 
A.Mak, J.Barry, J.Ciarrochi, 2002) свидетелстват и за влиянието на личностовите характеристики по 
отношение на нагласите към училище и академичното представяне – една от основните дейности на 
младите хора. Връзката между личностовите фактори и академичната успеваемост е вече установена. Още 
експерименталната работа на Х.Айзенк (Eysenk, 1967 по P.C.L.Heaven, A.Mak, J.Barry, J.Ciarrochi, 2002) 
върху личностовите характеристики екстраверсия-интроверсия се свързва с общото представяне и 
училищната успеваемост. Установява, че интровертите са по-успешни в по-скучни задачи, докато 
екстравертите са по-добри в по-интересни задачи (Eysenk & Eysenk, 1985 по P.C.L.Heaven, A.Mak, J.Barry, 
J.Ciarrochi, 2002). Интровертите възстановяват информация по-добре в тихи условия, докато това не важи 
за екстравертите. Личностовия тип е от значение и при прогнозиране на представянето на учениците в 
различни по тип академични задачи. Екстравертите с удоволствие биха се включили в дейности като 
семинари, устни представяния, но не и в писането на есе, например. Трябва да уточним, че личностовите 
типове по-често са смесени, макар че не е изключение и наблюдаването на чисти. Айзенк определя 
няколко личностови типа в зависимост от стойностите, които изследваното лице получава по два основни 
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фактора: емоционална стабилност-лабилност (“невротизъм”) и екстраверсия-интраверсия. Накратко 
описанието на тези личностови типа е следното (цит. по Паспаланов, Щетински, 1984): 

• Типичен екстраверт – социабилен, обича събирания и шумни компании, нуждае се от хора, на които 
да говори; не е склонен да чете или да учи сам; нуждае се от възбуда и стимулации; обича 
промените; склонен е да поема риск и да се излага на критика. 

• Типичен интраверт – тих, затворен, интроспективен (склонен към самонаблюдение и самоанализ), 
предпочита книгите пред контактите с хора; в общуването (особено в компании) е резервиран и 
дистанциран; склонен предварително да обмисля нещата; не обича възбудата и силните 
преживявания; приема нещата от всекидневието твърде сериозно и се стреми към порядък. 

• Емоционално лабилни индивиди – неспокойни, тревожни, хора „на настроение”; често са 
потиснати и склонни към депресивни изживявания; извънредно емоционални и впечатлителни, 
силно реагират на всякакви стимули и трудно се възвръщат към спокойно състояние след някакво 
преживяване; имат затруднения в адаптацията. 

• Емоционално стабилни индивиди – имат по-високи прагове на емоционално реагиране, бързо 
възвръщат изходното си състояние след емоционална възбуда; обикновено са спокойни, 
уравновесени, имат добър самоконтрол и не се поддават на тревога; имат като цяло по-добри 
възможности за адаптация, особено в стрес. 

Друга дименсия в личностовия въпросник на Айзенк е психотизма. “Лицата с високи показатели по 
скалата се характеризират като егоцентрични, самотници, склонни към агресивност и враждебност; те 
проявяват емоционална студенина, липсва им емпатия (нечувствителни са към емоционалните състояния на 
другите хора); могат да проявяват агресия дори към хората, които обичат. Те са импулсивни, проявяват 
влечение към странни и необикновени неща, пренебрегват опасностите; често демонстрират оригиналност и 
креативност, неконвенционалност.” (Паспаланов, Щетински, 1984) 

Ученици с високи резултати по дименсията психотизъм се характеризират с ниска академична 
мотивация, по-слаби в устното представяне, по-лоши учебни навици (Aluja-Fabregat, Balleste-Almacellas & 
Torrubia-Beltri, 1999 по P.C.L.Heaven, A.Mak, J.Barry, J.Ciarrochi, 2002). Според други изследвания на 
учениците с по-високи стойности по психотизъм са присъщи обща дезадаптивност и е по-вероятно да се 
включат в антисоциални и делинквентни прояви (Center & Kemp, 2002; Chapman, Chapman, & Kwapil, 
1994; Claridge, 1997; Furnham & Thompson, 1991 по P.C.L.Heaven, J.Ciarrochi, 2006). Психотизма има също 
влияние при социалните контакти. Powell (1977) (цит. по P.C.L.Heaven, J.Ciarrochi, 2006) установява, че 
по-високите резултати по тази скала корелират с несъответни реакции на невербалното поведение на 
другите. J.Ciarrochi и P.C.L.Heaven (J.Ciarrochi и P.C.L.Heaven, 2007) в лонгитюдно изследване 
установяват, че психотизма се асоциира при момичетата с повишаване на враждебността, тъгата, страха, а 
при момчетата с намаляване на радостта. Изследванията по отношение на влиянието специално на тази 
дименсия са противоречиви. 

Изследвания за личностовите черти в юношеска възраст (J.Ciarrochi, P.C.L.Heaven, 2009) имат 
също така отношение и към разбиране на взаимоотношенията между връстниците, както и за разбиране на 
връстниците от противоположния пол. 

 
І. Цел на изследването 
Целта на настоящото изследване е да се проследи във времето динамиката на личностовите черти, 

и по-специално екстраверсия-интроверсия, невротизъм и психотизъм, при български юноши от горен курс. 
 
II. Инструментариум 
1. Личностен въпросник на Х.Айзенк 
Въпросникът се основава на концепцията за личността на Х.Айзенк. Той се състои от 86 айтема, 

разделени в 4 скали – екстраверсия-интроверсия, психотизъм, невротизъм, скала социална желателност 
(контролна скала). Използван е адаптирания за български условия вариант на И.Паспаланов и Д.Щетински 
(И.Паспаланов, Д.Щетински, 1984). 

 
IІІ. Процедура на изследването 
Данните в настоящото изследване са събирани в продължение на няколко години – 2006, 2009 и 

2010. В извадките участват ученици от горен курс на столично общообразователно училище (134 СОУ 
“Димчо Дебелянов”). Това са ученици от 8-ми до 11-ти клас. Изследванията са провеждани сред всички 
ученици от съответните класове. Участие не са взели само тези, които са отсъствали в деня на 
изследването. 

Въпросниците са попълвани в клас, в час на класния ръководител. Всички ученици от горен курс 
са изследвани по едно и също време или в рамките на няколко дни. Всеки път учениците са инструктирани 
надлежно по отношение на целите на изследването и попълването на въпросника. В началото им е 
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обяснявано какво трябва да направят, както и в какво изследване участват и защо се провежда. Беше им 
разяснявано, че това е научно изследване и е от голямо значение да отговарят, колкото може по-точно и 
искрено на въпросите. Тези обяснения се даваха както за по-голяма яснота и снемане на напрежението на 
учениците, така и за повишаване на тяхната мотивация за участие. 

През 2006 и 2009 данните са събрани само от един изследващ (съответно Н.Колчева и 
Б.Михайлова). През 2010 данните са събрани от различни изследователи – в събирането се включват 
студенти от програма „Психология” на НБУ. Всички те са тренирани предварително в процедурата за 
провеждане на тестирането сред учениците. 

 
ІV. Описание на извадката 
В проучването участват 384 изследвани лица (ИЛ) от горен курс (8, 9, 10 и 11 клас) на 

общообразователно училище в гр. София (134 СОУ „Димчо Дебелянов“). Те са на възраст от 14 до 18 
години (Х = 15.7, SD = 1.01). 

 
V. Описание и анализ на резултатите 

1. Описателна статистика 

Извадката в настоящото изследване се състои от ученици, горен курс, от 8, 9, 10 и 11 клас на 
общообразователно училище в гр. София (134 СОУ „Димчо Дебелянов“). Разпределението по пол е почти 
равномерно – 175 (46.7%) момчета и 200 (53.3%) момичета (χ2 = 1,67; р = 0,20). 

Разпределението по випуски е представено на Графика 1. 

Графика 1. Разпределение на учениците по випуск (n=384) 
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Разпределението на учениците по години на провеждане на изследването също е относително 

балансирано (Таблица 1.). 

Таблица 1. Разпределение на учениците по години на изследване (n=384) 

Година на 
изследване 

Брой 
ИЛ 

% 

2006 142 37.0 
2009 106 27.6 
2010 136 35.4 

На няколко последователни графики (графики 2, 3, 4 и 5) са представени резултатите по скали 
екстраверсия-интроверсия, невротизъм, психотизъм и социална желателност за отделните години на 
провеждане на изследванията, разпределени по випуск и пол на изследваните лица. Графиките дават 
възможност за проследяване на резултатите на изследваните лица по години. За съжаление липсват данни 
за 9-ти и 10-ти клас при провеждането на изследването през 2009 г. 

По отношение на дименсията екстраверсия-интроверсия резултатите и на момичетата и на 
момчетата клонят повече към екстраверсия, отколкото към обратната част на континуума – интроверсия 
(Графика 2.). 
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Графика 2. Резултатите по скала екстраверсия-интроверсия за отделните години на провеждане 
 на изследванията, разпределени по випуск и пол на изследваните лица 
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В повечето от случаите момичетата дават по-високи резултати по скала невротизъм от момчетата. 
Голямата разлика между момичета и момчета през 2006 г. е доста по-малка 4 години по-късно 
(Графика 3.). 

Графика 3. Резултатите по скала невротизъм за отделните години на провеждане 
на изследванията, разпределени по випуск и пол на изследваните лица 
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С по-високи резултати по тази скала се отличават момчетата от девети клас през 2006, от осми 

клас и единадесети клас през 2009 и девети клас през 2010. За сравнение само при момичетата от 
единадесети клас през 2010 се наблюдава по-висок резултат (Графика 4.). 

Графика 4. Резултатите по скала психотизъм за отделните години на провеждане на 
изследванията, разпределени по випуск и пол на изследваните лица 
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Впечатление правят високите стойности по скала социална желателност при осмокласниците и от 
2009 и от 2010. С по-високи резултати се отличават и момичетата от 9-ти клас и момчетата от 10-ти, 
участващи в изследването през 2010. Осмокласниците, участвали в изследването през 2006 г. имат по-
ниски резултати по тази скала при попълването на въпросника през 2010 г. (Графика 5.). 

Графика 5. Резултатите по скала социална желателност за отделните години на провеждане 
на изследванията, разпределени по випуск и пол на изследваните лица 
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По-задълбочени сравнения по средни стойности за момичетата и момчетата са представени в 

частта т-тест и дисперсионен анализ по-долу. 
 
2. Айтем анализ 
Резултатите от приложения анализ на надеждността са сумирани в таблица 2. 
 

Таблица 2. Резултати от анализ на надеждността по четирите дименсии, 
за трите години на изследване (коефициент алфа на Кронбах) 

 

 
Получените резултати показват достатъчно високи стойности на коефициента алфа на Кронбах, 

т.е. може да се приеме, че айтемите по различните скали и в различните години на измерване 
демонстрират добра вътрешна консистентност. Единствено скалата за психотизъм в едно от измерванията 
си (през 2009 г.) не достига границата от 0,70, но тъй като при другите две измервания, както и по 
отношение на обобщения резултат критерият от 0,70 е надскочен, а и в интерес на сравнимостта, не са 
прилагани процедури по отстраняване на „неработещи” айтеми. 

 
3. Данни от корелационен анализ 
От направените корелационни анализи правят впечатление следните връзки и тенденции: 
1) Навсякъде, и за трите години на измерване, общо за двата пола заедно и за всеки пол по 

отделно, макар и с различна сила, излиза значима обратна връзка между социална желателност (лъжа) и 
психотизъм (от r = -0,36; р = 0,000 до r = -0,72; р = 0,000). Тази тенденция може да се разглежда като 
стандартна, тъй като се открива при повечето изследвания по модела на Айзенк (вж. Паспаланов, 
Щетински, 1984) и като цяло се приема, че се дължи на важността, която индивидът придава на 
социалните контакти и приемането от другите (относително маловажни за индивидите с висок психотизъм 
и относително важни за индивидите с висока социална желателност). 

2) При момчетата през 2006 г. и 2009 г. само като тенденция, но през 2010 г. вече като значим 
резултат се открива обратна връзка между невротизъм и екстраверсия (r = -0,23; р = 0,08; r = -0,27; р = 0,07 
и r = -0,32; р = 0,01 съответно). Любопитно е, че през 2006 г. при момичетата се регистрира същата връзка, 

Скала 
Година 

Общо
2006 2009 2010

Екстраверсия-
интроверсия 

0,85 0,72 0,80 0,81 

Невротизъм 0,82 0,84 0,84 0,83 
Психотизъм 0,73 0,67 0,73 0,71 
Социална 
желателност 

0,72 0,71 0,75 0,73 
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при това доста ясно изразена (r = -0,40; р = 0,001). Странното е, че през 2006 г. при момичетата тази 
обратна връзка наистина е ясно изразена, докато през 2009 г. и 2010 г. изобщо липсва каквато и да е 
връзка. Обратната връзка между невротизъм и екстраверсия е резултат, който също е типичен 
(Паспаланов, Щетински, 1984). По-интересното е, че в юношеска възраст не е съвсем твърдо установен. 
Получените резултати ни дават основание да предположим, че връзката между емоционалната стабилност 
и екстраверсията не е „изконна”, а търпи промяна в рамките на личностовото развитие. За екстравертите 
активните контакти с други хора са важна част от живота и е възможно тези от тях, които са емоционално 
по-нестабилни, да полагат специални усилия (не непременно осъзнати) за потискане или овладяване на 
„излишната” емоционалност, която би затруднила или попречила на отношенията с другите. Такъв тип 
селективно толериране на едни качества и потискане на други е естествена част от развитието в юношеска 
възраст и определено би могло да затвърди една възможна тенденция в свършен факт при възрастните. 

3) Пак при момчетата през 2006 г. се отчита права значима връзка между психотизъм и 
екстраверсия (r = 0,29; р = 0,03), като през 2010 г. също се отчита права връзка, но е гранична (като 
тенденция). Тази връзка е особено любопитна, тъй като обикновено не се регистрира при възрастни. 
Обяснение за наличието ѝ биха могли да бъдат желателните за момента качества за демонстриране сред 
юношите, като екстраверсията обикновено е сред тях. В някои случаи обаче на преден план излизат и 
самоувереното поведение, понякога дори до степен агресивно. Друг път особено са на почит 
нестандартното мислене или творческите наклонности. Тъй като скалата за психотизъм включва в себе си 
и агресивни тенденции и нестандартно мислене можем да очакваме, че понякога психотизъм и 
екстраверсия ще се появяват статистически значимо корелирани в юношеска възраст. 

4) При момичетата само през 2009 г. се отчита доста ясно изразена обратна връзка между 
социална желателност и екстраверсия (r = -0,43; р = 0,001). Връзката е толкова силна, че чак изглежда 
странно, че при другите две години на измерване не се регистрира никаква връзка. Първото възможно 
обяснение тук е, че сме станали свидетели на артефакт – случайност или грешка. От друга страна, 
определени външни условия (натиск от средата, очаквания на значими други или на хора с власт и т.н.) 
могат да повлияят на демонстрирането на социална желателност. За да се установят точните параметри на 
тази засега еднократно регистрирана тенденция са необходими по-нататъшни изследвания с достатъчно 
строг контрол (или поне описание) над възможните външни влияния в момента на изследването. 

5) На последно място, крайно любопитно изглежда това, че през 2006 г. при момичетата има 
значима права корелация между психотизъм и невротизъм (r = 0,33; р = 0,01). Тук също първото възможно 
обяснение е, че сме станали свидетели на артефакт – случайност или грешка. От друга страна не е рядкост 
в юношеска възраст да се преживяват състояния, свързани едновременно с ярко емоционално преживяване 
и агресивни тенденции или нестандартно мислене. За да се установят обаче точните параметри на този 
засега еднократно регистриран резултат са необходими по-нататъшни изследвания с достатъчно строг 
контрол (или поне описание) над възможните външни влияния в момента на изследването. 

Таблици с общите резултати и с резултати, разпределени по години на изследване и пол са 
представени в Приложение 1. 

 
4. Данни от т-тест и дисперсионен анализ 
4.1. Резултати от сравнения на средните по 4-те дименсии за момчетата 
Според резултатите от еднофакторния дисперсионен анализ няма значими разлики по 

екстраверсия при момчетата (F = 0,26; p = 0,85). Същевременно трябва да се отбележи, че като цяло се 
забелязва съвсем слаба, но интересна тенденция момчетата през 2006 г. да имат средна по екстраверсия 
по-ниска от тази на връстниците си през 2010. Така момчетата в 8-ми клас през 2006 имат средна 14,50, 
докато момчетата пак от 8-ми клас, но вече през 2010 имат средна 16,17. Подобно е положението и при 
десетокласниците – през 2006 средната им по екстраверсия е 15,13, а през 2010 е 16,17. Подобно е и при 
единайсетокласниците – през 2006 средната им по екстраверсия е 14,94, а през 2010 е 15,29. Единствено в 
9-ти клас няма никаква разлика. Макар че тези разлики не са статистически значими, те все пак показват 
тенденция, която вероятно има своята тежест в практиката. За да се потвърди или отхвърли напълно 
подобно твърдение обаче са необходими допълнителни данни, които биха могли да се получат от 
изследване сред учителите (например с интервюта). 

Много любопитни са данните от еднофакторния дисперсионен анализ по скалата за невротизъм 
при момчетата за 3-те включени в изследването години. Резултатът не е статистически значим, но клони 
към статистически значимия (F = 2,14; p = 0,09). В ситуации като тази, при която общия резултат не е 
значим, но е близък до значимия почти автоматично се поставя въпросът дали вътре в рамките на голямата 
група няма подгрупи, между които да има значими разлики, които се размиват, когато се разглеждат 
данните като едно общо цяло. И действително се открива такъв резултат. При деветокласниците средната 
по невротизъм за 2006 г. е 7,73, докато при техните връстници през 2010 средната е вече 13,10. 
Резултатите от проведения Т-тест подкрепят интуитивното предположение, че тази разлика е твърде 
голяма, за да не е значима (t = 3,09; p = 0,004). От гледна точка на интерпретацията на този резултат обаче 
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би звучало несериозно да се приеме, че през 2010 г. момчетата деветокласници изведнъж са станали много 
по-невротични или че по принцип са били такива от самото начало (въпреки че техните резултати като 
осмокласници през 2009 (средната е 9,89) наистина са малко по-високи от тези на осмокласниците през 
2006 (8,50) и през 2010 (8,22). Много по-вероятно е тези резултати да се дължат на някаква моментна 
ситуация, вероятно свързана със стрес или очакване (или скорошно преживяване) на някакви неприятни 
събития. Все пак любопитно е да се отбележи, че за каквото и да става дума, то не е повлияло по същия 
начин на момичетата – техните средни стойности по невротизъм в 9-ти клас през 2010 са едни от най-
ниските за момичетата изобщо (11,16). Всъщност добре известната тенденция момичетата (и жените) да 
имат по-високи стойности по скалата за невротизъм от момчетата (и мъжете) е нарушена само и 
единствено тук за трите години, включени в изследването – при деветокласниците през 2010 г. Тази 
особеност на резултатите би могла да означава също така, че вероятната ситуация, предизвикваща 
повишаване на резултатите по невротизъм при момчетата от 9-ти клас или е понижила същите резултати 
при момичетата или те вече са минали през нея и за тях тя е скорошно минало, свързано с известно 
облекчение и спокойствие. Събирането на допълнителна информация от учителите за събитията около 
датата на провеждането на изследването би могло да внесе допълнителна яснота по този въпрос. 

По скалата за психотизъм се установява, че разликите в средните между трите измервания при 
момчетата са статистически значими (F = 3,34; p = 0,04). Резултатът се дължи на разликата между 
измерването от 2006 г. и 2009 г. (средни 5,33 и 7,09 съответно, р = 0,03). Важно е да се уточни обаче, че 
през 2009 г. няма данни от паралелките 9-ти и 10-ти клас. Логично би било да се предположи, че 
резултатът може да се дължи до известна степен на липсата на балансиращото им присъствие. Когато 
обаче се разгледат разликите в средните випуск по випуск, това предположение не изглежда истински 
състоятелно. 

Резултатите от еднофакторните дисперсионни анализи по години и випуски са представени на 
таблица 3. 

Таблица 3. Средни и стандартни отклонения за момчетата по скалата за психотизъм 
за трите години на измерване 

Випуск 

Година 
2006 г. 2009 г. 2010 г. 

Средна 
Станд. 
откл. 

Средна 
Станд. 
откл. 

Средна 
Станд. 
откл. 

8-ми клас 5,29 3,89 6,81 3,49 6,41 3,92 
9-ти клас 7,401 3,62 - - 7,102 3,82 
10-ти клас 3,571 2,28 - - 4,292 2,85 
11-ти клас 4,93 3,63 7,47 2,95 4,71 2,87 

Забележка: 1 и 2 средни стойности, между които се отчита статистически значим или 
клонящ към статистически значимия резултат (за 2006 г.: p = 0,03; за 2010 г.: p = 0,08) 

За средните стойности от различните измервания само при момчетата за 8-ми, за 9-ти и за 10-ти 
клас не се отчитат статистически значими разлики. За средните стойности между трите години само за 11-
ти клас се отчита статистически значим резултат (F = 3,38; р = 0,04). На нивото на отделните групи обаче 
не се достига до значими резултати, а само до един клонящ към значимия. Става дума за разликата между 
средната на 11-тите класове през 2006 г. и през 2009 г. (р = 0,07). 

По скалата за социална желателност (лъжа) не се откриват значими разликите в средните между 
трите обобщени измервания при момчетата. Това обаче се отнася само до обобщените по випуски данни. 
Отчитат се резултати, според които може да се заключи, че като цяло социалната желателност намалява 
между 8-ми и 11 клас. Така например статистически значима е разликата между 8-мите и 11-тите класове 
през 2009 г. (средни 8,04 и 5,53 съответно и t = 2,59; р = 0,01). Също статистически значима е разликата 
между 8-мите и 11-тите класове през 2010 г. (средни 8,44 и 5,57 съответно и t = 2,24; р = 0,04). Любопитно 
е, че през 2006 г. няма никаква разлика по социална желателност между момчетата от 8-ми до 11-ти клас. 
През следващите години обаче очевидно по тази дименсия настъпват динамични промени. 

 
4.2. Резултати от сравнения на средните по 4-те дименсии за момичетата 
Според резултатите от еднофакторния дисперсионен анализ няма значими разлики по 

екстраверсия при момичетата за трите години на изследване (F = 0,55; p = 0,65). Както при момчетата 
обаче и при момичетата се откриват интересни резултати, когато анализът се фокусира върху подгрупите, 
съставляващи цялата група на момичетата. Така например се регистрира статистически значима разлика 
по екстраверсия между осмокласничките през 2009 г. и 2010 г. (средни 14,73 и 17,13 съответно и t = 2,69; р 
= 0,01). Друга тенденция, макар и не статистически потвърдена е, че като цяло средните по екстраверсия 
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нарастват от 8-ми към 11-ти клас. Допълнителни изследвания могат да потвърдят или отхвърлят това 
засега по-скоро интуитивно твърдение. 

Много любопитни са резултатите от анализите по скалата за невротизъм при момичетата за 3-те 
включени в изследването години. Както и при момчетата резултатът от еднофакторния дисперсионен 
анализ не е статистически значим, но клони към статистически значимия (F = 2,79; p = 0,06). Особено 
интересни обаче тук са резултатите от множествените сравнения. Ако се използва процедурата на Тъки 
резултатите не са значими или по-скоро клонят към статистически значимите. Ако обаче се използва 
процедурата на разликата на най-малките квадрати (LSD), която отговаря на резултатите от сравнения по 
двойки между трите групи с t-тест, то се отчита статистически значима разлика между средните стойности 
по невротизъм при момичетата през 2006 г. от една страна и 2009 г. и 2010 г. от друга страна (средни 
13,90, 12,05 и 12,23 съответно и p = 0,04 за първото сравнение и р = 0,05 за второто сравнение). Откриват 
се и други интересни резултати. Разликата между деветокласничките през 2006 и 2010 е статистически 
значима (средни 14,61 и 11,16 съответно и t = 2,13; р = 0,04). Клоняща към статистически значимата е и 
разликата между десетокласничките през 2006 и 2010 (средни 14,94 и 12,45 съответно и t = 1,92; р = 0,06). 
Като обобщение може да се посочи, че се отчита обща тенденция при момичетата средните по скала 
невротизъм да са по-ниски през 2010, отколкото през 2006. Този резултат обаче се дължи на данните, 
получени от деветокласничките и десетокласничките и не се отнася до осмокласничките, а за 
единайсетокласничките не може да се посочи ясна тенденция, тъй като те са били по-малко и броят им в 
подгрупите става прекалено малък. 

По скалата за психотизъм се установява, че разликите в средните между трите измервания общо 
за момичетата от всички випуски не са статистически значими (F = 0,35; p = 0,70). Интересното за тази 
скала е, че тук се откриват най-сериозните флуктуации. Това е донякъде предвидимо имайки предвид, че 
от четирите дименсии във въпросника на Айзенк, тази на психотизма е единствената с до голяма степен 
спорни психометрични качества. Какви резултати се откриват все пак? Отчита се, общо за всички 
измервания, значима разлика между деветокласничките от една страна и осмокласничките и 
единайсетокласничките от друга (средни 3,34, 4,65 и 5,27 съответно и p = 0,03 за първото сравнение и р = 
0,01 за второто сравнение). Този резултат обаче е значим само когато множествените сравнения в рамките 
на дисперсионния анализ са получени чрез прилагане на процедурата на разликата на най-малките 
квадрати (LSD), която отговаря на резултатите от сравнения по двойки между трите групи с t-тест. В 
рамките само на измерването от 2010 г. се получава статистически значим резултат от еднофакторния 
дисперсионен анализ по випуски (F = 6,17; p = 0,001). Резултатът се дължи на разликите между 
момичетата от 11-и клас от една страна и 8-и и 9-и от друга (средни 7,78, 3,63 и 2,96 съответно и p = 0,01 
за първото сравнение и р = 0,001 за второто сравнение, използвана е процедурата на Тъки). В рамките на 
един клас, 11-ти, при момичетата се отчита значима разлика за средните през 2009 и 2010 (средни 4,10 и 
7,78 съответно и t = 2,71; р = 0,01). 

По скалата за социална желателност се установява, че разликите в средните между трите 
измервания общо за момичетата от всички випуски не са статистически значими (F = 0,53; p = 0,59). От 
друга страна се регистрират статистически значими разлики по випуски (F = 3,81; p = 0,01). Резултатът се 
дължи на разликата между 11-ите класове от една страна и 8-ите и 9-ите от друга (средни 5,39, 7,66 и 7,82 
съответно и p = 0,01 и за двете сравнения, използвана е процедурата на Тъки). Всъщност, ако се използва 
процедурата за множествени сравнения на базата на разликата на най-малките квадрати (LSD) вместо тази 
на Тъки, към групата на 8-ите и 9-ите класове се добавят и 10-ите (средна 7,14; р = 0,04). Значим резултат 
се отчита също при сравнение на средните на 8-ите класове за трите години на изследване (F = 3,84; p = 
0,03). Резултатът се дължи на разликите в получените средни при измерванията през 2006-та и 2010-та 
години (средни 6,04 и 9,00 съответно и p = 0,04), както и между 2006-та и 2009-та, където резултатът 
клони към статистически значимия (средни 6,04 и 8,15 съответно и p = 0,07) и ако множествените 
сравнения не са по метода на Тъки, а на базата на разликата на най-малките квадрати (LSD), което би 
отговаряло на t-тест, то резултатът и тук би бил значим (p = 0,03). 

 
Заключение 
Юношеството е период изпълнен с голяма динамика в личностов план. Целта на настоящото 

изследване бе да се проследи във времето тази промяна, и по-специално личностовите черти екстраверсия-
интроверсия, невротизъм и психотизъм, при български юноши от горен курс. Някои от по-важните 
резултати са: 
• Като цяло резултатите и на момичетата и на момчетата клонят повече към екстраверсия, отколкото 

към обратната част на континуума – интроверсия; 
• Като цяло момичетата показват по-високи резултати по скала невротизъм от момчетата; 
• И за трите години на измерване, общо за двата пола заедно и за всеки пол по отделно, макар и с 

различна сила, излиза значима обратна връзка между социална желателност (лъжа) и психотизъм; 
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• При момчетата през 2006 г. и 2009 г. само като тенденция, но през 2010 г. вече като значим резултат се 
открива обратна връзка между невротизъм и екстраверсия; 

• При момчетата през 2006 г. се отчита права значима връзка между психотизъм и екстраверсия, като 
през 2010 г. пак се отчита права връзка, но е гранична (като тенденция); 

• Средната по невротизъм е по-висока при деветокласниците през 2010 в сравнение с техните връстници 
през 2006 г.; 

• Като цяло социалната желателност намалява между 8-ми и 11 клас; 
• Статистически значима разлика по екстраверсия между осмокласничките през 2009 г. и 2010 г.; 
• Статистически значима разлика между средните стойности по невротизъм при момичетата през 2006 

г. от една страна и 2009 г. и 2010 г. от друга; 
• По скала социална желателност се установяват статистически значими разлики по випуски. Значим 

резултат се отчита също при сравнение на средните на 8-ите класове за трите години на изследване. 
 

Получените резултати са доста интересни и могат да намерят широко приложение в практиката на 
училищни психолози, педагози, консултанти, родители. Предвид значимостта на този възрастов период; 
промените, които настъпват през него; значението, което той има за бъдещето на младите хора; то 
изследването му не бива да се ограничава само в рамките на научния интерес. Проследяването на 
личностовите черти на юношите, търсенето на връзки с други психологически характеристики, с тяхното 
интегриране в групата на връстниците може да разкрие много за света на младите хора. 
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Приложение 1. Корелации по години, общи и по пол 

2006 – общо  2006 – мъже  2006 – жени 

    Е Н П СЖ      Е Н П СЖ      Е Н П СЖ 

Е 
r 1.00 -0.21 0.07 -0.08 

Е 
r 1.00 -0.23 0.29 -0.27  

Е 
r 1.00 -0.40 -0.19 0.14

p   0.02 0.41 0.39 p   0.08 0.03 0.03  p   0.00 0.15 0.28

Н 
r -0.21 1.00 0.08 -0.26  

Н 
r -0.23 1.00 0.04 -0.24  

Н 
r -0.40 1.00 0.33 -0.24

p 0.02  0.35 0.00  p 0.08  0.77 0.06  p 0.00  0.01 0.07

П 
r 0.07 0.08 1 -0.59  

П 
r 0.29 0.04 1 -0.72  

П 
r -0.19 0.33 1 -0.53

p 0.41 0.35  0.00  p 0.03 0.77  0.00  p 0.15 0.01  0.00

СЖ 
r -0.08 -0.26 -0.59 1 

СЖ
r -0.27 -0.24 -0.72 1 

СЖ
r 0.14 -0.24 -0.53 1

p 0.39 0.00 0.00   p 0.03 0.06 0.00   p 0.28 0.07 0.00  

                    

2009 – общо  2009 – мъже  2009 – жени 

    Е Н П СЖ      Е Н П СЖ      Е Н П СЖ 

Е 
r 1.00 -0.09 0.00 -0.23  

Е 
r 1.00 -0.27 0.16 0.05 

Е 
r 1.00 0.10 -0.17 -0.43

p   0.38 0.97 0.02  p   0.07 0.29 0.72 p   0.45 0.21 0.00

Н 
r -0.09 1.00 -0.14 -0.03 

Н 
r -0.27 1.00 -0.20 0.20 

Н 
r 0.10 1.00 0.08 -0.24

p 0.38  0.14 0.80 p 0.07  0.19 0.19 p 0.45  0.54 0.06

П 
r 0.00 -0.14 1 -0.36  

П 
r 0.16 -0.20 1 -0.44  

П 
r -0.17 0.08 1 -0.31

p 0.97 0.14  0.00  p 0.29 0.19  0.00  p 0.21 0.54  0.02

СЖ 
r -0.23 -0.03 -0.36 1 

СЖ
r 0.05 0.20 -0.44 1 

СЖ
r -0.43 -0.24 -0.31 1

p 0.02 0.80 0.00   p 0.72 0.19 0.00   p 0.00 0.06 0.02  

                    

2010 – общо  2010 – мъже  2010 – жени 

    Е Н П СЖ      Е Н П СЖ      Е Н П СЖ 

Е 
r 1.00 -0.16 0.10 -0.12 

Е 
r 1.00 -0.32 0.23 -0.09 

Е 
r 1.00 -0.05 0.01 -0.14

p   0.06 0.24 0.18 p   0.01 0.08 0.50 p   0.69 0.95 0.25

Н 
r -0.16 1.00 -0.01 -0.13 

Н 
r -0.32 1.00 0.02 -0.18 

Н 
r -0.05 1.00 0.08 -0.10

p 0.06  0.93 0.13 p 0.01  0.88 0.15 p 0.69  0.50 0.43

П 
r 0.10 -0.01 1 -0.48  

П 
r 0.23 0.02 1 -0.39  

П 
r 0.01 0.08 1 -0.60

p 0.24 0.93  0.00  p 0.08 0.88  0.00  p 0.95 0.50  0.00

СЖ 
r -0.12 -0.13 -0.48 1 

СЖ
r -0.09 -0.18 -0.39 1 

СЖ
r -0.14 -0.10 -0.60 1

p 0.18 0.13 0.00   p 0.50 0.15 0.00   p 0.25 0.43 0.00  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИ МОДЕЛИ НА АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ 

УЧЕНИЦИ ОТ СРЕДНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ 
 

АЛЕКСАНДЪР КРЪСТЕВ 
магистър психолог, Ресурсен център-Плевен 

 
Резюме: Предмет на изследването са агресивните модели на поведение при ученици от средна училищна 
възраст. Изследването се проведе сред ученици от СОУ”Хр.Смирненски”-гр. Искър, ОУ”В.Левски”-
с.ДолниЛуковит,ОУ”Хр.Ботев”-с.Староселци. Настоящото изследване има за цел да проучи моделите на 
агресивно поведение сред учениците в средна училищна възраст и да анализира отражението им върху 
поведенческото функциониране в училищната среда. Да се определи честотата на агресивността сред 
учениците на средна училищна възраст. Да се открият най-разпостранените модели на агресивно поведение 
сред учениците. Всичко това е посветено на търсенето на адекватни методи и подходи за превенция и 
преодоляване на агресивното поведение сред учениците и изход в практиката. Тук представяме част от 
изследването осъществено чрез Тест за оценка на агресивността Бъс-Дюрки, експертни оценки от педагозите. 
Подбрани по този начин инструментите в настоящето изследване позволяват да се постигне по-голяма 
яснота при психологическото изследване. 

 
Abstract: Subject of study models of aggressive behavior in students from middle school age. Survey was conducted among 
students in school "Hr.Smirnenski"- Iskar school "V. Levski "-with. Dolni Lukovit school "Hristo Botev"-with. Staroseltsi. 
This study aims to examine patterns of aggressive behavior among students in middle school age and to analyze their 
impact on behavioral functioning in school. To determine the frequency of aggression among students of secondary school 
age. To detect most instances of aggressive behavior patterns among students. All of this is devoted to the search for 
methods and approaches to prevention and overcoming of aggressive behavior among students and out in practice. Here we 
present part of the study conducted by a test for assessing the aggressiveness Buss-Darki, expert evaluations of teachers. 
Thus selected tools in this study allow to achieve greater clarity in psychological research. 

 
 

Постановка на проблема 

Темата за агресията в различните и аспекти винаги е била актуална и не можем да избягаме от нея. 
В модерното общество съществува усещaне, че агресията е само ужасна и брутална и трябва да бъде 
заличена от нашето общество. Това е тема, която се налага властно в живота и няма механизъм, чрез който 
да можем да се освободим за дълго от нея. Проблемът за агресията и насилието се поставя винаги, когато 
се търсят причините и факторите за разрушаването и прекъсването на социалната комуникация. Агресията 
е сложна и многостранно детерминирана в своите причини, трудна за предвиждане и в много случаи тежка 
за контролиране. Агресията е понятие в психологията и психопатологията, с което се означава регистър от 
поведения, насочен към нанасяне на вреда на другия или на себе си. Основен обект на проучване е 
негативната форма на агресията- насилието. Агресивността е тип поведение, насочено към отстраняване 
или преодоляване на всяка пречка или заплаха, стремеж към нападение, завоевание, грабителство [2]. 

Елиът Арънс дефинира агресията като "преднамерено действие, целящо да навреди или да 
причини болка. Действието може да бъде физическо или словестно и независимо дали изпълни целта си, 
или не, то остава агресия"[1]. Тези действия или отговори могат да бъдат несъзнателни или съзнателни [5]. 
В Америка под агресивност( aggressivе) се разбира енергичен, деен или настойчив, което разбиране в 
определена степен игнорира вредните тълкования на дефиницията агресия. Според Фром „ думата агресия 
служи удобно като мост, свързващ биологически адаптивната агресия (която не е зловредна) с човешката 
деструктивност, която действително е вредоносна [8]. Според В.Златанова агресивността не се свежда 
само до психологически характеристики на индивида, макар и несъмнено те да са важни[3]. Сред 
психолозите, физиолозите, етолозите и философите има спор дали агресивността е вродено, инстинктивно 
явление или подобно поведение се научава. Далке разглежда увеличеният прираст на населението като 
вероятна причина за увеличаване на насилието[4]. Причината се търси също и в наследствените фактори 
във вроденото агресивно поведение. Съществува гледна точка (активен нейн пропагандатор е лауреатът на 
Нобелова награда Конрад Лоренц), според която агресивността е вродена черта, обусловена от самата 
природа. Лоренц обосновава схващанията си от етиологически позиции, тоест на базата на изследване на 
животни. Неговата "хидравлична теза" характеризира агресията като непрекъснато зараждаща се в 
организма и по този начин неизбежна. В този смисъл се различават две основни форми: хетероагресия 
(или алоагресия) , когато това поведение е насочено навън от себе си, и автоагресия, когато е насочено 
към самия себе си [3]. 

В терминологията на Десетата ревизия на Международната класификация на болестите агресията 
първото се отбелязва като "нападение", а второто като "себенараняване" (себеувреждане) [7]. 
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Човек става агресивен, когато общува с другите. Много ученици не показват признаци на 
агресивност, когато са сами, но се променят коренно в обкръжението на семейството, роднините, 
училищната групата. Промяната в моделите на поведение краха на старите ценности, занижения жизнен 
стандарт на голяма част от населението в крайна сметка удари по самочувствието на хората, породи 
вътрешни конфликти, напрежение, агресия и доста чести прояви на жестокост. Заобикаля ни агресия като 
световна държавна политика. Статистиката отбелязва нарастване на агресивните и виктимни прояви в 
детска възраст, хулиганските прояви. Чести станаха проявите на крайно агресивно и разрушително 
поведение от страна на подрастващите към институциите, своите семейства и връстници. Уязвимостта на 
подрастващите в процеса на формиране на нови и позитивни правила в обществото, семейството и 
училището е голяма. Агресивните прояви при децата са част от нормалното им развитие наред с 
когнитивното, емоционално и нравствено съзряване. От семейството, възпитанието и социализацията 
зависи контрола върху поведението и влеченията. 

Експеримент 
Предмет на изследване са агресивните модели на поведение при ученици от средна училищна 

възраст. В работата си разглеждаме идеята за агресията и нейния произход. Влиянието на средата, 
индивидуалните особености и семейството върху формирането и проявлението на агресията. 

Хипотеза: 
Предполага се, че в изследванията юношите ще показват завишена стойност на агресивност. 

Съществено е до каква степен изявената висока агресивност води до агресивни модели на поведение. 
 

Цели и задачи 
Основната цел на изследването е теоретико-историческия анализ, както и на собствени емпирични 

изследвания, осветляващи природата и произхода на агресивното поведение, имаме за цел да 
систематизираме агресивните модели по честота на проявление, според техните форми на приложение. 
1. Настоящото изследване има за цел да проучи моделите на агресивно поведение сред учениците в средна 
училищна възраст и да анализира отражението на агресивните модели върху поведенческото им 
функциониране със средата. 
2. Да се определи честотата на агресивността сред учениците на средна училищна възраст. 3. Да се открият 
най-разпостранените модели на агресивно поведение сред учениците. 
4. Да се потърсят методи и подходи за превенция и преодоляване на агресивното поведение сред 
учениците. 
 
Инструменти на изследването 

Изследвани 94 ученика с Тест за оценка на агресивността Бъс-Дюрки, експертни оценки от 
педагозите и протоколи от проведени фокус групи с родители и учители. Подбрани по този начин 
инструментите в настоящето изследване позволяват да се постигне по-голяма яснота при 
психологическото изследване. 

Tаблица №1. Резултатите от изследване агресивността от теста на Бъс-Дюрки 
 Видове агресия в %  

 

 
Произведен е съвкупен индекс за всяко дете. Натрупването се вижда в “ОБЩА агресивност”. 

При това, също методически, е придадена по-висока тежест на вариантите “телесна” и “вербална” 

  Агресивни  
Няма 
агресия 

Неотг. 

Телесна агресия 21 79 0 

Вербална агресия 61 39 0 

Индиректна агресия 32 68 0 

Опозоционно поведение 37 60 3,5 

Агресивна раздразнителност 41 59 0 

Агресивно недоверие 59 41 0 

Ревност и омраза 25 74 1 

Вина след агресия 57 43 0,4 

Лъжа в отговорите 24 76 0 

Обща агресивност 21 78,4 0 
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агресивност, т.е. Двете директни форми на агресивност. Виждате неблагоприятния резултат: (1) “само” 
21% високо-агресивни. Но това не е малко. Това е над критичния праг за такава детска, ученическа група – 
всяко 5-то дете средно; (2) заедно с фонова – тлееща и подкрепяща изявените – агресивност на почти 
всички останали деца. Те са заразени също от агресивност – преди всичко като преживяване и вътрешна 
готовност да “избухнат” в конкретна ситуация.Както и бъдат “заразени” от активните, или сами да 
подтикват активните и да им дават алиби, че това по същество е общностна норма на взамни отношения и 
поведение. 

Сред груповото море от агресивност 4% са минимален дял – това са изключения, които крещящо 
потвърждават правилото. Вероятно в повечето случаи това са деца със забавена реактивност, а не с друга 
култура на самоконтрол и самовъзпитание. Или става дума за отделни класове, в които нещата са видимо 
по-спокойни, а при всички останали агресията е масова и с високи общо-групови стойности. 

Таблица 2. Резултатите от изследване агресивността от теста на Бъс-Дюрки 
Видове агресия в% 

Без лъжа  Агресия Няма агресия 

Телесна агресия С лъжа Без лъжа С лъжа  Без лъжа 

Вербална агресия 33 11 67 89 

Индиректна агресия 70 55 30 46 

Опозоционно поведение 50 18 50 82 

Агрес.раздразнителност 43 32 55 64 

Агресивно недоверие 52 31 47 69 

Ревност и омраза 69 51 31 49 

Вина след агресия 35 17 65 82 

Лъжа в отговорите 58 57 41 42 

Обща агресивност 34 11 66 89 

 
Виждате, че като се ползва филтъра за лъжа, в колоната с отговорите “без лъжа” стойностите за 

висока агресивност навсякъде скачат. 
Това е потвърждение – още веднъж – за високата стойност на общо-групова агресивност. 

Обща агресивност и лъжа в отговорите 

От Таблица № 3 се виждат резултатите от сравнението данните от самооценката на агресивността и 
фактора лъжа в отговорите. 
 

 Таблица 3. Самоценка като фактор 
Висока степен Няма лъжа 

Висока степен на агресия-21% 8 91 
Междинна степен на агресия-74% 27 73 
Няма агресия-4,4 % 50 50 

 

Обща агресивност и лъжа в отговорите 

В таблица № 4 се кръстосват данните от лъжата като фактор и самооценката на агресивността. 

Таблица 4. 
Лъжата като фактор 

Висока степен Няма агресия 
Висока степен на лъжа-24% 7 93 
Междинна степен на лъжа-31% 14 86 

Няма лъжа-45% 34 66 
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 В таблица № 5 се кръстосват учителската оценка на агресивността като фактор и самооценката на 
агресивността. Става ясно, че учениците се самооценяват като по-агресивни в сравнение с оценката на 
техните учители за поведението им. 

 Таблица 5. 

Учителска оценка като фактор 

Висока степен Няма агресия 

Хипер агресия-3,1% 29 71 

Висока степен на агресия-5% 17 83 

Агресия-17% 26 74 

Неагресивност-75% 20 79,5 

Обща учителска оценка 

  В таблица № 6 отново се кръстосват самооценката на агресивността и учителската оценка на 
агресивността. Потвърждават се даните за разминаване между самооценка и обща учителска оценка. 

 Таблица 6. 

Самооценка като фактор  Обща учителска оценка 

Хипер 
агресия 

Висока 
степен на 
агресия 

Агресия Няма агресия 

Висока степен на агресия -21% 4,1 4,1 20 71 

Междинна степен на агресия-74% 2,4 6 15 77 

Няма агресия-4,4% 10 0 30 60 

 
В таблица № 7 се кръстосват възрастта като фактор и самооценката на агресивността. 

Потвърждава се ясно, че с най-висока агресивност 19% е 6 клас, 11-12 годишните, което съвпада с 
възрастовата динамика и навлизането в пубертета. 

Таблица 7. 

Възрастта като фактор 
Висока степен Няма агресия 

11-12 годишни 19 81 

13 годишни 16 84 

14 годишни 9 90 
 
 

От Таблица № 8 се разглежда пола като фактор в сравнение със самооценката на агресивността. 
Става ясно, как процентно се разпределя агресивността по класове. Момчетата са с малко по-завишена 
агресивност 22% за сметка на момичетата 21%. 

 Таблица 8. 

Пол като фактор 
Висока степен Няма агресия 

Момчета-40% 22 78 

Момичета-60% 21 79 
 

Заключение 
Коментар на изследването 

При 21% всеки пети –постоянно е с хиперактивни прояви, прояви на грубост и насилничество. 20% са 
телесно агресивни , но 60% вербално агресивни-децата са потопени в в езикова бруталност и истерична 
заплашителна среда/обиди, псувни и заплахи/. 25% изпитват завишено чувство на Ревност и омраза-силни 
чувства на омраза и заплашителност. Като правило средата е хиперактивна, заплашителна с директни 
прояви на агресия. Фоновите прояви на агресия-Опозиционното поведение, Агресивното недоверие са 
мека форма на агресия. При 59% липсва близост, приятелство, интимност, доверие. Имаме екзистенциална 
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грубост. Най-агресивни са 11-12, 13-14 годишните, т.е. децата в началото на пубертета. Всеки клас има по 
2-3 деца с хиперагресивност, „начело” с неформален лидер, като модел за подражание. 
 Увеличават проявите на агресивно поведение, изразяващо се в различни форми на насилие. Тези прояви 
често имат различни причини. Много фактори влияят върху формирането на личността, някои от тях са 
предпоставка за агресивно поведение. В социализацията на индивида възникват противоречия, те немогат 
да бъдат изкоренени. 
 
В настоящата разработка насочихме вниманието си върху моделите, които влияят върху агресивните 
прояви при момчетата и момичетата. Влиянието на социалните фактори подпомагат агресивните прояви 
при децата във всичките им разновидности . Те имат за свой източник и свой адресат обществото – 
институциите и индивидите. От така изложения материал и от изследователските методи, които 
използвахме, получените резултати показват: 

• процента на агресивност на момчетата не се различава значително от този на момичетата в 
средна училищна възраст; 
• тревожно е, това че с възрастта и при момичетата и при момчетата агресивността се увеличава. 

Предметът на изследване е много обширен и съвсем не претендира за изчерпателност на изследвания 
материал. В хода на изследването се появиха сериозни въпроси за размисъл, от една страна на тези, които 
пряко се занимават с децата, а от друга и на всички останали – родители, общество. 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 достойнства, 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. 
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СПЕЦИФИКА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

 
ЛЮДМИЛ КРЪСТЕВ, проф., дпсн, 

БИЛЯНА ЙОРДАНОВА, Н. ИВАНЧЕВ 
ЮЗУ "Неофит Рилски"- Благоевград 

 
Резюме: Разглеждат се някои страни и характеристики на икономическата социализация у нас. Акцентира се 
върху специфичните особености на икономическите представи и нагласи, икономическата локализация на 
контрола, икономическия стрес и икономическото субективно благополучие като елементи на икономическата 
социализация. Във възрастов план специално внимание е отделено на младежката възраст и са посочени някои 
съществени диференциално-психологически особености. 

 
Abstract: This paper presents some aspects and features of economic socialization in our country. The attention is focused 
on specific sides of economic representations and attitudes, economic locus control, economic stress and economic well-
being, as elements of economic socialization. It includes an empirical data on respect of significant differential-
psychological characteristics. 

 
Социализацията на младежите представлява процес на усвояване на социално-икономическите 

условия и достигане до някаква степен на съответствие между личността и икономическата среда. 
В съдържанието на понятието икономическа социализация се включват редица компоненти, по-важните от 
които са следните: парични представи и нагласи, икономическа локализация на контрола и субективно 
икономическо благополучие (Lewis A. & Scott, A. 2003; Lintonen T. et al., 2007; Lutfey K.& Mortimer, 
J. 2006) 

В паричните представи се отразява личностната значимост на парите за конкретния субект. 
Именно затова паричните представи имат редица важни функции в процеса на социално-икономическо 
взаимодействие. От една страна те изпълняват когнитивни функции (познаване, класификация и 
обяснение на значението и ролята на парите в съвременното общество), от друга страна имат регулативни 
функции (известна мярка за стойността на стоките и услугите на пазара, платежно средство и възможности 
за спестяване) и от трета страна изпълняват важни адаптационни функции (приспособяване на личността 
към новите условия на пазарната конкуренция). 

Психологическите дименсии на възприетия вътрешен и външен контрол оказват силно влияние 
върху умението и представите на индивида за планиране на своето икономическо поведение. Лицата с 
вътрешна локализация на контрола вярват в ползата от планирането, докато тези с външен контрол са 
силно повлияни от чувството им за липса на контрол върху икономическата ситуацията. Оценяването на 
материалните ресурси е важна част от планирането на икономическото поведение. На практика се оказва, 
че младежите могат да оценяват своите собствени финанси, както в обективен, така и в субективен план. 
В този смисъл субективното възприемане на личните финансови ресурси може да се разглежда като 
оценка за планиране на икономическото поведение на личността. 

В последно време се налага становището, че е необходимо да се разграничават различни видове 
субективно благополучие (психично, социално, здравно, икономическо и т.н.). В съвременната 
икономическа психология понятието икономическо благополучие включва в своето съдържание различни 
аспекти: обективна характеристика за материалното благосъстояние на икономическите субекти, дохода. 
равнището на потребление, жилищните условия на човека, характеристика за личностната принадлежност 
към определена социално-икономическа класа, показател за общото икономическо благосъстояние на 
населението. Икономическото благополучие може да бъде представено като обособен вид от общата 
удовлетвореност на личността, преди всичко в сферата на нейното материално благосъстояние (доход, 
собственост, финансово състояние и т.н.). 

Доколкото субективното икономическо благополучие може да се разглежда като осъзнаване на 
своя собствен икономически статус, то величината на реалните доходи предполага съотнасяне на 
обективното икономическо положение с вътрешната система от икономически представи, нагласи и 
очаквания, които изграждат субективната скала на материалното благосъстояние. Именно тя служи като 
най-важен и съществен ориентир на младежите за оценка на собственото си материално положение и 
определя стандартите на тази оценка. Тези стандарти се формират не само върху основата на 
индивидуалните предпочитания, но в значителна степен отразяват типичните особености свързани с 
националната, етническа и религиозна специфика на социално-икономическата среда. Социалните 
нормативи и стандарти за различните степени на материалното благосъстояние съществуват в представите 
на отделните социално-икономически класи и групи от населението. Тези представи играят много важна 
роля, защото отразяват реалната имуществена диференциация на хората и характеризират социално-
икономическото развитие и икономическата ситуация в конкретния регион или държава. 
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 Равнището и структурата на субективното икономическо благополучие се определят до голяма 
степен от сложното взаимодействие между външните социално-икономически условия на средата и 
личностните характеристики. Субективната основа при формирането на икономическото благополучие се 
състои от изградените лични представи и нагласи на младежите за материалните критерии на богатството 
и бедността. Предполага се, че тези представи и нагласи като базов компонент в икономическото съзнание 
на личността, образуват индивидуалния модел на субективното икономическо благополучие. В тази 
насока значението на психологическите променливи не трябва да се ограничава само до тяхната 
опосредствена роля, пречупваща влиянието на външните материални условия и социално-икономически 
факти. Когато младежите определят своя икономически статус, те разчитат главно на своите субективни 
психологически критерии (лични стандарти за богатство и бедност, икономически претенции, социални 
очаквания и т.н.) вместо на обективните предпоставки, свързани с реалното материално положение. 

 
Цел 
Да се изследват характеристиките на паричните представи, икономическата локализация на 

контрола и субективното икономическо благополучие на младежите, както и да се разкрият някои техни 
диференциално-психологически особености. 

 
Методика 
Използваме адаптирана от нас 5-степенна скала, за изучаване на паричните нагласи, при която са 

използвани някои от айтемите на многофакторния въпросник Money Attitude Scale (Yamauchi K., Templer 
D., 1982; Furnham A., 1984). Икономическата локализация на контрола се установява с помощта на 
модифицирана скала (Levenson H., 1981). Използван е въпросник, конструиран специално за изучаване на 
същността и специфичните особености на субективното икономическо благополучие (Кръстев, Л. 2007). 

 
Резултати 
Установява се, че изследваните младежи показват ясно изразено отношение към парите и тяхната 

изключително важна роля в условията на пазарно стопанство. Те демонстрират висока степен на съгласие 
с твърденията, че парите могат да се разглеждат като средство за разрешаване на почти всички житейски 
проблеми, определят независимостта и превъзходството на човека над останалите и са показател за 
високата самооценка, престижа и самоуважението на личността. Участниците в изследването отбелязват 
все по-бързата поляризация на хората по отношение на собствеността и материалното благосъстояние и 
изразяват съгласие с твърдението, че богатството е предпоставка за икономическа и политическа власт в 
обществото. Младежите проявяват ясно изразено разбиране за своето място в социално-икономическата 
среда по отношение на материалните ценности, възможностите на своето семейство в областта на 
потреблението на материалните блага и собствеността. Дава се висока оценка на твърдението, че парите 
могат да се използват като средство за влияние върху другите, проявяват завист и негативно емоционално 
отношение към бързо забогателите “кредитни милионери” и търсят политическа отговорност от 
управляващите за неуспешните икономически реформи в преходния период. 

За разлика от повечето подобни изследвания, провеждани в страни с развита пазарна икономика, 
където парите се разглеждат като фактор на натрупване и капитал за инвестиция, изследваните младежи 
декларират най-висока степен на съгласие с твърдението, че финансовите възможности са показател за 
качествата и способностите на личността в съвременното общество. Независимо от факта, че почти всички 
участници в изследването възприемат парите като един от ценностните приоритети в последно време, 
съществува ясно изразено съгласие, че липсата на финансови възможности е една от основните причини за 
възникване на отрицателни емоции, стрес, агресия, или продължителни депресивни състояния. Прави 
впечатление, че когато се посочват положителните качества на успелия човек, заемащ високо обществено 
положение, почти винаги присъства определението богат, като характеристика на неговите достойнства. 

Между групите на момичетата и момчетата се наблюдават статистически значими различия само 
по три основни теми – парите като показател за превъзходство, условие за себеуважение и критерий за 
компетентност. Прави впечатление, че изследваните момчета изразяват много висока степен на съгласие с 
твърдението, че парите могат да се разглеждат като важен показател за превъзходство над другите хора и 
условие за висока самооценка и лично себеуважение. В групата на момичетата одобрението е насочено 
към значението на парите като критерий за лична компетентност, инициативност, настойчивост и 
издръжливост при постигане на поставените цели. Посочените различия са представени в таблица № 1. 

Таблица 1. Средни стойности и стандартни отклонения на отношението към парите 

ИКОНОМИЧЕСКИ Момчета Момичета  
ПРЕДСТАВИ И НАГЛАСИ N Х SD N Х SD df t Sig, 

Ценностен приоритет 106 3,40 1,08 110 3,32 1,12 214 0,56 0,637 
Условие за независимост 103 3,72 1,06 122 3,75 1,09 223 0,22 0,835 
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Показател за превъзходство 98 4,27 1,18 115 3,94 1,06 211  2,26 0,02 
Средство за съществуване  107 2,83 0,94 126 2,76 0,97 231 0,38 0,752 
Мярка за труда  113 2,41 0,90 119 2,62 0,96 230 1,75 0,126 
Сигурност и защита 95 3,15 1,03 108 3,25 1,07 201 0,74 0,173 
Източник на емоции 110 2,90 0,88 127 3,06 0,93 235 1,37 0,162 
Материално благополучие 102 2,84 1,02 96 2,72 0,98 196 0,93 0,242 
Власт и влияние 108 3,32 0,91 113 3,16 1,09 219 1,24 0,188 
Условие за съществуване 95 4,16 1,20 109 3,73 1,13 202  2,85 0,01 
Разрешаване на проблеми 101 3,75 1,12 112 3,86 0,95 208 0,82 0,183 
Терапевтичен фактор 100 2,19 0,83 118 2,28 1,02 216 0,76 0,16 
Критерий за компетентност 112 3,74 0,98 120 4,19 1,06 230 3,42  0,001 
Финансов капитал 99 2,26 0,87 115 2,33 0,83 212 0,64 0,152 
Хазартно отношение 110 2,38 0,89 97 2,27 1,05 205 0,88 0,124 
Показател за способности 93 3,92 1,11 118 3,98 1,16 209 0,41 0,285 
Презрение към парите 112 2,13 1,18 103 2,29 1,15 213 1,07 0,114 

Обсъждането на получените данни показва, че парите имат важно значение и са един от 
определящите фактори в живота на младежите през този период. Отношението към тях е показател, че 
изследваните младежи се ориентират в сложната и противоречива икономическа ситуация на пазарни 
отношения. Парите се възприемат като ценност в съвременните условия, като форма на власт и средство за 
влияние върху другите хора, възможност за разрешаване на много житейски проблеми, важен фактор за 
независимост, висока самооценка, самоуважение и социален престиж, критерий за компетентност и 
мерило за интелектуалните способности на личността, един от основните източници за отрицателни 
емоции, нервно напрежение и тревожност. Тези резултати дават основание да се разглеждат паричните 
нагласи като условие и критерий за икономическа социализация на младежите в изграждащите се пазарни 
структури и сложни икономически реалности. 

При финансовата локализация на контрола се наблюдават някои диференциално-психологически 
особености на пола по отношение на външния контрол и влиянието на другите хора (таблица 2). 

Таблица 2 Различия между финансовата локализация на контрола при младежи по пол. 

ИКОНОМИЧЕСКИ 
ЛОКУС КОНТРОЛ 

Момчета Момичета  
N Х SD N Х SD df t Sig, 

Iфактор„вътрешна локализация” 124 5,02 9,37 136 4,3 7,49 258 0,455 0,682 
IIфактор„външна локализация” 117 3,27 6,83 131 6,38 6,2 246 3,738 0,003 
IIIфактор„влиянието на другите” 122 1,26 5,96 129 4,83 7,08 249 4,291 0,001 

По II фактор момичетата имат по-висок бал, за разлика от момчетата. По отношение на 
финансовите очаквания девойките в по-голяма степен се повлияват от външните обстоятелства и смятат, 
че тяхното материално състояние се определя най-вече от непредсказуеми и неподлежащи на въздействие 
събития, за разлика от младежите, които по-често от девойките тълкуват финансовото си състояние, като 
резултат от личната икономическа активност. 

Момичетата имат по-висок бал по III фактор, за разлика от момчетата. Девойките по-често от 
младежите считат, че икономическото им благополучие се определя от външни лица имащи определено 
финансово надмощие и силата да диктуват икономическата обстановка. По отношение на финансите 
девойките проявяват респект към по-заможните от тях и склонност да тълкуват благосъстоянието си, като 
предопределено и зависещо от благоразположението на по-състоятелните лица. Младежите по-рядко от 
девойките определят властимащите като фактор, оказващ влияние върху материалното състояние и по-
често от девойките разчитат на собственото икономическо поведение. 

Получените резултати от изследването на субективното икономическо благополучие показват, че 
личната оценка за големината на дохода има много по-голямо значение, отколкото неговата обективна и 
реална величина. Непосредствените индикатори за благополучие в материалната сфера (личен доход, 
жилище, работа и т.н.) се включват в субективната оценка на икономическия статус посредством 
възможността за удовлетворяване на индивидуалните потребности, което произтича непосредствено от 
реалните материални възможности на младежите. Субективните насоки на оценката, изпреварваща 
обективно съществуващото материално благосъстояние на личността, могат да се разглеждат като 
икономически очаквания или претенции, свързани с позитивна или негативна прогноза за евентуално 
увеличаване на дохода в бъдеще. В този смисъл субективното икономическо благополучие е не само 
оценка на актуалното в дадения момент материално благосъстояние на младежите, но и оценка на техния 
икономически статус в системата на икономическите очаквания. 
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От гледна точка на икономическата психология оптимизмът като психологически конструкт се 
свързва не толкова с предвиждане на бъдещето и антиципацията, колкото с равнището на 
удовлетвореността, актуалното благополучие и позитивното възприятие на жизнените обстоятелства. Като 
индикатори за оптимизма най-често се използват тези показатели, които са свързани не само с 
перспективите на развитие, а с удовлетвореността от сегашната ситуация и преживяването на щастие. 
Много често оптимизмът и песимизмът се приемат като едни от съдържателните критерии за оценката и 
удовлетвореността от живота, субективното благополучие и щастието. Изучаването на индивидуалните 
аспекти в икономическия оптимизъм или песимизъм са свързани най-често с предвижданията на човека за 
насоките на неговото икономическо бъдеще. Конкретните социално-икономически условия в живота на 
младежите могат да се приемат като едно от важните обстоятелства за техния оптимизъм или песимизъм, 
което до голяма степен разкрива актуалното състояние на субективното икономическо благополучие. 

Субективното икономическо благополучие има сложна структура, която се състои от когнитивни 
елементи (икономически представи, оценки, очаквания), афективни (удовлетворение, самочувствие, 
позитивни и негативни преживявания, тревога) и конативни елементи (икономическа готовност, 
намерения, мотиви, икономически интереси). Изучаването на посочените елементи е свързано с анализ 
както на обективните икономически условия и материалното благосъстояние, така и на икономическите 
очаквания за неговото изменение въз основа на субективни критерии. Трябва да се изследва самооценката 
на индивида като икономически субект, като се включат аспектите на личната делова активност, насочена 
към осигуряване на материални блага и повишаване на икономическото благосъстояние. Важно условие е 
установяването на зависимостта между задоволяване на личните потребности и равнището на 
индивидуалния доход, свързано с нивото на претенции в сферата на икономическите цели. Една от 
основните задачи е изучаване на представите за благоприятните или неблагоприятни страни на реалната 
социално-икономическа ситуация, както и доминиращите емоционални състояния (позитивни или 
негативни) показващи афективното отношение на младежите към своето материално благосъстояние. При 
положение, че са спазени тези изисквания и са анализирани детайлно посочените компоненти ще могат да 
се направят сериозни заключения за субективното икономическо благополучие като динамична система от 
субективни отношения на личността към материалните аспекти на своя живот. 

Факторната матрица, представляваща изследваните компоненти на субективното икономическо 
благополучие се състои от шест фактора, които обясняват 61,8% от общата дисперсия (КМО=0,792, а Sig 
на Bartlett’s Test=0,000). Първият от тях – позитивни или негативни икономически очаквания описва 12,9% 
от вариативността (таблица 3). Позитивните или негативните икономически очаквания характеризират 
някои когнитивни и афективни страни от възприятието на актуалното материално благосъстояние на 
индивида, неговия личен доход, както и перспективите за тяхното изменение в бъдеще. Позитивните или 
негативните икономически очаквания се проявяват преди всичко в позитивната или негативна оценка на 
външните икономически условия и вътрешните индивидуални способности и възможности на личността. 
Положителната насока в икономическите очаквания се изразява в преобладаването на повишения жизнен 
тонус и деловата активност, удовлетвореността от актуалното материално благосъстояние и позитивно 
отношение към икономическата ситуация в момента. 

Вторият фактор „икономически стрес” обяснява 11,7% от дисперсията (таблица 4). Този фактор 
отразява степента на отрицателните емоционални преживявания, свързани с проблеми и затруднения в 
материалното и финансово благосъстояние на индивида. Негативните състояния характеризират 
напрежението, тревожното очакване, опасенията или безпокойството на изследваните лица за своето 
собствено материално положение, за своите лични материални или финансови интереси, за личните си 
доходи или постоянно нарастващата нужда от пари в последно време. Без съмнение количествената 
изразеност на този фактор понижава равнището на икономическото благополучие на личността и е 
показател за наличие на стресови преживявания, свързани с различни проблеми от материален и финансов 
характер. 

Таблица 3. Тегла на айтемите в І-ви извлечен фактор 

Номера на 
айтеми 

I. 
Икономически 
очаквания 

12,9% 
α=0,8104 

 

II. 
Икономи 
чески стрес 

11,7% 
α=0,7835 

 

III. 
Финансо 

ва удовлетво 
реност 10,5% 
α=0,7261 

 

IV. 
Материално 
благосъстоян

ие 
10,2% 

α=0,7428 

V. 
Личнос 

тен ресурс 
8,6% 

α=0,7513 
 

VI. 
Oценка на 

икономическит
е условия 

8,1% α=0,7133 
 

2 0,863 0,484 0,019 0,261 0,128 0,114 
20 0,824 0,162 0,128 0,183 0,026 0,003 
33 0,796 0,121 0,039 0,172 0,290 0,118 
42 0,758 0,293 0,008 0,052 0,191 0,264 
39 0,744 0,114 0,213 0,084 -0,082 0,062 
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34 0,712 0,209 0,198 0,263 0,162 0,031 
38 0,692 0,219 -0,015 0,043 0,119 0,283 
40 -0,628 0,178 0,109 0,029 0,074 0,265 
24 0,507 0,249 0,094 0,268 0,002 -0,003 
27 0,484 0,063 0,206 0,301 0,118 -0,129 
41 0,431 0,102 0,202 0,112 0,019 0,028 

Таблица 4. Тегла на айтемите във втори извлечен фактор 

Номера на 
айтеми 

I. 
Икономи 
чески 

очаквания 
12,9% 

α=0,8104

II. 
Икономи 
чески стрес 

11,7% 
α=0,7835 

III. 
Финан 

сова удовле 
твореност 10,5% 

α=0,7261 

IV. 
Материално 
благосъсто 

яние 
10,2% 

α=0,7428

V. 
Личностен 
ресурс 
8,6% 

α=0,7513 

VI. 
Oценка на 

икономическите 
условия 

8,1% α=0,7133 

22 0,108 0,878 0,058 0,289 0,103 0,063 
25 0,003 0,846 -0,049 0,212 0,261 0,252 
26 -0,024 0,758 0,131 0,147 0,119 0,283 
12 0,239 0,682 0,288 0,233 0,028 0,272 
10 0,118 0,646 0,249 0,018 0,104 -0,049 
23 0,087 0,579 0,019 -0,006 0,264 0,114 
30 0,012 0,562 0,021 0,155 0,128 0,249 
9 0,103 0,494 0,308 0,004 0,216 0,059 

Третият фактор може да се определи като финансова удовлетвореност – неудовлетвореност, 
състои се от 7 айтема и описва 10,5% от общата вариативност (таблица 5). Високата степен на финансова 
удовлетвореност предполага високо равнище на субективното икономическо благополучие, докато 
ниската степен или ясно изразената финансова неудовлетвореност говори за икономическа фрустрираност, 
сериозни проблеми от финансов характер и ниско равнище на икономическото благополучие. 

Таблица 5. Тегла на айтемите в 3-ти извлечен фактор  

Номера на 
айтеми 

I. 
Икономи 
чески 

очаквания 
12,9% 

α=0,8104 

II. 
Икономи 
чески стрес 

11,7% 
α=0,7835 

III. 
Финан 

сова удовле 
твореност 

10,5% α=0,7261

IV. Материал
но благосъсто

яние 
10,2% 

α=0,7428 

V. 
Личностен 
ресурс 

8,6% α=0,7513
 

VI. 
Oценка на 
икономи 
ческите 
условия 

8,1% α=0,7133 
17 0,004 0,218 0,852 0,028 0,103 0,208 
15 0,126 0,154 0,794 0,062 0,006 -0,008 
4 0,113 0,265 0,788 0,074 0,245 0,149 

16 0,007 0,218 0,689 0,288 0,009 0,123 
14 0,002 0,138 0,583 0,219 0,018 0,052 
28 -0,026 0,147 -0,582 0,134 0,208 0,142 
19 0,017 0,218 -0,492 0,229 0,062 0,102 

Четвъртият фактор „оценка на материалното благосъстояние” обхваща 6 айтема и обяснява 10,2% 
от дисперсията (таблица 6). Мнението на обкръжаващите става значим социално – психологически 
критерий, който наред с индивидуалната субективна скала на личността за параметрите на материалното 
благосъстояние определя възприемането на обективните икономически условия на живот и социално 
икономическия статус на човека. 

Таблица 6. Тегла на айтемите в 4-ти извлечен фактор 

Номера на 
айтеми 

I. 
Икономи 
чески 

очаквания 
12,9% 

α=0,8104 

II. 
Икономи 
чески стрес 

11,7% 
α=0,7835 

III. 
Финан 

сова удовле 
твореност 

10,5% α=0,7261

IV. 
Материал 

но благосъсто
яние 

10,2% 
α=0,7428 

V. 
Личностен 
ресурс 

8,6% α=0,7513

VI. 
Oценка на 
икономи 
ческите 
условия 

8,1% α=0,7133 
37 0,093 0,309 0,019 0,860 0,042 0,118 
29 0,065 0,281 0,105 0,792 0,036 0,242 
18 0,019 0,279 0,073 0,774 0,071 0,143 
11 0,203 0,119 0,266 -0,692 0,064 -0,017 
21 0,209 0,081 -0,277 -0,589 0,189 0,143 
31 0,083 0,002 0,218 0,442 0,178 0,132 
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Петият фактор се състои от 6 айтема и може да определи като „самооценка на личностния 
ресурс”(таблица 7). Самооценката на личностния ресурс изразява отношението на индивида към своите 
собствени възможности, делови способности и качества, които са гаранция за успех (или неуспех) в 
икономическата сфера и осигуряват материално благополучие и престижен социален статус. Високата 
самооценка на личностния ресурс за икономически постижения в съчетание с позитивно отношение към 
собствените усилия за постигане на добро материално благосъстояние и икономически успех могат да се 
приемат за психологически критерий, отразяващ равнището на субективното икономическо благополучие. 

Таблица 7. Тегла на айтемите в пети извлечен фактор  

Номера на 
айтеми 

I. 
Икономи 
чески 

очаквания 
12,9% 

II. 
Икономи 
чески стрес 

11,7% 

III. 
Финан 

сова удовле 
твореност 

10,5% α=0,7261

IV 
.Материал 

но благосъсто
яние 

10,2% 
α=0,7428 

V. 
Личностен 
ресурс 

8,6% α=0,7513

VI. 
Oценка на 
икономи 
ческите 
условия 

8,1% α=0,7133 
8 0,060 0,119 0,184 0,272 0,868 0,018 
3 -0,022 0,228 0,093 0,218 0,864 0,032 
7 0,106 0,109 0,263 0,163 0,681 0,062 

35 0,149 0,004 -0,219 0,182 0,669 0,082 
32 0,113 0,024 0,085 0,265 0,564 -0,084 
36 0,004 0,036 0,162 0,278 0,492 0,181 

Шестият фактор „оценка на икономическите условия” обяснява 8,1% от дисперсията (таблица 8). 
Икономическите условия към които изследваните лица изразяват своето отношение и дават своята 
субективна оценка се оказват детерминирани от различни норми социално-икономически еталони и 
определени икономически стандарти. За да изрази своето положително или отрицателно становище към 
конкретната икономическа ситуация в момента личността се ориентира както от материалното 
благосъстояние на тази имуществена категория към която се причислява, така и от субективното равнище 
на своите икономически претенции, цели и желания. Затова равнището на икономическото благополучие 
зависи до голяма степен от негативната или позитивна оценка на конкретната икономическа ситуация. 

В заключение може да се изрази становището. че спецификата на икономическата социализация 
при младежите се определя от същността, характеристиките и диференциалните особености на нейните 
основни компоненти. Затова детайлното изследване на икономическите представи и нагласи, 
икономическата локализация на контрола и субективното икономическо благополучие в младежка възраст 
има важно значение за ефективната адаптация на личността към постоянно изменящите се пазарни 
условия в нашата страна. 

Таблица 8. Тегла на айтемите в 6-ти извлечен фактор 

Номера на 
айтеми 

I. 
Икономи 
чески 

очаквания 
12,9% 

α=0,8104 

II. 
Икономи 
чески стрес 

11,7% 
α=0,7835 

III. 
Финан 

сова удовле 
твореност 

10,5% α=0,7261

IV. Материал
но благосъсто

яние 
10,2% 

α=0,7428 

V. 
Личностен 
ресурс 

8,6% α=0,7513

VI. 
Oценка на 
икономи 
ческите 
условия 

8,1% α=0,7133 
5 0,007 0,146 0,147 0,246 0,055 0,880 
1 0,054 0,151 0,213 -0,019 0,015 0,879 

13 0,062 -0,020 0,291 0,218 -0,026 0,793 
6 0,029 0,236 0,111 0,199 0,072 0,598 
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ПРИНОСИТЕ НА ПСИХОАНАЛИЗАТА ЗА РАЗБИРАНЕТО НА РАННОТО 

ДЕТСКО РАЗВИТИЕ: ПСИХОАНАЛИЗА И ИГРА 
 

ЕМИЛИЯ КЪРДЖИЛОВА 
докторант, Нов Български Университет 

 
Резюме: Приносите на психоаналитичната концепция за разбирането на ранното детско развитие и в 
частност на важността на играта в живота на детето са очертани в настоящия доклад. Акцентът е върху 
основните моменти в концепцията на Уиникът за важността на играта и за способността на игра. 
Представени са както Нагонната теория на Зигмунд Фройд, около която се разделят по-късно неговите 
последователи в различни направления, така също и теоретиците на Его-психологията и обектните 
отношения Ана Фройд, Ерик Ериксън, Мелани Клайн, Джон Боулби. Това са тези теоретични концепции, 
които възприема Уиникът, тръгвайки към изграждане на своята теория за важността на най-близкото 
обкръжение в ранното детско развитие. Теоретиците на обектните отношения в рамките на Его-
психологията се обединяват около акцента за значимостта на обкръжението вместо на нагоните. Приносът 
на последователите на Зигмунд Фройд – Ана Фройд и Мелани Клайн са очертани в насоката на създаването и 
развитието на детска анализа и на анализа, основана на детската игра в рамките на Его-психологията. 
Подчертава се приносът на Мелани Клайн за развиване на теорията за нагона по-далеч, към изначална 
свързаност на нагона с обекта и така акцентираща върху отношенията.Централно място в доклада заема 
постулатът на Уиникът, че мястото на творческата игра е в потенциалното пространство между майката 
и бебето. В играта и единствено там детето или възрастният могат да проявяват своята креативност, 
използвайки цялостната си личност. Творческата нагласа, а не тоталното подчинение на човека на 
реалността създават смисъла на живота.Именно в междинното пространство на преходните явления и 
играта детето има възможност да твори, манипулирайки предмети от външната реалност в служба на 
вътрешни психични модели.В доклада чрез позоваването на теоретични психоаналитични концепции се 
аргументира важността на играта в ранното детско развитие, както от индивидуална гледна точка, така и 
от гл.т. на развитието на културата и обществото. 

 
Abstract: Contributions of psychoanalytic concept to understand early childhood development and in particular the 
importance of play in a child's life are outlined in this report. The emphasis is on the main points in the concept of 
Winnicott on the importance of play and playing ability. The Sigmund Freud’s theory of drive is presented, after which his 
followers later were divided in different directions, as well as theorists of Ego-psychology, object relations and Anna Freud, 
Erik Erikson, Melanie Klein, John Bowlby. These are the theoretical concepts that Winnicott accepted, starting to build his 
theory about the importance of the nearest environment in early childhood development. Object relations theorists within 
Ego-psychology coalesce around the emphasis on the importance of the environment instead of drives.The contribution of 
the followers of Sigmund Freud – Anna Freud and Melanie Klein are outlined in the direction of the creation and 
development of child analysis and the analysis based on the children's play in the Ego-psychology. The contribution of 
Melanie Klein to develop further the theory of drives is emphasized, development of the theory into primordial connection of 
drives with the object and thus focusing on the relationship.A central point in the report is placed to postulates of Winnicott 
that the creative play is in the potential space between the mother and the baby. In the play and only there the child or adult 
can show their creativity, using their overall personality. The creativity, and not the total subordination of reality is the 
creator of meaning in human life.It is all about the intermediate area of transitional phenomena and the play where the 
child has the opportunity to create manipulating objects from external reality in the service of internal mental models.The 
report by reference to theoretical psychoanalytic concepts justifies the importance of play in early childhood development as 
from an individual perspective and from the point of view the development of culture and society. 

 
Един от най-известните научни акценти върху ранното детство и важността му за развитието на 

човека поставят Зигмунд Фройд – създателят на психоанализата и неговите последователи. В началото на 
своята кариера Фройд изследва различни случаи на хистерия и невроза и така достига да ранно-детските 
преживявания на своите пациенти, за които смята, че са оставили дълбок отпечатък върху психичното им 
функциониране. Основоположникът на психоанализата оставя сериозно научно наследство на своите 
приемници, най-важните теории от което са: нагонната теория, теорията за тревожността, топографската 
теория, структурната теория, теорията за Едиповия комплекс. Всяка едно от тях е повлияла по свой начин 
по-нататъшното развитие в психоаналитичното учение, но като цяло стремежът на неговите последователи 
е да се възприеме и гледната точка на взаимоотношението с другия, на средата или културата в процеса на 
израстване. Първоначално критикувана за своя почти “биологизаторски” подход, в по-нататъшните 
развития теорията на Зигмунд Фройд е възприемана и дообогатявана към отчитане на ролята на 
взаимодействията и на обектните отношения за психичното функциониране на индивида. 

 
Зигмунд Фройд постулира, че психичния живот се определя от нагоните. Нагонът е генетично 

детерминирано образувание, чието действие създава определена вътрешна възбуда. Появата на възбудата 
подтиква към действие, което независимо от своята вътрешна детерминираност може да се измени 
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значително в зависимост от опита на детето. Действието води до „задоволяване", затихване на възбудата. 
При преодоляване на възбудата се открива определена последователност: 

 
потребност – възбуда – действие – задоволяване – затихване 
 
Задоволяването изисква усилие, определено „количество психична енергия", с която се натоварва 

даден човек или предмет. Фройд използва един специален термин – катексис, който означава задържане, 
съхранение, натоварване, зареждане, влагане. Катексисът е свързан с психични явления. Психичната 
енергия не може да се пренесе непосредствено върху обекта. Това, в което тя се катексира (влага), са 
отделните мисли и спомени, съставящи образа на тези обекти. Силата на катексиса разкрива ззначимостта, 
ценността на обекта за индивида. За малкото дете майката, която задоволява неговите потребности, е 
силно катексирана. Нейният образ е изпълнен със значимост. Всички мисли, фантазии, желания, свързани 
с образа на майката, ще бъдат натоварени с психична енергия. 

 
Кои са нагоните, които определят живота на детето? 
Последователно в няколко произведения1 (Фройд 1991в; Фройд 1992б) Зигмунд Фройд развива 

теорията за нагоните и променя класификацията на нагоните, за да достигне до идеята за съществуването 
на два основни нагона – сексуални и агресивни. Най-общо тези нагони могат да се обозначат като: нагон 
към живота и нагон към смъртта. Това означава, че съществуват и два вида енергии, свързани с тях 
(либидо и деструдо). 

Наред с психологията на нагоните2 (Фройд 1992б), Зигмунд Фройд постулира три структури на 
психичния апарат 3 (Фройд 1992б: стр.159), – Ид, Его и Супер-Его. Динамиката на психичния живот е 
свързана с вътрешните конфликти, разчленени върху динамичен и функционален признак. Тези 
функционално и структурно разделени части се наричат Ид, Его и Супер-Его. Ид е представено от 
нагоните и е изцяло несъзнавано. Егото се опира на функциите, свързващи индивида с околната среда. 
Супер-Егото обхваща моралните ценности и идеали, към които се стремим. В него се включват съвестта и 
Его-идеалът. 

Нагоните съществуват от момента на раждането. Те са даденост, докато Егото и Супер-Егото 
започват да се развиват след раждането. Зигмунд Фройд предполага, че при раждането Ид съдържа цялата 
психична енергия и едва с развитието Егото и СуперЕгото се отделят като самостоятелни части. Това 
обособяване започва с развитието на функциите на Егото (например малкото дете може да упражнява 
известен контрол върху средата). Супер-Егото се развива значително по-късно (след 5-6-годишна възраст 
и до 10-годишна възраст е все още неукрепнало). Егото се обособява в първите 6-8 месеца и през 2-3-ата 
година от раждането вече е оформено, без да завършва своето развитие. 

 
Наред с теорията за нагоните и структурната теория на Зигмунд Фройд, теорията за 

тревожността е от особена важност за психоанализата. В ревизията на теорията за тревожността Зигмунд 
Фройд връща значението на външния свят и адаптацията към него за психоаналитичната теория. В 
изследване върху причините за тревожността Зигмунд Фройд показва значението на връзката между 
детето и неговата майка. Между многото ситуации на заплаха основно значение придобива заплахата от 
раздялата с майката, която се грижи за детето. В психоанализата това се обозначава като загуба на любим 
обект. Ако детето не получи любов и грижа, тази ситуация се превръща в източник на тревожност. Ана 
Фройд, опирайки се на изследванията на своя баща за тревожността и структурната теория, полага 
основите на съвременната психология на Егото като систематизира защитните механизми (Фройд, А. 
2000). Наред с това тя полага основите и на детската психоанализа чрез основаните на психоанализата 
наблюдения и изследвания на детското поведение и развитие. 

 
Последователите на Зигмунд Фройд се разделят в различни направления, като основната 

разделителна черта става теорията на нагоните (Атанасов 2009: 165стр). Основният въпрос е доколко 
конфликтът между нагоните и защитите е обяснителен модел или въздействието на обкръжението и 
обектните отношения предоставят обяснителния модел на психичния живот. Теоретиците на обектните 
отношения акцентират върху средата в противовес на вътрешните конфликти, за възникването на 
патология. 

                                                 
1 „Три студии върху теорията на сексуалността”; „Нагоните и техните съдби”; „Отвъд принципа на 
удоволствието” 
2 В „Отвъд принципа на удоволствието” 
3 В „Аз и то” 
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Зигмунд Фройд също отрежда на обектните отношения значимо място в своя модел – 
конфигурацията от обектни отношения, наречена Едипов комплекс играе решаваща роля за нормалното 
развитие или емоционални конфликти при евентуалното ѝ решаване или нерешаване. 

Зигмунд Фройд е и първият, който подчертава разликата между реален и вътрешен обект. 
Последователите се позовават на него, когато говорят за обект, имайки предвид вътрешнопсихична 
представа за човек или предмет, катектирана с либидна или агресивна енергия. В случая не се визира 
самият човек или самият предмет като реален обект. 

Детският аналитик и последовател на Зигмунд Фройд, Мелани Клайн развива теорията за 
изначална свързаност на нагона с обекта, поради което измества акцента от понятието нагон към 
понятието отношение. Тя приема символизацията и процесът по създаване на символи като същностен 
елемент от развитието на Аза: ”И така символизацията...е фундаментът на отношенията на субекта с 
външния свят и реалността...От това колко успешно субектът преминава през тази фаза, зависи до 
каква степен е способен на по-късен етап да усвои външен свят, съответстващ на реалността.” (Клайн 
2005: 20стр.). Мелани Клайн използва играта в психоанализата като изразно средство на фантазиите и 
страховете на децата чрез принципа на свободните асоциации. Нейното убеждение е, че условието за 
прилагане на психоанализа с деца е разбирането и интерпретацията на техните фантазии, чувства, страхове 
и преживявания – отразени в играта. Когато играта е възпрепятствана, тези чувства отразяват причините за 
това (Клайн 2005: 27стр.). 

В нейната работа с деца важно откритие и безценен помощник в интерпретациите се оказва 
символният език в играта (Клайн 2005: 46стр.). Чрез подхождане към играта по начин, сходен с 
Фройдовото тълкуване на сънищата, се постига достъп до детското несъзнавано. Значимостта, която 
придава на символизма, с течение на времето кристализира в теоретична формуларовка на Клайн за 
процеса на формиране на символите. Тя изразява становището, че символизмът лежи в основата на 
сублимацията и проявата на таланта, тъй като единствено чрез символно приравняване на нещата, 
дейностите и интересите се превръщат в обект на либидните фантазии (Клайн 2005: 72стр.) Символизмът е 
и почвата, върху която се развива връзката на субекта с външния свят и действителността въобще. Така 
Клайн обобщава, че развитието на Аза и връзката с реалността зависят от способността на субекта на 
идентификация и символизация в съвсем ранна възраст. 

Приносът на Клайн към ранно-детското развитие е огромен и неговата важност е, че играта е 
същностен елемент на нормата в развитието, чрез нея е възможно да се интерпретира в анализата, играта е 
символно действие и именно символизмът е същностен елемент от развитието на Аза. 

Мелани Клайн с тези си фундаментални открития повлиява значително други последователи като 
Доналд Уиникът, който също приема теорията за нагоните на Фройд, като акцентира върху реалните 
взаимоотношения в диадата майка-дете. Хипотезата за достатъчно добрата майка, осигуряваща 
нормалното развитие на своето дете акцентира на решаващата роля на майката /или полагащия грижи/ за 
нормалното психично развитие. 

Докато за Клайн несъзнаваните фантазии са основни градивни единици на психиката, за Уиникът 
„преходното пространство” между реалност и фантазия има решаващо значение за детската психика. 
Доналд Уиникът, теоретик и психотерапевт, прави едно впечатляващо откритие, свързващо 
възможностите за развитие и способността за игра: „Психотерапията се осъществява в припокриването 
между две области на игра: на пациента и на аналитика. Психотерапията се отнася до двама души, 
които играят заедно. Естественото следствие от това е, че там, където играта е невъзможна, 
работата на терапевта е насочена към изваждането на пациента от състояние на неспособност да 
играе и въвеждането му в състояние на способност за игра.” (Уиникът 1999: 51 стр). 

 
Уиникът постулира, че играта е универсална и принадлежи на здравето: играенето подпомага 

растежа, а следователно и здравето, води до групови взаимоотношения, може да е форма на 
общуване в психотерапията и накрая, психоанализата е развита като високоспециализирана форма 
на игра в служба на общуването със себе си. 

Играта има място в отношението майка-бебе още от самото раждане. След първоначалното 
състояние на слятост, следва възприемането на един сложен процес с майката, която е „това, което 
бебето е способно да открие в нея и е себе си в очакване на бъде открита” (Уиникът 1999: 60 стр). Ако 
майката има способността да играе тази роля известно време, то бебето има преживяване за магически 
контрол или всемогъщество. Доверието в майката създава междинно игрово пространство, откъдето 
произхожда идеята за магия. 

Доверието е тясно свързано с работата на Ерик Ериксън върху формирането на идентичност 
(Ериксон 1996). Едно от големите открия на Ериксън е включването на социалните отговори в неговия 
модел на развитието на Аза през целия жизнен път на човека. На всеки етап от жизнения цикъл и на 
описаните от Фройд психосексуални стадии в развитието, съответства специфичен отговор на културата. 
Крайната цел в развитието и комуникацията с външния свят е изграждането на един психично здрав 
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индивид, който може да се интегрира в културата. Осемте стадия в развитието, постулирани от Ериксон са 
свързани с решаване на съответните „кризи” на развитието, които успешно решени, водят до 
утвърждаване на Аза. Ако първата криза на доверието с майката бъде успешно решена, индивидът има 
тенденцията да продължи с „вяра” напред. 

„Преходните обекти” по Уиникът запълват междинното пространство между фантазията и 
реалността при детето, където се конструира междинна сфера на опита за кърмачето. Игровото 
пространство е пространството между майката и бебето или съединяващо майката и бебето. По-късно в 
развитието на детето играта заема това място, която не е вътрешна психична реалност, нито е изцяло 
външния свят за него. Тук детето използва играчки и предмети от външната реалност в служба на свой 
модел, извлечен от вътрешната психична реалност. От преходните явления, през играта на детето се 
преминава към споделената игра и културния опит. 

За Уиникът играта е възбуждаща, не защото са включени предимно инстинктите. За да се получи 
игра е необходимо взаимодействие между личната психична реалност и преживяването за контрол над 
действителни обекти в едно взаимоотношение мотивирано от любов или омраза, но не от формиране на 
реакция. Кагато пациентът не може да играе, терапевтът трябва да обърне внимание на този най-главен 
симптом. 

Както Ериксън акцентира на културния отговор в етапите на развитие, така и Уиникът твърди, че 
описанието на емоционалното развитие на индивида не може да се направи изцяло от гл. т. на индивида, а 
зависи от поведението на обкръжението, което се явява част от собственото личностно развитие и 
следователно трябва да се включи. 

Уиникът въвежда понятието за преходните явления с надеждата, че неговите колеги ще приемат 
теорията, според която достатъчно добрата среда в най-ранните етапи от развитието прави възможно 
индивидът да се справи с огромния шок от загубата на всемогъществото (Уиникът 2008). 

Приносът на Уиникът е и в постулирането на един общ принцип в психоанализата и 
психотерапията, свързан с играта и играенето: „Психотерапията се осъществява в областта на 
припокриване на две игрови сфери: на пациента и на терапевта” (Уиникът 1999: 51 стр). За да бъде 
подходящ за работата, терапевтът трябва да може да играе. Ако пациентът не може да играе, трябва да се 
работи за подпомагане на способността му за игра с оглед провеждането на терапията. Причината 
играенето да е толкова съществено, е че именно там пациента, респективно детето може да твори. 

Това, което се случва в междинното пространство на преходните явления и играта е, именно че 
там детето има възможност да твори манипулирайки предмети от външната реалност в служба на 
вътрешни психични модели. 

Именно в играта и единствено там детето или възрастния могат да проявят своята креативност, 
използвайки цялостната си личност. Уиникът твърди, че само чрез съзиданието човек открива себе си. 
Само в играта е възможно общуване, което изключва директната комуникация /характерна за патологията 
или крайната незрялост/. (Уиникът 1999: 68 стр.) 

Уиникът характеризира постигането на една цялостна нагласа към външната реалност като 
наличието на творческа аперцепция (Уиникът 1999: 81 стр). Именно творческата нагласа, а не тоталното 
подчинение на човека на реалността създават смисъла на живота. Отношението на подчинение към 
външната реалност, където светът се признава само като нещо, към което трябва да се адаптираш и 
съответстваш носи чувство на безплодност. Творческото живеене е здраво състояние, а подчинението е 
нездрава основа на живота. 

Уиникът акцентира върху необходимостта психоанализата да обърне внимание на културния опит 
като постулира, че мястото, където е локализиран културния опит е в потенциалното пространство между 
индивида и средата. Културното преживяване започва с творческото живеене, проявено най-напред в 
играта. 

Джон Боулби, създателят на теорията на привързаността постулира като неподлежащ на съмнение 
факт, че първото обектно отношение на детето – връзката с неговата майка, се характеризира с поведение 
на привързаност (Bowlby 1969). Това поведение на привързаност може да се наблюдава отчетливо от края 
на първата година и се състои от различни типове реакции, които се проявяват отделно първоначално. В 
нормалния процес на развитие съставните инстинктивни реакции се интегрират, насочват се към майката и 
формират базата на поведението на привързаност. Поведението на привързаност е да поддържа 
определени степени на близост или комуникация с фигурата на привързване. От психотерапевтична 
гледна точка теорията на привързаността представлява интерес за проучвания във връзка с доказаното 
възникване на личностови разстройства във връзка с дисфункции в привързаността. 

 
Общата гледна точка на всички тези теории, е че психичното развитие започва още след 

раждането и че в първите месеци от живота се изграждат психични структури, които образуват най-
дълбокото ядро на личността. Тези структури се формират под непосредственото въздействие на „обекта”, 
на най-близкото обкръжение. Като не подценяваме ролята на генетичните фактори /върху които не 
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можем да оказваме влияние/ за индивидуалното развитие, в настоящия доклад се прави опит за 
обосноваване на ролята на най-близкото обкръжение и обектни отношения за развитието на индивида в 
норма и патология. Чрез създаване на благоприятна среда за израстване и развитие в непосредственото 
обкръжение, можем да подпомогнем развитието и да предотвратим възникването на някои разстройства. 
Една от възможните форми в тази насока е създаването на среда, в която детето да бъде подтиквано към 
целенасочена игра, за да бъде подкрепено неговото развитие. 

 
В настоящия доклад чрез позоваването на теоретични психоаналитични концепции се 

аргументира важността на играта в ранното детско развитие, както от индивидуална гледна точка, така и 
от гл.т. на развитието на културата и обществото. 

Играта и игровата техника оказват влияние в редица сфери на работа с деца – образование, 
възпитателни методи. Развитието на образователните методи в Англия е силно стимулирано от 
изследванията на Сюзан Айзакс в училището „Malting House”. Нейният подход е силно повлиян от 
постиженията в детската анализа и игровата техника. Книгите ѝ са изключително популярни в Англия и 
повлияват създаването на нови образователни техники в ранното детство. 

По такъв начин психоаналитичното разбиране дава своя принос за развитието на образователни 
техники и по-конкретно в този случай и на практика – в Англия. 
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ДЕЦАТА ДА СЪПОСТАВЯТ ТРАНЗИТИВНИ РЕЛАЦИИ? 
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Резюме: Настоящата статия изследва идеята дали физическия тренинг може да подобри способността на 
децата да съпоставят транзитивни релации. Хипотезата е, че физическото подреждане на серии от обекти 
ще подобри участието на децата в по-голяма степен в сравнение с наблюдението на същото подреждане, 
извършено от друг човек. За целта в експеримента са включени три групи деца – две с тренинг със сериация, 
различаващ се по това дали децата извършват подреждането или само наблюдават (група с физически тренинг 
и група с наблюдение) и контролна група. Резултатите показват наличие на главен ефект на тренинга, но не 
показват по-голямо влияние на физическия тренинг в сравнение с наблюдението. 
 
Abstract: The current paper aimed to explore whether a physical training could facilitate children in a transitive relational 
mapping task. The hypothesis was that physical actions of organizing objects in a serial order would have stronger effect in 
facilitating children in comparison with observation of the same actions being performed by someone else. The experiment 
included three groups of children – two with training in seriation, differentiated in whether children did the actions by 
themselves or observed someone else to do it (a Physical training group and an Observation group) and a Control Group. 
Results showed a main effect of the training but did not show specific effect of the physical training. 

 
Въведение 
Какво представлява съпоставянето на транзитивни релации? Това е способността да се съпоставят 

релациите между две съвкупности от линейно подредени обекти (A>B>C и X>Y>Z). В този пример 
релацията A>B трябва да се съпостави с релацията X>Y, а релацията B>C трябва да се съпостави с 
релацията Y>Z. Много експерименти изследват ролята на различни фактори, които подпомагат децата в 
извършването на тази операция. Изследванията на Гентнер и колеги [22; 8; 17] доказват решаващата роля, 
която имат езиковите етикети при съпоставянето на релации. Наши предишни изследвания откриват 
доказателства за значимостта на фактори като: физическите репрезентации на релации (тегличи), 
аналогията със семейство и аналогията с влакче, които подпомагат децата при решаването на тази задача 
[18; 19]. 

В настоящия експеримент се опитваме да разберем дали физическия тренинг може да бъде фактор, 
който подобрява способността на децата да съпоставят транзитивни релации. Защо този въпрос 
представлява интерес? Защото изследователи от областта на когнитивното развитие и по-точно развитието 
на разсъжденията по аналогии отдавна се опитват да обяснят трудността на децата при забелязването на 
релациите. Гентнер (1989) и Смит (1989) твърдят, че първоначално децата представят (репрезентират) 
обектите чрез техните атрибути и едва по-късно започват да обръщат внимание на релациите. Именно 
затова са толкова много опитите да се намери начин децата да бъдат улеснени при кодирането на 
релациите чрез езика, чрез аналогии с добре познати за тях бази и с физически обекти, които да служат 
като репрезентация на релацията. Нашата цел в това изследване е да проверим дали съществува друг 
алтернативен начин да улесним децата при кодирането на релациите, който да е свързан с физическото 
трениране на действия, които тези релации представят. За целта е направен опит физическото действие да 
бъде противопоставено на сензорната активност в една и съща задача, за да разберем дали двата фактора 
имат различен ефект. 

Теоретичната обосновка на тази идея е свързана с теориите за телесното знание. Тези теории са 
създадени като реакция срещу класическите теории за познанието, според които знанието представлява 
репрезентация от амодални символи, които се съхраняват в семантичната памет. Според възгледа за 
телесността (grounded cognition view) [2], репрезентациите на знанието не съдържат само амодални 
символи или поне те работят заедно с модални репрезентации и системи като възприятие, действие и 
интроспекция. С други думи, познанието е свързано с факта, че ние имаме тяло, което притежава 
определени моторни и перцептуални способности и тези способности се свързват с езика, мисленето, 
паметта и емоциите в една обща репрезентация. Има различни теоретични допускания за наличието на 
„телесни” елементи при репрезентирането на знанието. Някои от тях допускат, че главна роля за 
познанието има околната среда – Situated Action [10], а други, че възприятието и действието служат като 
основа за изграждането на репрезентации [27]. Трети схващания са склонни да обединят традиционните 
теории и тези за телесността, като допускат наличието както на амодални символи, така и на елементи, 
които представят възприятието и действието (Cognitive Simulation Theories) [1; 11; 24]. 
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Нашето допускане е тясно свързано с последните споменати теории. Ние предполагаме, че 
релациите се кодират посредством симулативни действия, които са специфични за тялото, т.е. 
репрезентациите на релациите включват изпълнение или ментална симулация на действието. Например, 
при формиране на първоначалната репрезентация на релацията „дърпа”, детето има нужда от извършване 
на физическото действие, което тази релация представя, за да може да разбере нейния смисъл. Елемент от 
това физическо действие се включва при изграждане на репрезентацията под формата на модален символ – 
символ на действието. Съответно при активирането на репрезентацията се активира и действието „дърпа”, 
което е неразделна част от нея. Спекулативно е възможно децата се нуждаят от извършване действията, 
тъй като тяхното понятие все още не е достатъчно консолидирано, докато възрастните, поради 
автоматизиране на процеса и нарастване на абстрактността на знанието, могат просто да симулират или да 
си представят действието, без да се налага физически да го извършат. Още от Пиаже (1958, 1964, 1971) е 
широко прието, че всички форми на човешко разсъждение произлизат от чистите сензомоторни действия в 
кърмаческа възраст. Пиаже допуска, че развитието предполага тези първоначални сензомоторни 
репрезентации да прераснат в символни репрезентации, които изграждат концептуалното знание. 
Съвременните теории представят хипотезата, че и репрезентациите на възрастните са основани на 
сензорността и моториката и са свързани директно със сензорните модалности и физическите действия. 
Появяват се предположения, че идеята за качествена разлика между възрастните и децата е неоснователна 
[28]. Накратко, изключително интригуваща изглежда вероятността да се открият доказателства, че 
менталните репрезентации на възрастните съдържат модални елементи. От друга страна, този въпрос 
отнесен към децата, не е толкова интересен, тъй като съществува съгласие за това, че репрезентациите на 
децата са базирани на сензомоторната дейност. 

Предположението, което проверяваме в настоящата статия, е дали физическото действие може да 
има по-специфичен ефект в сравнение със сензорната стимулация. За тази цел физическия трениг е 
противопоставен на сензорния опит – в едното условие децата се тренират физически в изграждането на 
серии от обекти, а в другото условие те наблюдават как експериментатора подрежда същите серии от 
обекти, но не извършват физическо действие. 

Предишни експериментални изследвания 
Има две линии на изследвания, които са тясно свързвани с нашия експеримент. Първата линия се 

състои от изследвания, които изучават факторите, подпомагащи децата при съпоставянето на транзитивни 
релации. Гентнер и нейни колеги [22; 8; 17] изследват ролята на езика и по-конкретно, ролята на езиковите 
етикети на релациите като улесняващи съпоставянето. В техните експерименти Гентнер и Ратерман (1991) 
се интересуват дали етикетите ще насочат вниманието на децата и те по-лесно ще забележат и кодират 
релациите. Използват подобрена експериментална процедура, въведена от ДеЛоуч (1989), където децата 
трябва да открият скрит обект в истинска стая по аналогия с друг обект, скрит на аналогичното място, но в 
стая модел. В задачата на Гентнер и колеги на детето се представят шест обекта, разделени на две 
съвкупности от по три обекта – три от тях формират съвкупността на детето и три на експериментатора 
(глинени саксии, сини пластмасови кутии и др.). Обектите са линейно подредени и размерът им нараства 
или намалява монотонно. Детето и експериментаторът играят игра за криене и намиране на карти. 
Експериментаторът скрива една карта под един от своите обекти, като в съвкупността на детето има два 
обекта, които имат отношение с този, избран от експериментатора. Първият обект е с еднакъв абсолютен 
размер като посочения от експериментатора, а вторият е със същия релативен размер (голям, среден, 
малък). При избора си на обект от своята съвкупност детето има два възможни отговора – да избере 
първия обект с еднакъв абсолютен размер и в този случай ще основе отговора си на повърхностното 
сходство, или да избере втория обект и да основе отговора си на структурното сходство. За правилни се 
смятат отговорите, основани на структурното сходство. Резултатите показват, че езикови етикети като 
„Мама/Татко/Бебе“ и „Голям/Малък/Среден“ могат да подобрят способността на децата да съпоставят 
транзитивни релации. В подобни експерименти Льовенщайн и Гентнер (2005) изследват ролята на 
различни езикови етикети на релациите като“върху/в/под“ и „отгоре/между/отдолу“ и откриват 
доказателства, че тези етикети също подпомагат децата и насочват вниманието им към релациите. 
Следвайки същата линия на изследвания, Госвами (1995) проверява потенциалната роля на аналогията в 
задачите за съпоставяне на транзитивни релации. Тя използва приказката за Златокоска и трите мечета 
като база за аналогия, в която приказка се предполага съпоставяне между различни по размери обекти към 
съответните по размери членове на семейството мечки (например, най-малката купичка за овесена каша е 
на мечето, средната е на мама Меца, а най-голямата е на татко Мечок). Експерименталната парадигма е 
много подобна на тази, използвана от Ратерман и Гентнер (1991). Резултатите не показват значимо 
влияние на аналогията като фактор, който улеснява децата при съпоставяне на релации за размер. Наши 
предишни изследвания разширяват тези открития като показват, че 4 годишни деца могат да съпоставят 
транзитивни релации в различни условия – с езикови етикети „Голям/Среден/Малък“ [18], с физически 
репрезентации на релациите – тегличи [19] и като използват аналогия с добре позната за тях структура от 
ежедневието – „семейство“ и „влакче“ [18; 19]. 
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Втората линия на изследвания, свързана с настоящия експеримент, проверява ролята на действието, 
потенциала за действие и физическия тренинг в различни когнитивни процеси на възрастните. Например, 
участниците в експеримента на Зван и Тейлър [31] четат изречения, които включват пространствена 
ротация, след което трябва да завъртат копче по посока или обратно на часовниковата стрелка. 
Резултатите показват по-бърз отговор, когато посоката на завъртане в прочетеното изречение и посоката 
на завъртане на копчето съвпадат. Грант и Спайви [13] откриват, че очните движения са фундаментални 
при формирането на пространствени репрезентации и съществува тенденция хората да изместват погледа 
си, когато си представят пространствени конфигурации [23]. Диксън и колеги изследват ролята на 
действието и откриват, че физическите действия имат влияние върху формирането на понятия, например 
хората, които извършват повече действия, свързани с редуване, има по-голяма вероятност да 
генерализират понятието „редуване” [4; 5]. Ванков и Кокинов (2009) провеждат поведенчески експеримент 
и компютърна симулация, в които се опитват да намерят доказателства за това, че разбирането на 
релациите е поне отчасти представено чрез телесността. Резултатите показват, че активирането на понятия 
на функционални релации между обекти активира също и моторните репрезентации, свързани с 
манипулациите, обозначени от тези релации. Компютърната симулация доказва, че тази интерпретация е 
правдоподобна и показва как репрезентациите на релациите са свързани с физическите действия. В друго 
подобно изследване, Кокинов и колеги [15] изследват влиянието на физическото подреждане на обекти в 
абстрактни ментални операции като съпоставянето по аналогия. Те твърдят, че когато се решава проблем 
по аналогия, хората правят ментална пространствена транформация – те пространствено подреждат 
обектите, които трябва да се съпоставят по време на правенето на аналогията. Резултатите показват, че 
предизвиканите очни движения, заедно с пространствената ориентация, повлияват на способността за 
съпоставяне по аналогия и Кокинов и колеги твърдят, че съпоставянето е поне отчасти репрезентирано 
чрез телесни елементи, каквито са очните движения. 

Друго изследване, което проверява ролята на движението при разпознаването на обекти от деца и е 
свързано с идеята на настоящия експеримент, е на Линда Смит [26]. Тя допуска, че действието има 
основна роля при разпознаването на непознати обекти от деца на възраст 1-3 години. В експеримента на 
децата им показват 2 различни по форма обекта, наречени с несъществуваща дума („a wug”). В едното 
условие инструкцията е детето да извършва хоризонтално или вертикално движение с тях. В теста са 
показани вертикално и хоризонтално разтеглен обект и участниците са попитани кой от тях е „a wug”. 
Резултатите показват, че деца на 30 месеца избират хоризонтално разтегления тестов обект, когато са 
движили първоначалния обект по хоризонтала и вертикално разтегления, когато движението се е 
извършвало по вертикала. Във второто условие децата само наблюдават как експериментаторът движи 
първоначалния обект по хоризонтала или вертикала. Тук не се отчитат систематични отговори, което 
показва, че само наблюдението на действието, извършено от експериментатора, не е достатъчно условие 
да бъде избран хоризонтално/вертикално разтегления по форма обект, в зависимост от движението, 
извършено с него. Резултатите от този експеримент показват, че физическото действие има силно влияние 
при формирането на понятия за непознати обекти от деца на 2-годишна възраст. В наши предишни 
изследвания [20] са открити доказателства, че физическото действие „дърпане“ може да служи като 
репрезентация на релацията „по-силен от“ в задача за съпоставяне на транзитивни релации. 

Като обобщение на резултатите от предишни изследвания можем да кажем, че има доказателства, 
които подкрепят теорията за телесността в знанието на възрастните. Отчасти такива доказателства могат 
да бъдат открити и при изследванията на деца – физическото действие има фундаментална роля при 
разпознаването на обекти от 2 годишни деца. Нашето желание е да проверим дали физическият тренинг 
ще има по-голям ефект в сравнение със сензорната активност при съпоставянето на релации от малки деца 
на 4 годишна възраст. 

 
Експеримент 
Целта на нашия експеримент е да изследва дали физическия трениг със сериация ще подобри 

способността на децата да съпоставят транзитивни релации. Използваме задача много подобна на тази на 
Ратерман и Гентнер (1991). На децата се представят шест еднакви по идентичност обекти, разделени на 
две съвкупности от по три обекта – една за детето и една за експериментатора. Експериментаторът избира 
един от своите обекта и задачата на детето е да избере обекта със същия релативен размер от собствената 
си съвкупност. 

Защо тренинг със сериация? Направихме някои предположения за евентуалния механизъм, който 
децата използват при решаване на задачата за съпоставяне на релации. Една възможност, според нас, е те 
да правят групиране по двойки. Когато на дете бъдат представени 6 обекта, разпределени в две 
съвкупности от по 3 обекта, то изгражда ментален модел, в който пространствено групира три двойки от 
обекти, съпоставени един към друг. Или с други думи, детето групира най-малкия обект от своята 
съвкупност с най-малкия от съвкупността на експериментатора, средния от едната съвкупност със средния 
от другата и накрая прави същото и с най-големите обекти. При така формирания ментален модел от три 
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Фигура 1.Пример за задача от пред-
теста и теста, където се виждат двете 

съвкупности от животни – на 
експериментатора и на детето 

двойки на детето ще му бъде много лесно да отговори кой обект от неговата съвкупност е същият като 
този, избран от експериментатора – обектът, който е от същата двойка. Друга възможна спекулация е 
изграждането на пространствен ментален модел от цялата съвкупност от шест обекта, в който модел 
обектите се подреждат линейно, като се започва от най-големия към най-малкия, подредени отляво 
надясно. Тази идея е представена от Трабасо и колеги. Анализите на Трабасо и Райли [29] допускат, че 
децата между 4 и 10 годишна възраст, както и умствено изостанали юноши и възрастни, изграждат 
линейна подредба от обекти, която използват, за да направят заключение за релациите между тези обекти. 
Техните открития предполагат, че сериацията или способността за линейно подреждане на серии от обекти 
по дадена дименсия, е определящо умение при правенето на транзитивни заключения. Ако детето не може 
да изгради подобен линеен модел, то тогава не би могло да запомни и релациите между двойките обекти 
от съвкупността. Идеята, че сериацията е необходима предпоставка за правенето на транзитивни 
разсъждения, е въведена още от Пиаже. Знанието за асиметрични релации традиционно се оценява чрез 
сериацията. Трябва да се отбележи, че способността да се организират серии по дименсията големина е 
налице на възраст около 7 години, сериацията на база тегло на 9 години, а на база обем на възраст 11 
години. Същата последователност важи и за транзитивността: на 9 години децата могат да заключат, че 
A>C, ако A>B и B>C по отношение на теглото; на 11 години могат да направят същото заключение за 
обема. 

Настоящото изследване включва 5 дневен тренинг със сериация. В едната група тренинга 
представлява физическо изграждане на серии от различни обекти, по вид и дименсия. Във втората група 
това подреждане се прави от експериментатора, а децата само наблюдават, без да извършват физическо 
действие. Контролната група е включена, за да се измери има ли главен ефект на тренинга в двете условия. 

Хипотеза 
Хипотезата на изследването е, че 4 годишните деца ще се справят значимо по-добре със 

съпоставянето на транзитивни релации, когато са тренирани физически със сериация, в сравнение с деца, 
които само са наблюдавали как експериментатора изгражда серии от обекти. С други думи ние допускаме, 
че ще има ефект не просто на тренинга, а ефект на физическия тренинг. 

Дизайн 
Дизайнът на експеримента е смесен. Вътреиндивидният фактор има две нива на променливата – 

пред-тест и тест. Междугруповият фактор е вида на тренинга и има три нива – без тренинг, тренинг с 
наблюдение и физически тренинг. 

• Контролно условие – две измервания – пред-тест и тест (с идентична инструкция, описана в 
секция Процедура), които включват пет задачи. 

• Условие с наблюдение – пред-тест и тест с пет задачи. Тренингът със сериация се провежда 
между двете изследвания – 5-дена по 45 минути всеки ден в самостоятелна сесия за всяко дете. Детето 
наблюдава как експериментатора подрежда различни съвкупности от обекти (инструкция е описана в 
секция Процедура). 

• Условие с физически тренинг – пред-тест и тест с пет задачи. Тренингът със сериация е същият, 
като в предното условие, но тук детето само подрежда различни съвкупности от обекти, а не просто 
наблюдава (инструкция е описана в секция Процедура). 

Зависимата променлива е броят на верните отговори, 
основани на подобието на релациите. 

Стимули 
В пред-теста и теста във всеки опит се използва различна 

съвкупност от 6 идентични по вид животни – 6 лисици, 6 мечки, 
6 бухала и т.н. Три от животните формират съвкупността на 
експериментатора и три на детето. Във всяка съвкупност има 
голямо, средно и малко животно, които имат различен 
абсолютен размер в съвкупността на експериментатора и 
детето. Един от обектите от съвкупността на детето има 
еднакъв абсолютен размер с един от обектите от съвкупността 
на ексеприментатора (фиг.1). Различните съвкупности от 
животни са с различен размер и пространствена позиция във 
всяка задача. 

Задачите представлява пет опита за съпоставяне на транзитивни релации подбрани така, че 
отговарят на определени критерии: 1) различна пространствена конфигурация от стимули във всяка 
задача; 2) пространствената позиция на правилния отговора и на обекта с еднакъв абсолютен размер е 
рандомизирана в различните задачи. 

В тренинга на децата се представят 8 съвкупности от различни животни, пет различни по размер 
кукли, 5 различни по размер топки и кубчета, 4 чаши с различно количество вода, 4 картинки на парчета 
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пица (½ пица, ¾ пица, ¼ пица и цяла пица), 5 различни по цвят флумастери и 5 различни по дължина 
пръчки (Фиг.2). 

  
Фигура 2. Пример от тренингов опит: а) подредба на флумастери по цвят в условието с физически 
тренинг; б) серии от животни по размер, наредени от експериментатора в условието с наблюдение 

 
Процедура 
Във всеки опит от пред-теста и теста детето вижда две триади от животни, подредени на случаен 

принцип (не винаги последователно нарастващи или намаляващи). Експериментаторът скрива карта под 
едно животно от своята съвкупност и казва на детето, че може да открие своята карта „на същото място“ в 
своята триада. Верният отговор винаги се намира на мястото, отговарящо на структурното подобие, т.е. за 
да отговори правилно детето трябва да избере обекта със същия релативен размер (голям, среден, малък) 
от своята съвкупност, а не със същия абсолютен размер или същата пространствена позиция. Всяко дете 
участва в индивидуална експериментална сесия. 

Задачите на пред-теста и теста са абсолютно идентични и инструкцията за тях е следната: 
„ Сега ще играем на една игра за скриване и намиране на карти. Аз имам три бухала и ти имаш 

три бухала. Ето виж, от моите бухали този бухал е по-силен от този бухал (голям и среден). А от 
твоите 2 бухала (голям и среден) кой е по-силен? А от тези 2 мои бухали (среден и малък), този е по-
силен от този. А от тези два твои бухали (среден и малък) кой е по-силният? Затвори си очите, за да 
скрия карта под някой от твоите бухали. Аз ще скрия моята карта под този бухал, къде е скрита 
твоята карта?“ 

Тренингът включва сесии по 45 минути на ден в продължение на 5 дни, където детето трябва да 
подреди различни съвкупности от стимули по ординална скала. Има различни димесии във всяка серия – 
дименсия „големина“, „дължина” и т.н. В условието с наблюдение се провежда същия тренинг, но 
разликата е, че подреждането се осъществява от експериментатора и детето не участва в процеса, а само 
наблюдава. 

 
Участници 
Четиридест и шест деца участват в изследването; средната им възраст е 4 години и 4 месеца, в 

диапазона от 4 до 5 години. Осемнадесет деца участват в контролното условие, 18 – в експериментално 
условие с наблюдение, 19 – в експериментално условие с физически тренинг. 

 
Резултати 
Данните са обработени чрез дисперсионен анализ по метода ANOVA. Използван е Repeated 

measures, тъй като има две измервания за всяко дете. Описателните статистики са показани в таблица 1. 

Таблица 1. Описателни статистики за трите групи в двете измервания 

Група Брой Средна стойност Ст. отклонение 
Пред-тест 
Контролна 
С наблюдение 
Физически тренинг 

 
18 
18 
19 

 
1,94 
1,61 
1,32 

 
0,938 
0,979 
0,946 

Тест 
Контролна 
С наблюдение 
Физически тренинг 

 
18 
18 
19 

 
1,72 
2,44 
2,32 

 
1,406 
1,149 
1,493 
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Фигура 3. Сравнение между резултатите на трите групи в двете измервания. 

Има главен ефект на манипулацията, т.е. на вътреиндивидния фактор (F(1,52)=5,510, p=0.023) 

Резултатите показват, че има главен ефект на тренинга и има подобряване на резултатите на децата 
в теста (F(1,52)=5,510, p=0.023) (фиг.3), но няма ефект на междугруповия фактор, т.е. няма влияние на 
групата или ефект на различния вид тренинг (F(1,52)= ,382; p= .685). При по-задълбочен анализ става ясно, 
че ефектът на тренинга се дължи основно на повишението на резултатите в групата с физическия тренинг. 
Сравнение на резултатите между пред-теста и теста на тази група показва, че разликата е значима 
(T(18)=2,276; p=0,035), което означава, че децата са се справили със задачите много по-добре след 
провеждането на физическия тренинг със сериация. Сравнението между пред-теста и теста на другите 
групи не показва статистически значима разлика (за контролната група Т(17)=0,697; р=0,495; за групата с 
наблюдение Т(17)=2,012; р=0,60). От друга страна, обаче, се оказва, че няма интеракция между тренинга и 
вида на групата (F(2,52)=2,785; p=0,071), което означава, че няма връзка между вида на тренинга и 
подобрението на резултатите във фазата на теста, т.е. тренингът сам по себе си има ефект, независимо 
дали е физически или с наблюдение. 

При сравнението на баловете от пред-теста и теста на отделните групи спрямо нивото на шанса, 
анализите показват, че статистически значими разлики има само при сравнението на бала от теста на 
групата с наблюдение и шанса (2,44 към 1,66 Т(17)=2,896; р=0,010), има повишение на резултатите в теста 
на групата с наблюдение, но тя не е статистически значима (Т(18)=1,915; р=0,072). 

 
Дискусия 
Анализът на резултатите ясно показва, че има главен ефект на тренинга, т.е. има подобряване на 

представянето на децата в различните експериментални фази – пред-тест и тест. Това означава, че 
тренингът със сериация подобрява способността на децата да съпоставят транзитивни релации. 
Резултатите не показват подобряване в контролната група, даже напротив, техните резултати спадат, 
макар и не статистически значимо. Нашата хипотеза, обаче, че физическият тренинг ще има по-голям 
ефект от сензорния тренинг, не се потвърждава. Става ясно, че даже наблюдаването на тази операция е 
достатъчно, за да доведе до повишение на резултатите, макар и малко над маргинално значимата разлика 
(предполагаме, че при събирането на повече деца, тази разлика ще стане значима). Възможно обяснение за 
получените данни може да се крие в това, че сензорната активация при наблюдението на изграждането на 
серии от обекти е достатъчна за активирането на знанието нужно за съпоставянето на релации. Тези 
релации не са напълно непознати за малките деца и само наблюдението може би е достатъчно, за да 
активира вече наличното понятие и да предизвика симулация на движението, без да е необходимо 
неговото физическо извършване от самото дете. От друга страна децата в условието с наблюдение 
всъщност извършват някакво физическо движение при посочването на най-големия или най-малкия обект 
от подредената от експериментатора серия. Необходими са бъдещи изследвания, в които да се включи 
условие без никакво движение, за да покажат дали наистина физическия тренинг е фундаментален за 
научаването на нови релации или сензорната стимулация има достатъчно силен ефект сама по себе си. 
Изводът, който можем да направим към момента, е че тренингът със сериация подобрява уменията на 
децата да съпоставят транзитивни релации за размер и теоретичните допускания на Трабасо и Райли за 
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създаването на ментален линеен модел и на Пиаже за сериацията като предпоставка за разбирането на 
транзитивността, могат да намерят някаква подкрепа в нашите емпирични данни. 
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ВЪЗРАСТОВА ДИНАМИКА НА КРЕАТИВНОСТТА 

 
ЕЛИАНА ПЕНЧЕВА 

доц., д-р, Институт за изследване на населението и човека – БАН 
 

Резюме: Направен е опит да се очертае възрастовият патерн на креативността. За целта е използван 
Индексът за креативност на Майерс-Бригс индикатора за психологичен тип (CI – MBTI). В изследването 
участват 693 лица на възраст от 15 до 55 г. (358 мъже и 335 жени), разпределени в следните 5 групи: 15 – 17 
г.;18 – 25 г.; 26 – 35г.; 36 – 45 г. и 46 – 55 г. Установява се възрастова динамика на Индекса за креативност (F = 
25.45; P = .000). С най-високи стойности се отличават юношите (15 – 17 г.). Наблюдава се понижаване на 
равнището на креативност при сравнението между първа (15 – 17 г.) , втора група (18 – 25 г), и трета група (26 
– 35 г.), последвано от повишаване в диапазона 36-45 г. и спад при последния възрастов период. Отсъствието на 
статистически значими разлики между трите последни групи позволява интервалът от 26 до 55 години да се 
определи като период на стабилизация на креативния потенциал. Подобни траектории бележат и промените 
при мъжете (F = 17.2; P = .000) и при жените (F = 10.1; P = .000), като всяка от тях се характеризира и със 
собствена специфика. Получените резултатите извеждат развитийната крива на креативността от 
юношеството до зрялата възраст и са пряко обвързани с практиката на образованието през целия живот. 

 
Abstract: A trial was made to outline the creativity developmental pattern, using the MBTI Creativity Index (CI – MBTI) for 
that purpose. The study included 693 participants (358 males и 335 females), ranging in age from 15 to 55, divided into 5 
groups: age 15 – 17, age 18 – 25, age 26 – 35, age 46 – 55. Age dynamics of Creativity Index was established (F = 25.45; P = 
.000). The adolescents (15 – 17 aged) were distinguished by the highest values. Decrease of the creativity level was observed 
comparing the first (15 – 17 aged), the second (18 – 25 aged) and the third ( 26 – 35 aged) groups, followed by an increase 
in the age range 36 – 45 and a drop in the last age period. The absence of statistically significant differences between the 
three last groups allowed the range between 26 – 55 ages to be defined as a period of creativity potential stabilization. 
Similar trajectories marked the changes in male (F = 17.2; P = .000) and female (F = 10.1; P = .000) groups, as any of them 
was characterized by its own specificity. The results enable one to derive the creativity developmental curve within the 
adolescence – middle adulthood range and are directly related to the longlife educational practice. 

 
Въведение 
 

Инвестициите в нематериалните ценности човешки и социален капитал се определят като най-
ценни за 21 век [16], а творческото мислене, разбирано като способност да се генерират оригинални идеи и 
да се решават проблеми, подходящи за дадения контекст, се приема като ключова компетентност и 
основен икономически източник [3, 4, 9]. Във връзка с това темата за същността на креативния потенциал 
и механизмите на неговото развитие става особено актуална. Както е известно, в психологията 
съществуват множество дефиниции на креативността. Единодушно е мнението, че тя включва нещо 
оригинално (ново, необикновено, новост, неочаквано) и също така ценно (полезно, добро, адаптивно, 
подходящо) [8]. Обобщавайки редица определения за този конструкт, Чунг извежда следната кратка 
формулировка: способността да се предлагат нови перспективи, да се генерират нови и смислени идеи, да 
се повдигат нови въпроси и да се стига до решения на зле дефинирани проблеми [4]. 

Макар че в много публикации се подчертава значението на личността при създаването на 
иновации, повечето експлицитни дефиниции на креативността са центрирани върху самия продукт. 
Ограничен брой автори отразяват връзката между личността и творчеството като Mumford and Gustafson, 
1988, цит. по [3]. Някои от тях разглеждат креативността като важна личностна черта [13]. Други 
квалифицират индивидуалните различия като корелат на креативността [3]. Има и автори, напр., Feist, 
1998, цит. по [3], които допускат съществуването на креативно-ориентирана личност. Широко 
разпространено е мнението, че Отвореността към опита от модела на Голямата петорка е съществена 
предпоставка за творчеството [5]. Според други автори четирите личностни черти от този модел – 
Екстраверсия, Съзнателност, Добронамереност и Отвореност към опита могат в различна степен да 
подпомогнат неговото развитие[3]. Доста сходни, макар и построени върху друга изследователска 
традиция, са и изследванията на Гъф с Креативния индекс на МВТІ (Myers-Briggs Type Indicator), които 
показват, че съответно на теорията на Майерс и Бригс за личностните типове, креативните индивиди се 
отличават по-скоро с тенденция към Интуиция, Възприемане Екстраверсия и Мислене, отколкото към 
Усещане, Разсъждение, Интроверсия и Чувстване [14]. 

 Както посочва Стърнбърг [12], креативността е динамична, варира между изследванията или 
дисциплините поради своята разнообразна и многоаспектна природа и зависи от сферата, в която се 
проявява. Според него тя е свързана с интелигентността, познанията, стиловете на мислене, личността, 
мотивацията и средата, изразени във формула по следния начин: 

 C = f (I, K, TS, P, M, E), 
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където C e (Сreativity)креативност, I – (Intelligence) интелигентност, K – (Knowledge) познание, , 
TS – (Thinking Styles) стилове на мислене, P – (Personality}личност , M – (Motivation) мотивация , E – 
(Environment) среда. 

Тази обяснителна схема може да се приложи успешно и към някои кроскултурни съпоставки при 
изучаването на този конструкт. Така например, Чунг цитира сравнителни изследвания, според които 
китайските студенти са по-слабо креативни от американските [4]. Авторът интерпретира тези резултати в 
перспективата независимост – зависимост на Западно-Източните общества, както и в перспективата 
очаквани индивидуалистични тенденции на американските студенти и съответно очаквани 
колективистични тенденции на китайските студенти. Подобна линия на разсъждения е подходяща за 
тълкуване и на различните резултати, които се получават при изследвания с Креативния индекс на МВТІ 
върху американска и българска популация. Средният бал по индекса при българската извадка показва по-
ниски стойности от средния бал, изчислен за базата данни на МВТІ [1; 10]. 

Данните за половите различия при креативността, измерена със същия инструмент, също не са 
еднозначни. Изследванията върху базата данни на МВТІ не регистрират джендър различия по този 
показател [11], докато български и финландски изследвания показват статистически значими различия 
между двата пола в полза на жените [1; 6]. 

Специално внимание заслужава констатацията, че за да се осигурят стимулиращи условия за 
социализация и образование, а и за да се улесни анализът на творческия процес, е важно да се научи 
повече именно за развитието на креативността и нейните промени през жизнения цикъл [15] . Тази 
проблематика се застъпва най-слабо в литературата и в същото време се интерпретира доста 
противоречиво. Най-популярна е тезата, че креативността бележи спад с възрастта, който се обяснява с 
намалена скорост на процесите на обработването на информация, по-ниско ниво на комплексност и 
понижена готовност за рисковани оригинални решения. Като контрапункт на тази теза Ърбън цитира 
резултатите от скандинавско изследване, в което се установяват няколко стадия на креативност във 
възрастта от 8 до 61 г. Идентифицирани са 2 цикъла на креативна продуктивност – през 30-те и през 50-те 
години [15]. В по-друга плоскост са резултатите от едно българско проучване, извършено с Креативния 
индекс по МВТІ, при което не се установяват възрастови промени [1]. 

Тези разнопосочни резултати провокираха идеята да се потърсят допълнителни доказателства за 
развитийния патерн на креативността върху по-широка българска извадка. 

 
Цел на изследването: 
 
Да се проследят възрастовите промени в креативния потенциал на лица в диапазона от 15 до 55 годишна 
възраст. 
 
Задачи: 

1. Да се идентифицира Креативният индекс по МВТІ на целия изследван контингент. 
2.  Да се съпоставят равнищата на креативност между различните възрастови групи. 
3. Да се сравнят нивата на творческия потенциал на мъжете и жените. 
4. Да се определи възрастовата динамика на креативността при мъжете и жените. 
 

Хипотези: 
• Ще се наблюдава низходяща крива на Креативния индекс с напредването на възрастта 
• Жените ще се отличават с по-високо равнище на креативност от мъжете 
• Ще се установят специфични джендър различия във възрастовите промени на креативността. 

 
Методология 
 
Участници в изследването 

 Бяха изследвани 618 души на възраст от 15 до 55 г., от тях мъже 358; жени 335, разпределени в 5 
възрастови категории. Първа група обхваща периода на юношеството (15 – 17 г.) и включва 155 
участници. Втора група включва 155 души на възраст 18 – 25 г. – период, който се определя в 
съвременната литература като възникваща зрелост (emerging adulthood) [2; 11].Третата група обхваща 
следващия десетгодишен интервал 26 – 35г. и се състои от 123 души. На същия принцип (десетгодишен 
интервал) са обособени и другите две групи – четвъртата обхваща възрастовия период 36 – 45 г. и включва 
142 души, а петата – периода 46 – 55 г. и се състои от 118 души. 
 
Метод 

Креативният индекс на Индикатора на Майерс-Бригс за психологичен тип (MBTI – CI), 
който е изведен въз основа на следното уравнение: MBTI-CI = 3SN (Усещане-Интуиция) + JP 
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(Разсъждение-Възприятие) – EI (Екстраверсия-Интроверсия) – .5TF (Мислене-Чувстване). Инструментът е 
разработен от Харисън Гъф в Института за личностно оценяване и изследвания (Institute for Personality 
Assessment and Research – IPAR). Извадките са подбирани чрез номинирането на креативни хора в 
креативни области от техни колеги (музиканти, артисти, учени, архитекти, писатели), както и чрез 
оценяване от сътрудници на института [7]. Потенциалната редица на бала по индекса е от негативен 84.5 
до позитивен 547.5 за най-високо креативните индивиди. Гъф смята, че по-малко вероятно е индивиди с 
бал на креативния индекс по-нисък от 250 да демонстрират ярък креативен талант, докато е много 
вероятно индивидите с бал над 350 да покажат ярка креативност. Средният бал, измерен за извадка лица, 
които не са оценени като креативни, от базата данни на МВТІ (съдържаща 50000 жени и 39000 мъже) е 
235.5, съответно 239 за мъже и 233 за жени [10] . 
 
Резултати и обсъждане 

Данните от проучването бяха обработени с Еднофакторен дисперсионен анализ – ANOVA. 
Описателната статистика е представена на табл. 1. 

Таблица 1. Средни стойности и стандартни отклонения в зависимост от пола и възрастта 

Пол 
Възраст 

Мъже Жени Общо 

N  M  SD N M SD  N M SD 
15 – 17 г. ( І гр.) 85 266.3 73.0 70 269.9 76.5 155 267.9 74.4 
18 – 25 г. (ІІ гр.) 47 233.3 83.6 108 228.0 92.2 155 229.6 89.4 
26 – 35 г. (ІІІ гр.) 82 185.7 77.0 41 216.1 93.9 123 195.8 83.9 
36 – 45 г. (ІV гр.) 95 192.5 78.9 47 226.5 88.0  142 203.8 83.3 
46 – 55 г. (V гр.) 49 174.6 88.8 69 177.7 79.8 118 176.4 83.3 

Средната стойност на Индекса за креативност за цялата извадка е 217,8, което е по-нисък резултат 
от посочения за американската извадка, както и от резултата при по-раншно българско изследване върху 
извадка с по-малък обем [1]. Този любопитен факт дава основание за по-задълбочено кроскултурно 
изследване с цел намирането на подходящ обяснителен механизъм в посока на цитираната по-горе теза на 
Чунг [4]. 

Според получените резултати се наблюдава нелинейна възрастова динамика в креативния 
потенциал (F = 25.4; P = .000) на изследваната извадка (фиг. 1). С най-висок креативен индекс са най-
младите участници в изследването – групата на 15 – 17 г. възраст. Те превъзхождат в това отношение 
другите четири групи. Следователно, с напредването на възрастта в диапазона 15 – 55 г. се наблюдава спад 
на Креативния индекс. Втората група (18 – 25 г.) показва по-добри резултати от третата (26 – 35г) и петата 
(46 – 55 г.). Заслужава внимание отсъствието на значимо различие между втора и четвърта група, което 
разкрива възходяща тенденция на творческия потенциал при участниците след 36-та годишна възраст. 
Заедно с това обаче не се наблюдават различия между трета, четвърта и пета група, което означава, че 
посоченото повишение на креативния индекс при участниците на възраст 36 – 45 г., не ги отличава 
съществено от по-младата и от по-възрастната група. Този факт позволява единствено интерпретацията, че 
след спада на креативността в диапазона от 15 до 25 г., настъпва стабилизация в равнището на изследвания 
показател. 

 
Фигура 1. Възрастови промени в Креативния индекс на целия изследван контингент 
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Разкриват се значими различия между жените и мъжете (F=3.9; P = .048), като жените показват по-
високи показатели по равнището на креативност. Този резултат съответства на аналогична тенденция и 
при други проучвания у нас и в чужбина, както вече беше подчертано [ 1; 6]. 

 
Фигура 2. Възрастови промени в Креативния индекс на изследваните мъже 

На фона на доминиращата низходяща тенденция в равнището на креативността при изследваните 
мъже кривата на възрастовите изменения следва по-различна логика (фиг.2.). Първата група превишава 
съществено 3, 4 и 5 група (F = 17.23, P = .000), но между първа и втора група не се установяват 
статистически значими различия, което отразява стабилизация в равнището на конструкта през тези два 
интервала. Следователно може да се заключи, че възрастовият диапазон 15 – 25 г. при момчетата се 
характеризира с най-високо равнище на креативност. Останалите резултати повтарят тенденциите, 
установени при целия контингент: втората група има значимо по-висок творчески потенциал от трета и 
пета група; между втора и четвърта група не се наблюдават статистически достоверни различия, както и 
между трета, четвърта и пета група. Това означава, че между втора (18 – 25 г.) и трета група (26 – 35 г.) 
настъпва понижаване на креативността. Наблюдаваният възход при четвъртата група (36 – 45г.) не е 
достатъчен, за да я отличи значимо от предходната и от по-възрастната група – тенденция, която може да 
бъде определена като стабилизация. 

 
Фигура 3. Възрастови промени в Креативния индекс на изследваните жени 

Определена специфика се наблюдава и във възрастовите изменения на изследваното явление при 
жените (фиг.3). И при тях се очертава низходяща тенденция от най-младата към най-възрастната група. 
Кривата на Креативния индекс показва, че най-младите представителки на изследвания контингент 
превъзхождат 2, 3 и 5 група (F =10.1; P = .000), но не се отличават съществено от четвъртата. Следователно 
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при жените настъпва спад в креативността още след 18 г. възраст. Втората група превъзхожда само петата, 
което означава, че е налице стабилизация между втора и трета група, т.е. в диапазона 18 – 35 години. При 
четвъртата група настъпва повишаване на равнището на креативността, но и в този случай то не достига 
стойности, които да го разграничат съществено от третата и петата група, т.е. налице е тенденция към 
стабилизация и в диапазона 36 – 55 г. 
 
Заключение 

Предлаганото изследване представлява опит да се очертае развитийният патерн на креативността 
в широк диапазон, който включва юношество (15 – 17г.), периода на „възникващата зрелост”, ранната и 
средната зрелост. Бяха установени значими ефекти на възрастта върху творческия потенциал на 
участниците. Отбелязва се нелинейна динамика на Креативния индекс с напредване на възрастта, която 
започва с низходяща тенденция във възрастта между 15 – 17, 18 – 25 и 26 -35, следва период на 
повишаване (36 – 45 г.) и отново спад във възрастта 46 – 55г. Възходящата тенденция в периода 36-45 г. 
обаче не достига степен, която може да разграничи отчетливо този период от по-младата и по-възрастната 
група, което ни дава основание да обобщим, че се очертава период на стабилизация на изследвания 
конструкт в широкия интервал 36 – 55 г. възраст. Най-голям размер на възрастовия ефект се наблюдава 
при сравняването на двете крайни групи – най-младите и най-възрастните участници. 

На фона на доминиращата низходяща тенденция и периодът на стабилизация във възрастта 36 – 55 
г. се отбелязва и определена джендър специфика в развитийния патерн на креативността. При мъжете тя се 
изразяват в това, че не се наблюдават различия между лицата на възраст 15 – 17г. и 18 – 25 г., което 
позволява извода, че диапазонът 15 – 25 г. се отличава с най -високо равнище на креативния потенциал 
при мъжете. 

При жените спадът на креативността започва още при втората група, а разликата между най-
младите участници в изследването и участниците на 36 – 45 г. възраст не е съществена, което означава, че 
повишението при четвъртата група е забележимо, но въпреки това не е достатъчно, за да отличи тази група 
от предходната и следващата по възраст, което повтаря характерната за целия контингент тенденция. 

Изследваната извадка като цяло се характеризира с по-ниски стойности на креативност в 
сравнение с по-ранни български и чужди изследвания, а жените показват по-висок творчески капацитет от 
мъжете, което, както беше посочено, кореспондира с установена от други автори зависимост [6]. 

Получените резултати допринасят за разширяване на теоретичната рамка на креативността и 
оказват пряко въздействие в полето на образованието през целия живот. Те могат да подпомогнат 
създаването на специализирани програми за повишаване на креативния потенциал на хората и създаването 
на условия за активно стареене, съобразени с възрастовата динамика и половите особености. По-
задълбоченото осмисляне на механизмите и развитието на този феномен предполага бъдещите проучвания 
да се насочат към конкретните проявления на креативното изпълнение в специфични сфери, както и към 
провеждането на лонгитюдни изследвания за целия жизнен цикъл. 
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КОИ УЧЕНИЦИ ПОСЕЩАВАТ КАБИНЕТА НА ПСИХОЛОГА 
СЛЕД МАСОВО СКРИНИНГОВО ИЗСЛЕДВАНЕ В УЧИЛИЩЕ? 

 
ТАТЯНА ПРЕДОВА 

МОМН 
 

Резюме: Скрининговите изследвания в училище са икономичен и ефективен метод за идентификация на 
децата с проблеми в психосоциалната адаптация. Въпросът, предмет на емпирично проучване в представения 
доклад, е: кои ученици инициативно проявяват интерес към резултатите от изследването и дали 
доброволното посещение при психолога не е функция и от равнището на емоционални и поведенчески 
проблеми. Резултатите се анализират в контекста на проучване, осъществено на два етапа: на първия 158 
юноши на възраст между 14 и 17 години от 9, 10 и 11 клас, попълват в клас Скала за индиректна оценка на 
употреба на психоактивни вещества (с три компонента: асоциални прояви/девиантен контекст, нагласи към 
дрогата и отчуждение от родителите/неблагополучия) (Калчев, 2008); на втория – 51 от тях, посетили 
доброволно кабинета на психолога, отговорят на съкратен вариант на скали от самоописателната част на 
Поведенческата система за оценка на деца за юношеска възраст (BASC, Reynolds & Kamphaus, 1992; Калчев, 
2008), като за тези лица са получени и рейтингови оценки от класните ръководители за проблеми на 
поведението. Данните позволяват да се уточни „профилът” на учениците, потърсили обратна информация 
за личните си резултати и се дискутират в рамките на въпроса „Дали посещението при психолога, след 
масово изследване в училище „етикетира” детето като имащо „психични проблеми”или се възприема като 
естествен за възрастта стремеж към самопознание. 

 
Abstract: School screening is an economical and effective method for identifying children with psycho-social adaptation 
problems. The question in the presented report, based on empiric research, is: which pupils display interest in the research 
results on their initiative, and with regard to this – whether a voluntary visit to the psychologist is not a function of the 
level of emotional and behavior problems as well. The results have been analyzed in the context of a research carried out 
in two stages: at the first stage 158 teenagers aged between 14 and 17, i.e. 9, 10 and 11class, completed at school the 
Subtle Drug Using Scale for Adolescents (Kalchev, 2008) with three components: (1) Antisocial (breaking norms) 
behavior/Association with deviant peers; (2) Alienation from parents, (Kalchev, 2008) and (3) Positive drug attitudes; at the 
second stage – 51 of them, who had willingly visited the psychologist’s consulting office, answered a short version of the 
self-descriptive part of selected scales from the Behavior Assessment System for Children, Self-Report of Personality – 
Adolescent (Reynolds & Kamphaus, 1992; Kalchev, 2008). Rating assessments regarding behavior problems of these 
pupils have been obtained from their class teachers as well. The data allows to be specified the “profile” of the pupils that 
have sought feedback information concerning personal results and are discussed within the framework of the question:” 
Whether the visit to a psychologist, after a mass school research labeled the child as a “having psychological problems” or 
is it perceived as age natural aspiration for self-knowledge. 

 
ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА 
Скрининговите изследвания в училище са икономичен и ефективен метод за идентификация на 

децата с проблеми в психосоциалната адаптация. Те са подходящи за масови проучвания в училище като 
начин за ранна идетификация на потенциални проблеми и превенция. В рамките на кратък период от 
време (до един учебен час) може да се даде начална оценка на проблем в условия на групово изследване 
и в широк възрастов диапазон. Съществуват много проблеми в развитието, които сериозно разстройват 
взаимоотношенията, ученето и всекидневното функциониране, когато те не са съпроводени от 
поведенчески проблеми (агресия, деструктивно повяедение), в много случаи остават недиагностицирани. 
В този смисъл масовите скринингови проучвания, провеждани явно или анонимно – с вписване на личен 
код, са една възможност да се достигне до "проблемното дете". 

Един от важните условия за ефективна интервенция на следващия етап е доброволното посещение 
на кабинета на психолога. Инициираната от детето среша с психолога (когато то идва по „свое желание”) 
е предпоставка за установяване на взаимоотношения, коопериране, по-ефективна интервенция и 
ангажираност на детето с желан резултат от консултирането. 

В тази връзка възниква въпросът кои лица биха дошли по свое желание при училищния психолог 
след скрининг в училище. Могат да се допуснат следните две основни предположения, : 

(1) Както и в живота – това ще бъдат предимно ученици с проблеми. Също както и в живота много 
ще страдат „мълчаливо”, т.е. въпреки наличието на проблеми, много няма да потърсят помощ. В 
юношеска възраст като период на търсене на себе си, самоопределение, вътрешна несигурност относно 
взимането на решения, за които се разчита и на връстниците, възможността човек да бъде „етикетиран” 
като „психо”, защото ходи на консултация при психолог, създава допълнителни опасения и нежелание за 
контакти. Накратко: според това предположение: малко ученици ще дойдат в кабинета (тъй като по 
принцип хората с проблеми са по-малко, а освен това има и допълнителни условия, които да разколебаят 
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желаещите) и се очаква при тях да е налице по-високо равнище на проблеми, в сравнение с тези, които не 
са проявили интерес. 

(2) От друга страна, юношество е период на самопознание, самоанализ, рефлексия върху мислите, 
преживяваниятя и т.н. и посещението при психолога е проява на естествено любопитство и желание да се 
научи нещо за себе си. Затова, при психолога ще дойдат, за на научат резултатите си немалък брой 
ученици, голяма част от които няма да имат проблеми, т.е. в тази извадка няма да има повече проблеми, в 
сравнение с всички изследвани лица. 

Посоченият проблем се разглежда в контекста на проучване, извършено в реални училищни 
условия при явно изследване, в което да се оцени статуса на изследваните лица от гледна точка на 
употребата на психоактивни вещества и да се направи релация на този проблем с отношението към 
училището, семейството и други личностни характеристики. 

 
МЕТОД. 
Изследвани лица В проучването са обхванати 158 ученици от гимназия в град София: 46 от 9. 

клас, 67 от 10. клас, 45 от 11. Клас (25 момчета, 131 момичета и 2 непосочили (в извадката преобладават 
момичета, вероятно поради профила на гимназията). Средната възраст е X=15,83 години (SD=0,85 

Инструментариум. Използвани са три инструмента: 
(1) Скала за индиректна оценка на употребата на психоактивни вещества [1], която включва 

три компонента (в скоби да дадена надеждността в настоящото изследване): 
• Асоциални прояви/девиантен контекст (11 айтема, α =0,72). Скàлата оценява нарушаване на нормите, 

сприятеляване с връстници със сходни проблеми, импулсивно поведение и отчуждение от 
училището. Нарушаването на нормите включва както „по-леки“ форми, които от гледна точка на 
честотата си на разпространение могат да се определят и като част от юношеската субкултура 
(например бягства от час), така и по-сериозни нарушения – дребни кражби, случаи, когато детето не 
се прибира с дни вкъщи и др., водещи потенциално до неприятности с полицията; 

• Отчуждение от родителите/неблагополучия (9 айтема, α =0,68). Скàлата оценява психична близост с 
родителите, но в нея присъстват и признаци за суицидни мисли, отдръпване, отрицателна житейска 
перспектива, както и някои соматични признаци.; 

• Положителни нагласи към дрогата (8 айтема, α =0,47)1. Скàлата оценява отношението към дрогата, 
към тези, които я използват, причините за употребата ѝ и др. 
Данните за общия показател от скалата за индиректна употреба на дрога (28 айтема) показват 

надеждност от α =0,77. 
(2) Седем скали от Поведенческата система за оценка на децата (Behavior Assessment System 

for Children [BASC], Reynolds & Kamphaus, 1992) съкратен вариант от самоописателната част за 
юношеска възраст [2]. Данни да съкратения вариант са публикувани в [1]. Използвани са следните скали: 

• Нагласи към училището (отчуждение от училището) – 7айтема, α =0,81 Тази скала разглежда общо 
детското мнение за ползата от училището и преживявания комфорт. Скалата корелира силно с тази за 
отношението към учителите. Ниските нива демонстрират удовлетворение и комфорт с училището, а 
високите нива дискомфорт ик отчуждение. 

• Нагласи към учителите – 7 айтема, α =0,76 Скалата измерва индивидуалното възприемане на учителите 
като липса на ангажираност, несправедливо отношение и липса на мотивация да помагат на техните 
ученици. Нагласите по тази скала могат да флуктуират като реакция от неотдавнашен случай на 
конфликта с, или специално съдействие от учител или училищен администратор. Ниските резултати 
индикират, че учителите се ползват с високо уважение от страна на учениците. 

• Търсене на усещания – 13 айтема, α =0,70. Скалата е конструирана в съответствие с концепцията на М. 
Зукерман и оценява потребността от разнообразен, нов, вълнуващ опит, както и желанието за поемане на 
риск за постигането му. Високите стойности са индикатор за ниска търпимост към скуката, енергичност 
и склонност към хазартно, потенциално опасно поведение (в частност употреба и експериментиране с 
алкохол или дрога). 

• Атипичност: обща скала за относително рядко срещани признаци – странно поведение, мислене и 
други, които потенциално могат да са симптом за по-сериозна психопатология като психотични 
разстройства. Резултати са потенциален индикатор за различни проблеми, включително много-високите 
равнища – да се асоциират с разстройства на мисленето, развитие на шизофренни процеси, но също и за 
социално отчуждение, „ексцентричен“ жизнен стил и асоциално поведение. През юношеството високият 

                                                 
1 Стойността е под очакваната, поради ниската съгласуваност на „Сексът е по-приятен от наркотиците (с 
обратен знак).” С останалите, но проблемът обаче е налице само при момичетата (при момчетата α =0,74) 
Обяснението би могло да се потърси в спецификата на въпроса и отговорите на момичетата в условията 
на явно изследване. 
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бал по Атипичност, особено ако се съчетава с висок резултат по Търсене на усещания, е индикатор за 
възможна употреба на алкохол или дрога. 

• Депресия – 9 айтема, α =0,79, оценява традиционните симптоми на депресията, включващи чувствата за 
самотност, тъга и невъзможността да се води жизнерадостен живот, както и чувство за безнадеждност и 
песимизъм. 

• Взаимоотношения с родителите – 7 айтема, α =0,66 Тази скала измерва индивидуалното възприемане 
на съществено, важното в семейството като статус на връзката дете – родител, детското възприемане на 
степента, в която могат да се доверят на родителите, родителката загриженост. Високите стойности по 
тази скала индикират позитивно приспособяване. 

• Самооценка –7 айтема, α =0,90. Скалата оценява удовлетворението от себе си. Високите стойности са 
индикатор за положителна самооценка. Предполагат наличието на добра връзка с връстниците, 
положително усещане за собствена идентичност и определени нива на устойчивост на егото. 

(3) Рейтингова скала за проблемно поведение, попълвана от учителя (9 айтема, α =0,74), за 
оценка на: старание, прилежносх в ученето, мамене, бягства от час, дръзко поведение и негативни 
реакции спрямо учителя, разправи със съучениците, статус в класа, въвличане в неприятности и др. При 
изчисляване на общия показател, според съдържанието си, част от въпросите се прекодират по посока на 
отрицателния полюс. 

 
Процедура: Изследването бе проведено на три етапа. 
(1) През първия учениците от 9, 10 и 11 (произволно избрани класове) попълват скалата за 

индиректна употреба на дрога. Изследването бе проведено в часа на класа. На учениците бе обяснено, че 
участват в проучване на нагласите на хора на тяхната възраст относно различни твърдения за живота и 
взаимоотношенията, провеждано в няколко училища. Помолени бяха да попълнят данните за себе си, 
посочени във въпросника като име, фамилия, клас, навършени години. 

Съобщено им бе, че тези, които се интересуват от получените резултати могат да се информират 
за тях в кабинета на училищния психолог след седем дни от деня на провеждане на изследването. 

(2) Вторият етап включва изследване на лицата, проявили интерес към резултатите си от първото 
проучване – попълване на седемте скали от BASC. Изследването се проведе индивидуално в кабинета на 
училищния психолог. След обсъждането на резултатите от първия етап, учениците са помолени при 
желание да окажат съдействие и попълнят скалите на BASC, без да посочват лични данни за себе си и 
при гаранция за поверителния характер на резултатите. На този етап изследваните лица отговарят и на 
няколко допълнителни въпроса за употребата на психоактивни вещества. 

(3) На третият етап класните ръководители на изследваните класове бяха помолени да попълнят 
рейтинговата скала за проблемно поведение 

Учениците участваха с готовност и желание в изследването. Може да се предположи, че 
продължителен ми стаж като училищен психолог в това училище (от 2001 година) е предпоставка за 
известно препредаване на опита с работа с училищния психолог от едни ученици на други. Освен това 
им бе дадена пълна гаранция за поверителност на резултатите, която е проверена във времето в рамките 
на други проучвания и работа с психолога. В този смисъл те се отнасят на проучванията от такъв 
характер като вълнуващо събитие, което ще им донесе повече информация за тях в защитена среда. В 
контекста на този ред на мисли най-малките класове (9 клас), участващи в изследването са от 
приблизително две години в това училище и вероятно познават психолога и имат впечатление за него 
извън изследването. 

 
РЕЗУЛТАТИ 
Дескриптивните характеристики (средни стойности и стандартно отклонение) са показани на 

таблица 1. Резултатите се представени в стандартни Т-оценки, изчислени на база та на нормативните 
стойности [1]. 

Таблица 1. Дескриптивни характеристики: МОМЧЕТА в Т-оценки 

Скали Средна стойност 
Стандартно 
отклонение 

Миним. 
 стойност 

Максим. 
стойност 

Асоциални прояви 49,8723 9,28369 34,81 67,63 
Общ 
 показател  

46,5234 10,23563 31,75 77,16 

Отчуждение от 
родителите 

51,4376 11,85520 34,19 72,05 

Нагласи към дрогата 48,2282 8,43646 35,89 59,30 
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МОМИЧЕТА в Т-оценки 

Скали Средна стойност
Стандартно 
отклонение 

Миним. 
 стойност 

Максим. 
стойност 

Асоциални прояви 46,2311 8,20684 32,86 69,98 
Общ  
показател 

47,6041 6,43735 32,36 65,97 

Отчуждение от 
родителите 

46,3445 7,91694 32,77 79,37 

Нагласи към дрогата 46,0060 7,27673 31,11 71,56 

При момичетата е по-силна тенденцията на понижаване на резултатите в условията на явно 
изследване, което може да се припише на тенденцията за дисимулация (позитивно себепредставяне). 
Усвояването на половите стереотипи (доминиращите в обществото представи за предписва-
ното/подходящо за двата пола поведение започва още през ранното детство[3], но процесът е особено 
активен през юношеството. От тази гледна точка юношеството е период на засилен натиск и загриженост 
за съответствието на собственото поведение с доминиращите обществени представи. В този контекст при 
момичетата има по-силно изразена тенденция към представяне в по-социално желана светлина. 

От данните е очевидно също така, че „най-уязвима” в условията на явно изследване е скалата за 
асоциални прояви, което може да се обясни със съдържанието на въпросите. 

Данните за момчетата обаче трябва да се тълкуват предпазливо, тъй като извадка е малка по обем. 
Същевременно, както показват диапазона на максималните стойности, има доста високи резултати 

по проблемни скали, които могат да се разглеждат в посока на изложеното по-горе в текста, че една от 
причините е доверието в психолога. Друга причина може да е и възползването от ситуацията, в която 
любопитство на останалите съученици да научат повече неща за себе си, се явява възможност за 
учениците, които наистина имат проблем да го споделят и получат подкрепа за неговото разрешаване. 

 
Учениците, потърсили обратна информация: характеристики на извадката. 
51 ученика са потърсили обратна информация (32,3%, приблизително една трета от всички 

изследвани лица). Втората извадка е селективна, а не случайна. Учениците сами са проявили интерес към 
резултатите си от първия етап на изследването и са сътрудничели с готовност при участие във втория 
етап на изследването. Участниците са уведомени, че данните от втория етап на изследване са събрани 
при анонимно попълване и те няма да получат обратна връзка. Същевременно са въведени кодове за 
експериментатора, които да позволят сравняване на данните от първия и втория етап на провеждане на 
изследването. 

Анализът но пол и клас на проявилите интерес към резултатите от проучването на първия етап 
показва, че полът не оказва влияние, но е налице известна тенденция за по-силен интерес в 9 клас да 
проявяват повече интерес. Подобен факт би могъл да се тълкува по посока на по-силен интерес през по-
ранните юношески години, но очевидно резултатът зависи от конкретните класове. Типичен за ранните 
юношески години е повишеният интерес на подрастващите към всичко, което попада в полето на техните 
сетива, особено към новото и необичайното. 

Таблица 2. Корелации на скàли от поведенческата система за оценка на детето, съкратен вариант 
(SRP-A, BASC), с общия показатели компонентите на скалата за индиректна употреба на дрога 
 (r на Пирсън) (за учениците, потърсили обратна информация) 

СКÀЛИ 
Общ 

показател
Асоциални 
прояви

Отчуждение 
от родителите

Нагласи към 
дрогата 

Близки отношения с 
родителите 

-,424** -,339*  -,470** -,213 

Отчуждение от училището  ,525**  ,596**  ,337* ,195 
Негативни нагласи към 
учителите 

 ,273  ,303* ,183 ,162 

Търсене на усещания  ,412**  ,399** ,171  ,530** 

Атипичност  ,469**  ,450** ,286  ,412** 

Депресия ,204 ,149  ,385** ,194 

Самооценка ,035 ,237 -,105 -,132 
** Корелацията е значима на ниво 0,01 ниво 
* Корелацията е значима на ниво 0,05 
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Данните на таблица 2. показват, че проблемът с употребата на психоактивни вещества (общия 
показател от скалата) в тази възраст се свързва с личностни характеристики като атипично поведение, 
търсене на усещания, негативно отношение към учителите и отчуждение от училище, съобразно данни, 
получени в рамките на явно изследване. 

Сравнителният анализ на подскалите от Психологически въпросник за индиректна оценка на 
употребата на психоактивни вещества и скалите от Съкратен вариант на самоописателната част от 
“Поведенческата система за оценка на деца”, скалата близост с родителите корелира по-силно 
(негативно) с подскалата отчуждение от родителите и неблагополучие, в сравнение с нагласите към 
дрогата. 

Скалата отчуждение от училището корелира най-силно с подскалата за асоциални прояви, но и 
значимо с отчуждение от родителите и неблагополучие. 

Скалата на депресия корелира с неблагополучие, което е логично и обяснимо, и оттук с 
положителни нагласи към дрогата, но тези нагласи в рамките на данните от изследването не са силно 
изразени. 

Търсенето на усещания и атипичните форми на поведение корелират по-силно с асоциалните 
прояви и нагласите към дрогата (в сравнение с отчуждение от родителите и неблагополучие. 

 
Връзка с рейтинговите оценки на учителя. Общият бал от рейтинговата скала, попълвана от 

учителя, корелира значимо, но по-слабо с другите два инструмента като най-силна е връзката с 
Асоциални прояви (от скалата за индиректна оценка на употреба на дрога – r= 0,52) и със Самооценка 
(от BASC – r= 0,38). Връзката между асоциалните прояви и проблемното поведение произтича от 
съдържанието на оценяваните променливи, като трябва да се има предвид, че асоциалните прояви 
характеризират конкретни, наблюдавани форми на поведение и поради тази причина учителят вероятно 
си дава по-добра сметка за тяхното наличие. От друга страна, връзката между самооценката и 
проблемното поведение е сложна и опосредствана от много фактори, но в случая положителната 
корелация между проблемното поведение и самооценката е по-скоро неочаквана и изисква допълнително 
проучване. Вероятно (поне част от) учениците с асоциални прояви не страдат от липса на самочувствие – 
напротив, те са уверени в себе си с чувство за справяне, вкл. чрез нарушаващо нормите поведение. 
Същевременно трябва да се има предвид ограниченият обем на извадката, като може да се допусне 
потенциалната проява на „ефекта на ореола”, когато учителят е склонен да оценява детето глобално (да 
му приписва само положителни или отрицателни черти). 

Равнища на компонентите и общия показател на скалата за индиректна употреба на дрога 
при учениците, проявили или непроявили интерес към резултатите изследването. За проверка на 
основните хипотези на изследването, бяха сравнени данните на двете групи. Резултатите (в стандартни 
Т-оценки оценки, изчислени на база на нормативните стойности [1]) са представени на таблица 3. 

Таблица 3 Равнища на компонентите и общия показател на скалата за индиректна употреба 
на дрога при учениците, проявили (статус 1) или непроявили интерес към резултатите 
изследването (статус 0). 

Статус 
Асоциални 
прояви 

Отчуждение от 
родителите 

Общ показател
Нагласи към 

дрогата 

,00 

Средна 
стойност 

19,5047 14,6000 14,5288 48,7767

N 107 105 104 103
Стандартно 
отклонение 

4,46870 3,16410 2,75877 7,72433

1,00 

Средна 
стойност 

19,9167 14,9804 14,2449 48,7021

N 48 51 49 47
Стандартно 
отклонение 

5,53455 4,13033 3,67724 9,74437

Общо 

Средна 
стойности 

19,6323 14,7244 14,4379 48,7533

N 155 156 153 150
Стандартно 
отклонение 

4,80938 3,50037 3,07329 8,37617

Сравнителният анализ (на база t-тестове за независими извадки) показва отсъствие на разлики по 
всички показатели. 
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Данните от втория етап – показателите по скалите от BASC, в стандартни Т-оценки (изчислени въз 
основа на по-рано получените ориентировъчни норми [1], са показани на таблица 4. 

Таблица 4. Дескриптивни характеристики на скалите на BASC, в стандартни Т-оценки 
на учениците, проявили интерес към резултатите от изследването. 

Скали 
Средна 

 стойност 
Стандартно 
отклонение 

Миним. 
 стойност. 

Максим. 
стойност. 

Близки отношения с 
родителите 

50,8235 9,18161 28,35 57,76 

Негативни нагласи към 
учителите 

49,6190 10,56548 32,19 65,52 

Отчуждение от 
училището 

47,3214 9,72446 37,05 68,30 

Атипичност 48,6005 10,08484 34,89 72,98 
Самооценка 46,8500 12,35900 22,75 57,75 
Депресия 49,1351 10,81081 42,65 91,30 
Търсене на усещания 46,9469 8,84485 27,60 71,60 

 
Резултатите на таблица 4. показват, че учениците, потърсилr инициативно обратна информация са 

много близо до нормативната средна стойност (X=50), т.e. няма индикации, че при тази специфична 
извадка се проявява по-високо равнище на проблеми. 

 
ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
Получените резултати дават основание за потвърждаване на второто предположение: учениците 

проявяват подчертан интерес към провеждани масови, скринигови изследвания в училище и този интерес 
изглежда не е функция само на тежестта на проблеми, а може да се припише на възрастовата специфика 
и характерните за юношеската възраст любопитство и засилената потребност от самопознание 
(включително и интерес към резултатите на близките приятели). Разбира се интересът зависи от 
характера на оценяваните в изследването проблеми, отношенията с училищния психолог и дори няма да 
е пресилено да се отбележи и взаимоотношенията с другите ученици. Колкото е по-защитена средата, 
толкова по-голяма вероятност има юношите да се участват в такива изследвания и това да не е обвързано 
на всяка цена с наличие на по-високо равнище на проблеми . 

Същевременно този тип резултати подкрепят „оптимистичното” очакване, че и в тези условия 
детето с проблеми няма да се почувства притеснено от идването си в кабинета на психолога, поради 
страх от „етикетиране”, а по-скоро би „се възползвало” от характерния за възрастта интерес към 
резултатите. 

Прилагането на масови скринингови изследвания дава възможност за идентифициране на деца и 
ученици с високо равнище на проблеми. Високите нива на резултатите от скрининга са основание за 
последващо задълбочено индивидуално изследване на базата на други методи (включително и чрез 
интервю) за набелязване на мерки за оказване на помощ и планиране на ефективна интервенция. 
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ЕМОЦИОНАЛНИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ НА ЮНОШИТЕ 

ВЪВ ВИРТУАЛНАТА СРЕДА 
 

ГЕРГАНА СЛАВЧЕВА 
гл.ас., ПУ”Паисий Хилендарски” 

 
Резюме: В статията се анализира връзката между продължителното пребиваване на юношите във 
виртуалната среда на интернет и емоциите, свързани с това пребиваване. Въвежда се понятието 
„тревожност без компютъра”, свързано с усещането за несигурност, предизвикано от кратката или по-
продължителна липса на комуникационни връзки чрез компютъра и интернет при „У”, и „Z” поколенията. 
 
Abstract: The article analyses the connection between the prolonged stay of adolescents in the virtual environment and the 
emotions related with that stay. The notion “anxiety without a computer” is introduced and it is connected with the feeling 
of insecurity, provoked by the short or not very long absence of communicative connections via the computer or the internet 
in the “Y” and “Z” generation. 

 
Интернет промени качествено не само информационното пространство на съвременния свят, но и 

създаде нови траектории за развитие на междуличностните връзки и изява на хората. Днес съвременният 
човек пребивава все по-дълго време във виртуалната среда, тъй като интернет-технологията осигурява не 
само успешното функциониране на голяма част от човешките дейности, но и се явява генератор на силни 
емоционални преживявания. В анализите си Хюбърт Драйфъс посочва, че интернет извежда на преден 
план в съвременния начин на живот технологията. Драйфъс коментира: „Мрежата е прекалено огромна и 
променлива за нас, за да мислим за нея като за устройство за задоволяване на каквато и да е нужда, и всяка 
възможност за ново използване, което тя дава е изненада...Това, което Мрежата ще ни позволи да правим е 
буквално неограничено”.[2] Тези влияния на мрежата се свързват с настъпването на нова ера на 
икономически просперитет, развитие на интелигентни интернет-търсачки, добавяне на нови смислови 
измерения към живота на съвременните хора, чрез възможността за изследване на нови виртуални светове 
и изграждането на идентичности, дори по-гъвкави от онези, които преживяват в реалния свят. Всичко това 
води до нови уникални, „виртуални” емоцинални преживявания. 

Докато при по-възрастните поколения влиянията на виртуалната среда върху личността често 
пъти са сложни и противоречиви, при децата и юношите те като че ли намират най-ярки превъплъщения и 
персонални изяви. 

Социологът Марк МакКриндъл класифицира поколенията, които съжителстват в началото на 
второто десетилетие на ХХІ век и които имат различна възприемчивост, и отношение към интернет-
технологията. Според тази класификация поколенията са седем, всяко от които притежава специфични 
културни и комуникационни характеристики. „Старейшините” са родените преди 1925г.,а „строителите” 
от 1925 до 1946г. МакКриндъл определя тези поколения като чужди на дигиталното. Характерното за тях 
е, че те са изцяло предшественици на технологиите. „Бейби-бумъри” са родените от 1946 до 1964г. Те са 
на възраст от 47 до 64 години. Една част от тях сполучливо се възползват от новите технологии, а 
останалите ги приемат с неохота. Следващите три генерации са белязани от дигиталната революция. 
Поколението „Х” обхваща родените от 1965 до 1979г. Дигиталните технологии започват да се появяват 
масово в юношеските им години. Принадлежащите към това поколение с желание прегръщат 
технологията, което ги превръща в консуматори. Следващи са поколението „У” – от 1980 до 1994г, 
поколението „Z” – от 1995 г. до 2009г. и поколение „Алфа” – родени след 2010г. Поколенията „У”, „Z” и 
„Алфа”, до 32 годишна възраст, живеят изцяло потопени в дигиталните технологии. Според Марк 
МакКриндъл бебетата на 2010г. ще тръгват на училище по-рано и ще учат по-дълго от предходните 
поколения. Очаква се поколението Алфа да бъде по-материалистично и технологично ориентирано. 
Когато днешните юноши достигнат зряла възраст видео изображенията ще са заместили писането и 
изговарянето на словото, като основен носител на съобщенията, а хората ще изживяват събитията, вместо 
само да ги виждат, да слушат, и да четат за тях, чрез някаква развита форма на виртуална реалност.[3] 

Анализите на друг изследовател –Пол Сафо също привличат нашето внимание, защото те точно 
очертават характеристиките на емоционалните преживявания, свързани с възприемането на интернет. 
Наблюдавайки процеса на развитието на технологията, Сафо извежда правилото на 30-те години, според 
което са нужни именно 30 години, за да се приспособи което и да е нововъведение в битието на човека. 
Защо 30 години? Става въпрос за поколение и половина. Според Сафо ние формираме нашия мироглед на 
около 13 – 17 годишна възраст и го прилагаме занапред в животта си, и имаме около 20 години да се 
възползваме от него, след което биваме изблъскани от следващото поколение, с новите му идеи. 
Съществуват три етапа в правилото на 30-те години – първо десетилетие: много вълнения, голямо 
оживление, но не и широко разпространение на новата технология; второ десетилетие: начало на прилива, 
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тъй като започва проникването на изобретението в обществото; трето десетилетие: „И какво от това?”. 
Превърнала се е в стандартна технология, която всички използват.[4] 

Това различно отношение към дигиталното предполага редица изследователски въпроси. Съвсем 
очевидно е, че не можем да очакваме от поколението на юношите, което има коренно различни 
комуникационни характеристики от тези на своите родители да възприема информация и да общува по 
традиционен начин. 

Необходимостта да се анализира процеса на влияние на интернет върху юношите се засяга и от 
канадския професор по мениджмънт Дон Тапскот, който в книгата си „Израстнал дигитално” се опитва да 
разбере, опише и защити интернет-поколението.[5] 

Фактът, че специалистите от различни области акцентират върху необходимостта да се изучават 
преживяванията на юношите във и чрез виртуалната среда, разкрива съществуването на все още 
неразрешени проблеми, свързани с влиянията на интернет и превръщането на мрежата в безопасна среда 
за комуникация, и изява. 

В нашето изследване проследяваме връзката между времето на пребиваване в интернет и 
емоциите, които това пребиваване провокира у юношите. Представените данни са част от по-мащабно 
изследване, посветено на ролята на интернет в живота на съвременните юноши. Данните са набавени чрез 
авторски анкетен въпросник. Изследвани са 339 лица на възраст 13-17 години, обучаващи се в 
общообразователни и специализирани училища на територията на страната ни. Според класификацията на 
Марк МакКриндъл изследваните юноши са от „У” и „Z” поколенията. 

Въпрос №1 от анкетният въпросник: „Колко често използвате интернет” е насочен към търсенето 
на информация за времето, което юношите прекарват в интернет. Изследваните лица избират един от 
следните варианти на отговори: 

А) рядко –не всяка седмица; Б) един-два пъти седмично; В) почти всеки ден по един-два часа; Г) 
повече от два часа на ден; Д) повече от пет часа на ден. 

Въпрос №2 „Какви чувства изпитвате, когато сте в интернет” изследва емоционалните 
преживявания на юношите, когато пребивават в интернет-средата. Предлаганите варианти за отговори са 
следите: 

А) не ми е приятно, но се налага да то използвам; Б) отнасям се равнодушно;В) винаги, когато 
имам възможност с удоволствие използвам интернет;Г) периодично се нуждая да вляза в интернет;Д) 
изпитвам ежедневна потребност да вляза в интернет;Е) животът ми без интернет не би имал почти никакъв 
смисъл. 

Изборът на отговор „А” фиксира определено негативно отношение към необходимостта да се 
използва интернет. Отговор „Б” е индикация за липсата на отношение към интернет-потреблението. 
Отговорите „В”, „Г”, „Д” и „Е” фиксират определено положително отношение към възможността да се 
пребивава в мрежата. Високата честота на отговорите „Д” и „Е” е индикация за ярко изразено 
положително емоционално отношение към интернет, и преживяването на дискомфорт без компютъра и 
мрежата. 

Получените резултати са следните: 
Въпрос №1: 36 човека (10,6%) отговарят, че използват интернет рядко(не всяка седмица); 37 от 

изследваните лица (10,9%) използват интернет един –два пъти седмично; 54 човека (15,9%) използват 
интернет почти всеки ден по един –два часа; 102 изследвани лица (30%) използват интернет повече от два 
часа на ден; 110 (32,4%) изследвани лица посочват, че използват интернет повече от пет часа на ден. 
Обобщените данни показват, че 266 (78,5%) човека отделят от времето си за престой в интернет ежедневно 
от един – два, до пет и повече часа на ден. 212 човека (62,5%) отделят ежедневно от два до пет и повече 
часа на ден за престой в Интернет, като най-голям е броят на лицата, които използват интернет повече от 
пет часа ежедневно. 

Данните доказват на емпирично равнище, че пребиваването в интернет заема голяма част от 
времето на съвременните юноши. Една от причините за това е, че този престой е свързан със силни 
емоционални преживявания. Това се илюстрира чрез отговорите на въпрос №2: 10 човека (2,9%) от всички 
изследвани лица отговарят, че не им е приятно да използват интернет, но се налага да го правят; 40 човека 
(11,8%) посочват, че се отнасят равнодушно; 146 човека (43%) посочват, че винаги когато имат 
възможност с удоволствие използват интернет; 27 човека (7,9%) посочват, че периодично се нуждаят да 
влязат в интернет; 70 човека (20,6%) посочват, че изпитват ежедневна потребност да влязат в интернет; 46 
човека (13,6%) от изследваните лица посочват, че животът им без интернет не би имал почти никакъв 
смисъл. 

Диаграма 1 онагледява тенденцията, че пребиваването в мрежата заема не само голяма част от 
времето на съвременните юноши, но и този продължителен престой е свързан силни емоционални 
преживявания. Това пребиваване осмисля живота на една част от юношите. 

Тази констатирана тенденция предполага повишено внимание от страна на институциите и 
специалистите, за да се осигури максимално безопасна виртуална среда. 
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Диаграма 1. Връзка между времето на пребиваване в интeрнет и емоционалните преживявания, 

свързани с това пребиваване. 

Изводи 

Позовавайки се на анализите на Пол Сафо се убеждаваме, че днешните юноши не изпитват еуфорията, 
характерна за първите години на разпространение на интернет, когато потребителите постепенно 
откриваха възможностите, които мрежата предлага. Тази еуфория беше изместена от рутината и 
удобството. Днес обаче виртуалната среда повече от всякога оказва мощни социализиращи влияния върху 
юношите. На практика голяма част от тях не могат да си представят и да организират ежедневието си без 
компютъра и интернет. 
През последните десетилетия мощното навлизане на компютрите в живота на хората доведе до изследване 
на така наречената „компютърна тревожност”, свързана с появата на специфичен дискомфорт при 
използването на компютъра. Джейсън Татчър и колеги изследват спецификата на това преживяване и 
отчитат неговата важност [6]. Доронина [1] определя компютърната тревожност като страх пред 
компютъра и изключителна напрегнатост при неговото използване, като в някои случаи могат да се 
наблюдават физиологични реакции, характерни за фобийните състояния. 
Ние обаче ще насочим вниманието към едно друго преживяване – „тревожност без компютъра”. Тази 
тревожност свързваме с чувството на безпокойство и несигурност при липсата на компютър и достъп до 
мрежата. Това е специфична тревожност, преживявана предимно от „дигиталното поколение”. Тя води до 
усещането за липсата на връзка със света и нарушава поддържането на базисното чувство за сигурност. 
Значимостта на преживяваната „тревожност без компютъра” налага разработването на изследователски 
инструментариум. 
Факт е, че съвременните юноши се нуждаят от определени „наличности”, за да се чувстват комфортно. Те 
имат специфични потребности, различни от тези на предишните поколения. Wi-Fi достъпът е една такава 
потребност за „У” и „Z” поколенията. 
За да осигурим безопасна виртуална среда е необходимо да се стремим максимално добре да разберем 
потребностите на юношите. Това ще предотврати механичното налагане на архаични правила и норми, 
които няма да бъдат достатъчно ефективни. 
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РАЗВИТИЕ НА РЕЧТА В ОБЩУВАНЕТО ПРИ ДВЕ-ТРИ ГОДИШНИ ДЕЦА, 

ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА 
 

КИРИЛКА ТАГАРЕВА 
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Резюме: В доклада се разглежда проблемът за речевото развитие на децата в контекста на дейността 
“общуване с възрастните” (М.И.Лисина). Представят се резултати от изследването на 40 деца на две-три 
годишна възраст, възпитавани в домовете за медико-социални грижи. Изведени са основни специфични 
особености в развитието на общуването и речта: по-ниско ниво на инициативност спрямо чувствителността 
в общуването и ниско и средно ниво на развитие на речта. Проучването допринася за обогатяване на 
приложните психологически изследвания, посветени на ранното детско развитие. 

 
Abstract: This paper presents the speech development of children in the context of communication with adults (M. I. 
Lisina).40 children 2-3 years old take part in empiric research.Contribution points: There is low initiative compared to level 
of sensitivity to the children deprived of parental care. There is low level of active speech in children deprived of 
parental care. The study contributes to the enrichment of applied psychological research on early childhood development. 

 
Въведение 
Докладът разглежда проблема развитието на речта на две-тригодишните деца, възпитавани в 

социални домове в контекста на общуването с възрастните. 
Проблемът за развитие на речта при малките деца е актуален и важен, защото всяко едно 

отклонение и нарушение в речевото развитие води до негативни проекции в психическото и личностното 
развитие. В съвременната онтопсихолингвистика се разработват такива теми, като произнасянето на 
детската реч; разбиране на речта, речевата креативност; източници на вътрешната речева активност; 
общуване и реч и др. [5, 3]. Оригинален подход към проблема за влиянието на общуването с възрастния 
във възникването и развитието на речта на децата предлага концепцията за общуването на М. Лисина и 
колеги [2]. 

В теорията на М. Лисина, възникнала в културно-дейностната психология, общуването се разглежда 
като комуникативна дейност, а речта като средство за осъществяване на тази дейност [2]. В изследвания на 
Д. Годовикова, М.Лисина и Г. Лопес-Гевара [3] е доказано наличието на избирателна чувствителност на 
малките деца към звуковете на човешката реч и необходимостта от речеви въздействия за развитието на 
фонематичния слух на децата. Проведени са изследвания, насочени към задълбоченото изучаване на 
влиянието на различни съставни компоненти на общуването в появата на активната реч при децата. 
А. Рузская [3] установява, че успешното овладяване на думата в голяма степен зависи от наличието на 
емоционални контакти с детето. Децата, които са изградили афективно-личностна връзка с възрастния по-
добре разбират речта, по-активно използват думата в изказвания към възрастния, отколкото децата от 
контролната група. В проучване на В. Ветрова [2] се доказва благоприятния ефект на чуваната от детето 
реч върху развитието на предречевите вокализации. Въпреки, че тези изследвания доказват прогреса в 
речевото развитие на децата под въздействието на общуването, те все още не водят до разкритие на 
психологическия механизъм на възникване на първите активни думи. На този проблем е посветена 
работата на М. Елагина [3,6]. В това изследване се проверява хипотезата за решаващото значение на 
деловото сътрудничеството с възрастния във възникването на активната реч при детето. Експериментът е 
проведен с деца от 13 до 19 месеца. Отделени са няколко етапа в изграждането на активната реч в 
ситуацията “предмет-възрастен-дума”. Оказва се, че най-важен за възникване на активната реч е този етап, 
при който в съзнанието на детето възрастният е най-важния обект, който определя характера на цялата 
ситуация. Най-важно условие за възникването на речта е сътрудничеството на детето с възрастния. 

Но възникването и развитието на речта и нейното използване като инструмент за общуване при 
деца, лишени от родителска грижа има някои отклонения. Класическата картина на изоставането на речта 
при деца, отглеждани в социални домове включва късно проговаряне, беден активен речник, проблеми в 
използването на речта като средство за общуване [4, 8, 9]. Изоставането в развитието на речта е най-явният 
белег на психическата депривация [1]. Хипотезите за причините за това състояние са различни. Те се 
търсят в дефицитът на общуване с възрастните [4,2], в структурата на анаклиничната депресия [9], в 
нереализираната връзка с майката [8] и др. Според концепцията за общуването, речта се появява като 
средство в контекста на деловото сътрудничество с възрастния, в ситуативно-деловото общуване [2,3]. 
Този вид общуване, обаче, възниква след шестмесечна възраст, когато предишната форма – ситуативно-
личностната е реализирала своето съдържание, изразяващо се във възникване на привързаността между 
детето и другия човек. Но в условията на институционални грижи потребността от доброжелателно 
внимание и ласка остава неудовлетворена и ситуативно-личностното общуване е доминиращо. Затова и 
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възникването на ситуативно-деловото общуване се забавя, отлага се и овладяването на неговите средства 
за реализиране, в това число и речта. Такова е виждането на М. Лисина за липсата на мотивационна 
готовност за възникване на активната реч и нейното използване като социален инструмент при децата, 
лишени от родителско грижи [2,4]. 

Актуалността на проблема за развитие на речта в общуването при децата, възпитавани в социални 
домове, ни провокира да предприемем настоящото изследване. 

Целта ни е да изучим особеностите на речта в “дейността общуване” на две-тригодишни деца, 
отглеждани в домовете за медико-социални грижи у нас. 

Задачите на изследването са: 
1. Да се изследва нивото на развитие на общуването с възрастния при децата. 
2. Да се установи степента на развитие на речта в общуването. 
Хипотеза: 
Предполагаме, че има специфични особености в развитието на общуването и речта при децата, 

лишени от родителски грижи, изразяващо се в: 
• ниска степен на инициативност в общуването спрямо чувствителността; 
• слабо развитие на активната реч. 
Предполагаме, че като цяло, има забавяне във възникването на извънситуативно-познавателния вид 

общуване с възрастните при децата от социалните домове. 
Изследвани лица 
Изследвани са 40 деца, 20 момичета и 20 момчета на възраст от 2 години и 2 месеца до 3 год. и 2 

месеца. Децата се възпитават в домове за медико-социални грижи за деца – Ст. Загора, Пазарджик, Ветрен, 
и София. 

 
Методология 
В изследването е използван тест за изследване на общуването и речта на М. Лисина и колеги. 

Тестът е адаптиран от нас за българските културни условия [7]. 
Основен метод в изследването е наблюдението върху поведението на изследваните лица в три 

експериментални ситуации: “До възрастния”; “Съвместна игра”; “Съвместно разглеждане на картинки”. 
Тези ситуации се различават по степен и характер на комуникативната инициатива от страна на 
експериментатора: в първата ситуация липсва такава, но възрастния е на разположение; във втората – 
експериментаторът инициира практическо, а в третата ситуация – теоретическо сътрудничество. Данните 
от наблюдението се нанасят в протокол и се изчисляват в балове. Определена е скала за оценка на 
комуникативните и на речевите прояви на децата. 

Резултатите се подлагат на количествен и качествен анализ. Анализът резултатите за развитието на 
общуването се извършва по основните параметри: инициативност, чувствителност и средства за общуване. 
Анализът на резултатите за развитието на речта се осъществява по следните параметри: развитие на 
активната реч, разбиране на речта и способност за изпълнение на речеви инструкции. 

 
Резултати и статистики 
 
Резултати от изследване на общуването: инициативност, чувствителност, средства за 

общуване 
В таблица №1 са представени резултати, получени по основните показатели инициативност и 

чувствителност в общуването. 

Таблица 1. Инициативност и чувствителност в общуването (средни стойности, в балове) 

Показатели
Групи 

инициативност чувствителност 
Общо комуникативни 

действия 
момичета 1,46 2,5 1,98 
момчета 1,53 2,00 1,77 
общо 1,50 2,25 1,88 

 
От таблица 1 се вижда, че общият среден бал, оценящ проявите на инициативност при изследваните 

лица е по-нисък спрямо този, който изразява проявите на чувствителност при децата. Значими различия 
(p<0,01 по критерий на Уайт) се установяват в полза на чувствителността. 

По отношение на използваните средства за общуване при инициативността в общуването, 
резултатите са представени в таблица №2. 
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Таблица 2. Относителен дял на средствата за общуване в инициативността 
и чувствителността на децата. 

Показатели
Видове 
средства за 
 общуване 

ИНИЦИАТИВНОСТ ЧУВСТВИТЕЛНОСТ Общо 

Експресивно-мимически 55% 43% 49% 
Предметно-действени  27% 33% 30% 
Речеви средства 18% 24% 21% 

Както се вижда от таблица №2, най-голям е относителният дял на експресивно-мимическите 
средства сред останалите средства за комуникация. В изследването са регистрирани: въпросителни 
погледи, плахи погледи, мимики на учудване, спокоен очен контакт, срамежливи усмивки, закачливи 
усмивки, смях, плач, утвърдителни кимания. Предметно-действените средства за общуване заемат 30% от 
изразените начините за връзка с експериментатора. В този арсенал са регистрирани действия, като: 
показване на предмет, показване на действие с играчка, подаване на предмет, слагане на предмета в ръката 
на експериментатора без очен контакт, пляскане с ръце, побутване на експериментатора с играчка, плахи 
докосвания с играчка, накланяне към възрастния, показване на картинка от книжката, лапане на предмет и 
очен контакт, пози на протест и др. 

В таблица №2 е показано, че най-малък е относителния дял на речевите средства при изследваните 
деца, средно 21%. Докато в първа експериментална ситуация “До възрастния” 37,5% от децата са 
демонстрирали речеви средства за общуване, то в другите две експериментални ситуации, 100% от децата 
използват речта като средство да общуване. Освен това данните сочат, че качеството на речевите средства 
като инициативни е различно спрямо същите като ответни действия (отговори). Думите в първа 
експериментална ситуация са изказани в повечето случаи плахо, тихо и еднократно. Например, Мими 
(името на детето е променено) слага куклата на столче и казва тихо, поглеждайки експериментатора 
”бебето амка”. При изследване на речевите средства за общуване като ответни комуникативни действия, 
се регистрира по-смело използване на речта. Данните сочат, че общото количество на използваните думи е 
308. От тях 77,9% са названия на конкретни предмети или изображения на животни, 20,7% са думи-
действия и 1,3% са думи-признак на предмет. Самостоятелните изречения, които децата конструират, за да 
отговорят на въпросите на експериментатора, са 41, съставени само от две думи. 

 
Резултати и анализ от изследване на речта: развитие на активната реч, разбиране на речта и 

способност за изпълнение на речеви инструкции 
Данните от нашето проучване показват, че развитието на речта при изследваните деца има следната 

характеристика: активна реч се диагностицира при 82,5% от изследваните лица, разбиране на речта (само 
разбиране на речта) демонстрират 15% от децата и при 2,5% – не се регистрира нито активна реч, нито 
разбиране на речта. 

Резултатите от изследване на активната реч сочат, че високо ниво на развитие, при което детето 
използва сложни речеви конструкции, не се регистрира. Средно ниво е регистрирано общо при 90,6% в 
случаите. Тук се отделят две фази: първа фаза- развитие на активната реч (използване на двусловни 
изречения)- фиксирано е при 27% от децата и втора фаза на отделни думи (съществителни, глаголи и др.) 
във функция на цяло изречение при 63,6% от изследваните лица. Ниско ниво – проговаряне на отделни 
думи с повтарящи се срички “бау-бау”, “ам-ам”- се установява при 9% от участниците в експеримента. 

Резултатите, получени при анализ на състава на речта показват, че в речта на децата преобладават 
съществителните имена – 54% (“кукла”, “Кола”, “Коте”,”топка” и др.) и глаголи- 32% (мие се, ритат, яде и 
др.). Речта е бедна на прилагателни-3% (предимно “бяло”, “малка”), но в 10% от речевите прояви 
присъстват указателни местоимения (“ето”, “там”и др.). 

Както посочихме по-горе, само 2,5% от изследваните лица не разбират речта на възрастните, а 
станалите 97,5% разбират речта в следните ситуации: намира предмети, изображения на животни; разбира 
значението на думи-действия; разбира значението на изрази с прилагателни; разбира значението на изрази 
с предлози. Нито едно от изследваните деца не разбира на високо ниво речта на възрастния, значението на 
неговите думи и изрази, на прилагателните и предлозите. 80 % от децата разбират речта на възрастния, 
адресирана към тях, както и думите, означаващи действия. Те се доближават до средната степен на 
разбиране на речта. Останалите 20 % от децата познават предмети и животни по тяхното название, но 
разбират по две думи-действия, това разбиране на речта на възрастния е на ниско ниво. 

Данните от нашето проучване по отношение на изпълнението на речевите инструкции показва, че 
всички, 97,5% от децата изпълняват прости инструкции. От тях 30,7% изпълняват и двустепенни 
инструкции. Инструкции с название на признаци изпълняват 48,7% и инструкции с пространствено 
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разположение – 84,6% от децата. Стремежът на децата да изпълняват действия по образец е голям – 92% 
от всички деца, които изпълняват предложението на експериментатора. 

 
Резултати и анализ относно нивото на развитие на общуването 
Резултатите показват, че в границите на ситуативно-личностното общуване са 2,5% от изследваните 

деца. При 92,5% доминира ситуативно-деловия стил на общуване, а при останалите 5% – започва да 
преобладава извънситуативно-познавателната форма на общуване. 

 
Заключение 
Проведеното изследване изучава речта на две-тригодишни деца, отглеждани в домовете за медико-

социални грижи за деца у нас в контекста на общуването с възрастните. Според получените резултати 
развитието на общуването с възрастните и развитието на речта като част от структурата на 
комуникативната дейност има специфични особености при деца, лишени от родителска грижа. 

Потвърди се предположението за нивото на развитие на инициативност и чувствителност в 
общуването. Значима е разликата между инициативност и чувствителност в полза на чувствителността. 
Децата демонстрират по-ниско ниво на инициативност спрямо чувствителността в общуването. 

Другата специфична особеност се отнася до нивото на развитие на активната реч: от ниски до 
средни нива на развитие. 

В резултат на експерименталното изследване можем да кажем, че формирането на извънситуативно-
познавателното общуване при децата от социалните домове се забавя, защото излизането извън 
конкретната ситуация изисква по-високо развитие на речта, промяна в мотивацията и потребностите за 
общуване. 

Получените резултати могат да послужат като основа за разработване на програми, насочени към 
интензивно развитие на речта на децата от домовете за медико-социални грижи чрез оптимизиране на 
общуването. 
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ЮНОШЕСТВО – ПЕРИОД НА ПРЕХОД, НОСЕЩ СЪС СЕБЕ СИ 
ТРЕВОЖНОСТ И АГРЕСИЯ, СВЪРЗАНИ С НЕСИГУРНОСТ 

 
ЦВЕТА ТАМАНОВА 
клиничен психолог 

 
Резюме: Докладът разглежда възможните проблемни аспекти, които съпътстват развитието на детето през 
периода на юношеството. Тогава младежите и девойките се усещат на място и във време, което изисква от 
тях решения и активност. Множеството промени предполагат усещане за несигурност, съответно и повишена 
тревожност, която намира израз в повишаване на агресивността на юношите. В подкрепа на тази теория бяха 
изследвани 170 юноши, разделени в три възрастови групи: 13-14г; 15-16г; и 17-18г; с три методики: Диагностика 
на личностната тревожност (ДАТ); Въпросник на Бъс Дюрки и Скала за проучване на типовото семейно 
състояние. Получените резултати показват, че изменения има и тревожността, агресивността и нервно-
психичното напрежение в семейството, белег за сериозен вътрешен конфликт се увеличават с възрастта през 
периода на юношеството. 
 
Abstract: The report treats the possible problematic aspects that go along with child’s development during adolescence. At 
that time the young boys and girls become aware that they are in a place and time that require from them decisions and 
activity. The great number of changes presupposes a feeling of uncertainty, and accordingly higher anxiety, which finds its 
expression in increased aggression in adolescents. In support of this theory 170 adolescents were studied. They were divided 
into three age groups: 13-14, 15-16, and 17-18 and studied by means of three methods: Diagnostics of personal anxiety 
(DPA), Bus Durkee’s questionnaire, and Family type study scale. The results obtained show that there are changes and 
anxiety, aggression, and nerve and mental stress in family, which are a sign of serious internal conflict, increase with age 
during adolescence. 
 

Психосексуалното развитие през пубертета е описано за първи път от Зигмунд Фройд в третата 
студия върху теорията на сексуалността („Преобразуванията на пубертета”). След него има и много други 
автори, които насочват своето внимание към особеностите на тази фаза от развитието. Общото във 
възгледите им е, че юношеството е период на множество промени, които носят със себе си своята 
конфликтност и съответно събуждат съпротиви. Налага се нов прочит на стари отношения, ревизия на 
връзките в семейството, както и цялостна реорганизация на психичните структури. Това често има 
характер на борба – вътрешна и с досегашните авторитети и съответно е съпроводена с интензивни 
емоции. Повишената емоционалност е свързана и с повишаването на тревожността в тази възраст, която 
намира израз и отдушник чрез различни форми на агресия. 

Емоционалността има своята непосредствена връзка с нагоновите процеси и поради това най-често 
бива засегната от процеса на съзряване и развитие. Поради тази причина именно там могат да бъдат 
открити най-значимите проблеми на юношеството. 

Промените, които настъпват в тялото и предвещават началото на процеса на съзряване в биологично 
отношение, нарушават относителното спокойствие, което е било постигнато през периода на латентната 
фаза от развитието, а именно: събуждат се усещанията от предгениталните ерогенни зони. Всички 
частични компоненти на половия нагон се активизират отново, а първостепенната цел на развитието през 
този период е в това те да се обединят и поставят под примат на гениталиите. Това е отличителната 
характеристика на достигнатата зряла сексуалност, която става неизменен и важен компонент на 
личността. 

Важно е да бъде отбелязано, че развитието през юношеството условно се разделя на два етапа – 
предпубертет и пубертет. Те от своя страна имат своите особености и различия в биологично и 
психологично отношение. 

Предпубертет. Може би наистина всичко ново е добре забравено старо. 
Предпубертетът поставя началото на множеството премени, които настъпват в тялото, а именно: 

появата на вторични полови белези. От тях следва предизвикателството за справяне и приемане на тези 
различия, които се налага пасивно да бъдат понесени. Тялото е посредник между субекта и света, то е и 
съществено за идентификацията и себевъзприятието, а сега носи толкова различни усещания от 
съживените частични сексуални нагони. Всичко това от своя страна предизвиква и чувството на загуба на 
контрол. 

Това е фаза на засилена активност, която цели да бъдат разчупени оковите на детството. 
Подчертаването на собствената личност става все по-интензивно и настоятелно. Съвсем естествено се 
актуализира стремежа към изследване и опознаване на света, вече обогатено с появилите се нови 
усещания. Задвижването към света, с цел овладяването му, както и всяко движение, като цяло, още в 
самото начало на живота е агресивен акт. Това е импулс, целящ да определи границите, както и 
възможностите. Това само по себе си е свързано и с един друг базов въпрос – идентификацията. 
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„Агресията винаги е свързана по този начин с установяването на ясно разграничение между Аз-а и не-
Аза.” (Уиникът Д., 2001). Идентичността нараства и следва своето развитие на базата на това, което детето 
е успяло да преживее от собствената си вътрешно психична реалност. В рамките на този процес може да се 
открие както любов, така и агресия. 

Този нарастващ порив към самостоятелност и множество нови отговорности са съпроводени с голяма 
доза тревожност. Това кара младия човек да насочи активно своите усилия с цел овладяването на тази 
тревожност, своеобразно да прехвърли един мост между двете крайности: от една страна усещането за 
собсвената слабост и от друга – стремежът към себедоказване. Многобройните опити на подражание на 
идеализирани модели, идентификации, обезценявания и преоценки са средства, които подпомагат този 
процес. 

Този период се характеризира с регресия към предгениталната сексуалност и не само това, но и цялото 
раннодетско психосексуално развитие до момента намира своето отражение в една сбита форма. Всички 
преминати фази оставят своите белези и основни характеристики и би могла да бъде открита всяка една от 
тях. Както посочва Loch, появяват се уретрални, анални и орални занимания и удоволствия: например 
безсрамие и жестокост, „дивашко” поведение, желание за цапане, разхвърляне, както и лакомия. 

Наблюдават се съществени различия в адаптирането към хормоналните промени при момичетата и 
при момчетата. За момичетата регресията се характеризира с това, че се съживяват отношенията с 
предедиповата майка, тогава, когато пасивността към нея е била водеща. Спасението се открива в 
целенасочен стремеж и активно изследване на реалността или иначе казано – любопитство и търсене на 
ново знание и отношение с противоположния пол и към половия живот изобщо. Докато при момчето, 
действието на кастрационния страх определя съвсем различно поведение. То се отдръпва от 
противоположния пол именно от страх от фалическата, властна жена и открива своето спасение в 
компанията на други момчета. 

Пубертет. Вече нищо няма да е такова, каквото е било. 
Ролята на гениталните импулси става все по-значима. Сексуалността постепенно се насочва към 

гениталната активност и функции. Това е период, който има своето ясно определено начало, като за 
момичетата това е първата менструация, а за момчетата – първата еякулация. 

В повечето случаи момичетата са по-добре подготвени за този момент, тъй като цялостното им 
развитие е ориентирано към реализирането на по-късната женственост и майчинство. Съществена разлика 
при момчетата е и липсата на контрол при еякулация, което би могло да бъде понесено травматично, 
защото те го преживяват пасивно и съответно биха могли да я тълкуват като женска по природа, а не като 
признак на тяхната мъжественост. Фенихел обобщава, че всяко неочаквано емоционално преживяване, 
особено в случаите, в които то е интензивно, може да предизвика тревога и страх и това да продължи до 
момента, в който егото успее да се запознае с новото явление и се научи да отреагира на въздействието му. 

Всички тези промени на гениталността в началото на същинския пубертет довеждат до подновяване 
на едиповите стремежи, мастурбацията и кастрационния страх, освен в случаите, когато те са жертва на 
много интензивно изтласкване. Събудените желания биват изживяни от юношите като един сериозен 
вътрешен конфликт. Чувствата и най-вече страхът и вината се събуждат с нова сила. 

Биха могли да бъдат открити различни реакции при подрастващите – от поддаване на нагона и 
съответно борба с тревожността (или родителите), до такива, които се борят срещу нагона и подтискат 
своите желания. Като цяло в повечето случаи са налице и двете тенденции, но неспособността да бъде 
преодолян този вътрешен конфликт, може да намери израз в съществени проблеми със самооценката и 
чувството на вина. Би могло да бъде повлияно негативно и цялостното полово поведение или да бъде 
предизвикан невротичен симптом, както и различни поведенчески разтройства. 

Заплахата, идваща от желанията и нуждата от защита. 
Нагоните притежават сила и са много изискващи, с което предизвикват страх и поставят егото пред 

сериозни изпитания, тъй като вече търсят начин да се оттичат чрез реални обектни отношения. Да се 
насочат извън семейството е нещо, което се налага, в противен случай заплашват да нарушат табуто срещу 
инцеста, наложено от едиповия комплекс. Това е голяма заплаха за нарцисизма, която дава своето 
отражение като страх от хетеросексуалния партньор и намира своето разрешение в предпочитание на 
подрастващите към компанията на собствения пол. 

Борбата, която води егото срещу нагоните, мобилизира целия му ресурс от добре усвоените защитни 
механизми. От особено значение са изтласкването и сублимацията, но през латентния период се прибавят 
и срама, вината и отвращението. 

 През пубертета егото е подпомогнато и с някои нови защитни средства, специфични за този период. 
Ана Фройд описва два от новите защитни механизми: аскетизъм и интелектуализиране. Аскетизмът се 
изразява с отхвърляне и отказ от задоволяване на нагоните, но въпреки че наподобява изтласкването, има 
своите специфики и съществени разлики с него. Най-значимата е, че няма заместител на забраненото 
удоволствие. Вместо да се появи компромиса, се преминава от аскетизъм към нагонни крайности, като 
юношата внезапно си позволява всичко, което е било забранено и пренебрегва всякакви външни 
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ограничения. Въпреки противопоставянето на реалността, тези импулсивни крайности от психоаналитична 
гледна точка, представляват преходно спонтанно освобождаване от състоянието на аскетизъм и имат 
своето благоприятно влияние върху развитието. Интелектуализирането в пубертета е своеобразно 
обръщане към самия конфликт между нагоните, съвестта и реалността чрез неговата интелектуализация. 
Това, обаче, става единствено в мисълта и не е насочено към нещо конкренто, а е ограничено до 
равнището на фантазиите. Или с други думи: младежите могат да развиват сложни и абстрактни теории, 
касаещи екзистенциални въпроси, като любов, омраза, бог, вяра, смисъл на живота и т.н. и да не бъдат 
открити и най-малките съвпадения на изложените възгледи и поведението им в реалността. 

Сложната смяна на местата в света на юношеските обектни отношения. 
Обектните отношения са доминирани от категоричното изтласкване на инцестните фантазии и всички 

любовни обекти от детството. Като резултат, в поведението си юношите демонстрират една отдалеченост 
и изолираност от членовете на своето семейство. Това от своя страна води до разклащане и несигурност на 
изградените връзки между егото и интернализираните образи на родителите в суперегото и его-идеала. По 
такъв начин родителските образи загубват стойността си на абсолютни авторитети, а това е още един 
повод за повишаване на тревожността, страха срещу либидните и агресивните импулси. Детето 
последователно, в цялостния процес на развитието си, интернализира родителските ценности и възгледи, 
като по този начин изгражда собственото си суперего. През този период, поради пряката си връзка с 
родителските образи, то също се приема като инцестен обект и бива подложено на отхвърляне и 
отчуждение чрез аскетизъм. Именно това частично изтласкване на суперегото крие сериозни рискове от 
антисоциални прояви през периода на пубертета. Друга последица е и нуждата супурегото да се 
екстернализира, да бъде потърсено навън чрез приятелствата, както и чрез идеализираните фигури. 
Създадените на тази основа отношения са силно емоционални, понякога стигащи до крайности в своята 
степен на идеализация и обезценяване, но и много непостоянни. Това доказва, че не са истински обектни 
отношения. Тази полярност може да бъде открита и в отношението им към самите себе си. Те притежават 
някои силно егоцентрични идеи и проявяват ранима чувствителност по отношение на значимостта си, но в 
същото време биха могли да се жертват в името на приет идеал. 

Не са лесни задачите, които стоят пред егото. Трябва да бъдат обединени и подчинени 
предгениталните частични нагони под примата на гениталиите и да се постигне окончателно отказване от 
едиповите желания като бъдат намерени любовни обекти извън семейството. В противен случай ще се 
стигне до нарушения на любовния живот, неврози и психози. Егото също трябва да намери начин да 
овладее силния натиск на нагоните без да ги подтисне и заличи напълно. Ако не успее, като резултат може 
да се постигне една от двете крайности. От една страна: задоволяване на нагоните без задръжки и 
съответно асоциално, криминално поведение, противопоставящо се на ограниченията на реалността или 
вечна, тежка и неравна битка срещу нагоните, изискваща изключително много психична енергия и водеща 
до ригидност и силно понижение на възможностите за свободно функциониране и изява на индивида, а 
защо не и до депресия и суицид, тъй като натрапливо ще бъде търсено наказание, което идва „заслужено”. 
Същността е в постигането на баланс между полярните чувства, които естествено и спонтанно се 
проявяват заедно с любовта. 

Мелани Клайн обобщава, че доброто отношение към самите нас е условие за любов, толерантност и 
умереност към другите. Тази добра връзка със самите нас се развива отчасти на приятелско и добро 
отношение към другите хора, характеризиращо се с любов и разбиране. Става въпрос за отношение 
именно към тези хора, които са значели много за нас в миналото и с които сме имали връзка, превърнала 
се в съставна част на нашата душевност и личност. Ако сме успели дълбоко в несъзнаваното си да 
премахнем огорчението от чувствата към родителите си и сме им простили за всичките забрани, лишения 
и ограничения, които е трябвало да понасяме, сме постигнали своя вътрешен покой и сме способни да 
обичаме другите в истинския смисъл на тази дума. (Клайн М.,2002). 

 
Емпирично изследване 
Теоретичният анализ породи идеята да бъдат изследвани и проверени личностната тревожност, 

агресивността и типа семейно функциониране в периода на юношеството, както и да бъде потърсена 
тенденция към тяхното повишаване. 

Метод: 
За емпиричното изследване бяха използвани три отделни методики, които да предоставят информация 

относно изследваните параметри. 
Първият въпросник е Диагностика на личностната тревожност (ДАТ) за ученици от 7 – 10 клас, 

стандартизиран и включен в книгата на Иван Карагьозов Диагностика на девиантното поведение, 
Благоевград, 1998. Тази методика изследва тревожността на децата, като разделя и отчита три вида 
тревожност, всяка в отделна скала: училищна тревожност, самооценка и междуличностна. Отделните 
скали определят пет равнища на тревожност: нормална, повишена, висока, много висока, извънредно 
спокойствие. 
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Вторият въпросник е на Бъс – Дюрки, изследващ агресивността, отново адаптиран от Ив. Карагьозов. 
Тестът съдържа 79 айтема и 9 скали, характеризиращи различни видове агресия – телесна, вербална, 
индиректна, опозиционно поведение, агресивна раздразнителност, ревност и омраза и вина след агресия. 
Последната скала е за лъжа. Тестът е сравнително стара, но многократно проверявана и актуализирана 
методика. Изборът се спря на нея, именно защото тя позволи това разграничение във вида агресивност. 

Третата методика е въпросник – скала за проучване на типовото семейно състояние, адаптирано от Ив. 
Иванов. Методиката е разработка на Е.Г. Ейдемилер и В.В.Юстицкис и се използва при изследването на 
семейните взаимоотношения. Представлява списък от 12 биполярни качества, подлагани на самооценка от 
изследвания по скала от 0 до 8 (ляво – дясно) качество. Регистрира три критични параметъра на 
семейството: обща неудовлетвореност, семейна тревожност и нервно – психично напрежение. 

Изследвани лица: 
Бяха изследвани общо 170 деца от три столични гимназии. Юношите бяха подбрани от три възрастови 

групи: 13 – 14 години; 15 – 16 години и 17 – 18 години. Бяха разделени и по пол, като общия брой на 
момичетата, взели участие в изследването е 110, а този на момчетата – 60. 

Хипотези: 
Чрез проведеното изследване бе направен опит да се потвърдят няколко хипотези: 
- През периода на юношеството в различните възрастови групи, тревожността и агресивността 

постепенно ще се увеличават, а именно, колкото повече изследваните лица навлизат в пубертета, толкова 
по-тревожни и агресивни ще бъдат. 

- При момчетата и момичетата ще се отчетат съществени различия по отношение на агресивността и 
по-точно на вида агресия, който преобладава в тяхното поведение. За момчетата очакваните резултати са 
да има превес към телесната агресия, докато за момичетата водещи стойности да бъдат отчетени за 
вербалната агресивност, както и за агресивната раздразнителност. 

 – Третата хипотеза е свързана с изследването на типа семейно функциониране, като и тук очакваните 
резултати са да има повишаване на стойностите на трите изследвани параметъра: обща неудовлетвореност, 
семейна тревожност и нервно – психично напрежение във възрастта. 

Резултати и обсъждане. 
Изследването на личностната тревожност и тип семейно функциониране потвърди хипотезите, че 

изследваните параметри ще отчетат повишение с нарастването на възрастта на юношите. Единствено по 
отношение на училищната тревожност, възрастовата група 15 – 16 години имат най-завишени стойности. 
Това би могло да намери своето обяснение с момента в образователното развитие и преминаването от 
основно към средно образование. 

Таблица 1. Средни стойности и стандартно отклонение от проведените тестове за тревожност, 
както и тип семейно функциониране и в трите възрастови групи 

Тест за тревожност 

Възрастови групи 

13 – 14 15 – 16 17 – 18 

Средна 
стойност

Стандартно 
отклонение 

Средна 
стойност

Стандартно 
отклонение 

Средна 
стойност

Стандартно 
отклонение 

Обща тревожност 43,45 16,60 47,75 17,42 42,96 18,43 
Училищна тревожност 16,53 6,95 17,46 6,30 13,64 7,48 
Самооценка за тревожност 15,73 6,62 17,61 7,05 16,02 7,78 
Междуличностна тревожност 11,65 6,16 12,66 5,79 13,21 6,45 
Обща неудовлетвореност 12,42 6,88 15,66 8,06 19,36 8,01 
Семейна тревожност 11,80 8,94 14,17 8,08 18,14 8,52 
Напрежение 15,24 7,91 17,86 7,68 21,27 7,54 

Проведените тестове за проверка наличието на разлика в средните стойности за различните видове тревожност за 
момчетата и момичетата, отчетоха резултати, които показват, че при риск от грешка 0,05 е налице статистически 
значима разлика в средните стойности. 

Таблица 2. Средни стойности и стандартно отклонение за тревожност, както и тип семейно 
функциониране според променливата пол 

Тест за тревожност 
Общо Момчета Момичета 

Средна 
стойност

Стандартно 
отклонение

Средна 
стойност

Стандартно 
отклонение

Средна 
стойност 

Стандартно 
отклонение 

Обща тревожност 44,78 17,53 38,90 18,95 47,99 15,90 
Училищна тревожност 15,90 7,07 14,08 7,39 16,89 6,71 
Самооценка 16,48 7,18 14,05 7,27 17,80 6,80 
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за тревожност 
Междуличностна 
тревожност 12,52 6,13 10,83 6,82 13,44 5,54 
Семейна тревожност 14,71 8,85 14,63 8,74 14,75 8,95 
Обща 
неудовлетвореност 15,83 8,14 14,90 8,16 16,34 8,12 
Напрежение 18,14 8,05 16,97 8,05 18,77 8,01 

Резултатите, получени от изследването на типа семейно състояние, при риск за грешка 0.05, 
потвърждават хипотезата, според която възрастта оказва влияние върху изследваните параметри. Общата 
неудовлетвореност, семейната тревожност и нервно – психичното напрежение отчетоха повишение с 
нарастването на възрастта. Според Ейдемилер и Юстицкис високите стойности на параметъра нервно-
психично напрежение, свидетелства за наличието на вътрешен конфликт, а за възрастта 17 – 18 години 
стойностите са най-високи. Беше приложен дисперсионен анализ за проверка наличието на статистически 
значима връзка между възрастта и показателите от теста за агресия, който отчете, че при риск от грешка 
0.05, възрастта оказва влияние върху телесната агресия, вербалната агресия, индиректната агресия, 
агресивната раздразнителност, агресивното недоверие и лъжата на изследваните лица. По отношение на 
опозиционното поведение, ревност и омраза и вина след агресия възрастта не оказва влияние. Анализът за 
наличието на разлика в средните стойности за различните видове агресия за момчетата и момичетата 
отчете, че при риск от грешка 0,05 е налице статистически значима разлика в средните стойности за 
наблюдаваните момчета и момичета по отношение на телесната агресия и агресивната раздразнителност. 
Тези резултати потвърдиха и хипотезата, според която вида агресивност се влияе от променливата – пол. 
Това от своя страна би могло да се отнесе към различните форми и начини за справяне с агресивните 
импулси и съответно възможността за тяхното овладяване. 

Таблица 3. Средни стойности и стандартно отклонение за вида агресия в трите възрастови групи 

Тест за агресия 

Възрастови групи 

13 – 14 15 – 16 17 – 18 

Средна 
стойност 

Стандартно 
отклонение 

Средна 
стойност 

Стандартно 
отклонение 

Средна 
стойност 

Стандартно 
отклонение 

Телесна агресия 41,45 24,68 51,19 25,33 55,36 19,81 
Вербална агресия 58,56 16,82 68,00 15,50 66,09 18,26 
Индиректна агресия 47,10 19,91 60,05 21,02 61,79 21,69 
Опозиционно поведение 47,64 27,62 53,22 30,08 55,00 26,49 
Агресивна раздразнителност 49,75 17,46 62,61 18,92 58,23 19,92 
Агресивно недоверие 49,45 20,50 58,64 23,30 61,79 22,25 
Ревност и омраза 36,80 22,69 46,22 23,33 44,13 27,23 
Вина след агресия 47,37 24,10 46,76 23,96 51,48 20,98 
Лъжа 42,31 14,27 33,31 15,81 36,82 13,55 

Таблица 4. Полови различия в средните стойности по отношение на вида агресия 

Тест за агресия 
Общо Момчета Момичета 

Средна 
стойност 

Стандартно 
отклонение 

Средна 
стойност 

Стандартно 
отклонение 

Средна 
стойност 

Стандартно 
отклонение 

Телесна агресия 49.41 24.00 58.83 23.22 44.27 22.93 
Вербална агресия 64.32 17.26 61.12 16.64 66.06 17.41 
Индиректна агресия 56.43 21.77 53.14 20.49 58.23 22.32 
Опозиционно поведение 52.00 28.15 51.00 29.56 52.55 27.48 
Агресивна 
раздразнителност 57.01 19.44 51.75 20.44 59.88 18.34 
Агресивно недоверие 56.71 22.55 54.50 20.62 57.91 23.54 
Ревност и омраза 42.48 24.68 40.05 24.52 43.81 24.77 
Вина след агресия 48.51 23.03 49.34 21.96 48.06 23.68 
Лъжа 37.38 14.98 40.42 14.85 35.72 14.85 
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Получените резултати дават основание да се твърди, че: 
- Тревожността нараства през периода на юношеството, както и агресивността; 

- Показателите от теста Тип семейно функциониране също се повишават през този период, особено 
тези, на нервно-психичното напрежение. Това е белег за преживяването на вътрешен конфликт; 

- Съществуват полови различия спрямо проявения вид агресивност. Това, че за момчетата е по-
характерна телесната агресивност, а за момичетата агресивната раздразнителност, може да се отнесе 
към традиционно възприетия възглед инструменталното поведение да се свързва с мъжествеността, а 
експресивното с женствеността. 

Като обобщение, резултатите онагледяват конфликтността на тази възраст на прехода, когато 
всички образи, чувства и ситуации са колкото стари и познати, толкова са нови и плашещи. Това е момент 
на крайности, подлагащ на изпитание връзки и доверие. 

В несъзнаваната фантазия, порастването е вътрешно агресивен акт. По време на юношеството, 
момчетата и момичетата несигурно излизат от детството, отдалечават се все повече от периода на 
зависимостта и бавно, понякога дори болезнено, си проправят пътя към света на възрастните. Тази раздяла 
на съзнавано ниво изглежда желана и преследвана, но на несъзнавано – тя е загуба, която трябва да бъде 
преодоляна. Разрешаването на този вътрешен конфликт е в пряка зависимост от това, което юношите 
получават от средата и от това дали предоставеното е достатъчно добро, достатъчно нарцисизиращо и 
утвърждаващо личността му. Подпомагащата среда, посредством обгрижването, способства за създаването 
на континуитет на развитието. 
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АТЕЛИЕТО КАТО ГРУПОВА ФОРМА НА ПСИХОСОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ 

В ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА – 
ИЗМЕРЕНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

 
МИЛЕНА ФРЕНКЕВА 

докторант в Секция „Социална, трудова и организационна психология”, ИИНЧ – БАН 
 
Резюме: Центърът за обществена подкрепа е социална услуга, която позволява разширяване на споделената 
психологическа среда на децата и юношите. По този начин се благоприятства процеса на споделяне и 
преработване на негативните емоционални преживявания. Стабилизирането ядрото на личността води до 
засилване процеса на самоосъзнаване и обогатяване на личния опит. 
 
Abstract: The Center for Social Support is a social service that allows expansion of the shared psychological environment of 
children and adolescents. Thus facilitates the process of sharing and processing of negative emotional experiences. 
Stabilizing of the personality leads to strengthening the process of self-awareness and enrichment of the personal 
experience. 

 
Въведение 

Поради липсата на родителска любов и внимание, както и системна и индивидуализирана 
социална грижа децата, лишени от родителски грижи срещат редица затруднения, както в общуването и 
себепредставянето, така също и в изграждане на емоционална привързаност и стабилни междуличностни 
отношения. Психологическите травми, които натрупват по време на престоя си в институции се отразява 
негативно на тяхното личностно и социално развитие и оказва влияние върху переспективите за тяхното 
успешно справяне с предизвикателствата на различни житейски ситуации и трудности. 

Според редица изследователи изкуството оказва благотворно влияние върху личностното и 
социално развитие на децата, лишени от родителски грижи. Catterall подчертава ролята на изкуството за 
повишаване самочувствието на децата, както и за развитие на индивидуални и групови социални умения 
като упоритост, толератнтост и др. (Catterall, 2002). Според Dickinson. заниманията с изкуство водят до 
намаляване на престъпното поведение при деца с противообществени прояви, подобряват самочувствието 
и има положително въздействие върху цялостния процес на социално учене (Dickinson, 2002). За Fisk 
положителният ефект от заниманията с изкуство е свързан с развитие на редица лични и социални 
качества и умения (Fisk,1999). По този начин изкуството подпомага децата в по-успешното справяне със 
затрудненията, които срещат в ежедневието си и подобрява адаптацията им към социалната среда. 

 
Метод 

Анализът е направен на база наблюдения от проведени сесии в ателие “Свободни занимания” с 
деца и юноши, лишени от родителски грижи в периода юли – ноември, 2009 в Център за обществена 
подкрепа. 

Възрастта на децата е в диапазона между 8 до 15 г. Броят на участниците варира през различните 
месеци. Провеждането на ателието протича паралелно с процеса на преструктуриране и затваряне на 
Дома. Това оказва негативно влияние на децата е свързано с прояви на тревожност, напрежение и 
необходимост от споделяне на натрупани негативни емоции. 

 
Дискусия 

Ателието беше конструирано с широки граници с цел осигуряване свободно пространство за 
споделяне на различни емоции от самите деца, стимулиране на спонтанността в общуването с други деца в 
група, задълбочаване на самопознанието и отработването на негативни емоционални преживявания, които 
пречат на децата в ежедневието им. 

Началото на заниманията е поставено в началото на месец юли. Заниманията с децата протичат 
спонтанно, без предварителни очаквания от страна на водещите и участниците. Ателието осигурява на 
децата като свободно пространство, в което могат да открият занимания, които са им интересни, могат да 
правят неща, които им харесват, могат да говорят за хора и теми, които ги вълнуват, могат да разказват 
преживявания, да поискат мнение, съвет и др. 

Заниманията започват непринудено, без ясна рамка от страна на водещите. Това позволява на 
децата да “творят” свободно пространството, в което се чувстват добре и могат да покажат част от своите 
“скрити” страни. В резултат на възникналата спонтанна атмосфера, по-свитите деца стават по-открити; по-
агресивните откриват, че трябва да си поставят по адекватни лични граници в общуването с другите; по-
мълчаливите разбират, че могат да говорят, не само когато ги попитат, но и когато им стане интересно; по-
преказливите откриват какво е изслушването и колко е важно в общуването и др. 
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Зародилият се процес на постепенно опознаване и разкриване продължава през целия месец като 
се наблюдават, както положителни тенденции, така и сблъсъци на интереси, несъгласие с мнението на 
другите, поява на конфликти, на които се търси адекватно разрешение и т.н. Поставят се спонтанно 
основите на работа в група и този процес се задълбочава и дава възможност на децата да открият много 
нови неща за себе си и другите. Това оказва от своя страна благоприятно влияние върху самопознанието 
на децата, самооценката им и вярата на децата в положителните им страни. 

Децата се учат да общуват без предварително някой да им е показал как да го правят. Това, 
разбира се, ги стъписва в началото, но след това им става интересно, защото започват да “творят” 
собственото си поведение по нов, непознат начин. Открили възможността да се занимават с дейности, 
които са им интересни, те започват да се задълбочават да търсят съмишленици, да участват в изграждане 
на творчески кръг. Развиват постоянство в това да търсят различни неща в една и съща дейност, да се 
забавляват и откриват свои нови особености и качества. 

Научават се да наблюдават в общуването речевите и неречеви изразни средства – мимики, поглед, 
пози, движения, които носят определена информация за говорещия. Това ги обогатява с нови знания и 
допринася за откриването на нови личностни и поведенчески особености в доскорошните си познати. От 
друга страна откриват собствените си думи, жестове и мимики пред вниманието и погледа на другите 
участници в групата и ги разпознават като личностни особености. 

Много от децата откриват нови социални роли, които не са имали досега, други разбират, че най-
обичайната им социална роля им е станала тясна и я обогатяват и т.н. Повечето деца разбират, че 
обичайната им представа за самите тях, която са натрупали в общуването с възрастните, не е най-вярната и 
се опитват да открият друга, по-близка до истинската. 

Част от юношите не прояват интерес към заниманията, защото им се струва, че не са подходящи за 
възрастта им и ги поставят в ситуация, която не могат да контролират, защото възниква спонтанно и води 
до разместване на припознатите им социални роли в малкото им общество в Дома. Друга част от юношите 
намират своето място сред другите и започват да откриват “себе си” в групата и общуването с връстниците 
и по-малките деца. 

В резултат на заниманията децата и юношите изпитват различни чувства, които се обогатяват по 
съдържание, свързват се с взаимоотношенията, както и с лични творчески актове и споделянето им в 
групата. Децата с желание изразяват своите чувства и с интерес очакват реакциите на другите участници в 
ателието. Те общуват активно, задават въпроси, отговарят на интерес, проявен към тях, разказват свои 
преживявания, изпитват на място реални емоции, изразяват различни мнения и показат различни 
отношения към други участници, учат се на различни поведения едни от други. В хода на провеждането на 
ателието възникват различни ситуации, които предизвикват изразяване на положителни емоции, както и 
конфликтни ситуации, в разрешаването на които участва цялата група. 

Участниците разширяват практическите си умения в междуличностното общуване и балансират 
част от неприемливите си поведенческите прояви, замествайки ги с нови в процеса на общуване с 
различните видове изкуства. 

При някои деца се наблюдава процес на съсредоточаване върху свободното рисуване. Брат и 
сестра, които трудно общуват по между си и често индуцират конфликтни ситуации решават да използват 
бои, за да украсят два пластмасови стола. Всеки от тях е съсредоточен в дейността си и не може да обърне 
внимание на другия. Творческата дейност ги поглъща до такава степен, че те не усещат как минава 
времето, а се наслаждават на творческия процес. Пред тях обикновения син стол се превръща в цветно 
уникално произведение на изкуството, създадено от самобитни творци. Рисуването на децата се 
съпровожда с вербално изразяване на положителни емоции, които усилват творческия процес. След 
завършването на своеобразните си творби всеки един от малките художници с интерес разглежда 
художественото творение на другия и очаква от своя страна интереса на другия към собствената си творба. 
Двамата се гледат с нови непознати лица, радват се един на друг и откриват нови причини за общуване по 
между си. 

През месец август групата намалява поради напускането на институцията на две от децата .В 
групата сенаблюдава се процес на диференциране на определени активности, с които децата предпочитат 
да се занимават. Така например интересът към компютрите при някои деца се изразява в гледане на 
филми, при други в слушане на любима музика, при трети в правене на клипове и т.н. Децата, които 
обичат да танцуват започват да използват пространството, за да танцуват и да се забавляват. Това води до 
разделяне на пространството на по-малки подпространства, диференцирани по интереси: кът за гледане на 
филми, кът за слушане на музика, кът за танцуване и др. Те не са напълно отделени, а се преливат едно в 
друго и част от децата се разместват от едно подпространство в друго. Има деца, които се влияят от 
другите и не знаят какви са техните конкретни желания и предпочитания, но те научават много полезни 
неща за общуването и споделянето на информация, чувства, гледни точки и т.н. От друга страна се 
забавляват и правят опити да открият своите потребности и интереси, наблюдавайки другите участници и 
учейки се от тях. 
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Общуването между децата се задълбочава и обогатява. Наблюдава се промяна в отношенията 
между някои деца, които по-рано са общували по-трудно, както и липса на такава при деца, които срещат 
сериозни затруднения в общуването, изискващо дълга и интензивна индивидуална и групова работа. 
Децата обогатяват своя личен опит за споделяне и преживяване на чувства, житейски ситуации, 
разрешаване на конфликти и вземане на индивидуални и групови решения. 

През месец септември групата се увеличава поради връщането на някои от децата прекарали част 
от лятната си ваканция. в домашна обстановка. Това не нарушава структурата на групата и не води до 
драматични промени в нея. Общуването между децата продължава да се задълбочава и обогатява. 

Част от децата започват да опитват да правят неща, които по-рано не са си позволявали: едни от 
тях рисуват свободно, други упражняват движения, които са им били трудни преди, трети се опитват да 
пеят, надвивайки срама си, че са наблюдавани и оценявани от другите и т.н. 

През месец септември четири от децата разбират, че ще напуснат институцията и това е свързано с 
редица промени във формиралата се група. Това е свързано с натрупване на негативни емоции вътре в 
групата, търсене на начини от страна на децата да бъдат разтоварени и активиране на взаимопомощта и 
споделянето между тях. 

Забелязва се, че част от деца използват заниманията си в ателието за преработване на негативни 
емоции с помощта на музиката и танца. Наблюдава се индивидуализиране на част от движенията и влагане 
в тях на силни емоции, които конкретното дете не може да издържи и чрез танца им дава свобода на 
изразяване. Този позитивен начин на преработка на негативни емоции се проявава предимно при децата, 
на които им предстои раздяла с други деца в Дома и институцията като цяло. Децата виждат заниманията 
от различна гледна точка: тези, които остават, усещат какво чувстват тези деца, които си отиват и обратно. 
Това обогатява личния опит на децата, независимо от актуалната житейска ситуация, в която се намират и 
води до засилване на стремежа за проява на съчувствие, взаимопощ и подкрепа на другите, които се 
нуждаят от защита и споделяне на ситуации, с които е трудно да се справят, каквато е ситуацията, 
свързана с напускане на Дома. 

През месец октомври част от децата престават да посещават заниманията поради напускането на 
институцията. Това води до нарушаване на функционалната структура на групата и до промени, които 
могат да се медиират до определена степен. Част от заниманията са свързани с разказване на истории и 
спомени за предишните участници. Част от децата продължават да посещават заниманията и да ги 
свързват с минали и настоящи положителни емоционални преживявания. Други намаляват посещенията си 
в ателието и се затварят във вътрешия си свят. 

През месец ноември поради напускането на голяма част от децата в институцията, заниманията се 
провеждат с двама юноши. Групата е престанала да съществува в предишния вид е, “разпаднала” се е на 
индивиди, които се опитват да устоят на лавината от негативни чувства, свързана с предстоящото 
закриване на Дома чрез “потапяне” в любимите си занимания и задълбочаване на индивидуалните си 
търсения, както и откриване на пътища за лично усъвършенстване, и начини за справяне със стреса и 
ситуациите, които го предизвикват. 

Единият юноша се специализира в изработването на музикални клипове на собствените си снимки 
и слушане и припяване на любимата си музика, както и танцуване, на фона на песните, които изразяват 
най-добре вътрешния му свят. С помощта на клиповете той структурира личната си история в 
институцията и я подрежда в хронологичен ред. Това му помага да проследи етапите в своя живот и да 
постави началото на тяхното осмисляне. Чрез танцуването юношата успява да изрази чувствата, които го 
вълнуват и по този начин балансира емоционалното си състояние на тревожност и несигурност. 

Другият участник в ателието се научава от първия да прави музикални клипове на своите снимки 
и двамата с интерес гледат съвместната си работа. Чувстват се удовлетворении от добре свършената 
работа и изпитват удоволствие, че са създали нещо сами и то се харесва не само на тях, но и на други хора. 
Това влияе положително на личната им самооценка и им помага да открият добрите си страни. И двамата 
юноши имат противообществени прояви, в хода на участието си ателието пренасочват активността си към 
извършване на творчески дейности, които ги стимулират да се чувстват удовлетворении от себе си. 

Голяма част от работата в ателието е свързана с припомняне на картини, думи, и съпреживяване 
на минали съвместни спомени с предишни участници в групата. Миналата история на ателието се оказва 
силно защитно средство за двамата юноши, на които им е трудно да се справят с негативните си 
преживявания и чувства, свързани с предстоящото им преместване на ново място. Новото място ги плаши 
със своята непознатост и те изграждат непрекъснато връзки с миналите си приятни преживявания в 
ателието. По този начин чрез миналия си позитивен опит те изграждат мост към неизвестното си бъдеще, 
което още не познават. Наблюдава се и засилващ се процес на сближаване между самите тях с цел 
оказване на подкрепа и съчувствие. Задълбочава се процеса на споделяне на чувства и преживявания. 
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Заключение 

В края на заниманията в ателието поставени цели бяха постигнати. Бяха констатирани и 
допълнителни положителни тенденции, които не са заложени в идейната концепция на ателието. 

Децата използваха ателието като работилница, в която преработват собствените си негативни 
чувства и изразяват свободно и открито силните положителни емоции, които изпитват. Това доведе до 
стабилизиране на емоционалното им състояние и намаляване на натрупаното вътрешното психично 
напрежение. При общуването с другите, децата откриват собствената си уникалност и развиват по-
положителна Аз- концепция. Заниманията в ателието стимулираха процеса на самопознание, развиване на 
умения за общуване в група, както и формиране на по-адекватни граници в общуването. 

Беше стимулиран процеса на индивидуализация на децата. Всеки участник откри част от 
собствената си личностна уникалност. Това позволи известна диференциация на децата, които обикновено 
в тези институции се движат в група и са неосъзнати на ниво индивид. 

Децата откриха, самостоятелно или с помощта на другите участници, свои уникални начини, чрез 
които могат сами да се успокояват от натрупаните негативни емоции и вътрешното психическо 
напрежение : занимания с любима дейност и усъвършенстване в нея, изразяване на чувства чрез 
танцуване, рисуване, пеене или споделяне с доверителна фигура на дете или възрастен. 

Децата обогатиха личния си опит в общуването с други деца и развиха социални умения за работа 
в група. В резултат на участието си в ателието те се научиха да споделят свои чувства, идеи и опит, както 
и да разширяват личния си опит чрез натрупване на полезна информация от споделянето на другите 
участници в групата. Чрез заниманията си с различни видове изкуства откриха креативността си и усетиха 
силата на въображението си. 

Ателието като форма на групова работа с деца, лишени от родителски грижи стимулира 
личностното развитие на децата и и е предпоставка за развиване на различни социални умения. 
Възможността за изразяване на негативни и положителни емоции от страна на участниците в ателието, 
както и стимулиране процеса на самопознание и индивидуализация на децата и юношите им позволява да 
открият една качествено нова среда, в която се запознават с уникалността на собствената си личност и се 
стимулира процеса на личното им развитие и усъвършенстване през активиране на творческото начало в 
човека. 
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ДИАГНОСТИКА НА АДАПТИВНО ФУНКЦИОНИРАНЕ, КЛИНИЧНИ СКАЛИ 
И ИНДИКАТОРИ ПРИ 6-7 ГОДИШНИ ДЕЦА ПО ПРОЕКТИВНА МЕТОДИКА 

RATC (ROBERTS APPERCEPTION TEST FOR CHILDREN). ХАРАКТЕРИСТИКИ 
НА ИНСТРУМЕНТА И СРАВНИТЕЛНИ ДАННИ ЗА НОРМАТИВНА, 

КОНТРОЛНА И КОНСУЛТАТИВНА ГРУПА ОТ БЪЛГАРСКА ИЗВАДКА 
 

КАМЕЛИЯ ХАНЧЕВА 
СУ „Св. Кл. Охридски” 

 
Резюме: Психологическата диагностиката с проективни методи се основава на „проективната хипотеза“, че в 
отговор на относително неясен стимулен материал човек реагира с проектиране на уникални съдържания, 
мисли, конфликти и стратегии за справяне в разказите, които създава в отговор на тези стимули. Критично в 
съпоставителен план са представени възможностите и ограниченията на методиката RATC, предназначена за 
оценка на адаптивното функциониране и дезадаптивните тенденции на справяне въз основа на възприеманите 
от децата междуличностни взаимодействия в обичайни ситуации и разкриване на конфликтни отношения в и 
извън семейството, с възрастни и връстници. Изследването е проведено с деца от първата (от четири) 
възрастова група 6-7 години, подбрани по процедура съответстваща на избора на нормативна извадка в 
оригиналната методика. Българската извадка включва 91 деца, разделени в 3 групи (нормативна, 
консултативна и обща-контролна) на възраст от 71м. до 86м. (средна 78.4), относително равномерно 
разпределени по пол (48 момичета/43 момчета). Представени са сравнителни данни за българска и американска 
извадка по 7 скали за адаптивно функциониране, 4 клинични скали и 3 клинични индикатора. Обсъдени са 
възможностите на инструмента да разграничава трите изследвани групи и ефектите от терапевтични 
интервенции. 
 
Abstract: Roberts Apperception Test for Children is storytelling projective method developed for evaluation of psychological 
development. Diagnostic value of the test is based on the “projective hypothesis” that children will respond to relatively 
ambiguous stimulus in a manner reflecting unique contents of their thoughts unconscious conflicts, defences and coping 
strategies into the stories they create. This study presents data for Bulgarian normative sample for the first age group (6-7) 
in comparison with the original sample standardization. Bulgarian study provides data confirming the three factor structure 
of the test. Discriminative value of the method is partly supported by the data for normative, control and consultative 
Bulgarian groups. Case report of the differences in pre- and post-therapy protocols is presented. Need for further research 
addressed to the limitations e.g. number of sample, lack of clinical group is critically discussed. 

Въведение 

Етапът в психичното развитие, бележещ прехода от ранно детство към училищна възраст, често 
определян като „криза на седмата година” е съпроводен с промяна във всички нива на психично 
функциониране и регулация. Необходимостта от диагностиката на психичното развитие и функциониране 
в когнитивната, емоционалната и социалната сфера изправя изследователите пред редица 
предизвикателства. Оценката на потенциалите и дефицитите във функционирането на деца на възраст 6-7 
години е проблем с директни прагматични измерения с оглед психосоциалната адаптация. В отговор на 
необходимостта от наличие на метод за диагностика, обхващащ различни страни и процеси в развитието, 
се предлагат първоначални данни от стандартизацията на проективната диагностична методика RATC. 
Използваният в настоящото изследване метод е предоставен от проф. Пл. Калчев и получен по проект към 
магистърска програма Детско-юношеска психология (диагностика и консултиране) за научно 
изследователски цели. 

Представяне на методиката 

Аперцептивния тест на Робъртс за деца е създаден като диагностичен метод за оценка на 
психичното развитие и функциониране на деца във възрастов диапазон 6-15г. Разработването на 
проективната методика е резултат от няколко десетилетия експериментално-диагностична и клинично-
терапевтична работа на авторски колектив Робертс, МакАртур, Д.МакАртур, Дж. Блек, П.Хил, Дж. 
Робертс. Амбицията на авторите е да предложат решение на дилемата при използването на проективните 
методики, като съчетаят богатството на клиничния материал с обективна, стандартизирана процедура за 
оценка на съдържанието. 

Проективните методики имат ключово място в диагностиката на психичното функциониране, 
въпреки критиките и спорните моменти при използването и интерпретирането им [9]. Създадени в 
контекста на психодинамичната парадигма и разбиране за психичното функциониране, те се основават на 
„проективната хипотеза”, че човек реагира на неопределен и нееднозначен стимулен материал по начин 
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отразяващ неговата уникална личностова организация [5], разглежда и интерпретира света в термините на 
собствения си опит [7]. Приемането на проективната хипотеза, задава рамката на използване на 
проективните методи. Използването на подобни методики при диагностиката на психичното развитие и 
функциониране на деца има повече от половин вековна история и също толкова продължителни дебати 
около етически и психометрични (проблематична валидност) съображения. В повечето тематични 
аперцептивни методи, стимулният материал е под формата на визуални стимули (фотографии, рисунки и 
други изображения) и инструкцията предполага създаване на история разположена във времевия 
континиум с начало, развитие и край. Интерпретацията предполага оценка на съдържателните и 
структурните компоненти. Специални индикатори отчитат драстични изкривявания и разминавания с 
параметрите на стимулите. 

От съществуващите аперцептивни техники при диагностика на деца, най-често използваните са 
TAT и CAT. Ограниченията на приложението на тези две проективните методики при деца е свързано с 
необходимостта да бъде подбран подходящ стимулен материал, насочващ към релевантни ситуации по 
разбираем начин и с въвеждането на стандартизирана система за скориране, осигуряваща съпоставими 
ескпертни оценки. Преимуществата на Аперцептивния тест на Робъртс са по посока на специалната 
насоченост и разработване на теста за оценка на деца и подбора на стимулния материал. Стимулите 
изобразяват деца в ежедневни, обичайни взаимодействия и на 16-те табла. Включени са обичайни 
ситуации, присъстващи и в другите тематични тестове като родителско-детски взаимодействия, 
отношения между децата в семейството, агресия и справяне, както и нови ситуации като привързаност и 
конфликт между родителите, гледане на голота, училище, взаимодействия между връстници. Всички табла 
в методиката са консистентни по вид, представляват реалистични рисунки на деца и възрастни в един 
стил. Тестът е снабден с подробно и непротиворечиво дефинирана система за скориране, базирана на 
обективни маркери с високи показатели на съгласуваност между различни оценители. 

Целите на теста са да оцени функционирането на деца на две нива. Първо се оценява адаптивното 
функциониране, изразяващо се в развитие на умения за справяне в различни ситуации, изискващи 
познания и адекватен за възрастта социален опит и емоционална зрялост. Оценката по клиничните скали и 
индикатори отразява тенденции за преживяване на социални и емоционални затруднения в ситуации, 
изискващи адекватно разпознаване на проблеми в социалните взаимодействия и адаптивното им 
разрешаване с помощта на вътрешни и външни ресурси. Разказите отразяват възприятието на децата на 
обичайни ситуации и се използват при обща личностова диагностика и клинична оценка. Методът има 
традиция на използване в клиничната практика, като предпочитан за първоначална оценка и съставяне на 
план за лечение, основаващ се на показаните дефицити, както и за оценка на промяната и резултатите от 
терапевтичните интервенции. Поради наличието на стандартизация върху нормативна извадка от добре 
адаптирани деца е подходящ и за оценка на развитийни промени, нормативни и ненормативни кризи при 
деца в широка норма. 

Теоретичните основания при създаването на теста, следвайки утвърдени теории в психология на 
развитието предпоставят, че изразените вербални умения са надежден показател за социално-
когнитивните умения [8, 10]. Използването на RATC като диагностичен метод е теоретически обосновано 
в психодинамичната, хуманистичната и когнитивно-поведенческата парадигми [3]. 

Интерпретативната процедура на RATC се основава на допускането, че при представянето на 
рисунки позволяващи множество тълкувания и отразяващи ситуации от всекидневието, децата ще 
проектират собствени мисли, теми, конфликти и начини на справяне в историите, които създават. Две 
допълнителни допускания са залегнали в основата на теста. Първо – децата ще реагират спонтанно с 
минимално изкривяване по посока на социална желателност или защитни преиначавания, защото не са 
запознати с целта на изследването. Очакването е в отговорите да се представят индивидуалните начини на 
реагиране в ситуации подобни на показаните на таблата. Второ – дори ако манифестното съдържание на 
историите не отразява пряко чувствата и действията им, то дава важни насоки за латентните процеси и 
конфликти, които имат клинична стойност. 

Стимулните табла са 27, от тях 11 са паралелно разработени за момичета и момчета (детският 
персонаж е съответно момче или момиче при еднакви други параметри на картината). Рисунките отразяват 
важни теми от междуличностното взаимодействие като отношения в семейството с и между родителите, 
братята и сестрите други потенциално проблемни области като отношение към училище, съперничество 
между сиблинги, темата за голотата. На всяко дете се показват 16 табла в точно определена неизменна 
последователност. Пет от картите са напълно еднакви за момчета и момичета. Всяко от стимулните табла е 
предназначено да провокира интерпретация на съответна тема. За съдържателната интерпретация 
развитието на водещата тема е от решаващо значение, затова е необходимо да се познават вариантите и 
честотите на поява на темите и вариациите. 

Отговорите на децата се скорират по няколко скали, отразяващи адаптивно и дезадаптивно 
функциониране. Скалите включват 8 адаптивни скали, 5 клинични и 3 допълнителни, които се появяват 
рядко при деца с добра адаптация и служат като клинични индикатори. 
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Процедура на изследване и кодиране 

Изискванията към изследваните лица са да разбират смисъла на инструкцията и да могат да я 
следват, да имат способност да изказват последователност от събития и да имат желание да сътрудничат. 
Тези изисквания поставят под съмнение валидността в няколко случая – прекалено малки деца, които не са 
в сътояние да разбират и следват инструкцията, деца с интелектуален дефицит, деца със сензорно-
перцептивни и неврологични дефицити. 

Времевите параметри на изследването и категоричното изискване за индивидуално провеждане 
изключват възможността за широко приложение и поставят методиката като вариант за избор при 
индивидуална консултативна и терапевтична работа. Време за изследването при възрастовата група на 6-7 
годишните е 20-30 мин. Транскрибирането на записа от магнитен или електронен носител – 30-40 мин., 
скориране – 20-30 мин. и 15 мин. за интерпретиране на протокола. 

В настоящото изследване беше спазена максимално описаната от авторите процедура, с цел 
получаване на годни за стандартизация върху българска извадка данни. Всички протоколи изследвания и 
кодирания са осъществени от автора (с изключение на 3 протокола и контролните кодирания за проверка 
на съгласуваност в експертните оценки). Процедурата максимлно следва тази описана от авторите на 
методиката при първата стандартизация (1982). 

Нормативната извадка за възрастова група 6-7 годишни е съставена от 20 момичета и 20 момчета, 
подбрани от три района на Калифорния, като отговарящи на целите на изследването да бъдат обхванати 
деца с различен социо-икономически статус. Учителите са помолени да посочат няколко (3-4) момчета и 
момичета, които оценяват като най-успешно адаптираните деца. Пояснява се съдържанието, вложено от 
изследователите в успешно адаптирани, като деца имащи добри взаимоотношения с връстниците, добри 
умения за справяне в различни ситуации, успешно усвояващи учебния материал и липса на видими 
емоционални или поведенчески дефицити и затруднения. При подбор на изследвани лица за българската 
извадка е следвана оригиналната процедура. Участниците са деца от три детски градини в София 
(кварталите Дружба, Слатина и Център), изследвани след официално разрешение от директора с писмено 
или устно съгласие на родителите. Всички, посещаващи подготвителна (предучилищна) група и 
присъстващи към момента на изследването деца, участват в индивидуално тестиране. Посочените от 
двамата учители като най-добре адаптирани момичета и момчета се включват в стандартизационната 
(нормативна) извадка (20 момчета, 20 момичета), останалите деца оформят т. нар. обща-контролна група 
(15 момчета, 19 момичета). Изследването се провежда индивидуално в отделно помещение. 

Използваната инструкция дословно гласи: „Сега ще ти покажа една по една различни картинки. 
Искам да измислиш по една история за всяка от тях. Разкажи ми какво става на картинката, какво се е 
случило преди това и как ще свърши. За какво си говорят хората, как се чувстват, за какво си мислят. 
Тук няма верни и неверни отговори, важно е да ми разкажеш каквото ти си измислиш.” 

За първата възрастова група задължително се пояснава: „Искам да ми разказваш истории с начало, 
среда и край. Какво правят хората, как се чувстват, какво си мислят.” 

При нужда допълнителните намеси се ограничават до 5 стандартни изказвания 1. Какво се случва? 
2. Какво е станало преди това? 3. Как се чувства той/тя? 4. За какво си говорят? 5. Как свършва историята? 

Препоръката, която е спазвана при всички изследвания е тези допълнителни въпроси да се задават 
при първите две табла и след това няма вмешателство в спонтанната реакция на детето. Единствено се 
задава уточняващ въпрос при неяснота към кой персонаж се отнася казаното и ако е важно се пита за 
неясни индикации на края на историята (напр. „ами така свършва” „как така”, „той” „кой” и т н) При 
отказ, не се настоява и се внимава да няма негативно отношение и демонстриране на неодобрение. Тъй 
като подобна реакция се случва изключително рядко, тя се кодира като тип отговор и представлява важен 
клиничен индикатор. 

Всеки отговор по отделните табла се кодира в 15 категории. Така се получават множество кодове по 
всяка картинка. Потенциално е възможно да има отбелязване по 5 от 7-те адаптивни скали, кодирането по 
две от тях е алтернативно. Клиничните скали са 5 – Тревожност, Агресия, Депресия, Отхвърляне, Липса 
на разрешаване на проблем (Без разрешаване) и може да има код по всяка. Скалите отразяващи адаптивно 
функциониране са съответно – Разчитане на другите, Подкрепа от другите, Подкрепа – дете (разчитане 
на себе си), Ограничения, Идентификация на проблем, Разрешаване 1 и 2. 

За всяка ситуация задължително се кодира тип разрешаване на проблема с 4 варианта за първата 
възрастови група. Вариантите са съответно: 

- Р1 – тенденция да се търси лесен, но нереалистичен изход от ситуацията, често се прибягва до 
магическо решение, изпълняване на желанията, нереалистичен изход. Такъв код получават истории, които 
от формулирането на проблема се прехвърлят към решението без опосредстващи стъпки. При 
изследваната възрастова група 6-7г., това често е адекватен за възрастта подход към проблемите. 
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- Р2 – конструктивно постигане на решение на вътрешно психичен или външен проблем. 
Разрешаването на проблема, остава ограничено до настоящата ситуация. Няма новооткрити варианти за 
действие, които могат да се прилагат и универсално при подобни ситуации. Решението не включва 
детайлно разработване на процеса. 

- Без разрешаване – доколкото има формулиране на проблем, липсва разрешаване на ситуацията. 
- Дезадаптивен изход –кодира се, когато персонажът реагира по социално неприемлив начин, 

допринася за ненамиране на решение на конфликт, демонстрира неадаптивно защитно поведение като 
отричане, фобийно избягване, хистерично изместване, разрешава проблема като се отдръпва и затваря, 
действа манипулативно, лъже и мами другите, проявява физическа деструкция или реагира неподходящо и 
неспомагащо разрешаването на проблема, кодира се и ако главният герой умре. 

Последният тип разрешаване на ситуацията спада към т. нар. Клинични индикатори, които се 
отбелязват при съдържание покриващо критериите. Това са показатели, които се срещат рядко в разказите 
на децата и разграничават надеждно нормативна от клинична група в американската извадка. 
Индикаторите са три – дезадаптивен изход, атипичен отговор и отказ. Атипичен отговор е показател за 
екстремна девиация от обичайните теми или логика характерна за първичния психичен процес. Всяко 
изкривяване на стимулния материал, тема, емоции, отричане, нелогична история, теми като убийства и 
самоубийства, смърт на основния персонаж, насилие над детето, получават този код. Отказ е индикатор 
който е самостоятелен при кодиране на даден отговор на стимулен материал. Може да има и частичен 
отказ, когато детето започва и после рязко прекъсва, спира и не продължава. 

Психометрични характеристики 

Надежността на методиката RATC е оценена при изчисляване на съгласуваност в ескпертните 
мнения при кодиране. Подбрани са 6 протокола от нормативната българска извадка, като е следвана 
процедурата на разработване на методиката и протоколите условно отразяват три нива на сложност (в 
случая като формален критерий се използва средната дължина на отговорите). Клиничен психолог Камена 
Велева-Миланова и авторът кодират независимо транскрибираните протоколи. Степента на съгласие е над 
88 %, което съвпада с цитираните данни за съгласуваност при англоезични извадки. Приема се, че 
показателят удовлетворява изискванията за надеждност на експертната оценка по системата за кодиране. 

Валидността на данните при проективни методики, предполага оценяване на връзките на 
показателите в инструмента помежду им, корелацията с данни получени по други методи и проверка на 
степента на разграничаване между отделните групи. 

Факторната структура на 12-те профилни скали, при различни извадки потвърждава трифакторното 
решение предлагано от авторите [5]. 

Таблица 1 Факторна структура на скалите при американска и българска извадка 

Скали  I – Ам I – Бг II – Ам II – Бг III – Ам III – Бг 
Разчитане на другите 
Подкрепа – други 
Подкрепа – дете 
Ограничения 
Идентификация на проблем 
Разрешаване 1 
Разрешаване 2 
Тревожност 
Агресия 
Депресия 
Отхвърляне 
Без разрешаване 

.56 

.59 

.72 
 

(.50) 
 

.79 
 
 
 
 

- .80 

.61 

.66 
 

(.42) 
 

.71 
 
 
 
 
 

- .73 

 
 
 
 

.55 
 
 

.53 

.71 

.55 

.69 
 

 
 
 

(.44) 
.55 

 
 

.51 

.72 
 

.66 

(.47) 
 
 

.58 
 

.80 

 
 

.82 
 
 
 

.70 
 
 

- .43 
 
 

 
% Обяснена дисперсия  

3.8 
29.6 

2.8 
23.5 

2.0 
15.1 

1.8 
15.6 

1.4 
10.1 

1.4 
12.1 

Данните от българското изследване поддържат трифакторното решение за структурата на скалите, 
оформящи профила на функциониране. Пъвият фактор разкрива общото функциониране и адаптиране към 
различни конфликтни ситуации с тенденция проблемите да остават с незавършено разрешаване[6]. В 
българския вариант този фактор, условно наричан „Адаптивно използване на ресурсите”, е с акцент върху 
външните ресурси и нереалистични решения. Вторият, обединява т.нар. клинични скали и е показателен за 
степента на емоционален дистрес, но и за способността да се разпознават и назовават проблемите във 
вътрешен и външен план. Третият фактор има различни компоненти, но съдържателно отговаря на 
определената от авторите тененция да разкрива възрастови промени [5]. Обединяващо е допускането, че 
външната регулация, (която е обединяващо измерение на скалите при американската извадка) и 
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вътрешната регулация, както и относителна зрялост в типа решаване на ситуацията, представляват полюси 
на един континиум, който характеризира възрастовата динамика на развитие. 
 

Сравнителни данни за американска и българска нормативни извадки 
Профилите по скалите са сравнително представените на Диаграма1. Графиката отразява средните 

стойности на суровия бал по дванадесетте скали. С оглед еднаквия брой, възрастова група, разпределение 
по пол и характер на извадките (нормативни), съществува тенденция за завишаване на оценяването на 
адаптивното функциониране в българската извадка. Тенденцията се запазва при адаптивните, при 
клиничните скали (по-ниски стойности при българската група) и най-силно изразеното различие при 
типовете разрешаване на проблема. 

Първите пет скали описват адаптивното функциониране в термините на разкриване и използване на 
ресурси, осъзнаване на ограниченията и способност за формулиране на проблеми. 

Първата скала – Разчитане на другите – отразява тенденция персонажите в историята да търсят 
подкрепа от другите за разрешаване на инструментален или емоционален проблем. Като цяло измерва 
адаптивния капацитет да се използват външни ресурси и помощ за преодоляване на проблеми. Високите 
степени, обаче, може да отразяват тенденция да се разчита прекомерно на другите за получаване на 
разрешение, одобрение или материална подкрепа. Кодирането по следващите две скали е алтернанивно – 
получаването на код по едната изключва възможност от код и по другата. Подкрепа от другите отразява 
тенденцията да се проявява отношение на подкрепа посредством помощ, емоционална подкрепа, 
материална подкрепа. Подкрепа – дете (разчитане на себе си) отразява тенденция към асертивно 
поведение и демонстриране на позитивни емоции, щастие, ентусиазъм, увереност в собствените сили, 
самоограничаване и отлагане на задоволяването. Това е единствената от адаптивните скали, при която 
средните стойности за българската извадка са по-ниски от тези на американската. Интерпретацията на 
изявената тенденция в съдържателен план е свързана по-скоро със социо-културни различия, като липсата 
на традиция в българската култура да се вербализира положително отношение към себе си. Четвъртата 
скала – Ограничения – отчита степента, в която родители и други авторитетни фигури поставят разумни и 
аргументирани граници при нарушаване на правилата или на очакванията от страна на детето. Ниски 
резултати по тази скала може да са индикатор за ниска степен на родителска ангажираност и загриженост. 
Високите резултати разкриват тенденция към прекомерна ангажираност да отговориш на очакванията на 
авторитетите и конформност към социалните изисквания. Идентифициране на проблем – тази скала 
показва способността на детето да забележи и формулира проблемна ситуация. За да се постигне подобно 
адаптивно функциониране е необходимо да има ниска степен на защитно функциониране, вербален 
капацитет и капацитет да се възприемат хората като участващи в сложни динамични интеракции. Ниски 
резултати по тази скала могат да са свързани с множество фактори като – висока тревожност, липса на 
рапорт, ниска способност да се вербализира, отричане на конфликти. Тази скала съвместно със скалите за 
разрешаване на проблема разкриват начина на фукциониране и справяне на детето с обичайните проблеми 
в ежедневието. 
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Диаграма 1. Профил по адаптивни и клинични скали 
 за българска и американска нормативни извадки. 
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Проблем при интерпретирането на данните представлява стойността по Разрешаване тип 1, която е 
доста по-висока при българската извадка. Може де се мисли за системен ефект при процедурата на 
изследването, консистентно невербално акцентиране върху зададения в инструкцията момент, че всяка 
история трябва да свършва по определен начин. Този ефект, прибавен към често съревнователния момент 
при децата, при нетипични дейности в детската градина, вероятно е част от обяснението на различието в 
стойностите. 

Клиничните скали, с изключение на резултатите по Тревожност са близки, но под стойностите на 
американската извадка и потвърждават тенденцията за завишено оценяване при българските норми. 

Дължината на отговорите, която е по голяма при българската извадка не би следвало да се отразява 
на резултатите, поради принципите на кодиране – независимо колко пъти се появава дадено съдържание в 
историята, може да се кодира само като присъстващо, без да има индикатор за честота и натрупване в една 
и съща история. 

 
Различия във възприетото съдържание и водеща тема в стимулния материал 
В оригиналната методика, всяко табло от стимулния материал има пореден номер и име, 

отразяващо основната тема, която се очаква да провокира. Честотата на възприеманите теми е отделен 
параметър, по който данните на момчета и момичета значително се различават, без това да води до 
статистически значимо различие на резултатите в профила. 

При българската извадка се запазва разминаването на честотата на възприеманата по съответното 
стимулно табло тема от момчета и момичета и липсата на статистически значими различия по пол в 
оценката по профилните скали. 

Възприеманите теми по всяко табло, отразяват в максимална степен социо-културните различия и 
разминаванията в американската и българската извадка са очаквани. Представените по-долу стимулен 
материал, тематични области и процентно разпределение на отговорите по пол и националност 
илюстрират описаните различия. 
 

 
Тематично съдържание на отговорите по стимулно табло 12. 
 
1. Майката и бащата се карат или са в конфликт 
2. Семейството преживява проблемен, тъжен момент 
3. Майката е болна или наранена 
4. Детето е направило нещо нередно 
5. Майката е тъжна, бащата е подкрепящ, детето наблюдава 
6. Друго (Отиват да си лягат, детето е разстроено)  
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Диаграма 2. Честота (%) на темите при стимулно табло 12 „Родителски конфликт/депресия” 
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Демонстрираните различия биха могли да получат интерпретация както по посока на адаптивно 
възприемане на родителската двойка като хармонично и позитивно взаимодействаща си – както показва 
честотата на възприемания смисъл на изображението в българската извадка, така и по посока на 
дезадаптивно изкривяване на стимулния материал, или защитно отричане на конфликти и конфликтни 
отношения. В най-малката възрастова група (6-7) се препоръчва допълнително натрупване на информация 
преди избор на посока на интерпретиране. 

 
Третата част от интерпретирането на резултатите по теста (след скалите по профила и 

възприеманата тема) е анализ на клиничните индикатори. По данните представени в методиката, 
честотното разпределение на отговорите в двете контрастни групи позволява определяне на критични нива 
на индикаторите. 

Таблица 2. Комулативни честоти на суровия бал по клиничните индикатори за група 6-7г 

Суров 
бал 

Атипичен отговор Ам/Бг Дезадаптивен изход Ам/Бг Отказ Ам/Бг 

0 
1 
2 
3 
4 

65.0 
87.5 
97.5 
97.5 

100.0 

30.0 
67.5 
95.0 
97.5 

100.0 

72.5 
92.5 

100.0 
 

47.5 
90.0 

100.0 

100.0 100.0 

Атипичен отговор, Дезадаптивен изход и Отказ са основни показатели при разграничаването на 
клиничната група от тази на успешно адаптиращите се деца. Българските данни от нормативната извадка 
са съпоставими с оригиналните. Различията между 0 и 1 точки са в резултата на интерпретатирането на 
няколко стимулни табла напр. №4, където легналото момиче се възприема и назовава „умряло”, което 
удовлетворява критериите за код Атипичен отговор. Двадесет и пет процента от отговорите на момчетата 
в българската нормативна извадка, отразяват подобно възприемане на водещата тема. От цялата извадка 6-
7 г (91 ИЛ) също 25% са възприели, вербализирали смърт на перонаж от стимулния материал. 
 

Тематично съдържание на отговорите по стимулно табло 4 
 
1. Момичето на земята е ранено или болно; другото ще 
помогне или ще потърси помощ 
2. Момичето на земята е ранено или болно; никой няма да 
помогне 
3. Момичето на земята е заспало или изморено 
4. Момичетата са се били 
5. Момичетата играят някаква игра 
6. Момичето на земята е мъртво 
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Диаграма 3. Честота (%) на темите при стимулно табло 4 „Подкрепа/Агресия” 
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Интерпретирането на тази разлика в един от показателите на възприетото съдържание на стимулния 
материал, също е противоречиво. От една страна възприемането и назоваването на теми като смърт и 
раздяла свидетелства за определена степен на зрялост, а от друга би могло да се интерпретира като 
травматично възприемане на света и неадаптивно занижаване на усещането за сигурност и защитеност. 
Данни от ситуативно-времевия контекст, отбелязани в протоколите, показват, че седмици след инцидент 
на насилие и посрадало дете, отразен в медиите, честотата на отговорите, включващи подобна тема, 
нараства. 

Междугрупово сравнение в българска извадка 

Българската извадка включва 91 деца, разделени в 3 групи (нормативна, консултативна и обща-
контролна) на възраст от 71м. до 86м. (средна 78.4), относително равномерно разпределени по пол (48 
момичета/43 момчета). За да се потвърди способността на теста да дискриминира различни групи, 
сравнението на резултатите по 12-те скали и трите индикатора показаха значими различия по скала 
Разрешаване 2 (F=9.9, p<.001); Агресия (F=11.0, p<.001); Атипичен отговор (F=7.6, p=.001) и 
Дезадаптивен изход (F=14.4, p<.001) между нормативната и другите групи. При междугрупово сравнение 
(ANOVA), при използване на по-либералния критерий Dunkan, клиничния индикатор Дезадаптивен изход 
разграничава трите групи. Като се вземе под внимание малкия обем на извадките и факта, че 
консултативната група не отговаря на условията за клинична извадка, се налага необходимостта от 
набиране на данни за по-натъшно валидизиране на инструмента в български условия. На този етап 
набелязаните тенденции потвърждават описаните дискриминативни възможности на инструмента в 
оригиналното стандартизационно изследване [5]. 

За диагностични цели, суровият бал по скалите се трансформира в Т оценки и на тази основа се 
провежда нормативно сравнение на индивидуалните протоколи. Не се дават перцентили, защото 
разпределението по скалите не следва кривата на нормалното разпределение. Българските данни, поради 
посочените ограничения в обема и спецификата на извадките са представени на Диаграма 4 като 
сравнение на средните от суровия бал. 
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Диаграма 4. Профил по адаптивни, клинични скали и индикатори (българска извадка) 

Графиката показва различията при последните две скали – клиничните индикатори Атипичен 
отговор и Дезадаптивен изход. Съществува и тенденция за дискриминиране на консултативната група по 
клиничните скали. В консултативната практика, резултатите свидетелстват за отчитане на терапевтичен 
ефект и промяна в адаптивното функциониране. При тестване в начален момент с диагностична цел и след 
консултативно-терапевтична работа (при конкретните случаи с продължителност от 6м.) се наблюдава 
значима промяна, отразяваща в единия случай разкриване, осъзнаване и адаптивно използване на налични 
ресурси (статистически значимо повишаване на резултатите по скалите Разчитане на другите, Подкрепа 
– други ), а в другия опит за ескпериментиране с различни начини на справяне с конфликтите (намаляване 
на Без разрешаване и повишаване на Разрешаване 1 и 2). 
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Заключение 

Първоначалните данни за надеждност и валидност на RATC при бъгарска извадка, представляват 
важна начална фаза в подготовката на диагностичен метод с важно приложение. Данните ясно показват, че 
теста оценява развитийни промени и разграничава клинична и нормативна групи. Необходимостта от 
продължаване на изследванията върху различни възрасти и специфични групи е несъмнена. Според някои 
автори, въпреки, че авторите на теста не изразяват подобна позиция, RATC е метод за оценка на 
изпълнението (основаващ се на представянето (performance-based) [2, 3]. Изследователи, разработващи 
наративни инструменти, изразяват категорично позицията, че диагностика, посредством разкази се 
определя като оценяваща изпълнението на определена задача или решаване на проблем. При RATC, целта 
е да се наблюдават начините на справяне и разрешаване на проблеми в типични ситуации. Наративните 
методи традиционно се описват като проективни, но различията на конкретната методика от другите 
проективни методики, изтъквани от авторите, правят възможно приложението му в различен контекст. 

 
Липсата на данни за вътрешна консистентност е оправдана от спецификата на инструмента и 

установената практика тези психометрични характеристики да не се прилагат при наративен материал [1], 
но това не изключва набавянето на данни за конструкт-валидността. Важно е да се планират изследвания и 
натрупване на данни, съпоставящи теста с други инструменти. Настоящото изследване, отговаря на една 
от препоръките на създателите на методиката като предоставя интересни данни от различен социо-
културен контекст. 
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КОГНИТИВНИ СТИЛОВЕ В ДЕТСКИТЕ РИСУНКИ 

 
ЕВДОКИЯ ХРИСТОВА-СЛАВЧЕВА 
доц., д-р, СУ “Св. Климент Охридски” 

 
Резюме: Когнитивните стилове в детските рисунки са изследвани чрез метода „Кинетична рисунка на къща-
дърво-човек” (Burns, 1987). Събрана е колекция от 203 рисунки на деца, които посещават държавни детски 
градини или училища, на възраст от 3 до 11 години. Направен е контент-анализ на рисунките като са 
използвани три категории признаци: пространствена организация на фигурите; особености в изобразяването 
на къщата, дървото и човека; и размер. Честотата, с която се появяват признаците е анализирана на 
основата на въведените от Koppitz (1968) разграничения на очаквани, общи и не необичайни развитийни 
признаци. Резултатите разкриват ясна възрастова динамика. Факторният анализ на тези признаци показва 
три-факторна структура. Тя отразява обособяването на символния стил и визуалния реализъм в отделни 
фактори. Характеристиките на стила интелектуален реализъм присъстват и в трите фактора като 
типични за цялата изследвана група. Намаляване на височината на човека с увеличаване на възрастта се 
определя като развитиен признак. 

 
Abstract: Cognitive styles in children’s drawings are investigated through the “Kinetic-House-Tree-Pperson Drawings” 
(Burns, 1987). Two hundred and tree children, aged 3 to 11, were tested. All of them attended public kindergarten or school. 
The characteristics for content-analysis of the drawings are grouped in three categories: the organization of items and their 
specificity and dimensional characteristics; the additional characteristics of house, tree and person; the height of house the 
test’s figures. The frequency of these characteristics is analyzed on the base of Koppitz (1968) distinction of the expected, 
common and not unusual developmental categories. The results reflect a clear age dynamic. Factor analysis of 20 
characteristics of the figures and their composition was done. A tree-factorial structure was estimated to describe different 
cognitive styles and the possible transitions between them. The stable configurations of components differentiate symbolic 
and visual realism styles. The characteristics of the intellectual realism style persist in tree factors, as typical for whole 
investigated grope. The tendency to decrease the height of the person with increase of age is interpreted as an indicator for 
the progress in drawing. 

Теоретична основа 

Идеята за когнитивните стилове в детските рисунки е свързана с класическите изследвания на 
Luquet (2001), Piaget и Inhelder (1956) и DiLeo (1983). Днес този подход за цялостен анализ на 
изобразителната дейност намира своето развитие в два плана: в търсенето на специфични развитийни 
признаци, които да опишат възрастовата динамика (Koppitz, 1968; Groves, Fried, 1991; Morra, 2005) и 
изследването на базисни характеристики на рисувателния стил като отражение на индивидуалния стил 
(Hartley, Somerville, von Cziesch Jensen & Eliefja, 1982; Watson & Schwartz, 2000; Laible, Watson, Malcolm & 
Koff, 2000), артистичните възможности (Pufall & Pesonen, 2000) и когнитивните особености на деца и 
юноши (Stiles, 1995; Christova-Slavcheva, 1996; Trend, Everett & Dove, 2000; Lange-Küttner, Kerzmann & 
Heckhausen, 2002; Christova-Slavcheva, 2010). Стилът представя психична реалност, която е свързана с 
умствените възможности на детето и която Luquet нарича „вътрешен модел” (Luquet, 2001, 47). Този 
вътрешен модел участва не само в създаването на рисунки, но и в смисъла, който детето влага в тях. То 
интерпретира рисунките на другите, както и своите, според този модел. Основната цел, във всички опити 
за изобразяване е да бъде представена реалността. За Luquet стилът е „начинът, по който детето представя 
един и същи обект или мотив в последователна серия от рисунки” (пак там, 31). Развитието на 
изобразителната дейност може да бъде наблюдавано в добавянето на детайли, асоциацията на идеи и 
аналогичните преноси от други изображения. Лансира се тезата, че съществуват четири универсални фази, 
през които преминава всяко едно развитие на рисуването и всяка от тях е представена от специфичен стил. 
Случайният реализъм (пак там, 85-92) се изразява чрез комбинация от линии, които се използват, за да 
бъде изобразен обект, без да има значение дали е постигнато сходство. Една и съща рисунка може да има 
последователно различни интерпретации. Откриват се схемите и когато се постига сходство между обект и 
изображение, то се търси и допълва с нови елементи. Втората фаза е свързана със стила несполучлив или 
неуспешен реализъм (пак там, 93-101). Основната му характеристика се изразява в неспособността на 
децата да организират разнообразието от детайли в съгласувано цяло. Третата фаза е представена от стила 
интелектуален реализъм (пак там, 102-128). Най-характерната му особеност е, че обектите се рисуват в 
канонична форма (образец на най-характерния вид на обекта). Това води до някои особености в рисунката. 
Представят се важните елементи на обекта, дори и те да не се виждат от една специфична гледна точка. 
Така те могат да бъдат рисувани в различни планове и да се изобразяват транспарантно. Визуалният 
реализъм, който е характерен за четвъртата фаза, се свързва с въвеждане на перспективата в рисунките, 
която заменя множествените гледни точки и разгъването (пак там, 150). Общият извод е, че рисуването 
развива „усета за наблюдение” (пак там, 156). 
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Следващ етап в развитието на концепцията за стила са изследванията на Piaget и Inhelder (1956). 
Те анализират детските рисунки в контекста на теорията за стадийното развитие на интелекта. 
Възникването и качествените промени в изобразителната дейност се свързват със сензомоторния стадий 
(2-4 г.), предоперационалния стадий (4-7 г.) и стадия на конкретните операции (7-12 г.). Авторите (Piaget & 
Inhelder, 1956, 46-77) обобщават богат емпиричен материал в описанието на три стадия: синтетична 
неспособност (в който се представят характеристиките на случайния и на несполучливия реализъм), 
интелектуален реализъм и визуален реализъм. Акцентът в анализа е не толкова върху особеностите на 
фигурите, колкото на типичната за всеки стадий пространствена организация на елементите. Продължение 
на тази традиция са изследванията на DiLeo (1983). Според него рисувателният стил е „начин на 
изразяване, който е характерен за даден човек или за даден период” (пак там, 28). За първият стадий е 
характерен символният стил. Тогава възникват първите графични символи. Типични графични форми са 
драсканиците, които могат да символизират нещо, кръгът и главоногото като фигура, която репрезентира 
човека. Спонтанните рисунки на децата най-често включват къщи, дървета, хора, слънце или други 
елементи от природата (пак там, 38). Фигурите се изобразяват с единична контурна линия и малък брой 
елементи. Назовават се детайли, които не са нарисувани. Качествени промени в изобразителната дейност 
възникват с усвояване на стила интелектуален реализъм. Къщите, колите, човешките фигури се представят 
транспарантно. Обектите и техните елементи се изобразяват перпендикулярно на базисната линия. През 
стадия на конкретните операции (7-12 години) постепенно се усвоява стилът визуален реализъм. Децата 
рисуват това, което виждат, цветовете се използват конвенционално и присъстват някои характеристики на 
тримерното пространство и тримерните обекти. 

Възможностите за интерпретация на детските рисунки чрез когнитивния стил е основният 
предмет в настоящата работа. Той се разглежда като устойчиво присъстващ през определен възрастов 
период, свързва се с особеностите в изобразяването на фигурите и с тяхната пространствена композиция. 

Целта на планираното изследване е да бъдат определени признаци, чрез които да се опише 
развитието на когнитивните стилове при деца на възраст от 3 до 11 години. Всеки от стиловете предполага 
определено ниво на контрол, което регулира изобразителната дейност на децата. Рисунката е специфичен 
пространствен продукт, който се определя от вътрешния модел и представя способността за наблюдение. 

Могат да бъдат формулирани следните хипотези: 
- Кинетичната рисунка на къща, дърво и човек дава възможност за проследяване на 

развитийните признаци в рисунките на деца от възрастовия диапазон 3-11 години. 
- Стабилни конфигурации от признаци ще представят стиловете: символен, интелектуален и 

визуален реализъм. Тези конфигурации ще включват както признаци на пространствена 
организация на фигурите, така и техни специфични характеристики. 

- В рисунките на децата на възраст от 3 до 6 години може да се очаква постепенната замяна на 
символната организация на фигурите с пространствената организация на интелектуалния 
реализъм, а при децата на 9-11 години в сравнение с децата на 7-8 години, постепенно да се 
увеличават тримерната организация на обектите и изобразяването на тримерни фигури. 

- Тенденцията за въвеждането на общ мащаб, която контролира размера на фигурите, ще се 
засилва с възрастта. 

Емпирично изследване 

Изследвани лица 
  В изследването са включени рисунките на 203 деца на възраст от 3 до 11 години, които посещават 
детска градина или училище от два града (София и Перник). Колекцията от рисунки на деца, които 
посещават детска градина (общо 139 рисунки) е разделена на три групи, а 64-те рисунки на децата от 
училищата са представени в две групи (Виж Таблица 1). Тази групировка има за цел да отрази динамика в 
развитието на когнитивните стилове в рисунките и прехода от символните към визуалните репрезентации. 

Таблица 1. Разпределение на изследваните в зависимост от ниво на обучение, по пол и възраст 
Пол Ниво на обучение Общо 

 

I и II група в 
детската 
градина (3-4-
годишни) 

III група в 
детската 
градина 
(5-годишни) 

IV група в 
детската 
градина 

(6-годишни) 

I и II клас 
в училище 

(7-8-
годишни) 

III, IV и V клас 
в училище 

(9-11-годишни) 
  

Момчета брой  12  8  40  17  17 94 
 % 38,7% 33,3% 47,6% 45,9% 63,0% 46,3% 
Момичета брой  19 16 44 20 10 109 
 % 61,3% 66,7% 52,4% 54,1% 37,0% 53,7% 
Общо брой 31 24 84 37 27 203 
 % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Рисувателен тест 

Използван е тестът „Кинетична рисунка на къща-дърво-човек” (Burns, 1987) само като тестова 
задача, за да бъде събран емпиричният материал. Рисунките са правени на стандартен лист А4 с комплект 
от 12 цветни моливи или флумастери. Задачата за рисуване е въведена чрез инструкцията, която се 
използва от Burns (пак там, 5). 

Признаците за контент-анализ на рисунките са избрани на основата на различни системи за 
скориране, които са ориентирани към изследване на развитийното или когнитивното ниво (Luquet, 2001; 
Buck, 1970; Piaget & Inhelder, 1956; Koppitz, 1968; DiLeo, 1983; Groves, Fried, 1991; Morra, 2005). 
Окончателният списък включва 31 признака, които са групирани в три категории: 
I. Пространствена организация на фигурите 

1. Символен стил: 
а. Асоциативен порядък на фигурите в рисунката 
б. Фигури без фон 

2. Стил интелектуален реализъм 
а. ┴-образно пространство (взаимна перпендикулярност на обектите и базисната линия 
или на елементи на обектите) 
б. Множествена перспектива 

3. Стил визуален реализъм 
а. Вертикална организация на пространството (горе – далече, долу – близо) 
б. Линейна перспектива 
в. По-близо разположеният обект закрива част от по-далечен обект 

II. Допълнителни пространствени характеристики на къщата, дървото и човека, кинетични признаци 
в изобразяването на човека и конвенционално/ неконвенционално оцветяване 

III. Височината на къщата, дървото и човека 
За интерпретацията на честотата, с която се появяват 28 от признаците се използват интервалите 

за развитийни признаци, въведени от Koppitz (1968). Те се определят като очаквани, когато честотата, с 
която се появяват в дадена възрастова група, е в интервала от 100% до 86%. В интервала от 85% до 51% те 
са обичайни признаци, а в интервала от 50% до 16% – не необичайни. Когато честотата е по-малка от 16%, 
признаците се разглеждат като изключения. Тази схема Koppitz (1968) използва, за да оцени 
интелектуалната зрялост на деца от 5 до 12 години, а в по-нови изследвания възрастовия диапазон се 
разширява и за 3-4-годишни деца (Groves & Fried, 1991). Признаците, които показват значими различия 
между наблюдаваните групи, се подлагат на факторен анализ, за да бъдат потърсени устойчивите 
конфигурации, които представят когнитивните стилове. По отношение на третата група признаци се прави 
анализ на средните стойности в зависимост от факторите пол и възраст. 

Процедура на изследване 

Това изследване е проведено в рамките на стандартните часове на обучение в детската градина 
или училището от група студенти от магистърската програма по „Детско-юношеска и училищна 
психология” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Студентите преминават през 
предварителна подготовка за работа с теста като част от курса по „Арттехники в детска и юношеска 
възраст” и провеждат изследванията под супервизия. Рисунките са събирани през периода от 2006 до 2010 
година. 

Резултати 

Над 90% от децата правят хроматични рисунки, използват цветовете конвенционално, и рисуват и 
трите тестови фигури. Високата честота на тези признаци ги прави типични както за изследваната групата 
като цяло, така и за използвания тест, който включва едни от най-честите фигури в спонтанните детски 
рисунки. Друга група от признаци се срещат с честота под 16% и представляват изключения в настоящата 
колекция. Много рядко се срещат кинетични драсканици (в 6,5% от рисунките на 3-4- годишните деца и в 
4, 2% при 5-годишните) и разпознаване на обект в отделна част от тези драсканици (в 3,2% при 3-4-
годишните и в единичен случай при 6-годишните). Рисунки, в които се пропускат тестови обекти и се 
рисуват кръгови фигури и къща-схема са също под 16% при всички групи. Тези признаци се отнасят към 
особеностите на символния стил. Получените данни в изследването могат да бъдат обяснени с 
особеностите на групата от една страна и с рамката, която задава самият тест, от друга. Децата от първа 
група в детската градина имат вече своя 5-месечен опит на обучение по рисуване в масовите детски 
градини по време на тестирането им. Този факт обяснява по-ниската честота, с която се появяват 
признаците на символния стил и по-високата честота на двумерното изобразяване на къщата, дървото и 
човека, не само с основните елементи, но и с много допълнителни детайли. 
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Основа за количествен анализ, който да представи динамиката в развитието на рисунката са 20 
признака (Виж Таблица 2), за които се проследява честотата на появата им в различните групи и 3-те 
допълнителни признака, които отразяват промяната в размера на основните тестови фигури. 

За групата на 3-4-годишните в категорията на очакваните признаци попада само двумерната къща 
с детайли, докато броят на обичайните признаци (в интервала от 85% до 51%) е значително по-голям (7 
признака). В тази категория се включват както признаци, които са характерни за символния стил 
(асоциативен порядък на фигурите, фигури без фон, неконвенционално използване на цветове), така и 
такива, които са характерни за интелектуалния реализъм (двумерно дърво с детайли, двумерна човешка 
фигура с детайли, базисна линия, ┴-образно пространство (Виж Фигура 1 и Фигура 2). Не необичайни 
признаци (в интервала от 50% до 16%) за 3-4-годишна възраст са човек-схема, дърво-схема и главоного. 

  
Фигура 1. – момиче, 3 години   Фигура 2. – момче, 3 години 

Двумерните изображения, наличието на базисна линия (или използването на ръба на листа като 
базисна линия) и ┴-образното пространство остават като очаквани и обичайни за възрастта от 5 до 8 
години (Виж Фигура 3 и Фигура 4), като във възрастовата група от 9 до 11 години те вече са само в 
категорията на обичайните характеристики. 

Таблица 2. Честота на признаците в рисунките в зависимост от обучителните групи 
и стойностите на на χ2 при сравнява на процентното разпределение. 

Признаци 

I и II група 
в детската 
градина (3-
4-годишни) 

III група в 
детската 
градина 
(5-годишни) 

IV група в 
детската 
градина 

(6-годишни) 

I и II 
клас в 

училище 
(7-8-

годишни) 

III, IV и 
V клас в 
училище 

(9-11-
годишни) 

Значими 
стойности 
на χ2  

1. Двумерна къща с 
детайли  

96.8% 100.0% 100.0% 100.0% 85.2% 
20,88 

Р=0,0001 
2. Двумерно дърво с 
детайли  

77.4% 91.7% 96.4% 91.9% 77.8% 
13,57 

Р=0,009 
3. ┴ -образно 
пространство 
(взаимна перпенди-
кулярност на обекти 
и техни елементи)

74.2% 91.7% 100.0% 89.2% 63.0% 
33,86 

Р=0,0001 

4. Базисна линия 64.5% 79.2% 95.2% 86.5% 74.1% 
19,44 

Р=0,001 
5. Двумерна човешка 
фигура с детайли 
фигура  

51.6% 91.7% 91.7% 86.5% 77.8% 
27,91 

Р=0,0001 

6. Асоциативен 
порядък на 
елементите  

67.7% 37.5% 13.1% 32.4% 3.7% 
44,08 

Р=0,0001 

7. Неконвенционал-
но използване на 
цветовете  

61.3% 37.5% 10.7% 18.9% 7.4% 
40,13 

Р=0,0001 

8. Фигури без фон  61.3% 33.3% 11.9% 32.4% 3.7% 
38,32 

Р=0,0001 

9. Човек-схема  35.5% 8.3% 6.0% .0% 3.7% 
30,96 

Р=0,0001 

10. Дърво-схема  16.1% 4.2% .0% .0% .0% 
23,39 

Р=0,0001 
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11. Главоного  16.1% .0% .0% 2.7% .0% 
22,88 

Р=0,0001 
12. Множествена 
перспектива  

.0% 8.3% 15.5% 37.8% 66.7% 
48,30 

Р=0,0001 

13. Транспарантност  12.9% 12.5% 13.1% 45.9% 29.6% 
20,39 

Р=0,0001 
14.Кинетична 
рисунка на човек  

.0% .0% 10.7% 2.7% 37.0% 
30, 68 

Р=0,0001 
15. Закриване на част 
от далечно 
разположен обект от 
по-близо лежащ  

.0% .0% 14.3% 8.1% 33.3% 
20,34 

Р=0,0001 

16. Вертикална 
организация на 
пространството (горе 
– далече, долу – 
близо) 

.0% .0% 3.6% 2.7% 18.5% 
15,60 

Р=0,004 

17. Линейна 
перспектива  

.0% .0% .0% .0% 18.5% 
33,42 

Р=0,0001 

18. Тримерно дърво  .0% .0% 2.4% 5.4% 18.5% 
16,11 

Р=0,003 
19. Тримерна 
човешка фигура  

.0% .0% 1.2% 5.4% 18.5% 
19,3 

Р=0,001 

20. Тримерна къща .0% .0% .0% .0% 14.8% 
26,6 

Р=0,0001 

 

  
Фигура 3. – момиче, 5 години   Фигура 4. – момче, 7 години 

Овладяването на стила интелектуален реализъм и липсата на признаци, които са характерни за 
символния стил може да бъде илюстрирано с рисунката на Фигура 5. Паралелно на този процес се 
наблюдава и появата на елементи от стила визуален реализъм на тази възраст (Виж Фигура 6). Преходът 
към стила визуален реализъм се изразява в относително намаляване на процента на рисунките, в които се 
наблюдават признаци на интелектуален реализъм, и в появата като не необичайни на признаците: 
тримерно изобразяване на къща, кинетична рисунка на човек и тримерно дърво. С по-голяма честота се 
откриват и принципите на организация като закриване на част от далечно лежащ обект от по-близко 
разположен и вертикална организация (горе – далечно, долу – близко). Елементи на линейна перспектива 
се появяват само във възрастовата група на 9-11-годишните (Виж Фигура 7 и Фигура 8). В повечето 
изследвания множествената перспектива и транспарантността се посочват като типични признаци на 
интелектуалния реализъм. В анализираната колекция първият се превръща в обичаен признак за възрастта 
9-11 години, а вторият остава в категорията на не необичайните за възрастовия период от 7 до 11 години. 

  
Фигура 5 – момиче, 6 години   Фигура 6 – момче, 6 години 
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Фигура 7 – момче, 10 години    Фигура 8- момче, 9 години 

Тримерната къща може да бъде открита само в рисунките на 9-11-годишните, но все още като 
„изключение”. 

Получените резултати са една добра илюстрация на промяната, която настъпва с възрастта в 
кинетичните рисунки на къща, дърво и човек. Само при децата на възраст от 3-4 години могат да бъдат 
открити признаците на символния стил, но за тази възраст стават достъпни (вероятно под влияние на 
обучението) двумерната организация и двумерните обекти, които са характерни за стила интелектуален 
реализъм. За възрастовите групи на 5-6- и 7-8-годишните се наблюдава постепенното доминиране на 
признаците на интелектуалния реализъм и намаляване на честотата на признаците, които са характерни за 
символния стил. Началото на развитието на визуалния реализъм може да се открие във възрастовия период 
от 9 до 11 г. В рисунките на децата от тази група все още силно присъства стилът интелектуален реализъм 
и само отделни части на рисунката носят признаците за тримерно изобразяване на пространство или 
обекти. 

Факторният анализ по метода на главните компоненти на честотата, с която се срещат 20-те 
признака, очертава групирането на развитийните признаци. Три-факторната структура (Виж Фигура 9) е 
избрана като модел за описание на когнитивните стилове, които могат да бъдат разпознати в рисунките на 
деца от 3 до 11 години. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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Фигура 9. Резултати от Scree-тест на Cattell с Varimax ротация 

При тази структура обяснителният процент е 49,23%. В първия фактор (с обяснителен процент 19,68% и 
алфа на Кронбах 0,693) са обединени 6 признака. Съдържателно те представят признаци на организация, 
които са характерни за визуалния реализъм в съчетание с тримерното изобразяване на къщата. Преходът 
към този стил се изразява и в отсъствието на двумерни къщи и ┴-образното пространство, които са 
типични за интелектуалния реализъм. Силната връзка между тези признаци и множествената перспектива 
описва стила на рисунките от този тип като визуален реализъм, който не се постига за цялата рисунка, а за 
отделни фигури и за част от композицията. 
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Таблица 3. Признаците на първия фактор и техните факторни тегла 

 Признаци Факторни 
тегла 

Тримерна къща  .926 
Линейна перспектива  .912 
Двумерна къща с детайли  -.898 
┴-образно пространство (взаимна перпендикулярност на обекти 
или елементи) 

-.572 

Вертикална организация на пространството (горе – далече, долу – 
близо)  

.570 

Множествена перспектива  .372 
 

Вторият фактор включва 8 признака (с обяснителен процент 17,74% и алфа на Кронбах 0,772). 
Шест от тях представят символния стил. Асоциативната организация на фигурите и фигурите без фон 
силно корелират с липсата на базисна линия и двумерното изобразяване на човешка фигура. Последните 
два са характерни за появата на стила интелектуален реализъм. Типичните фигури за символния стил са 
човек-схема, главоного, дърво-схема, а цветовете се използват често и неконвенционално. 

Таблица 4. Признаците на втория фактор и техните факторни тегла 

Признаци Факторни 
тегла 

Асоциативна организация на фигурите  .792 
Фигури без фон .785 
Двумерна човешка фигура с детайли  -.642 
Базисна линия  -.588 
Човек-схема  .585 
Главоного  .542 
Неконвенционално използване на цветовете  .542 
Дърво-схема  .379 

Третият фактор (с обяснителен процент 11,81% и алфа на Кронбах 0,582) обединява 6 признака. 
Те представят два стила. Визуалният реализъм е постигнат чрез тримерно изобразяване на дърво, което 
замества двумерното му изобразяване, а тримерната човешка фигура има графични признаци за движение. 
Основният начин за представяне на тримерното пространство е когато част от далечен обект е закрита от 
по-близко лежащ. Присъствието на признака транспарантност, който в повечето от случаите е свързан с 
неуспешното изобразяване на тримерна къща или в някои случаи на съзнателното избиране на прозрачни 
стени, говори за присъствието на елемент от стила интелектуален реализъм. 

Таблица 5. Признаците на третия фактор и техните факторни тегла 

 Признаци Факторни 
тегла 

Тримерно дърво  .754 
Двумерно дърво с детайли -.710 

Кинетична рисунка на човек  .644 
Тримерна човешка фигура  .485 
Част от далечен обект е закрита от по-близко лежащ  .439 
Транспарантност  .260 

Тези три фактора описват развитието на когнитивния стил в кинетичните рисунки на къща, дърво 
и човек, което върви от символно изобразяване през интелектуален реализъм към елементи на визуалния 
реализъм. За разлика от по-ясно обособените символен (втори фактор) и визуален реализъм (първи и трети 
фактор), признаците на стила интелектуален реализъм присъстват и в трите фактора с отрицателни 
стойности – като полюси на преходите. Те могат да бъдат определени като типични за цялата изследвана 
група. 

Развитието на когнитивните стилове може да бъде свързано и с въвеждане на относителен мащаб 
в изобразяването на основните фигури – къщата, дървото и човека. В 129 рисунки са измерени височините 
на къщата дървото и човека, за да се провери влиянието на факторите пол и възрастова група върху тези 
променливи. 
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 Разликите в средните стойности на трите обекта в рисунките на момичетата и момчетата не 
достигат статистически значими стойности. Средният размер на къщата за цялата група е 12,97 см, за 
дървото 12, 21 см и за човека 6,59 см. При сравняване на височината на фигурите в различните възрастови 
групи (чрез one-way ANOVA) степен на статистически значими различия са открити само при 
изобразяване на човешката фигура (F = 2,448, p = 0, 05). Развитието на идеята за относителен размер и 
въвеждането на общ мащаб за основните фигури в рисунката се изразява най-силно в намаляване на 
размера на човека в групата на децата от 9 до 11 години (Виж Таблица 6). 

Обратна тенденция се наблюдава за размерите на къщата и дървото, които нарастват с възрастта, 
но тези различия не достигат статистически значими стойности. За по- прецизен анализ на наличието на 
единен мащаб е необходимо разграничаването на плана на изобразяване (близък или от дистанция), което 
до голяма степен определя размера на фигурите. Но дори и общото сравнение улавя промените на прехода 
от символния стил към интелектуалния реализъм и постепенното усвояване на характеристиките на 
визуалния реализъм за изследваната възрастова група. 

Таблица 6. Средни стойности на височината на къщата, дървото и човека 
 за групите от детска градина и училище. 

Фигури Групи Брой Средна стойност 
Стандартно 
отклонение  

Къща I и II група в детска градина (3-4-годишни) 17 11,6294 5,11661 

  III група в детска градина (5-годишни) 15 13,0333 3,71035 

  IV група в детска градина (6-годишни) 42 12,7476 3,88965 

  I и II клас в училище (7-8-годишни) 37 13,2811 3,45783 

  III, IV и V клас в училище (9-11-годишни) 18 14,0667 3,78760 

  Oбщо 129 12,9705 3,91726 

Дърво I и II група в детска градина (3-4-годишни) 14 11,3429 4,08482 

  III група в детска градина (5-годишни) 14 12,7071 6,57729 

  IV група в детска градина (6-годишни) 42 12,1762 4,15486 

  I и II клас в училище (7-8-годишни) 36 12,5642 3,35330 

  III, IV и V клас в училище (9-11-годишни) 17 11,8412 3,33805 

  Общоl 123 12,2090 4,12885 

Човек I и II група в детска градина (3-4-годишни) 16 6,1750 2,81010 

  III група в детска градина (5-годишни) 15 8,1133 3,62824 

  IV група в детска градина (6-годишни) 41 6,3634 2,62038 

  I и II клас в училище (7-8-годишни) 35 7,0143 2,61524 

  III, IV и V клас в училище (9-11-годишни) 18 5,4000 1,96618 

  Общо 125 6,5928 2,76371 

Заключение 

Изследването на кинетичните рисунки на къща, дърво и човек следва традицията, която 
интерпретира развитието на детската изобразителна дейност като постепенно усвояване на различни 
стилове. (Luquet, 1991; DiLeo 1983). Използваните 28 признака за контент-анализ на рисунките дават 
възможност за описание на развитийните признаци в рисунките на деца от 3 до 11 години. В рамките на 
всяка една от избраните категории (пространсвена организация на фигурите; допълнителни 
пространствени характеристики на къщата, дървото и човека, кинетични признаци в изобразяването на 
човека и конвенционално/неконвенционално оцветяване; височината на къщата, дървото и човека) се 
открива ясно изразена възрастова динамика. 

В рисунките на децата на възраст от 3 до 6 години се наблюдава постепенната замяна на 
символната организация на фигурите с пространствената организация на интелектуалния реализъм, а при 
децата на 9-11 години в сравнение с децата на 7-8 години, постепенно се увеличават тримерната 
организация на обектите и изобразяването на тримерни фигури. 

Стабилни конфигурации от признаци, които са представени в трифакторната структура, са 
отражение не само на отделните стилове, но и на прехода от символен стил, през интелектуален към 
визуален реализъм. Тези признаци включват не само пространствената организация на фигурите, но и 
техните специфични характеристики. С нарастване на възрастта се наблюдава въвеждането на общ мащаб 
в изобразяването на къщата, дървото и човека. 
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Потенциалът на този тип анализ може да се види не само в определянето на развитийните 
характеристики, но и в изследването на това с какъв ресурс разполага всеки един от стиловете в детските 
рисунки. 
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Резюме: Целта на настоящата работа е изследване на междукултурните различия при възприемането на 
документален медиен материал за трафика на хора. Извадката включва 116 студенти от България и САЩ. 
Резултатите представят съществени междукултурни различия при възприемането на представения медиен 
продукт. При българските студенти се установяват по-ясно изразени негативни емоции и нагласи към 
жертвите на трафика и по-конкретни насоки за решаване на проблема. Американските студенти са 
фокусирани предимно върху трафика като социално явление. 
 
Abstract: The aim of this study is to explore the cross-cultural differences in perceptions of mass media product portrayed 
trafficking in people. The study surveyed a total of 116 students from Bulgaria and USA. The results presented some 
significant differences between Bulgarian and American youths’ perceptions mainly in emotional responses to victims, the 
social recognition of the problem and its prevention. Bulgarian students reported more negative affects and distinctive 
attitudes to depicted victims of the trafficking. Also, they had more detailed implications to prevention and solutions of the 
problem. American students were predominantly focused on trafficking in people as a social phenomenon. 

 
 

Трафикът на хора е един от сериозните проблеми на съвременното общество. По данни на ООН 
всяка година между 2 и 4 млн. души по света стават жертви на трафик. Според Международната 
организация на труда над 1,2 млн. души са обект на трафик в света в границите на собствената им държава 
или транснационално, предимно с цел проституция (43%) или принудителна работа (32%). Няма надеждна 
статистика за трафика на хора към Европа или вътре в нея, но по данни на Европейската комисия вероятно 
става дума за стотици хиляди души, повечето от които жени и момичета, заставяни да проституират [7]. 

България е сред страните засегнатите от трафика на хора. Според наблюденията на дирекция 
«Противодействие на организираната и тежка престъпност» към МВР (изнесени на конференция за 
трафика на хора и изпирането на пари) се нареждаме на трето място в Европа по трафик на граждани от 
страната [7]. Специално се подчертава, че България е предимно донор и транзитна страна като близо 
10 000 души у нас стават жертви на трафика всяка година. В същото време тя е включена от докладите на 
Държавния департамент на САЩ сред деветте страни в ЕС, които не покриват минималните изисквания за 
борба с този проблем [6]. 

Трафикът на хора става все по-очевиден проблем и за САЩ като медиите в страната чрез 
новинарски емиисии и документални филми насочват общественото внимание към него. Американското 
правителство за първи път в настоящия ежегоден доклад за трафика на хора включва част, обхващаща 
собствената им страна [6]. Според изразеното становище, САЩ е източник, транзитна и крайна държава за 
трафик на хора, които са заставени да проституират или да работят принудително. Най-големите 
източници са предимно страни като Индия, Мексико, Филипините, Хондурас, Салвадор и Доминиканската 
република. Държавният департамент констатира двойно увеличение на броя на жените жертва на трафик в 
САЩ през 2010 г. в сравнение със случаите от 2009 г. 

От посочените данни е ясно, че проблемът с трафика на хора е по-силно или по-слабо проявен в 
различните страни, които са преимуществено донори или приемници. Трафикът на хора включва 
транспортиране, прехвърляне, укриване или приемане на хора в пределите на страната или извън нея 
независимо от тяхната воля [8]. Протоколът от Палермо поставя акцент върху експлоатацията, която 
включва проституция или други форми на сексуална употреба, принудителна работа или услуги, робство 
или практики подобни на робството, сервитуд или отстраняване на органи (United Nations, Protocol to 
Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, art. 3a.). 

Специално трябва да се подчертае, че медиите са основен източник на информация за трафика на 
хора. Може да се приеме, че това е от съществено значение за формирането на отношение към проблема. 
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Според наши изследвания, медиите участват активно при изграждането на нагласи към значими социални 
проблеми, по отношение на реалността, в която живеем и сериозно повлияват върху преживяванията на 
отделния човек [3,4,5]. Влиянието на медиите е по-определящо в случаите, когато отсъстват други 
възможности за придобиване на впечатление за конкретни явления и събития [2]. 

Особена актуалност днес придобиват пътищата на въздействие на медиите върху индивида и 
междукултурните различия, които съществуват във връзка с осмислянето на проблема с трафика на хора. 
Настоящото изследване е ориентирано към изучаване на тези значими за практиката въпроси. 

 
Цел, задачи и хипотези на изследването 
Целта на настоящата работа е изследване на междукултурните различия при възприемане на 

специфичен медиен продукт – документален филм, третиращ трафика на хора. 
Задачите на изследването са: 
1) Проследяване на непосредствения психологичен отговор и отношението към различните 

съдържателни аспекти, третирани в медийния материал за трафика на хора. 
2) Изучаване на междукултурните различия при възприемането на представения медиен продукт. 
Хипотези на изследването 
Съществуват междукултурни различия в начина на възприемане на документален медиен продукт, 

третиращ трафика на хора при младежи от България и САЩ. Предполагаме, че тези различия са свързани с 
позицията на двете страни спрямо конкретния проблем (България предимно донор, а САЩ 
преимуществено приемник) и разпространяваната в тях информация. 

 
Методика на изследването 
Извадката на изследването обхваща 116 лица, от които 52 от България и 64 от САЩ – студенти от 

държавните университети в София и Пловдив и от съответния университет в Охайо. Като цяло извадката е 
балансирана по пол (49 мъже и 52 жени), а възрастта варира в диапазона 18-35 г. като средната възраст е 
21 г. (М=21.3). 

Изследването е осъществено на базата на документален филм върху трафика на жени със заглавие 
“Отвори очи”. В него е представена автентичната история на жени, обект на трафик с цел проституция, 
разказа от самите тях. Филмът е подготвен в България от “Асоциация Анимус”. Дизайнът на изследването 
предполага: 1) показване на филма на изследваните групи; 2) отразяване от всеки изследван (в писмена 
форма) на непосредствената му реакция към представения материал и 3) отразяване на по-пълното и 
цялостно впечатление от филма. 

 
Резултати и обсъждане 
Психологичният отговор на изследваните лица при възприемане на филма “Отвори очи” се състои в 

добре изразена емоционална реакция. И двете групи споделят предимно негативни преживявания. Най-
често сред тях се посочват тъга, страх и притеснение. Едновременно с това се отбелязват и безнадеждност, 
ужас и чувство на безпомощност. Налице е и друга гама от емоции като омраза, погнуса, гняв, яд и др., 
отнесени към акта на трафик, но които са по-ограничено представени. 

На Фиг. 1. са показани емоционалните реакции на изследваните лица. Българските студенти, 
независимо от пола изразяват значимо повече емоции в сравнение с американските студенти. Това може 
да се обясни преди всичко с факта, че филмът основно показва български жени жертви на трафик. Силно 
изразените негативни емоции могат да бъдат свързани с обрисуваната от филма трагична картина на 
трафицираните жени. 
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Фиг.1. Емоционални реакции на студентите към документален медиен материал 
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На втори план са изследвани по-цялостните впечатления на лицата към филма, изразени писмено от 
тях. Те могат да бъдат анализирани в няколко насоки съобразно направените изказвания. На първо място 
студентите са фокусирани върху основните “герои” на филма – жертви и трафиканти. Жертвите са 
характеризирани основно като наивни, безразсъдни, недостатъчно информирани и лекомислени, което 
ясно проличава от изказванията на студентите. Същевременно, отделни младежи изразяват възхищение от 
смелостта им да избягат от ситуацията, в която са попаднали, да участват във филма и споделят 
преживяното. 

 
Примерни изказвания в тази насока са: 
„Филмът показва, колко наивни и незнаещи са жените, но още повече колко лоши хора има”. 
„За съжаление, въпреки всичко не мога да надскоча чувството на гняв към лекомислието и 

глупостта, която много момичета проявяват”. 
„Много момичета живеят безразсъдно и смятат, че на тях нищо лошо няма да им се случи”. 
„Смятам, че момичетата са жертви, но на собствената си наивност и слепота”. 
„Възхищавам се, че все пак са намерили сили да се опитат да се измъкнат, а не са се примирили 

със случващото се”. 
 
От своя страна, трафикантите са коментирани като жестоки, алчни, безскрупулни, зли и нечестни 

хора. Това е отразено в изказвания като: 
„Трафикантите са отвратителни”. 
„Човек просто не може да си представи, че съществуват толкова лоши и зли хора”. 
„Очевидно има алчни и безчовечни хора, които могат да унищожат живота на жени за 

собствена полза”. 
 
Според получените резултати са налице съществени междукултурни различия в отношението към 

двете страни в трафика. Българските студенти демонстрират значимо по-голяма съпричастност към 
жертвите на трафика, вероятно поради националната близост, предполагаща по-голяма чувствителност 
към проблема и идентификация с жертвите. Това отношение е демонстрирано от два пъти по-малко 
американци, отколкото българи (виж Табл.1). Същата тенденция се запазва и по отношение на 
трафикантите, но разликата не е съществена. Трафикантите много по-малко са коментирани, отколкото 
жертвите и при двете групи, което е естествено поради факта, че на преден план във филма са изнесени 
жените, принудени да проституират. 

Табл. 1. Акценти в коментарите на българските и американските студенти 
 върху представения медиен материал 

Насоки BG USA 
Жертви на трафика 66% 31,3% 
Трафиканти 21,3% 17,2% 
Трафикът като социален проблем 29,8% 56,3% 
Превенция и решаване на проблема 31,2% 21,9% 

Друга насока в направените от студентите коментари е трафикът като социален проблем. Този 
тип изказвания са основен фокус за американските студенти. Повече от половината от тях коментират този 
въпрос. За голяма част от тях филмът е повод да изразят отношение към съвременната действителност, 
към източно европейските страни, бедността в тях, търсенето на пътища за по-добър живот и т.н. 
Проблемът за трафика на хора е третиран като присъщ предимно на източно европейските страни и в 
много по-малка степен свързан със САЩ. Можем да отбележим, че отделни студенти си дават сметка, че 
той съществува и в собствената им страна, за разлика от други, които не са наясно с картината. 

Примерни изказвания в тази насока са: 
„Мисля, че филмът показва ужасен проблем в Европа”. 
„Документалният филм показва колко лесно в Източна Европа можеш да бъдеш въвлечен в 

трафик. 
„Караме никога да не искам да отида до Източна Европа”. 
„Това също се случва в САЩ, на наша територия. Може би да се намери клип и покаже как това 

става тук като допълнение към „Отвори очи”. 
„Източна Европа е толкова зле, защото хората са по-бедни от западните страни. Чудя се дали 

това се случва в САЩ повече, отколкото мислим”. 
 
В допълнение трябва да споменем, че някои от американските студенти обръщат внимание върху 

познавателния ефект от филма. Подчертават, че той е информативен като ги запознава с проблемите в 
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Европа и в частност в Източна Европа. Според тях такива филми са необходими, трябва да са по-подробни 
и задълбочени, за да провокират хората към по-голяма активност и сериозно отношение към проблема. 

Като цяло трябва да подчертаем, че тази насоченост на американските студенти може да се свърже с 
по-слабата им информираност за трафика на хора както в Европа, така и в САЩ. Основание за подобна 
интерпретация ни дава и предходно наше изследване, което установи, че американските младежи се 
оценяват като по-малко информирани в сравнение с българските. При това на тях им липсва достатъчно 
комплексна представа за проблема, която е налице при българските студенти [1]. 

Показаният филм насочва студентите и към въпроса за превенцията и решаването на проблема с 
трафика. Основният акцент в коментарите на студентите е по-добрата информираност на хората и най-
вече момичетата за опасностите, които крият търсенето на работа чрез агенции, прекаленото доверие към 
другите и т.н. Част от изказванията са върху необходимостта от наказателни мерки спрямо организаторите 
и извършителите на трафика и по-конкретно върху усъвършенстването на съдебната система. Проблемът е 
застъпен значимо повече от българските студенти като фокусът в изказвания е върху превенция чрез 
запознаването на момичетата с този проблем и по-висока информираност. Докато коментарите при 
американските студенти са от по-общ характер и касаят цялостното решаване на проблема. 

Търсенето от българите на възможности за справяне с трафика на жени в различни насоки, 
включително с конкретни превантивните действия е обяснимо от гледна точка на по-голямата им 
чувствителност към проблема, по-емоционалното му възприемане и вникването в детайлите. Липсата на 
подобно пристрастие при американските студенти е вероятно в основата на по-рационалния и по-малко 
емоционален подход към третирането на трафика. 

Получените от изследването резултати показват също наличието на съществени полови различия, 
които заслужават да бъдат коментирани отделно в настоящата работа. На Фиг. 1 се вижда, че жените като 
цяло, и по-специално българските, в значимо по-голяма степен реагират емоционално на филма „Отвори 
очи” в сравнение с мъжете (виж по-горе). В същото време, показаните на Табл. 2 резултати доказват, че 
това различие се проявява и в отношението на изследваните лица към основните аспекти на темата. 
Жените значимо повече от мъжете коментират всички разглеждани въпроси с изключение на 
трафикантите. Това различие най-силно е изразено по отношение на жертвите на трафика и решаването на 
съответния проблем. 

Табл.2. Акценти в коментарите на изследваните мъже и жени към представения медиен материал 

Насоки Мъже  Жени  
Жертви на трафика 49% 58,8% 
Трафиканти 18,4% 13,7% 
Трафикът като социален проблем 42,9% 43,1% 
Превенция и решаване на проблема 20,4% 41,2% 

Може да се приеме, че филмът „Отвори очи”, коментиращ трафика с жени съответно провокира 
повече както емоционални преживявания, така и специфични нагласи у изследваните жени в сравнение с 
мъжете. Вероятно жените се идентифицират с жертвите от филма, което засилва неговото въздействие 
върху тях. На тази основа те показват и по-определено отношение и заинтересованост към превенцията и 
решаването на проблема, когато той вече съществува. 

Обобщение 
Проведеното от нас изследване доказа, че документален филм, третиращ трафика на жени 

предизвиква негативни преживявания във възприемащите го и заедно с това провокира специфично 
отношение основно към жертвите, към трафика като социален проблем и към неговото решаване и 
превенция. 

Наблюдават се съществени междукултурни различия във възприеманото на подобен тип филм. 
Предпоставка за тяхната изява е значимостта на проблема за българската и американската извадка и 
различната информираност на младите хора от двете страни. Случаите, третирани във филма са от 
българската действителност и съответно по-провокативни за българските студенти. В същото време, 
американските студенти се очертават като по-слабо информираната група за трафика на хора както в 
Европа, така и в САЩ. 

Високата значимост на проблема за българите намира отражение в по-експлицитно изявените 
емоционални преживявания и в по-ясно изразените нагласи към жертвите на трафика и към предпазването 
от него на младите жени. По-слабата информираност на американските студенти е в основата на 
фокусирането им предимно върху трафика на хората като социален проблем. 

 Според проведеното изследване са налице и съществени полови различия във възприемането на 
документалния филм за трафик на жени. Вероятна идентификация съдейства изследваните млади жени да 
реагират по-емоционално от мъжете на показваните случаи. Същевременно провокираните от филма 
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нагласи при тях са по-ясно изразени като те се отнасят основно до жертвите на трафика и превенцията на 
явлението. 

В заключение заслужава да се отбележи, че документален тип филм, представящ трафика на жени 
може да накара хората да почувстват и преживеят проблема и по този начин значително да разшири 
представата им за явлението. От гледна точка на превенцията подобни медийни продукти са ефективно 
допълнение към общата информация за размера и разпространението на трафика. 
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ВЪЗПРИЯТИЯ, ПРЕЖИВЯВАНИЯ И АДАПТАЦИЯКЪМ 

УНИВЕРСИТЕТСКАТА СРЕДА НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ 
СТУДЕНТИ – СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ 

 
ГАТЮ ГАТЕВ 

доц., д-р, Технически университет – Варна 

 
Резюме: В публикацията се разглежда въпроса за сходствата, различията и тенденциите във възприемането, 
преживяванията и нагаждането към физическите, социалните и институционални (организационни 
дадености ) в един университет на две групи студенти – българи и турци. Проследява се динамиката на 
нагласите и тревожността на новопостъпилите чуждестранни студенти в университета, както и 
различията в тревожността, удовлетвореността, адаптираността, отчуждението от академическите 
дейности на тази категория студенти сравнени с възприятията и преживяванията на техните сънародници 
от втори курс и с българските им колеги от втори и трети курс – редовно и задочно обучение. 

 
Abstract: The article reviews the problem of stress and the process of foreign students’ adaptation to the requirements of a 
university in Varna. It discusses the similarities, differences and the trends within experiences and the adjustment towards 
physical, social and institutional or organizational circumstances of two groups of students in the campus – Bulgarian and 
Turkish ones. The paper follows the dynamics of the newly enrolled students’ attitudes and anxiety, as well as their 
differences in anxiety, satisfaction, adaptability, and the alienation from the academic activities compared to the perceptions 
and experiences of their compatriots from second grade and their Bulgarian colleagues from second and third grades. 

 
Въведение 
За някои от развитите страни, например САЩ и Англия, обучението на чуждестранни студенти е 

приоритет и твърде доходоносно начинание. Броят на записалите се студенти за учебната 2009/2010 г. е 
нараснал с 30,45% в сравнение с 200/2001 г. и годишно (2009 г.) те внасят само в американската хазна 
около 15 млрд. долара. Това силно мотивира университетските администрации да предприемат активни 
мерки, отчитайки дори спецификите в културните различия, за привличане на възможно по-голямо число 
учащи се (цит. по Andre de Araujo, A., 2011)[5]. 

Идеята за обучение на чуждестранни студенти в един български университет е показател за 
управленска находчивост и решимост за развитие просперитета на институцията в условията на остра 
конкуренция на родния образователен „фронт“. Разбира се, подобно решение изправя висшето училище 
пред сериозни предизвикателства, за да се постигне оптимално съчетаване реализацията на 
академическите цели и стандари, от една страна, и формирането на удовлетвореност и убеждение у 
учащите се за правилността на образователният им и професионален избор, от друга. 

В същото време смяната на близкото семейно обкръжение, приятелите и познатите, характерните за 
Република Турция условия и начин на живот с нова и значително различаваща се обстановка в една друга 
по своя социокултурен профил страна, Република България, често предизвиква спонтанно смесица от 
противоречиви мисли и преживявания. Всичко това в една или друга степен дава отражение на учебната 
мотивация, справянето с академичните задачи, себевъзприятието и академическата удовлетвореност на 
тази група младите хора и поставя на изпитание личните им планове за бъдеща житейска реализация. 

Целите на това корелационно изследване са да проследи динамиката на нагласите и емоционалните 
преживявания на извадка новопостъпили чуждестранни студенти в университета, и конкретно различията 
в тревожността, удовлетвореността, адаптираността, отчуждението от академическите дейности и 
усещането за самота на тази категория студенти сравнени с възприятията и преживяванията на техните 
сънародници от втори курс и на българските им колеги от втори и трети курс – редовно и задочно 
обучение. 

Считаме, че систематическото и задълбочено изучаване на така посочените процеси на 
индивидуално и групово равнище в контекста на кампуса е важна предпоставка за вземане на полезни 
управленски решения в образованието и създаване на приемлив академически комфорт, продуциращ 
удоволствие от просвещението, развитие на личния потенциал и оставане в тази среда с намерение за 
успешно дипломиране и развитие в кариерата. 

 
Теоретически обзор 
Теориите за академическите преживявания и приспособяването засягат основно въпроса за 

постиганото от студентите съответствие на изискванията на академическия контекст (Ramsay, Barker & 
Jones 1999), а въпроса за ефективността на ученето и безконфликтното вписване на чуждестранните 
студенти в приемащите ги страни най-широко се дискутира основно в системата на западните 
университети [7]. 



 

 365

Психологическото нагаждане и/или адаптацията на студентите много често се изследва в контекста 
на концепцията за стреса и копинг стратегиите, чрез предвиждане и обяснение възможностите на 
личностната и социална подкрепа в процеса на ставащите изменения, докато социокултурната адаптация, 
която не е предмет на обсъждане в тази статия, се свързва повече с перспективите на социалното 
научаване, описва се с променливи очертаващи когнитивната перспектива и придобитите социални 
умения (Ward and Kennedy,1999)[8]. 

Ангел Величков и Мария Радославова (2005) тълкуват адаптацията на личността като установяване 
на релевантни отношения между индивида и средата, позволяващи му да балансира ефективно в 
реализирането на собствените си цели и тези на средата. Ключово условие за субективно приемливото 
взаимодействие със средата е изявяването на личностния потенциал и съхраняването на индивидуалните 
ресурси, за да се приеме, че е налице адаптираност. Показателите за това са определените от Риф (Ryff, 
1989) шест дименсии за позитивно психологическо функциониране: приемане на себе си, личностен 
растеж, жизнени цели, автономия, личен контрол над средата и позитивни взаимоотношения [цит. по 3]. 

Някои от негативните ефекти свързани с адаптирането на студентите могат да бъдат описани и 
обяснени с променливи, като самота и алиенация (отчужденост от академичните условия и дейности)[6]. 
Оказва се, че 2/3 студентите – пъвокурсници още след втората седмица от постъпването си в колежа 
започват да изпитват чувството на самота, като при 40% от тях това усещане е от средно до високо по 
интензивност (Кутрона К., 1989)[1]. 

Даниел Ръсел (1989) счита, че към днешно време два са основните концептуални подхода към 
измерване на самотата – единият разглежда самотата като единно явление, отличаващо се най-вече със 
интензивността на преживяваното от индивида, т.е. едномерен подход, и многомерен подход – разглеждащ 
самотата като многомерно явление[4]. Многомерния подход концептуализира самотата като многостранно 
явление, което не позволява очертаването ѝ да се сведе до единна мярка (измерение). По тази причина 
многомерният подход се опитва да разграничи хипотетически типове или проявления на самотата. 
Привидната конкуренция между двата подхода очевидно дава добри резултати, обогатявайки 
категорийния апарат на съществуващите към днешно време системи за измерване на самотата. 

Изучаването на студентската удовлетвореност е един от въпросите, който традиционно присъства в 
специализираната литература заедно с въвлечеността и лоялността към образователната институция. През 
последните години се наложи виждането студентите да бъдат разглеждани в контекста на маркетинговата 
концепция, т.е. в качеството им на потребители на определени образователни услуги. Много често 
конструкта удовлетвореност се обвързва и с доверието на клиентите, задържането на студентите в 
университета, културният шок и преживявания стрес в кампуса, а приоритетно обект на изследванията са 
чуждестранните студенти, особено тези от Азия, предпочели да продължат обучението си в САЩ, Европа 
или Австралия. 

Един отутвърждаващите се през последните години подходи в университетската образователна 
практика на „стария континент“ е изследване удовлетвореността на студентите в контекста на 
Европейската методология за измерване на индекса за потребителската удовлетвореност European 
Customer Satisfaction Index (ECSI). 

 
Постановка на въпроса 
Познаването процеса и тенденциите в адаптацията на студентите към академичната среда, 

контролирането на равнището на преживявания стрес, преодоляването на самотата и алиенацията, 
подобряването на качеството им на живот са едни от ключовите предпоставки за предразполагане както на 
българските, така и на чуждестранните студенти към ефективна учебна работа. На таблица 1 е показана 
динамиката на количеството чуждестранни студенти по четири количествени показателя в един от 
университетите на гр.Варна. Обезпокоителен е факта, че през миналата академична година година (2009-
2010) почти всеки шести студент от подготвителния курс е напуснал университета. Въпросът е как тази 
тенденция да се редуцира и какви мерки следва да бъдат приоритетите в работата на университетската 
администрация за привличане на по-голямо число и с висока предварителна подготовка и мотивация 
кандидат студенти от страната и от чужбина? 

 
Цели на изследването: 
1.Измерване равнището и тенденциите в адаптираността към академичната среда, 

удовлетвореността от учебните условия, особеностите в преживяванията тук и сега на случайна извадка 
турски студенти от подготвителния курс, съпоставени със същите показатели на извадка турски студенти 
второкурсници и извадка български студенти втори и трети курс – редовно и задочно обучение. 

2.Разкриване на възможности за преструктуриране на средата, мениджмънта и образователните 
процедури за подобряване качеството на живот и учене, процесите на адаптиране и личностно 
функциониране и сътрудничеството на чуждестранните и на българските студенти. 
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Таблица 1. Брой студенти от подготвителния курс по години 

ВРЕМЕВИ 
ПЕРИОДИ 

БЕО 
(бр.) 

АЕО 
(бр.) 

ОТКАЗАЛИ СЕ 
(%) 

ОБЩО НОВОПОСТЪПИЛИ 
ЧУЖДИ СТУДЕНТИ  

2003-2004 50 147 0 197 

2004-2005 65 64 4,65 129 

2005-2006 82 179 4,59 261 

2006-2007 62 225 3,13 287 

2007-2008 47 193 10,41 240 

2008-2009 59 183 7,02 242 

2009-2010 45 94 17,98 139 

2010-2011 32 90 8.19 122 

Пояснение: БЕО- турски студенти от групата за българо езично обучение; АЕО – турски студенти от групата за 

англоезично обучение. 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МОДЕЛ 
Модела на изследването (фиг.1) предвижда измерване и съпоставяне на данни (сравнителен анализ) 

за адаптацията към средата, нагласите, текущите преживявания и отделни личностови черти на две групи 
турски и две групи български студенти – редовно и задочно обучение. Изследването е корелационно и 
цели проследяване динамиката на перцепциите, отношението и преживяванията не само по признака 
национална принадлежност, но и съобразно времевия кунтинуум на пребиваване в кампуса – от началния 
период на всъпване до третата година на обучение. Казано с други думи, търсят се сходства и различия във 
въприемането, отношението и преживяванията както между турските и българските студенти със сходен 
период на пребиваване в кампуса, така и в течение на времето – от подготвителния курс до втори курс при 
турските студенти и от втори към трети курс редовно и задочно обучение при българските студенти. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фигура 1. Модел на изследването 
Легенда: 

 Очертава категорията студенти, за които липсват данни в изследването; 
 Категории студенти, за които има данни и те са включени в анализа. 
 Непроверени релации; 
 Релации, подлежащи на проверка. 

 

Кампусна среда 

Втори курс – 
редовно обучение 

Първи курс 

Подготвителен 
курс 

Турски студенти 

Трети курс – 
редовно обучение 
Трети курс –

задочно обучение

Втори курс-редовно 
обучение Втори 
курс-задочно 
обучение

Първи курс 

Български студенти 

Първа година 
на обучение 

Втора година 
на обучение 

Трета година 
на обучение 



 

 367

Хипотези: 

(H1) Допускаме, че турските студенти от подготвителния курс ще имат по-ниски показатели в 
адаптацията си към средата по отношение на променливите: приемане на себе си, личностен растеж, 
жизнени цели, автономия, контрол над средата и позитивни взаимоотношения в сравнение със същите 
показатели на българските им колеги и на турските студенти от втори курс. Очакваме с течение на 
времето, както чуждестранните, така и българските студенти, да съумеят да постигнат по-високо равнище 
на приспособеност към кампуса и съобразно наличните условия на учене и живот в сравнение с началните 
курсове. 

(H2) Очакваме наличието на по-високи равнища на преживяван стрес (респ. на променливата 
ситуативна тревожност) при същата група студенти (подготвителен курс), по-ниски стойности в 
удовлетвореността им, по-силно изразени самота и алиенация, в сравнение с равнището на въпросните 
показатели у сънародниците им – второкурсници и българските студенти – втори и трети курс. 

(H3)Вероятно няма да съществуват статистически значими различия между турските студенти от 
подготвителния курс и 2 курс редовно обучение, както и с групата български студенти – 2 и 3 курс – 
редовно и задочно обучение, по показателя тревожност, като личносна черта. 

 
 
Изследвани лица, метод и процедура 
Проучването бе осъществено през м. май и м. септември, 2011 г., с 93 студенти в един от 

университетите на гр.Варна. Изследваните лица са представители на две етнически общности – българи 
(N=55, 59%) и турци (N=38, 41%). Както турските, така българските студенти, бяха набирани доброволно 
и на случаен принцип. 30, 1% от българските студенти учат редовно, а 29% – задочно обучение. Турските 
им колеги от подготвителния курс са 23,7%, а второкурсниците – редовно обучение – 17,2%. 28,9% от 
турскитре студенти се самооценяват, че слабо ползват английски език (четене, разбиране, говорене и 
писане), 52,6% – на задоволително равнище, 15,8% – на добро равнище и едва 2,6% – ползват английски 
език на много добро равнище. Само 21,1% от турските студенти ползват общежитие, докато останалата 
част живеят извън кампуса. 

Разпределението по пол при общата извадка е приблизително по равно – 50,5% – мъже и 49,5% – 
жени. 

За целите на проекта бяха използвани пет изследователски метода: 
1. Метод за измерване на адаптацията на индивида към средата (валидизация на 

А.Величков и М.Радославова, 2005) [3]. Метода съдържа следните скали: приемане на себе си (Cronbach's 
Alpha=,63) – осъзнаване на собствените добри качества и неодстатъците си, както и преживяваното 
чувство за собствено достойнство и себеуважение; личностен растеж (Cronbach's Alpha=,73) – субективна 
оценка на наличните възможности за себеразвитие и себеусъвършенстване; жизнени цели (Cronbach's 
Alpha=,77) – способност за поставяне и преследване на дългосрочни лични цели и жизнени планове в 
средата; автономия (Cronbach's Alpha=,77) – преживяване на независимост във формирането и 
отстояването на собствените виждания; контрол над средата (Cronbach's Alpha=,55) – възможност на 
индивида да установява контрол над хода на протичащите събития и процеси в живота и да се справя 
успешно с възникващите проблеми; и позитивни взаимоотношения (Cronbach's Alpha=,75) – умение за 
изразяване на емпатия и за установяване на близки взаимоотношения с другите хора в средата. 

2. Скала за измерване на студентската/курсантската удовлетвореност и важност (35 
оценъчни твърдения, скалата е собствена разработка) (Cronbach's Alpha=,92) – измерва степента да 
задоволство и/или неудовлетвореност от реализацията на съответните показатели, характеризиращи 
отделни качествени характеристики на условията, процедурите и действащите лица в университета; 
важност на показателя за изследваното лице (Cronbach's Alpha=,93). 

3. Скала за измерване на студентската алиенация (отчужденост) – адаптирана за 
условията на академичната среда версия на метода на А.Величков (2005 г.) за оценка на отчуждението от 
работата (10 твърдения) (Cronbach's Alpha=,83); 

4. Въпросник за оценка на ситуативната и личностна тревожност на Ч.Спилбъргър 
(българска адаптация -Щетински Д., Паспаланов И., 1989) [5]: ситуативна тревожност (Cronbach's 
Alpha=,87) и личностна тревожност (Cronbach's Alpha=,53); 

5. Скала за измерване на самотата на студентите (UCLA Loneliness Scale, Russell, Peplau, 
and Cutrona, 1980) (Cronbach's Alpha=,87) – измерва състояния и индивидуални свойства, проявяващи се 
най-често при новопостъпилите в университетската среда студенти, т.е. при първокурсниците[4]; 

Изследваните лица бяха подбрани на случаен принцип, чрез доброволно участие, т.е. стърсене на 
съгласие и обявявани целите и особеностите на процедурата. 
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Резултати и обсъждане 
От представеното на таблица е видно, че повечето от използваните в изследването скали имат много 

добра консистентна надежност (Cronbach's Alpha – равна и по-висока от ,70). По-ниска консистентна 
надежност беше установена за скалите: „приемане на себе си” – обща извадка (Alpha=,63), турска извадка 
– (Alpha=,48) и „контрол над средата”- (Alpha=,55) и (Alpha=,57), за тгрупата на турските студенти. 
Недостатъчно задоволителен е този показател и за „тревожността, като личностна черта” – обща извадка – 
(Alpha=,53) и за групата на турските студенти – (Alpha=,60) (таблица 2). 

 
Таблица 2. Описателна статистика на данните от изследването 

 N 

 

Min Max Mean Std. 

Deviation 

Cronbach's 

Alpha 
Приемана себе си 93(38)1 16,00 39,00 29,86 4,82 ,63 (,48)2 
Личностен растеж 93(38) 12,00 48,00 31,49 6,32 ,73(,70) 
Жизнени цели 93(38) 12,00 35,00 25,43 5,36 ,77(,60) 
Автономия 91(38) 10,00 35,00 23,58 5,42 ,77(,73) 
Контрол над средата 93(38) 19,00 49,00 34,33 5,18 ,55(,57) 
Позитивни 
взаимоотношения 

93(38) 19,00 43,00 33,35 5,60 ,75 (,71) 

Студентска алиенация 85(38) ,00 42,00 16,14 9,70 ,83 (,86) 
Самота 88(38) 2,00 49,00 17,17 9,32 ,87 (,90) 
Ситуативна тревожност 92(38) 32,00 79,00 49,59 11,04 ,87(,50) 
Личностна тревожност 
(черта) 

92(38) 37,00 70,00 47,71 5,52 ,53 (,50) 

Обща удовлетвореност 82(38) 1,69 4,23 2,97 ,579 ,92(,92) 
Обща важност 77(38) 2,34 2,34 4,77 3,93 ,93(,93) 

 
Сравнителният анализ (t-тест) показа, че турските студенти от подготвителния курс оценяват 

средата като по-автономна от българските студенти – редовно (t=-4,85, p<,001) и задочно обучение (t=-
5,10, p<,001), т.е. те се чувстват тук и сега, в тази обстановка и сред настоящите си преподаватели и 
колеги, по-независими във формирането и отстояването на собствените виждания отколкото са имали това 
усещане преди време в други условия. 

 Българските студенти – редовно обучение са по-удовлетворени от условията, от обучението, 
отношенията, учебно-материалната база (УМБ) и административните процедурите в кампуса, отколкото 
турските студенти от подготвителния курс (t=2,57, p<,001, p<,014), но липсват различия във 
удовлетвореността между тази категория турски студенти и българските им колеги задочници (p>,05). 

Оказва се, че и турските студенти – подготвителен курс и българските им колеги задочници са по-
скоро неудовлетворени от условията в които се намират и учат. Подобна е тенденцията, когато сравним 
средните стойности на удовлетвореността и важността на условията при българските студенти трети курс 
– редовно и задочно обучение и турските студенти – втори курс, редовно обучение. 

По отношението на променливите „приемане на себе си” (t=2,03, p<,049), „личностен растеж” 
(t=3,52, p<,001) и „жизнени цели” (t=3,01, p<,004) турските студенти от втори курс са с „по-лоши” 
показатели в сравнение с българските студенти – редовно и задочно обучение, но демонстрират по-висока 
„автономност” (t=-2,72, p<,01) в сравнение с българските им колеги от двете групи (редовно и задочно 
обучение). 

Турските студенти от подготвителният курс се отличават с по-високи стойности на „контрола над 
средата” в сравнение със своите колеги-сънародници от втори курс (t=2,14, p<,039). 

Българските студенти – редовно обучение са приблизително толкова тревожни и/или стресирани от 
ситуацията в момента, колкото и турските им колеги от подготвителния курс (p>.05). Не бяха установени 
съществени различия в личностната тревожност между въпросните групи, което е потвърждение на част от 
предварителните ни наблюдения (p>,05). 

                                                 
1 Първата цифра изразява числеността на общата извадка (български и турски студенти), а втората (в 
скобите) – числеността на турските студенти. 
2 Първата стойност изразява коефициента на консистентна надежност на скалата за обобщената извадка, а 
стойността в скобите – само за групата на турските студенти. 
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Българските студенти-задочници са значително по стресирани от гледна точка на ситуацията в 
която се намират в сравнение с турските студенти от подготвителния курс (t=8,23, p<,001), но по 
отношение на техните личностови особености, като персонална характеристика, в тази насока също не 
бяха установени съществени различия (p>.05). Това неблагоприятно текущо преживяване на задочниците 
вероятно се дължи и на начина по който са организирани техните занятия – за кратък отрязък от време и с 
интензивно натоварване с преподаване и учене от сутрин до вечер. 

Анализа на данните показа, че турските студенти втори курс са с по-висока ситуативна тревожност 
в сравнение с българските студенти – редовно обучение (t=-2,49, p<,017), докато при сравняване 
отговорите на българските студенти – задочници с турските студенти – втори курс нещата изглеждат по-
различно. Българските сзадочници са със значително по-висока ситуативна тревожност (t=6,14, p<,001), но 
с по-ниски средни стойности при личностната тревожност (t=-3,10, p<,003). 

Анализа на данните показа също така, че българските студенти втори курс преживяват значително 
по стресогенно ситуацията и мястото където се намират в сравнение със своите колеги от трети курс – 
редовно обучение (t=5,10, p<.001). Второкурсниците са по-скоро неудовлетворени от условията, докато 
третокурсниците са удовлетворени (t=-3,020, p<.004). Българските третокурсници се чувстват по-
комфортно в тази ситуация и среда, оценяват по-положително изучаваните академически курсове, но и те 
като второкурсниците имат претенции, т.е. не са удовлетворени напълно от УМБ, като акцента в 
исканията им е за по-своевремено обновяване на учебните лаборатории, тъй като измененията в 
технологиите и инженерното дело в световен мащаб са много интензивни. По отношение на останалите 
променливи между групите български студенти втори и трети курс – редовно обучение, не бяха 
установени статистически значими различия (p>.05). 

Обясненито на тази тенденция вероятно се корени във факта с изучаването от второкурсниците на 
едни от най-трудните учебни дисциплини – предимно математически, с големината на потоците, между 
студенти и преподаватели, недостатъчните контакти и внимание към всеки един учащ се в процеса на 
усвояването на различните курсове. 

 Не бяха установени статистически значими различия в отчуждението и преживяването на самота 
между българските студенти – редовно и задочно обучение и турските им колеги от подготвителния и от 
втори курс-редовно обучение (p>.05). Това означава, че въпреки изживявания дискомфорт от някои 
турските студенти, те не продуцират все още видими или притеснителни ефекти от стреса, като дистрес, 
отчуждение от учебната работа и/или интензивно и високо усещане на самота. 

Постъпковия регресионният анализ за влиянието на различните променливи върху равнището на 
ситуативната тревожност показа, че основните ѝ предиктори са позитивните взаимоотношения в кампуса 
(B=28,29, p<,001) и личностния растеж (B=38,21, p=.001), но тези две променливи определят едва 14% от 
дисперсията на разпределението на случайте (R Square=,143). 

Основният предиктор на „общата удовлетвореност” на студентите от обобщената извадка са 
жизнените цели на студентите (B=1,16, p<,001), които обясняват повече от 1/5 от дисперсията (R 
Square=,22), а равнището на ситуативна тревожност на турските студенти е повлияно единствено от 
личностова тревожност на тези изследвани лица (B=28,78, p<,001), (R Square=,13). 

По-високите средни стойности на автономността на новоприетите турски студенти в сравнение с 
българските им колеги може да се обясни с възприетия контрол, който е оказван от страна на семействата 
на тези млади хора когато са пребивавали в родината си и сегашната относителна „свобода“ на живот в 
Република България. 

Тревожността при турските студенти може да се редуцира чрез увеличаване вниманието към 
отделния индивид, премерената подкрепата и насърчаване включването им в учебно-изследователски 
проекти и работа в клубове по интереси. Отделните аспекти на удовлетвореността по които турските 
студенти изразяват своите негативни нагласи са верните вектори, по които аминистрацията следва да 
направи повече инвестиции, да отдели повече внимание, за да се напасват средата и процедурите към 
потребителите на образователните услуги. 

 
Заключение 
Първата хипотеза (Н1) не се потвърждава във своята цялост и при следващи подбни изследвания 

следва да бъде преосмислена и променена радикално. В противоречие на предварителните ни очаквания, 
студентите от подготвителния курс са по-автономни от българските им колеги, които пребивават в далеч 
по-позната среда и вероятно липсата на близкия семеен контрол дава отражение на това усещане. 

Налага се известна модификация във втората (Н2) и третата (Н3) хипотези при тълкуване на 
резултатите, които не потвърдиха точно първоначалните формулировки. 

Видно че, че турските студенти от подготвителния курс и тези от втори курс се чувстват по-малко 
комфортно в тази среда и ситуация в сравнение с българските студенти. По личностови показатели 
(тревожността като черта) между българските – 3 курс и новопостъпилите турските студенти няма 
статистически значими различия. Няма съществени различия между турските студенти от първи и втори 
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курс и българските студенти в преживяването на самота и отчуждението им от академическите дейности. 
Обезпокоителното е, че времето на пребиваване в кампуса не дава съществено отражение върху 
редуцирането на тревожността при турските студенти, за разлика от случващото се при българските им 
колеги, които съумяват да се нагодят към условията с натрупването на по-голям опит в преодоляването на 
предизвикателствата в тази среда. Установеното изисква целенасочена и съразмерна намеса от 
администрацията, за да се избегнат евентуални негативни ефекти за ученето при чуждестранните 
студенти, за тяхното здраве и като цяло удовлетвореността им от предоставяните условия и образователни 
услуги в университета. 

Както новоприетите турски студенти, така и тези от втори курс се нуждаят от повече и по-
задълбочена административна подкрепа, тюторинг, психологическо консултиране, насърчаване контактите 
между българските и турските студенти и предприемане на инициативи за ефективно социокултурно 
нагаждане към условията на нашата страна. Полезно би било насърчаването на наставничеството на 
турските студенти от по-горните курсове, върху студентите от подготвителния курс и от първи и втори 
курс – англоезично обучение. 

Вероятно преподавателите по БЕО и АЕО биха били по-уверени и ефективни в дейността си ако 
преминат тренинг за управление на стреса, междукултурни комуникации и модерни дидактически 
технологии, например кооперативно обучение, проблемно ориентирано обучение и/или други активни 
форми на обучение. 
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МОТИВАЦИОННИ И ЛИЧНОСТНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПОЛИТИЧЕСКА 

АКТИВНОСТ И ГРАЖДАНСКА АНГАЖИРАНОСТ 
 

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ 
д-р, Дружество на психолозите в България 

 
Резюме: Докладът свързва концептуално социално-психологическите изследвания върху доброволчеството с 
различните форми на политическа активност и гражданската ангажираност. Разгледани са различни 
взаимовръзки между индивидуалните различия в мотивацията, социалните ориентации и личностните 
черти, от една страна, и различните показатели за практикуването на доброволчество, политическа 
активност и гражданска ангажираност в извадка от 1246 българи. Откроява се предиктивната роля на 
ниския фокус върху себе си, ориентацията към общността и екстраверсията в развитието и устойчивостта 
на ориентация към социалните практики на политическата активност и гражданската ангажираност. 
Дискутират се изследователските и приложните гледни точки към разбирането на значението на 
личностните фактори в различните форми на зряло гражданско поведение. Предлага се процесуален модел за 
мобилизация на активното гражданско участие в обществено-политическия живот. 
 
Abstract: This report conceptually links social psychological research on volunteerism to different forms of political 
activity and civic engagement. Different relationships and measures of individual differences in motivation, social 
orientation and personality traits as antecedents of volunteerism, political activism, and civic engagement are outlined in 
a sample of 1246 Bulgarians. Low self-focused motivation, communal orientation, and only the trait of extraversion better 
predicted the development and sustaining of political activism and civic engagement. The discussion focuses on research 
and applied implications for understanding the importance of personality factors in different forms of mature citizenship 
behavior. A process model for mobilizing citizens’ participation in public and political life is proposed. 

 
Увод 
Участието на гражданите в живота на гражданското общество и демократичните институции има 

множество форми, отличаващи се с това, че хората действат не само водени от собствените си интереси, 
но и помагат доброволно на другите хора, техните общности или се застъпват и работят за обществения 
интерес. В тези случаи говорим за гражданска ангажираност, гражданско участие в обществено-
политическия живот и социална активност [19]. В някои случаи, социалната активност е с признаците на 
политически активизъм (участие в избори, в политически организации и кампании), в други – 
гражданите се застъпват за определени обществени политики и участват в различни движения, 
неправителствени организации и граждански инициативи (в това число като доброволци и дарители на 
средства). Тази социална активност е измерител за зрелостта на гражданското поведение, чрез което 
индивидуално или колективно хората се ангажират с решаването на важни проблеми в обществено-
политическия живот [3]. Това просоциално поведение е ключово за изграждането и възпроизводството 
на „социалния капитал” в обществото [17]. Изследванията върху активното гражданско поведение 
[23][24] потвърждават значението на гражданското участие и доброволчеството за устойчивостта и 
ефективността на институциите на гражданското общество и демократичната държава. Важен аспект в 
този анализ е разбирането, че водеща е ролята на индивидуалните ценности и просоциалната мотивация 
на личността за ангажираното ѝ участие в гражданския живот [19][20]. 

 
Модел на изследването 
В настоящето изследване се прави опит да се откроят мотивационни, диспозиционни и личностни 

фактори, които могат да са в основата на ангажирането с различни форми на обществено-политическа 
активност и гражданското участие. В частност, изследователският ни модел сравнява предиктивната мощ 
на индивидуалните различия в мотивацията, личностните черти и социалните ориентации в обясняване 
на различията в показателите за гражданска ангажираност и обществено-политическа активност. Най-
общо, хипотезата на изследването е, че има значими различия на мотивационно и личностно ниво, а 
също и в социалните ориентации на изследваните лица, които позволяват надеждно да се построяват 
предиктивни модели за разбиране и мобилизация на политическата активност и гражданската 
ангажираност в български условия. В този модел са важни както мотивационните, диспозиционните и 
личностови предпоставки, така и опита (преживяванията) в гражданския живот на хората, а също и 
въздействието на последиците (резултатите) от собствената обществено-политическа активност и 
гражданска ангажираност. На равнището на предпоставките за „зряло” гражданско включване в 
обществено-политическия живот в редица изследвания се идентифицират специфични мотивационни и 
личностни тенденции оформени от жизнените обстоятелства в психосоциалното развитие и 
сoциализацията на личността, които ни правят по-склонни да се ангажираме с различни форми на 
гражданско участие [21]. Специално внимание в представената тук част от изследването ни се отделя на 
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тези мотиви, личностни черти и характеристики на социалната ориентация на личността, откроени в 
досегашните изследвания, които я правят по-предразположена да взема активно участие в обществено-
политическия живот относително независимо от действащите контекстуални и ситуативни фактори, 
които също безспорно оказват влияние върху социалната активност [5][9][7][13][15][18]. Социалните 
ориентации към емпатична загриженост за другите, към състрадание и готовност да се помага на 
нуждаещите също се открояват в редица изследвания и се проследяват в модела ни [2][8][10][11]. Черти 
на личността като екстраверсията, откритостта към опита, емоционалната стабилност и съвестността 
също са често докладвани в чуждестранните изследвания като надеждни предиктори на активното 
гражданско участие [1][12][14] и са включени в списъка от контролирани в представеното изследване 
променливи. 

Методика на изследването 

Извадка 
Данните от изследването са събрани в полеви условия със съдействието на 120 неправителствени 

организации, работещи в сферата на грижите за деца лишени от родителска грижа, преживели насилие 
жени и юноши, опазването на природата, работата с малцинствени групи, пациентски и потребителски 
общности, и други маргинализирани и уязвими социални групи през последните 10 години. Обхванати са 
общо 1246 изследвани лица, които анонимно са отговорили на разпространения чрез неправителствените 
организации въпросник, като 45% от отговорилите са служители и доброволци в проекти на 
партниращите организации, а останалите участват в изследването на случаен принцип. По-малко от 
половината от изследваните (48,5%) споделят, че текущо (към датата на попълване на въпросника) 
участват активно като доброволци, сътрудници и дарители в различни проекти и програми. 
Болшинството от изследваните са жени – 62,8%. 40,5% от изследваните са между 18 и 40 години, 45,5% – 
между 41 и 50 години, всички останали са над 50 г. 

 
Инструментариум 
Въпросникът на изследването позволява да се контролират следните независими променливи – 

двете мотивационни тенденции (алтруистична и егоцентрична мотивация), регистрирани чрез 
българската версия на въпросника на Omoto & Snyder [13], социалните ориентации към емпатична 
загриженост и състрадание към другите, загриженост за общото благополучие и кооперативна 
ориентация към взаимопомощ в общността (адаптация на въпросниците на Davis [7], Sprecher & Fehr 
[22], Clark, Oullette, Powell, & Milberg [4] и Phillips & Ziller [24]). Заедно с това в изследването се 
регистрираха и индивидуалните различия по основните 5 личностни дименсии, измервани с българската 
версия на NEO-R на Costa, P. T. Jr. & McCrae, R. R.[6], адаптирана за български условия от ОS България. 
Въпросникът на изследването включваше и няколко мерки за политическата активност и гражданската 
ангажираност, които бяха включени като независими променливи в изследователския модел. Те се 
основават на адаптацията на въпросниците на Omoto, Snyder, & Hackett [13], в които се регистрират 
както нагласите към активно участие в конкретни застъпнически, дарителски и доброволчески 
инициативи на неправителствения сектор, така и общата ангажираност в структури и дейности на 
институциите на гражданското общество и демократичната политическа система (клубове, организации, 
социални и политически партии и движения). Това позволява да се регистрира степента, в която 
изследваните текущо участват активно като сътрудници, дарители и доброволци в различни форми на 
политическа, благотворителна и гражданска дейност. Агрегираните на тази основа индекси за 
обществено-политическа активност и гражданска ангажираност корелират умерено и положително 
помежду си (r = 0,33; p < .001) (Таблица 1). Двата индекса „Обществено-политическа активност” и 
„Гражданска ангажираност” се третираха като самостоятелни независими променливи в последвалите 
корелационни и линейно-регресионни анализи на събраните данни. 

 
Анализ на резултатите 
Получените резултати за контролираните променливи, техните дискриптивни характеристики и 

корелации са представени в Таблица 1. 

Таблица 1. Дискриптивна информация и корелации на контролираните променливи (N=1246) 

КОНТРОЛИРАНИ ПРОМЕНЛИВИ
Описание на 

променливите: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 1. Мотивация 
ориентирана към 
другите 

- - - - - - - - - - - - - - 

 2. Мотивация -61** - - - - - - - - - - - - - 
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ориентирана към 
себе си 
 3. Ориентация 
към 
хуманистичните 
ценности 

 28**  .19* - - - - - - - - - - - - 

 4. Ориентация 
към 
сътрудничество в 
общността 

 32**  .16*  32** - - - - - - - - - - - 

 5. Състрадание 
към другите  42**  38**  43** .31** - - - - - - - - - - 

 6. Емпатична 
загриженост  .34**  .29**  .42** .28** .62** - - - - - - - - - 

 7. Личен 
негативен опит   .11  .32** -.09 .11 .22*  .27* - - - - - - - - 

 8. Екстраверсия  .22* -.18*  .24* .21* .11 -.11 -.25* - - - - - - - 
 9. Съвестност  .11 -.11  .27* -.12 .12  .09 -32** .44** - - - - - - 
10. Емоционална 
стабилност  .28** -.14  .32** .14 .17*  .12 -.42** .12 .42** - - - - - 

11. Откритост към 
опита  .14*  .06  34** .19* .21*  .20* -.21* .34** .36** .30** - - - - 

12. Дружелюбност  .16* -.12  30** .09 .28**  .31** -.09 .12 .32** .41** .28** - - - 
13. Обществено-
политическа 
активност 

 .43** -.25**  .18* .29** .09  .14* -.11 .23* .12 .18* .12 .17* - - 

14. Гражданска 
ангажираност  .32** -.29**  .09 .18* .11*  .21* -.09 .22* -.09 .09 .08 .08 .33** - 

Средна (М) 5.12 3.98 4.75 4.92 5.12 5.28 4.24 4.13 5.36 4.58 5.44 5.20 .09 2.85 
Стандартно 

отклонение (SD) 1.52 1.34 1.38 1.98 1.25 1.12 1.78 1.76 1.28 1.88 1.20 1.28 .88 3.12 

* p<.01; ** p<.001. 

 
Емпиричните данни потвърждават някои от установените в по-ранни изследвания специфични 

връзки между мотивационните, диспозиционните и личностни фактори и ориентацията към политическа 
активност и гражданска ангажираност. Така, измерителите на мотивационните тенденции корелират 
положително и статистически значимо както помежду си, така и с индексите за гражданска ангажираност 
и обществено-политическа активност като корелацията е най-висока за мотивационната тенденция 
ориентирана към другите (алтруистичната, просоциална мотивация) (r = ,43; p<.001 – за обществено-
политическата активност) (r = ,32; p<.001 – за гражданската ангажираност), и социалната ориентация към 
сътрудничество и взаимопомощ в общността (r = ,29; p<.001 – за обществено-политическата активност) 
(r = ,18; p<.01 – за гражданската ангажираност). Умерени корелации с двата индекса имат също 
екстраверсията и емпатичната загриженост. 

Таблица 2. Резултати от регресионните анализи с предикторите на oбществено-политическата 
активност и гражданската ангажираност (N=1246) 

 
Предиктори 

Обществено-политическа 
активност 

Гражданска ангажираност 

B SE β B SE β 
Мотивация към другите  .24 .05  .43*** .27 .04  .38*** 
Мотивация към себе си -.09 .05 -.11* -.08 .05 -.06 
Мотивационен модел-общо R2 = .40 R2 = .34 
 F = 27.32*** F=19.43*** 
   
Хуманистична ориентация  .09 .03  .18**  .06 .04  .11* 
Сътрудничество в общността  .23 .04  .23**  .13 .03  .08 
Състрадателност  .03 .04  .09    .12 .06  .09 
Емпатична загриженост   .09 .04  .12*  .33 .14  .24** 
Личен негативен опит -.09 .03 -.14* -.07 .08 -.09 
Диспозиционен модел-общо R2 = .07 R2 = .06 
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 F = 12.35** F = 6.87* 
    
Екстраверсия .12 .03 .21** .09 .03 .23** 
Съвестност .08 .05 .09 .06 .04 .09 
Емоционална стабилност .09 .03 .11* .07 .05 .08 
Откритост към опита .06 .04 .08 .05 .06 .07 
Дружелюбност .09 .04 .12* .04 .04 .05 
Личностен модел-общо R2 = .13 R2 = .05 
 F = 16.23** F = 4.36* 
   
Мотивация към другите .26 .03 .42*** .24 .04 .36*** 
Сътрудничество в общността .21 .03 .22** .11 .05 .12* 
Емпатична загриженост .12 .04 .11* .24 .03 .25** 
Екстраверсия .14 .02 .23** .08 .04 .21** 
Интегриран модел-общо R2 = .49 R2 = .15 
 F = 30.05*** F = 23.75*** 
   
*p<.05; **p<.01; ***p<.001. 

В последвалия регресионен анализ мотивационните тенденции бяха използвани като специфични 
предиктори на гражданската ангажиранот и обществено-политическата активност. Получените резултати 
са представени обобщено в Таблица 2 , показвайки категорично, че мотивационните измерители успешно 
предсказват дисперията не само на показателите за гражданска ангажираност, но и показателите за 
обществено-политическа активност като това се дължи преди всичко на предиктивната мощ на 
просоциалната, алтруистична мотивация към другите и снижените показатели за егоцентрична 
мотивационна ориентация на изследваните, която корелира отрицателно с просоциалната мотивация. 

Мотивационната ориентация към другите е най-изразения мотивационен предиктор на двете 
зависими променливи (β = .43; p <.001 – за обществено-политическата активност и β = .38; p <.001 – за 
гражданската ангажираност) и обратно, колкото по-засилени са егоцентричните мотивационни 
тенденции, толкова по-ниска е гражданската ангажираност и обществено-политическата активност на 
изследваните. 

В съответствие с предварителните ни очаквания, измерителите на социалната ориентация също 
корелират статистически значимо с индексите за гражданска ангажираност и обществено-политическа 
активност (Таблица 1) като най-изразени са положителните връзки с ориентацията към сътрудничество и 
подкрепа в непосредствената общност и емпатичната загриженост. Липсват, обаче, емирични 
потвърждения на хипотезата за връзката между състрадателността, от една страна, и обществено-
политическата активност, от друга. 

Проведеният последващ регресионен анализ (Таблица 2) демонстрира, че  социалната 
ориентация има добри предиктивни свойства спрямо независимите променливи – гражданска 

ангажираност и обществено-политическа активност, като обществено-политическата активност има за 
свои водещи специфични предиктори ориентацията към сътрудничество и взаимопомощ в 
непосредствената общност, в която живеят и работят изследваните (β = .23; p <.001) и ориентацията към 
универсални демократични и хуманистични ценности (β = .18; p <.001). Водещ специфичен предиктор на 
гражданската ангажираност в този модел е емпатичната загриженост (β = .24; p <.001). 

Петте личностни измерения по NEO-R са свързани помежду си и с контролираните независими 
променливи. Индексът за обществено-политическата активност корелира положително и статистически 
значимо с екстраверсията, емоционалната стабилност и общителността, но не е статистически значимо 
асоцииран със съвестността и откритостта към опита. Противно на очакванията ни наблюдаваните 
личностни черти не корелират статистически значимо с индекса за гражданска ангажираност с 
изключение на екстраверсията (r = ,22; p<.001). В регресионния анализ личностните предиктори 
обясняват съвкупно задоволителен дял от дисперсията на показателя за обществено-политическа 
активност като екстраверсията, емоционалната стабилност и дружелюбността са статистически значими 
нейни предиктори. По отношение на гражданската ангажираност личностните фактори като цяло не 
показват добри предиктивни свойства като единствено екстраверсията запазва значимото си място като 
специфичен предиктор в регресионния анализ (β = .23; p <.001). 

Обобщено може да се констатира, че личностните фактори не са достатъчно мощни предиктори за 
гражданската ангажираност и обществено-политическата активност. Изключение прави екстраверсията – 
по-екстравертните личности в извадката на изследването манифестират устойчиво по-високи нива на 
обществено-политическа активност и гражданска ангажираност. 

Съпоставяйки предиктивните свойства на мотивационните, личностните и диспозиционните 
променливи контролирани в изследването, изследвахме и тяхното комбинирано действие като 
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индивидуални предпоставки за висока гражданска ангажираност и обществено-политическа активност. 
Вземайки променливите с най-добри предиктивни свойства в самостоятелните анализи, обсъдени по-
горе, конструирахме интегриран предиктивен модели, в които участват само най-надеждните предиктори 
от всеки отделно изследван клъстер от променливи – мотивационни, диспозиционни и личностни. 

В частност, в регресионното уравнение за обществено-политическата активност бяха включени 
мотивационната ориентация към другите, социалната ориентация към сътрудничество и взаимопомощ в 
общността и екстраверсията. Тази констелация (Таблица 2) от фактори обяснява значителна част от 
дисперсията на индекса за обществено-политическа активност (R2 = .49; p<.001). В този интегриран 
модел най-мощните специфични предиктори за обществено-политическата активност са мотивационната 
ориентация към другите (просоциалната мотивация), екстраверсията и социалната ориентация към 
сътрудничество и взаимопомощ в общността (Таблица 2). 

По отношение на гражданската ангажираност регресионният модел използва същите потенциални 
предиктори. Резултатите говорят за относително по-слаба предиктивна мощ на съвкупността от 
променливи (R2 = .15; p<.001). Най-изразен принос за предиктивната мощ на този интегриран модел на 
гражданската ангажираност имат просоциалната мотивация, емпатичната загриженост и екстраверсията 
(Таблица 2). Като цяло тази контелация от фактори обяснява значими дялове от дисперсията на 
контролираните променливи, но дава значимо по-добри резултати при обясняването на различията по 
показателя за обществено-политическата активност. При това най-мощният общ с изразено участие в 
двата обяснителни модела (за обществено-политическата активност и за гражданската ангажираност) е 
мотивационната ориентация към другите. В двата модела собствените тегла на този предиктор са най-
високи. Екстраверсията е друг общ предиктор с допълнителен принос. В различните модели, обаче, се 
открояват и значими специфични компоненти в констелацията от предпоставки за високата обществено-
политическа активност и гражданска ангажираност – емпатичната загриженост при гражданската 
ангажираност и социалната ориентация към сътрудничество и взаимопомощ в общността при 
обществено-политическата активност. 
 

Заключение 
На основата на направените регресионни анализи може да се обобщи, че високата мотивация 

насочена към другите е значим предиктор както на обществено-политическата активност, така и на 
гражданската ангажираност. При това допълнителен специфичен принос за по-високата обществено-
политическа активност и гражданска ангажираност имат емпатичната загриженост, ориентацията към 
сътрудничество и взаимопомощ в непосредствената общност, и екстраверсията като базисна личностна 
предпоставка. Резултатите в изследването са в подкрепа и на допускането, че специфичната гражданска 
ангажираност и по-генерализираната обществено-политическа активност са умерено взаимносвързани 
помежду си и се предсказват от сходни клъстери от мотивационни, диспозиционни и личностни фактори 
(предпоставки). 

Обсъждайки в контекста на събраните и анализирани на този етап емпирични данни в настоящето 
изследване се установява, че в развитието на политически активни и граждански ангажирани хора се 
установява, че мотивацията на социалното им поведение по посока по-пълното отчитане на интересите 
на другите в обществения живот от гледната точка на хуманитарните ценности и емпатичната им 
загриженост и чувствителност за благополучието в общността имаш централна роля във формирането и 
устойчивото поддържане на по-висока гражданска ангажираност и обществено-политическа активност. 
По-високите нива на тази просоциална мотивация и социално-емоционална чувствителност подтиква 
хората – особено по-екстравертните и ориентирани към сътрудничество и взаимопомощ в 
непосредствените човешки отношения в общностите, в които живеят и работят, – към ангажиране с 
конкретни форми на обществено-политическа активност и гражданска ангажираност. Това, от своя 
страна, води до присъединяването им към организации, проекти, инициативи и отношения, които 
укрепват и поддържат устойчиви политическата им активност и гражданската им ангажираност. 

Данните от изследването са в подкрепа на допускането за съществуването на такава процесуална 
последователност от въздействия при изграждането и поддържането на активно гражданско участие в 
обществено-политическия живот. Разбира се, за да се потвърди наличието ѝ са необходими 
допълнителни лонгитудни и полеви изследвания, в които направените изводи да се проверят с обогатен 
инструментариум, чрез който да се следят и множеството контекстуални и ситуативни фактори, 
оказващи влияние върхи обществено-политическата активност и гражданската ангажираност на 
българите. 

Особено внимание заслужава констатацията, че мотивационната ориентация към обществените 
интереси и емпатичната загриженост могат да се стимулират чрез собствената дейност на институциите 
на гражданското общество и демократичната държава, следвайки процесуалния модел, откроен в 
изследването на мотивационните, диспозиционните и личностни предпоставки за обществено-
политическа активност и гражданската ангажираност. Установените взаимовръзки имат пряко 



 

376 

отношение към усъвършенстване на програмите за гражданско образование и повишаване на 
обществено-политическатата и гражданската активност. Участието в конкретни форми на обществено-
политическа активност и гражданска ангажираност има висок потенциал за формирането на просоциална 
мотивация, която от своя страна действа като мощна предпоставка за поддържане на интерес и 
включеност в обществено-политическия живот. Така, чрез системно привличане на хората в конкретни 
инициативи и проекти може да се стимулира развитието на нужните мотивационни, и диспозиционии 
системи за разширяване на тяхната обществено-политическа и гражданска ангажираност. 
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ЕТНОПСИХИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА ТЕМПЕРАМЕНТА 
И СОЦИАЛНИТЕ КАЧЕСТВА НА СТУДЕНТИТЕ 

 
ПАВЛИНА ЛАЗАРОВА 

 гл. ас., д-р, Шуменски Университет „Еп. К. Преславски”, гр. Шумен 
 

Резюме: В статията са представени резултати от изследване на темперамента и социалните качества на 
група студенти от българския и турския етнос, обучаващи се в Шуменски Университет „Еп. К. Преславски”. 
Приложени са въпросник за структурата на темперамента на В. М. Русалов (вариант за възрастни) и Гийсън 
– тест. Оценена е надеждността на методиката на В. М. Русалов посредством „алфа на Кронбах”. Направен 
е опит да се установи влиянието на етноса върху предметно-дейностните и комуникативните аспекти на 
темперамента и социалните качества на студентите. Установено е кои темпераментови особености на 
студентите в двата етноса влияят върху формирането на социалните им качества. 

 
Abstract: The article presents the results from a study of the temperament and the social qualities of a group of students 
from Bulgarian and Turkish ethnicity in Shumen University "Ep. K. Preslavski ". A questionnaire on the structure of 
temperament of V. M. Rusalov (adults’ version) and Giessen-test are applied. It is assessed the reliability of the Rusilov’s 
methodology by “Alpha of Cronbach”. It was made an attempt to establish the impact of temper’s characteristics and 
communicative aspects of the temperament and social qualities of the students. It has been established which 
characteristics of students’ temperament in both groups influence the forming of their social qualities. 

 
Въведение 
 
Актуалността на изследването на свойствата на темперамента и социалните качества е свързана 

със съществуващите различия между хората. Тези различия се засилват от етнокултурните традиции, в 
които се развива личността. Изучаването на етнопсихичните особености на темперамента и социалните 
качества има практическа стойност, тъй като тези знания са необходими за оптимизиране на социално-
педагогическата дейност и съставяне на комплексна програма за развитие на студентите с отчитане на 
техните етнокултурни традиции и особености. 

Целта на изследването е да се установят етнопсихичните особености на темперамента и 
социалните качества на група студенти от българския и турския етнос от “ШУ. Еп. К. Преславски”, както 
и да се установи кои темпераментови особености влияят върху формирането на социалните качества. 

Хипотези: 
1. Предполага се, че степента на проява на свойствата на темперамента на студентите в двата 

етноса е различна и, че тя зависи от етноса. 
2. Допуска се, че развитието на социалните качества на студентите в двата етноса е различно и, 

че то зависи от етноса. 
3. Предполага се, че свойствата на темперамента влияят върху развитието на социалните 

качества на студентите в двата етноса 
Задачи: 
1. Да се диагностицират свойствата на „предметно-дейностния” и „комуникативния” аспект на 

темперамента на студентите от двата етноса. 
2. Да се изследва развитието на социалните качества на студентите от двата етноса. 
3. Да се установи кои темпераментови особености на студентите от двата етноса влияят върху 

формирането на социалните им качества. 
Приложени са два въпросника: 
1. Въпросник за структурата на темперамента на В. М. Русалов (вариант за възрастни), който 

диагностицира осем темпераментови свойства – по четири от „предметно-дейностния” и 
„комуникативния” аспект на темперамента (насоченост към предметна дейност, насоченост 
към социална дейност, предметна пластичност, социална пластичност, темп на предметната 
дейност, темп на социалната дейност, емоционално-предметна чувствителност, социално-
емотивна чувствителност). [1] 

2. Гийсън-тест за диагностика на някои социални качества на личността, обединени в шест 
биполярни скали (социален резонанс, доминантност, интрапсихичен контрол, основно 
настроение /биотонус/, способност за контакт и общуване и социална потентност). [2] 

 
Материали и методи 
 
Изследвани са 112 души – 64 от българския и 48 от турския етнос, студенти в Шуменски 

Университет „Епископ Константин Преславски”. 
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За анализ на резултатите са използвани следните статистически методи: 
1. Статистически метод за установяване на надеждността на методиката на В. М. Русалов – 

„Алфа на Кронбах”. 
2. Т-тест (Т-tests) за търсене на статистически значими различия между средните стойности на 

един и същ показател в две отделни групи. 
3. Регресионен анализ за изследване на причинно-следствените отношения между скалите. 

 
Резултати 
 
Въпросникът за структурата на темперамента на В. М. Русалов (вариант за възрастни) е надеждно 

средство за диагностика на свойствата на темперамента, тъй като стойността на Алфата на Кронбах за 
студентите от българския етнос е (0.930), а за тези от турския – (0.893). 

Анализът на резултатите от въпросника за структурата на темперамента на В. М. Русалов показва, 
че при студентите от българския етнос са отчетени: висока насоченост към предметна дейност (56.2%), 
висока насоченост към социална дейност (46.9%), висока предметна пластичност (56.2%), средна 
социална пластичност (62.5%), висок темп на предметна дейност (65.6%), висок темп на социална 
дейност (65.6%), висока емоционално-предметна (50.0%) и социално-емотивна (71.9%) чувствителност. 
Резултатите по контролната скала са в рамките на ниските и средни стойности. 

Съществуват статистически значими зависимости между етноса и насоченост към социална 
дейност (Р=0.008), предметна пластичност (Р=0.004), социална пластичност (Р=0.004), темп на 
социалната дейност (Р=0.0001). 

При студентите от турския етнос са на лице висока насоченост към предметна дейност (58.3%), 
средна насоченост към социална дейност (45.0%), средна предметна пластичност (41.7%), ниска 
социална пластичност (50.0%), висок темп на предметна дейност (58.3%), среден темп на социална 
дейност (66.7%), висока емоционално-предметна (66.7%) и социално-емотивна (66.7%) чувствителност. 
Резултатите по контролната скала са в рамките на ниските и средни стойности. 

Прилагането на от Т-тест позволява да се отчете статистически значимо различие между степента 
на насоченост към социална дейност (Sig.= 0.002), предметна пластичност (Sig.= 0.003), социална 
пластичност (Sig.= 0.001) и темп на социална дейност (Sig.= 0.000) в българския и в турския етнос. 

Анализът на резултатите от въпросника на Гийън сочат, че при студентите от българския етнос 
преобладават позитивен социален резонанс (53.1%), склонност към подчинение (68.8%), понижен 
интрапсихичен контрол (65.6%), прояви на хипомания (51%), нагласа към затвореност в общуването 
(53.1%) и социална потентност (75%). 

На лице са статистически значими зависимости между етноса и интрапсихичния контрол 
(Р=0.0001), и основното настроение (Р=0.002). 

При студентите от турския етнос са отчетени негативен социален резонанс (54.2%), склонност към 
доминиране (58.3%), висок интрапсихичен контрол (66.7%), прояви на хипомания (54.2%), нагласа към 
отвореност в общуването (58.3%) и социална импотентност (58.3%). 

Резултатите от Т-теста показват, че има статистически значимо различие между проявата на 
склонност за доминантност или подчиненост (Sig.= 0.004), интрапсихичен контрол (Sig.= 0.001) и 
социална потентност (Sig.= 0.000) при изследваните студенти от българския и турския етнос. 

Интерес представлява въпроса кои темпераментови особености оказват влияние върху социалните 
качества. 

Резултатите от регресионния анализ показват, че при студентите от българския етнос върху 
социалния резонанс най-силно влияние оказват темпа на предметната дейност (β=0.332) и насочеността 
към предметна дейност (β=0.299). 

Склонността към доминантност или подчинение се влияе от социалната пластичност (β= – 0.494). 
Интрапсихичният контрол се влияе от социално-емотивната чувствителност (β=0.593) и 

насочеността към предметна дейност (β= – 0.260). 
Детерминанта на основното настроение е социално-емотивната чувствителност (β=0.335). 
Факторите, които дават отражение върху способността за контакт и общуване са: емоционално-

предметната чувствителност (β=0.391), насочеността към предметна (β=0.371) и социална (β= -0.417) 
дейност и темпа на предметната дейност (β=0.294). 

Въздействие върху социалната потентност оказват социалната пластичност 
 (β= – 0.409) и социално-емотивната чувствителност (β=0.231). 

При изследваните студенти от турския етнос върху социалния резонанс най-силно влияние оказват 
предметната (β=0.616) и социалната пластичност (β= – 0.394). 

Склонността към доминантност или подчинение се повлиява от темпа на предметната дейност 
(β=0.300). 
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Интрапсихичният контрол чувствително се обуславя от насочеността към социална дейност (β= – 
0.459) и социално-емотивната чувствителност (β= – 0.338). 

Основното настроение се повлиява от социално-емотивната чувствителност (β=0.363). 
Върху социалната потентност дава отражение насочеността към социална 

(β= – 0.299) дейност. 
 
Обсъждане 
 
За българските студенти е характерна силна потребност за овладяване на материалния свят, 

необходимост от дейност, стремеж към интензивен интелектуален и физически труд. Те се стремят към 
активна комуникация и социални контакти, имат желания да усвоят различни социални дейности, желаят 
да бъдат общителни, лидери, да имат високо обществено положение, да овладеят заобикалящия ги свят 
чрез комуникацията. Лесно превключват от една дейност на друга, в процеса на взаимодействие с 
предметната среда лесно преминават от един тип мислене към друг, стремят се към разнообразни форми 
на предметна дейност. Наборът им от комуникативни програми и схеми не е достатъчно широк, което 
води до определени затруднения при встъпване в социални контакти и превключване в процеса на 
общуване. Присъщи им са моторно-двигателна бързина, висока психична скорост при изпълнения на 
конкретни задачи и операции, свързани с предметна дейност. Те говорят бързо, речедвигателният им 
апарат има големи възможности. Силно чувствителни са по отношение на разминаванията между 
планираните и реализираните действия. Усещат силно безпокойство и неувереност по повод дейността 
си. Преживяват неуспехите в дейността и комуникацията си прекалено силно. 

Те усещат признание и зачитане от средата, уверени са в своя личен чар и привлекателност, могат 
да се печелят симпатии, имат способност за самоутвърждаване. Предпочитат да се подчиняват, не са 
агресивни, проявяват търпение, стремят се към приспособяване и покорност. Склонни към 
разточителство и прахосничество, “артистична”, бохемска разпиляност, стремят се към удобства и 
удоволствия, готови са да украсят и игнорират на истината, склонни са към лъжа. Премените във 
външните условия на живот не им влияят силно, не мислят често за своите вътрешни проблеми, рядко се 
самоупрекват и самообвиняват. Проявяват лека предпазливост към околните, сдържаност при 
изразяването на чувствата си, слаба жертвоготовност, затвореност и изживяване на любовните чувства. 
Търсят контакт с околните, имат чувство за превъзходство, предпочитат дълготрайните връзки, имат 
богато въображение, способни са да обичат силно, усещат сигурност в хетеросексуалните контакти. 

Взаимодействието на българските студенти със средата може да се подобри при задоволяване на 
стремежа им за дейност и интензивен интелектуален и физически труд. Авторитарните ролеви 
взаимоотношения може да се повлияят чрез обогатяване на комуникативните програми и улесняване на 
превключването на комуникацията от една личност с друга. Отношението към парите, реда, истината и 
амбициите се променя в зависимост от степента на емоционалната чувствителност в комуникативната 
сфера и равнището на задоволеност на потребността за овладяване на материалния свят. Промени в 
биотонуса могат да настъпят в зависимост от степента на неудовлетвореност в комуникативната сфера. 
Нагласата „доверие-недоверие” в общуването се повлиява от степента на безпокойство и неувереност в 
дейността, равнището на задоволеност на потребността за овладяване на материалния свят и социалните 
дейности, и моторно-двигателна бързина при изпълнения на конкретни задачи и операции, свързани с 
предметна дейност. Повишаването на възможностите на речедвигателния апарат и понижаването на 
емоционалната чувствителност в комуникативната сфера могат да окажат благотворно влияние върху 
способността за изграждане на трайни и афективно ангажирани връзки, способността за обич, общуване 
и сигурност в хетеросексуалните контакти, както и за активно конкуриращо поведение, предразполагащо 
самодоверие. 

На студентите турци е присъща силна потребност за овладяване на материалния свят, 
необходимост от дейност, стремеж към интензивен интелектуален и физически труд. Техният стремеж 
към активна комуникация, социални контакти, усвояване на различни социални дейности, общителност, 
лидерство, високо обществено положение, овладяване на околния свят чрез комуникацията не е толкова 
силно. Изпитват леки затруднения при превключване от една дейност към друга, преминаване от един 
тип мислене към друг, стремежът към разнообразни форми на предметна дейност е умерен. Трудно им е 
да подберат подходящите форми за социално взаимодействие, готовността за встъпване в социален 
контакт е слаба, стремят се към поддържане на монотонни контакти. Присъщи са им моторно-двигателна 
бързина, висока психична скорост при изпълнения на конкретни задачи и операции, свързани с 
предметна дейност. Те не говорят бързо, речедвигателният им апарат има умерени възможности. Силно 
чувствителни са по отношение на разминаванията между планираните и реализираните действия. Усещат 
силно безпокойство и неувереност по повод дейността си. Преживяват неуспехите в дейността и 
комуникацията си прекалено силно. 
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Те не усещат признание и зачитане от средата, не са уверени в своя личен чар и привлекателност, 
не могат лесно да се печелят симпатии, нямат добре развита способност за самоутвърждаване. Проявяват 
агресивност, импулсивност, своенравност, стремеж за надмощие. Те са пестеливи, педантично 
подредени, амбициозни свръхусилия, усърдни и добросъвестни, точно и стриктно се придържат към 
действителността. Премените във външните условия на живот не им влияят силно, не мислят често за 
своите вътрешни проблеми, рядко се самоупрекват и самообвиняват. Те са открити, недистанцирани, 
отзивчиви, доверчиви и жертвоготовни, открито даващи израз на обичта си, изживяват по-
непосредствено и по-силно любовните си чувства. Рядко търсят контакт с околните, нямат чувство за 
превъзходство, нямат богато въображение, усещат притеснение в хетеросексуалните контакти. 

Взаимодействието на турските студенти със средата може да се подобри при повишаване на 
лекотата на превключване в дейностната и комуникативната сфера. Авторитарните ролеви 
взаимоотношения може да се повлияят чрез промяна в моторно-двигателната активност при 
изпълнението на различни дейности. Отношението към парите, реда, истината и амбициите се променя в 
зависимост от равнището на потребността за социални контакти, стремежът към лидерство и степента на 
емоционална чувствителност в комуникативната сфера. Промени в биотонуса могат да настъпят в 
зависимост от степента на неудовлетвореност в комуникативната сфера. Степента на задоволеност на 
потребността за социални контакти и стремежът към лидерство могат да окажат благотворно влияние 
върху способността за изграждане на трайни и афективно ангажирани връзки, способността за обич, 
общуване и сигурност в хетеросексуалните контакти, както и за активно конкуриращо поведение, 
предразполагащо самодоверие. 

 
Заключение 
 
Степента на проява на свойствата на темперамента и развитието на социалните качества на 

студентите от двата етноса е различна. Някои от свойствата и качествата зависят от етноса, други – не 
зависят. 

Установени са статистически значими зависимости и статистически значими различия между 
изследваните характеристики и в двата етноса. 

Получените регресионни модели разкриват причинно-следствените отношения между 
особеностите на темперамента и социалните качества. Те определят как и в каква степен всяко едно от 
социалните качества се повлиява от темпераментовите свойства. И при двата етноса свойствата на 
темперамента влияят по различен начин върху социалните качества и тези различия трябва да се вземат 
под внимание при работа със студентите. 

 
Литература: 

1. Елисеев, О. П. (2006). Практикум по психологии личности. Москва, 192-198 
2. Карагьозов, И. (2005). Психологическа диагностика на отклоненията в развитието и поведението на детето и 

юношата. Шумен, 268-269. 

 
Павлина Лазарова, гл. ас., д-р, Катедра “Психология”, Шуменски университет “Епископ Константин 
Преславски”, тел.: (054) 830-322 (221), е-mail: p_o_l_i@abv.bg 
 



 

 381

 
КАЧЕСТВО  ”ДОСТОЕН  ЗА  ДОВЕРИЕ” 

СРАВНИТЕЛЕН  АНАЛИЗ  SOS ДЕТСКИ  СЕЛИЩА  БЪЛГАРИЯ ,  
ГРУЗИЯ ,  АЗЕРБАЙДЖАН  

 
ИЛИНА МАРКОВА-ГОРКИ 

маг. социална психология, SOS Детски селища – България 

 
Резюме: Доверието в рамките на организацията се описва като''зависимо доверие", което се създава в 
отношения на взаимни очаквания и задължения и е константно на времето, през което се проявява даденото 
поведение (теоретични постановки на Luhman). Доказан е и неговия многокомпонентен характер. В 
настоящето проучване се анализира кои компоненти на доверието се оценяват като най-важни за взаимното 
доверие в избрани националните екипи на SOS Детски селища. Използвана е методиката на Clete Bulach, 
наречена Group Openness and Trust Scale (GOTS). В резултат се доказва влиянието на културния фактор върху 
категоризацията на модела “достоен за доверие”. 

 
Abstract: Trust within the organization is defined as contingent trust, which is built within the relations of mutual 
expectations and obligations and is constant in terms of the time during which the behaviour in question is displayed 
(theoretical concept of Luhman). Its multicomponent character is proved. This study analyses which components of trust 
are estimated as the most important for the mutual trust in selected national teams of SOS Children’s Villages. The 
methodology of Clete Bulach, called Group Openness and Trust Scale (GOTS), is used. As a result, the influence of the 
cultural factor on the categorization of the trustworthy model is proved. 

 
Въведение 
 

 Доверието в рамките на организацията се описва като''зависимо доверие", което се създава в 
отношения на взаимни очаквания и задължения и е константно на времето, през което се проявява 
даденото поведение (теоретични постановки на Luhman). Доверието може да бъде също така и резултат 
на офис политики, организационна култура и ръководни практики. Неговото анализиране и изследания 
имат прагматичен характер, тъй като е доказано влиянието му върху различни групови процеси пряко 
или коствено. 

С развитието на глобализационните процеси, създаването на мултинационални организации, 
въпросите за естеството на доверието вече включват и анализ на влиянието на културните фактори върху 
него. 

С настоящето проучване се търси потвърждение на предположението, че в различни национални 
екипи съществуват различни модели на взаимно организационно доверие. 

 
Теоретична обосновка 
 
Организацията SOS Kinderdorfe е организация с дългогодишен опи в предлагане на услугата грижа 

за деца. Като всяка друга социална услуга и тук нейното реализиране се характеризира с висока степен 
на субективност и прилагане на общи стандарти. “Технологичния процес”, чрез които се генерира 
продукта- социалната услуга, е средата на прякото и непряко общуване. Това означава, че a priori се 
залага на участие и съсредоточеност върху хората. От членовете ѝ се очаква да бъдат отзивчиви, 
конструктивни и отворени за собственото влияние в интерперсоналните отношения т.е. тя трябва да бъде 
високо Хуманистична. В този смисъл се предава голямо внимани на удовлетворението на членовете на 
екипа, т.е. задоволяване на индивидуалните потребностите от трудовата дейност [С. Джонев, 2001]. 

  Друга специфична характеристика на работа на екипите в SOS организацията е прилагане на 
принципа на делегиране на функциите, на правомощията, взаимозаменяемост и допълване. Това 
означава, че трябва да съществува кохерентност в нагласите, ценностите, целите и отново взаимно 
доверие между членовете на екипа за да се осъществи техния трансфер. 

Анализаторите на доверието отдавна са постигнали консенсус, че доверието е многомерен фактор. 
Различните автори идентифицират различни съставни елементи. Организационното доверие, за разлика 
от другите видове доверие е напълно осъзнат акт на отношение, което включва познавателните 
регулатори и процесите на вземане на решения. Това, кои качества на партньора ще имат за нас 
значение, зависи от това в каква ситуация се намираме.Още Thorslund Ch. [1976] обръща внимание върху 
факта, че в различни ситуации за партньорите имат значения различни качества на партньора, които да 
го правят “достоен за доверие”. Т.е. съществуват модели на доверие, които се използват за оценка, до 
колко е рисковано да се прояви доверие спрямо партньора, или с други думи до колко можем да се 
доверим. 
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Един от организационните психолози, който още от 90 години на миналия век се занимава със 
създаване на инструмент за анализ на доверието в педагогическите колективи е Clete Bulach [1993] . Той 
чрез емпирични пенетрации операционализира организационното доверие и нарича своята скала Group 
Openness and Trust Scale (GOTS). Авторът доказва съществуването на пет компонента в скалата на 
доверието и два- в скалата на откритостта. Ето как авторът дефинира и описва двата фактора: 

Доверие- такова междуличностно състояние, в което междуличностните отношения се 
характеризират със сигурно упование или увереност в характера, способностите, честността (искреност, 
правдивост), поверителност (конфидентациалност) и предвидимост (предсказуемост) на другите в 
групата; 

Откритост- такова междуличностно състояние, което съществува между хората, когато: (1) факти, 
идеи, ценности, убеждения и чувства са предават лесно между членовете на групата и (2) съществува 
готовност за взаимно изслушване [Bülach, 1993]. 

Значимостта на организационното доверие придобива различно значение при мултунационалните 
организации, каквато е и SOS Kinderdorf. Анализаторите на организационната психология и 
мениджърите в този тип организации поставят въпроси не само за функцията на доверието в 
организационните процеси, диагностика на неговото състояние, а и за културни специфики в различните 
национални екипи. Отговор на въпроса съществуват ли различни модели на организационното доверие и 
какви са те в различните национални екипи се търси и в настоящото изследване. 

 
Емпиричен модел 

 
Целта на настоящето изследване е: 
Съществуват ли различни модели на “достоен за доверие” в организационните екипи по 

национални култури? Ако това е така, какви са те за изследваните национални екипи? 
Задачи: 
1. Емпичино доказани модели на”достоен за доверие” за всеки национален екип по отделно. 
2. Сравняване на резултатите до колко съществуват статистически значими разлики между 

отделните национални екипи. 
 
Методология 
Емпирични групи 
Емпиричните групи бяха три – представителни извадки на екипите от Азербайджан, България и 

Грузия. Състояха се от фактически работещите служители от SOS Детски селища, които директно 
участват в грижата за децата. А те са SOS майката, помощник майката, педагога, психолога, социалния 
работник и възпитател. В групата от Азербайджан бе включен и лекар, тъй като само там имаше такъв. 

Групите брояха съответно: 21 човека, 23 човека и 28 човека. 
Групите включваха представители и на двата пола. В анализа факторът пол не бе включен тъй 

като извадката на мъжете бе малобройна. 
Образованието на участниците варираше от основно до висше, като основно и средно имаше само 

сред SOS майките и помощник майки, а висше сред експертните позиции и възпитателите. 
Образованието също не бе фактор, който бе анализиран по същите причини. 

 
Техника 
За да се постигне целта бе използвана техниката GOTS (Group Openness and Trust Scale) създадена 

от C. Bulach [1993]. Тя се състои от две подскали: доверие и откритост. Скалата “доверие”: съдържа 13 
айтем, а скалата “откритост” 12 айтема. Компонентите изведени от автора за скалата “доверие” са 
следните: 

Характер- цялостна личностна характеристика на индивида и поведението му 
Способности – всички умения необходими за реализиране на функционалните задължения. 
Правдивост – достоверност на това, което се комуникира, съответствие с вътрешните убеждения. 
Конфидентциалност – споделяне или не на лична и служебна информация. 
Предсказуемост-до колко може да се предвиди поведението на другия. 
Скалата “откритост” включва два компонента: 
Споделяне – на идеи, факти, убеждения и чувства. 
Слушане – получателят на трансмисията е готов да изслуша и възприеме тази емисия. 
Този тест е разработван от автора в продължение на няколко години и целта ме е диагностика на 

доверието и откритостта в екипа като условие за извършване на реформи. 
Тъй като целта на настоящето проучване е търсене на модели “достоен за доверие”, респондентите 

имаха за задача да определят до колко твърденията са важни за доверието в екипа им. Въпросите са от 
типа Ликерт с 5 степенна скала за отговори, вариращи от пълно съгласие 5.0 до пълно несъгласие 1.0. 
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Процедура 
На респондентите събрани в група предварително бе разяснена целта и смисъла на провежданото 

изследване. Изключително бе подчертан факта, че то има академичен характер и не е поръчано от 
администрацията. Смятам, че това разяснение е от значение, тогава, когато респондентите могат да се 
чувстват застрашени от евентуални последици. Проучването бе анонимно. 

След това бе раздаден въпросника на Ch. Bulach. Въпросите се прочитаха от присъстващ преводач, 
превеждайки ги от руски на националния език. Трябва да се вземе под внимание и факта, че по принцип 
руския език не е непознат за грузинската и азербайджанската култура, тъй като той до преди 15 години е 
бил официален език в тези държави. Това даде основание да се приеме, че изследваните лица го 
разбират. Въпреки това в експерименталната ситуация присъстваше и преводач, който директно 
извършваше преводи при необходимост. 

В България теста бе на български език. 
И в трите държави изследването беше проведено на място, като бяха посетени и двете национални 

селища. Изследването се провеждаше групово, в групи от 3-7 човека. 
Анкетите бяха анонимни. Събираха се данни за пол, възраст и образование, които не бяха 

използвани поради малката численост на извадките. 
Респондентите получаваха задача да оценят на скала от 1 до 5 , до колко твърденията са важни за 

доверието между колегите в тяхната работа. 
Обработката на данните е проведена със статистическия софтуерен пакет SPSS. 
 
Резултати 

 
Оценките по отделните въпроси в анкетата бяха обобщени по методология препоръчана от автора 

C. Bulach. В резултат на тази методология са изведени индивидуалните оценки на респондентите за 5 
компонента, които характеризират организационното доверие. Оценките за всеки от компонентите са 
изчислени като средни оценки от отговорите на свързаните с тях въпроси. 

С цел постигане на системен анализ на данните, стойностите бяха ранжирани по следния начин: от 
1 до 2.5 се приема за много ниска стойност, която изразява, че качеството не е важно за доверието; от 2.5 
до 3.5 се приема за средна стойност, която изразява, че качеството е важно за доверието; от 3.5 до 5 се 
приема стойност, която изразява, че качеството е много важно за доверието в екипните 
взаимоотношения. 

 
I. Модели”достоен за доверие” 

 
Въз основа на индивидуалните данни за отделните компоненти на групово доверие са изведени 

средни оценки за всяка от държавите, включени в изследването при гаранционна вероятност 95%. 
Резултатите от анализа са представени в съответните таблици. 

Модел “достоен за доверие” в българския екип 

Таблица 1. а) Описателни статистически характеристики на изследваните 
компоненти за доверие- България 

Компоненти  Държава 
Брой 
случаи 

Средна 
оценка 

Станд. 
грешка 

Доверителен интервал 
при P(t) = 95%  

Долна 
граница 

Горна 
граница 

Характер България 23 3,16 0,1253 2.91 3.41 

Правдивост България 23 3,65 0,1617 3.33 3.97 

Способности България 23 3,60 0,2199 3.17 4.03 

Конфидентациалност България 23 2,67 0,2622 2.16 3.18 

Предвидимост България 23 3,45 0,1830 3.09 3.81 

 
От данните в табл. 1.а) се вижда, че според българския екип най-висока стойност от компонентите 

съдържащи се в доверието има компонента “правдивост” (3,65), следван от “способности” (3.60) и на 
трето място е “предвидимост” (3.45). Най-ниска стойност получава “конфиденциалността” (2.67). Два от 
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петте компонента се приемат като много важни (правдивост, способности), тъй като са получели 
стойности над 3.50. Два са само важни-предвидимост и характер. 

Обобщение. Очакванията в българския екип, които ще допринесат за доверието са професионални 
компетенции и качества свързани с реализация на организационната роля (способности), и да се говори 
“истината” – думите и делата да се припокриват, както и превидимостта на поведението на колегите. 
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Фиг. 1. Хистограма на средните оценки на компонентите на Българския екип 

Модел “ достоен за доверие” в азербайджанския екип 

Таблица 1.б) Описателни статистически характеристики на изследваните компоненти за доверие 
– Азербайджан 

компоненти  Държава 
Брой 
случаи 

Средна 
оценка 

Станд. 
грешка 

Доверителен интервал - 
при P(t) = 95%  

Долна 
граница 

Горна 
граница 

Характер Азербайджан 21 3,67 0,1149 3.44 3.90 

 
Правдивост 

Азербайджан 21 3,48 0,1791 
3.13 3.83 

Способности Азербайджан 21 3,43 0,1349 3.17 3.69 

Конфиденциалност Азербайджан 22 3,05 0,1887 2.68 3.42 

Предвидимост Азербайджан 22 3,93 0,1769 3.58 4.28 

От данните в табл. 1.б) се вижда, че за азербайджанците най-висока стойност на компонентите 
съдържащи се в доверието е на “предвидимостта” (3.93), на второ място е “характер” (3.67), а на трето- 
“правдивост” (3.48). Най-малък дял в доверието и според този национален екип има 
конфидентциалността (3.05). 
Тук също както и в българския екип два от петте компонента са оценени като много важни 
(предвидливост и характер), а останалите три са оценени само като важни. 

Обобщение. Очакванията в екипа са насочени преди всичко към това, че нямат да бъдат 
подведени (предвидимост в поведението на колегата) и към общи личностни качества (техния 
индивидуален характер). Важни в доверителните взаимоотношения са също така “правдивост” 
(достоверността) и “способностите” (това, което за българите е най-важно). И тук “конфиденциалността” 
е оценена най-ниско. 
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Фиг. 2. Хистограма на средните оценки на компонентите за азербайджанския екип. 

Модел “ достоен за доверие” в грузинския екип екип 

Таблица 1. в) Описателни статистически характеристики на изследваните 
 компоненти за доверие- Грузия 

Компоненти  Държава Брой случаи Средна оценка
Станд. 
грешка 

Доверителен интервал - 
при P(t) = 95%  

Долна 
граница 

Горна 
граница 

Характер Грузия  28 3,82 0,1141 3.60 4.04 

Правдивост Грузия  28 3,49 0,1420 3.21 3.77 

Способности Грузия  28 3,89 0,1507 3.59 4.19 

Конфиденциалност Грузия  28 3,19 0,1613 2.87 3.51 

Предвидимост Грузия  28 3,85 0,1202 3.61 4.09 

От данните в табл. 1.в) се вижда, че за грузинците най-висока стойност на компонентите 
съдържащи се в доверието е на “способности” (3.89), следва компонента “предвидимост” (3.85) и 
“характер” (3.82). На последно място и тук е “конфиденциалност” (3.19). 

От общо петте компонента, за разлика от предишните два национални екипа, тук като много 
важни за доверието са посочени три компонента – „способности”, “предвидимост” и “характер”. 
Останалите два се намират в границите на важни за доверието. 

Обобщение. За разлика от останалите два национални екипа в грузинския модела “достоен за 
доверие” е по наситен, тъй като влизат три компонента, оценени като много важни. 
Очакванията в този екип са преди всичко към професионалните качества на колегите способности), 
сигурността да не бъдат подведени (предвидимост) и качествата на индивидуалния характер (напр. 
Емоционална стабилност, добро поведение, подобни убеждения.) 
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Фиг. 3 Хистограма на средните оценки на компонентите за грузинския екип. 
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II. Културни различия в моделите “достоен за доверие” 

За да се отговори на въпроса до колко може да съдим, че получените модели имат национален 
характер, се приложиха следните статистически обработки и анализи. 
За  проверка  на  съществуващи  разлики  между  оценките  на  отделните  компоненти  за  
всяка  от  държавите  първо  е  проведен  дисперсионен  анализ .  

 
Табл. 2. Съществуващи значими разлики между компонентите на отделните държави 

Показател 

Тест на Levene 
Степени на 
свобода 

F – тест 

Тест-
статистика 

Sig. leven 
Тест-

статистика 
Sig. leven 

България 4,394 ,002 df1= 4; df2= 110 4,244 ,003 

Азърбейджан 1,354 ,256 df1= 4; df2= 100 4,040 ,004 

Грузия ,651 ,627 df1= 4; df2= 135 4,705 ,001 

 
Резултатите показват (табл. 2), че за всяка от държавите има статистически значима разлика 

между средните оценки на различните компоненти. Това дава основания да се приеме, че описаните 
модели на ‘достоен за доверие” имат национален характер. 

В допълнение за всяка от държавите е проведена множествена сравнителна процедура, която 
показва между кои компонента съществуват статистически значими разлики в средните оценки. 

 
Заключение 

 
Проведеното емпирично изследване, чрез прилагането на статистическите методи дава 

основание да се твърди, че: 
• Всички компоненти от приложената методика са получили стойности важни и 

много важни. Това показва, че тази методика е подходяща за изследване нивата на 
доверие в екипите на SOS Детски селища. 

• Организационното доверие в различни национални екипи се гради върху различни 
качества на партньорите/колегите. Тези модели се различават както по съдържания 
така и по сложност на модела. За българския и азербайджанския екип най- важните 
качества са две, а за грузинския- три. Моделите достоен за доверие са следните: 

 
Български модел Азербайджански 

модел 
Грузински модел 

Правдивост Предвидимост Способности 
Способности Характер Предвидимост 
  Характер 

 
• Статистически значимите разлики между отделните модели на “достоен за 

доверие” показва тенденция, че тези различията имат национален характер. Това 
дава основание да се “погледне” на понятието доверие и на организационното 
доверие като продукт на културното влияние. 
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НЕГАТИВНИ НАГЛАСИ КЪМ РОМСКОТО МАЛЦИНСТВО 

И ВЗАИМОВРЪЗКАТА ИМ С ПАТРИОТИЗМА И САМООЦЕНКАТА 
В БЪЛГАРСКИ КОНТЕКСТ 

 
МИЛЕН МИЛАНОВ, ас., д-р 

СОНЯ КАРАБЕЛЬОВА, доц. д-р, 
СУ „Свети Климент Охридски”, Катедра „Обща, експериментална и генетична психология” 

 
Резюме: Предразсъдъците на мнозинството и дискриминацията на мацинствени групи във всяко едно 
общество представляват комплексни феномени, чиито основни механизми се определят както от 
конкретната ситуация, така и от редица психологически фактори, свързани с личностните или груповите 
характеристики на социалнoто взаимодействие между хората. В настоящия доклад се представят 
резултати от емпирично изследване на негативните нагласи към ромското малцинство в България. За целта 
на изследването са адаптирани скали, които имат високи психометрични показатели в български условия. 
Изследването потвърждава хипотезата, че съществува позитивна корелация между равнището на 
самооценка и патриотизъм, която определя и различни нива на специфични видове междугрупови 
предразсъдъци в българската социокултурна среда. Установява се, че по-високите нива на партиотизъм 
засилват проявата на „очевидни” предразсъдъци спрямо ромите, докато високата самооценка е свързана с 
повишаване на равнището на „прикрити” предразсъдъци към ромското малцинство. Получените резултати 
от изследването разкриват редица важни особености в динамиката на дискриминационното поведение и 
предлагат един нов модел за изследване на този проблем. 

 
Abstract: Prejudice and discrimination against minority groups in any society are complex phenomena. Their basic 
mechanisms are determined by the specific situation and by a number of psychological factors associated with personal or 
group characteristics of the social interactions between individuals. This report presents the results of an empirical study 
of the negative attitudes towards the Roma minority in Bulgaria. For the purpose of the research, we have adapted a 
number of scales that show high psychometric properties in Bulgarian context. The study confirms the hypothesis that 
there is a positive correlation between self-esteem and patriotism, and that such relationship determines different levels of 
specific types of intergroup bias in Bulgarian sociocultural environment. In particular, we have found that higher levels 
of partiotism enhance the manifestation of blatant prejudice against Romas, while high self-esteem is associated with 
higher levels of subtle prejudices towards the Roma minority. The results of the study reveal important trends in the 
dynamics of prejudicial behavior and offer a new perspectives for further investigations of the problem. 

ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 Предразсъдъците или негативните нагласи към външни за индивида групи са един от многото 
механизми на социалното съществуване. Поради предимно негативните последици, които този 
психологически феномен има за междугруповите отношения, изследванията в тази насока са от особена 
важност за успешното решаване на редица съвременни проблеми като дискриминация и междуетнически 
конфликти. В психологическата литература са използвани много теоретични подходи за изучаване и 
обяснение на предразсъдъците. Предразсъдъците се разглеждат като израз на групови интереси, чрез 
които негативните нагласи се вграждат в социалната структура на обществото и в динамиката на 
междугруповите процеси. Предразсъдъците също така се описват като социални норми, при които 
акцентът е върху социалното предаване на информацията и заучаване на определени типове поведение. 
Някои изследователи обясняват предразсъдъците като свързани със субективната оценка на индивида за 
всички групи, които се явяват външни за него (out-groups), и предполагат, че степента на проявените 
предразсъдъци може да зависи от нивото на самооценка [6]. С други думи, една от основните 
констатации, свързани с негативните нагласи за определени индивиди или група от хора, е, че оценката 
на външните групи е свързана със самооценката. 

Въпреки че подобна хипотеза изглежда недвусмислена по своята същност, има както теоретични, 
така и емпирични основания за две алтернативни прогнози по отношение на взаимовръзката между 
самооценка и предразсъдъци. Концепцията на Т. Уилс [15], която се определя като теория за 
низходящото сравнение (downwards comparison theory) поставя акцент върху самооценката на личността 
и предполага, че хората, които имат негативни чувства за себе си, обикновено се опитват да повишат 
своята самооценка, като се сравняват с такива, които са по-малко успели. В този смисъл хората с ниска 
самооценка са по-склонни да проявят предразсъдъци спрямо останалите от гледна точка на това, че 
сравнвнието е с изцяло негативна насоченост и всеки извън собвствената група се разглежда като по-
малко стойностна личност. Следователно, ниската самооценка води до по-високи нива на проявени 
предразсъдъци. 
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Според други изследователи обаче е възможно хората с висока самооценка да реагират на заплахи 
към идентичността на Аз-а при междуличностни взаимодействия, като изберат защитна стратегия, 
свързана с подценяване на всички хора извън собствената им група. По този начин високото ниво на 
самооценка се характеризира и с по-високи нива на предразсъдъци [9]. Подобна позитивна корелация 
между самооценката и предразсъдъците е докладвана в изследвания, проведени в Южна Африка [6]. 

Като основна причина за съществуващите несъответствия в психологическата литература, 
разглеждаща въпроса за негативните нагласи, спрямо външни (най-често малцинствени) групи могат да 
се определят редица фактори, като съществуващите междугрупови отношения в дадено общество или 
културните норми. В такъв аспект патриотизмът като форма на групова привързаност може да бъде също 
толкова важен за взаимоотношенията между мнозинствата и малцинствата в дадена култура, колкото и 
самооценката като личностен конструкт. Изследване на К. Корин , Дж. Бийл и К. Майерс [4] показва, че 
по-високите нива на патриотизъм се свързват с проявата на по-големи предразсъдъци спрямо външни за 
индивида групи. Членството в определена социална група въздейства не само върху преценката на 
индивида за другите членове на групата, но също така влияе и на неговото взаимодействие с останалите 
групи в обществото и засяга междуличностните отношения във всекидневния живот. Силната мотивация 
да се защити собствената етническа група или да се запази националната идентичност, която е в основата 
на патриотизма, в много случаи води до по-негативна оценка на останалите. 

Ромите са една от най-големите малцинцтвени групи в България и проблемите с тяхната 
интеграция в обществото продължават да са във фокуса на общественото внимание. Прекалено 
едностранно е да се твърди обаче, че предразсъдъците спрямо ромското малцинство са основната 
причина за съществуващите проблеми. Негативните нагласи спрямо тази конкретна група са неоспорим 
факт, който трудно може да бъде пренебрегнат. Неизяснен остава обаче въпросът за това, до каква степен 
тези негативни нагласи са свързани със самооценката и патриотизма на хората от мнозинството. 

Настоящето емпирично изследване разглежда два основни типа предразсъдъци (очевидни и 
прикрити) и има за цел да установи техните възможни вариации като функция на самооценката и нивото 
на патриотизъм на участниците. Основната цел е да се откроят значимите фактори, които оказват 
влияние върху негативните нагласи на българите спрямо ромите, като по този начин се внесе по-голяма 
яснота в литературата, занимаваща се с междугруповите предразсъдъци като цяло. 

МЕТОД 

Инструментариум 
 За целта на изследването е използвана методика, включваща следните скали. 
 Измерване на очевидни и прикрити предразсъдъци. За измерване на предразсъдъците е 

използвана Скалата за очевидни и прикрити предразсъдъци на Т. Петигрю и Р. Мийртенс [12] (Blatant 
and Subtle Prejudice Scale). С цел да се осигури гъвкаво, междуситуационно отчитане на нивата на 
предразсъдъци, скалата е формулирана така, че въпросите в нея да се отнасят до конкретна социална 
група (ромите) и да са свързани с реални проблеми за дадената социокултурна среда. Подобен подход е 
използван успешно в редица други изследвания [3; 7] и е по-близък до начина, по който се възприемат 
групите във всекидневния живот. В повечето социални ситуации, хората обикновено мислят и се 
идентифицират с повече от една група в определен момент, но тяхното отношение към външни групи 
обикновено се определя от характеристиките на конкретната група, която е в центъра на вниманието. 
Примерни айтеми от скалата за измерване на предразсъдъци са: „Повечето роми, които получават 
социални помощи, могат да се справят и без тях, ако се опитат” и „Ромите учат децата си на ценности и 
умения, които са различни от тези, необходими, за да успееш в България”. На скалата са направени прав 
и обратен превод от независими експерти и е адаптирана за България от авторите на настоящето 
изследване. Скалата за оценка е пет степенна, Ликертов формат, от „1-напълно съм съгласен” до „ 5-
изобщо не съм съгласен” с неутрална позиция за степен 3. 

Измерване на самооценката. Самооценката се измерва с помощта на скалата за самооценка на С. 
Розенберг [14]. Тази скала е една от най-популярните и най-широко използвани за самооценка в 
психологията и социалните науки и се състои от десет твърдения, пет от които са реверсивни. Примерни 
айтеми са „Способен съм да върша нещата толкова добре, както и другите хора” и „Имам положително 
отношение към себе си”. Дж. Бласкович и Дж. Томака [1], както и М. Розенберг [14] установяват, че 
скалата обикновено е с много добра надеждност и валидност в голям брой различни извадки, като 
коефициентът алфа на Кронбах почти винаги е в диапазона от 0,77 до 0,88. За България скалата е 
адаптирана от Х. Силгиджиян и колеги. Скалата за отговори е четири степенна, Ликертов формат, от „1-
напълно съм съгласен” до „ 4-изобщо не съм съгласен”, като няма неутрална позиция. 

Измерване на патриотизма. За измерване нивата на патриотизма на изследваните лица е 
използван въпросникът за патриотизъм на Р. Костерман и С. Фишбах [8]. Скалата включва дванадесет 
айтема, на които са направени прав и обратен превод от независими експерти и е адаптирана за 
българската социокултурна среда от авторите на настоящето изследването. Примерни айтеми от 
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въпросника са „Фактът, че съм българин е важна част от моята идентичност” и „По принцип изпитвам 
много малко уважение към българския народ” (реверсивен). Скалата за отговори е пет степенна, 
Ликертов формат, от „1-напълно съм съгласен” до „ 5-изобщо не съм съгласен” с неутрална позиция за 
степен 3. 

Процедура и изследвани лица 
Изследването е реализирано в рамките на научно-изследователски проект на тема: 

„Междукултурни сравнения на ориентациите към социално доминиране и предразсъдъците към 
малцинствените групи в ранна зряла възраст” по Фонд „Научни изследвания” към ФФ на СУ „Св. Кл. 
Охридски”. Емпиричните данни са събрани чрез специално конструирана методика с помощта на 
студентите от втори курс от специалност Психология на СУ, като част от практическото им обучение по 
дисциплината „Статистически методи в психологията”. В настоящото изследване участват общо 481 
души на възраст от 16 до 85 години. От тях 162 са мъже (33,7%) и 319 – жени (67,3%). Средната възраст 
на респондентите е 28,4 години (SD = 13,24). На база етническа принадлежност разпределението е 470 
българи (97,7%) и 11 от други етноси (2,3%). Нито един от участниците не се самоопределя като ром. 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ 

Надеждност и междуайтемни корелации 
Коефициентът алфа на Кронбах за всички използвани скали в изследването e в диапазона, 

препоръчан от Л. Кларк и Д. Уотсън [5] за висока надеждност. За скалата за предразсъдъци 
коефициентът е α=0,83, за скалата за самооценка – α=0,81, а за скалата за патриотизъм – α=0,86. Като 
допълнителен показател за вътрешна консистентност, средната корелация между айтемите във всяка 
една от използваните скали е повече от задоволителна и е в съответствие с преопръките на споменатите 
автори за средна корелация при емпирични изследвания от порядъка на 0,15 до 0,5. Средните стойности 
са: 0,35 за патриотизъм, 0,31 за самооценка и 0,20 за предразсъдъци. 

Линейни връзки между патриотизъм, самооценка и предразсъдъци 
Една от ключовите хипотези в това изследване е тази за наличието на правопропорционална 

връзка между предразсъдъци, самооценка и патриотизъм. По-конкретно, предположенията са, че ще се 
прояви положителна корелация между самооценката и партиотизма, както и че тези две променливи ще 
корелират по различен начин със скалата за предразсъдъци като цяло и всяка от нейните подскали 
поотделно. В съответствие с очакванията, резулататите от приложения корелационен анализ (Таблица 1) 
показват слаба, но статистически значима положителна корелация между нивото на партриотизъм и 
самооценката (r = 0,10, р = 0,02). Следователно, българите с по-висока самооценка проявяват и по-високи 
нива на партиотизъм. 

Този резултат може най-лесно да се обясни от гледна точка на теорията за социалната 
идентичност. Р. Лутанън и Дж. Крокър [11] правят разграничение между колективна и лична самооценка 
(collective and personal self-esteem), които са две основни страни на общата самооценка на индивида. Като 
се има предвид, че скалата за самооценка на С. Розенберг е по-скоро фокусирана върху личната 
самооценка [1], а патриотизмът е индиректно свързан с колективната самооценка [4], то положителната 
корелация между тези две променливи в настоящето изследване е логична, защото те могат да се 
разглеждат като свързани в един по-широк конструкт. Резултатите от корелационният анализ също така 
показват наличието на слаба, но значима положителна взаимовръзка между самооценката и 
предразсъдъците (r=0,12; р=0,01), както и между патриотизма и предразсъдъците (r=0,11; р=0,01). От 
гледна точка на разграничението между очевидни и прикрити предразсъдъци, резултатите разкриват 
интересен корелационен модел на взаимодеиствие. Самооценката корелира положително само с 
прикритите предразсъдъци (r=0,18; р<0,01) спрямо ромите, докато патриотизмът корелира само с 
очевидните предразсъдъци (r=0,12; р<0,01). Следователно, корелирайки положително само с един от 
двата типа предразсъдъци, тези два конструкта поотделно влияят върху общото ниво на проявени на 
предразсъдъци като цяло. В този смисъл увеличаването на нивото на патриотизъм води до увеличаване 
на степента на проявени очевидни предразсъдъци, а от там и до увеличение на общото ниво на 
предразсъдъците към ромите като цяло. Същият модел се наблюдава и при самооценката, но в този 
случай прикритите, а не очевидните предразсъдъци са в центъра на взаимодействието. 

Таблица 1. Взаимовръзка между самооценка, патриотизъм и предразсъдъци 

 
Прикрити 

предразсъдъци 
Очевидни 

предразсъдъци 
Предразсъдъци Патриотизъм Самооценка 

Прикрити 
предразсъдъци 

1     

Очевидни 
предразсъдъци 0,570** 1    
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Предразсъдъци 0,912** 0,856** 1   

Патриотизъм 0,121** 0,071 0,111* 1  

Самооценка 0,045 0,181** 0,118** 0,103* 1 
** – корелацията е значима на ниво 0,01; * – корелацията е значима на ниво 0,05. 

Вариации в нивата на проявени предразсъдъци като функция на самооценката и патриотизма 
За да се изследва по задълбочено ефекта, който самооценката и патриотизмът имат върху цялата 

скала за предразсъдъци и върху всяка от двете подскалите са приложени серия от едностранни 
дисперсионни анализи (One-way ANOVA). В тези анализи нивата на самооценка и партиотизъм, като 
независими променливи, са групирани в три основни групи на базата на средната аритметична за 
извадката плюс/минус едно стандатрно отклонение за всеки един от конструктите. По този начин групата 
с „ниска самооценка” се включват всички изследвани лица със стойности по скалата за самооценка по-
малки от средната аритметична на скалата минус едно стандартно отклонение. В групата с „висока 
самооценка” се включват всички изследвани лица със стойности по скалата за самооценка по-големи от 
средната аритметична на скалата плюс едно стандартно отклонение. Същата процедура е предприета и за 
патриотизма. 

Резултатите показват статистически значим ефект на патриотизма вурху очевидните 
предразсъдъците на изследваните лица (F(2,478)=3,84; р=0,02). Последвалите тестове (Post-Hoc) разкриват 
че хората с високи нива на патриотизъм имат по-висок нива на очевидни предрсъдъци (Х=3,13) от хората 
с нисък патриотизъм (Х=2,96; р=0,04). Установява се също така статистически значим ефект на 
патриотизма върху предразсъдъците като цяло (F(2,478)=3,15; р=0,04). Изследваните лица показват 
значително по-високи предразсъдъци при високи нива на патриотизъм (Х=3,64), отколкото при ниски 
(Х=3,42; p=0,02) или средни нива (Х= 3,50; p<0,05). Данните са представени графично на Фигура 1. 
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Фигура 1. Различия в средните нива на очевидни и общи предразсъдъци 
като функция на патриотизма 

Данните от проведените дисперсионни анализи показват и наличието на вариации в скалата за 
предразсъдъци и нейните подскали, като функция на различията в самооценката на участниците в 
изследването. Резултатите резкриват статистически значим ефект на самооценката върху прикритите 
предразсъдъци на изследваните лица (F(2,478)=10,70; р<0,01). Последвалите тестове (Post-Hoc) 
установяват, че хората с висока самооценка имат по-високи прикрити предразсъдъци (Х=4,11) от хората 
с ниска самооценка (Х=3,74; р<0,01). Установен е също така статистически значим ефект на 
самооценката върху предразсъдъците (F(2,478)=5,79; р<0,01). Изследваните лица с висока самооценка 
показват значително по-високи нива на общи предразсъдъци (Х=3,67), отколкото хората с ниска 
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самооценка (Х=3,40; p=0,01), или тези със самооценка около средната за извадката (Х=3,49; p=0,02). 
Данните са представени графично на Фигура 2. 
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Фигура 2. Различия в средните нива на прикрити и общи предразсъдъци 
като функция на самооценката 

Вариации в скалата за предразсъдъци като функция на демографски фактори. 
Друга важна цел на настоящето изследването е да се проучи ефекта, който редица демографски 

фактори като възраст, пол и образование оказват върху различни видове предразсъдъци спрямо ромите. 
За целта са проведени серия от Т-тестове за независими извадки. Установяват се статистически значими 
различия в прикритите предразсъдъци в зависимост от образователното равнище (t(475)=2,98; p<0,01). 
Резултатите показват, че участниците със средно или по-ниско образование (Х=3,95) имат значително 
по-високо ниво на прикрити предразсъдъци към ромите от хората с по-високо ниво на образование 
(Х=3,80). Резултатите от анализите също така разкриват значими вариации на прикритите предразсъдъци 
в зависимост от възрастта (t(479)=3,19; p<0,01). Установява се, че участниците на възраст до 21 години 
включително (Х=3,97) проявяват повече прикрити предразсъдъци от по-възрастните (Х=3,81). Общата 
скала за предразсъдъците също се влияе значимо от възрастта (t(479)=2,25; p=0,03). Хората от възрастовата 
група 16-21 години също така имат по-високи нива по общата скала за предразсъдъци (Х=3,56) от хората 
във възрастовата група 22-85 години (Х= 3,45). Не се регистрират значими различия между половете в 
степента на проявени предразсъдъци (p>0,28). 

ОБЩА ДИСКУСИЯ И ОСНОВНИ ПРИНОСИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Изследването използва предложения от Т. Петигрю и Р. Мийртенс [12] модел за разграничение 
между два основни типа предразсъдъци и разкрива връзката между тях и конструкти като самооценка и 
партиотизъм. Резултатите от проведените анализи потвърждават хипотезата за наличието на 
правопропорционална връзка между самооценката и патриотизма, които от своя страна влияят върху 
степента на проява на един или друг тип предразсъдъци. Установява се също така, че има някои 
специфични демографски характеристики, които оказват влияние върху нивото на предразсъдъци спрямо 
малцинствени групи (ромите в конкретния случай). За разлика от пола, образователният ценз и възрастта 
на изследваните лица могат да предвидят значителни различия в проявата на точно определен тип 
предразсъдъци, както и в нивото на проявени общи предразсъдъци като цяло. 

Настоящият труд предлага анализ на специализираната литература, занимаваща се с 
предразсъдъците спрямо малцинствени групи, и разкрива важни тенденции за накои основни механизми 
на този процес. По-голямата част от последните изследвания в областта са насочени главно към 
определяне естеството на предразсъдъците и установяване елементите на дискриминиране на 
малцинствени социални групи. Поради сложността на изследваните конструкти и използването на 
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различни теоретични перспективи обаче, често се стига до концептуално объркване и повтарящи се 
несъответствия. Настоящето изследване се опитва да изясни тези въпроси, като използва интегрираща 
теоретична концепция за два основни вида предразсъдъци [12] и показва стойността на един по-
систематичен подход в тази област. Обръща се внимание на едно друго ниво от проблеми, а именно – как 
един, или друг тип предразсъдъци е свързан с личностни конструкти като самооценката, патриотизма и 
демографските характеристики на даденото общество. До този момент, тава второ ниво от проблеми 
получава много по-малко внимание в специализираната литература и разкриването на някои важни 
връзки между изследваните конструкти разширява нашите познания за различните фактори, определящи 
начина, по който си взаимодеистват малцинсвата и мнозинствата в българската социокултурна среда. 

Получените резултатите имат съществен принос за научната литература, която се занимава с 
връзката между вътрешногруповата идентификация, предразсъдъците и психологическото благополучие. 
Изследванията в тази област подсказват, че силната вътрешногрупова идентификация и ниски нива на 
предразсъдъци могат да намалят негативния ефект от стресиращите фактори, които са свързани с 
членството в групи с неравностойно положение [10]. Описаните в доклада резултати показват, че хората 
проявяват различни типове предразсъдъци към малцинствени групи и, че тези типове предразсъдъци 
често се различават по сила в зависимост от самооценката, нивото на патриотизъм и специфичните 
демографски характеристики на хората от мнозинството. Поради това е полезно да се вземат под 
внимание резултатите от настоящата работа, за да се получи по-ясна и изчерпателна представа за 
отношенията между вътрешногруповата идентификация, предразсъдъците и психологическото 
благополучие. 

Друг принос на настоящето изследване се откроява във връзката на предразсъдъците с 
междугрупово поведение като дискриминация, например. Съществуват известни доказателства, че 
предразсъдъците работят като важен модератор на социалната дискриминация [13], и че положителната 
междугрупова идентификацията може да бъде основен инструмент за подобряване на междугруповите 
отношения [2]. Манипулирането на степента, до която различни видове предразсъдъци са проявени в 
дадена група, на практика може да помогне за контролирането на различни форми на дискриминация, 
свързани с тях. 
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Резюме: Докладът представя изследователската и практическа дисциплина Общностна психология. Тя е 
сравнително нова област на приложната психология, изследваща и въвеждаща практики на социална 
промяна за постигане на психично здраве, индивидуално и социално благополучие. Представени са 
възникването, развитието и перспективите на общностната психология в САЩ и по света. Описват се 
принципите и ценностите, лежащи в основата ѝ като подход за изследвания и интервенции. Показан е 
екологическият и контекстуален подход към анализиране и ангажиране с проблемите, които общностната 
психология адресира: социално неравенство, бедност, дискриминация, зависимости, междугрупови 
конфликти, гражданска пасивност, престъпност, рискови поведения, образование и др. Ключови особености 
на общностната психология са работата на различни нива на промяна – индивидуално, семейно, 
организационно, общностно, социално, и партньорският, овластяващ подход към общностите, с акцент 
върху техните ресурси и културни предимства. Докладът представя също методите на общностната 
психология за изследване на социални проблеми, както и основните ѝ стратегии за социална промяна. В 
заключение се дискутират възможностите за използване на методите и опита на общностната психология в 
културния и социален контекст на България, с оглед актуалните проблеми на общественото ни развитие. 

 
Abstract: The paper presents community psychology as a research and practice discipline. It is a fairly young field in 
applied psychology that studies and implements social change practices aimed at mental health, individual and social 
well-being. The history of development and the perspectives of community psychology in the United States and across the 
world are described. Its values and principles as a research and intervention approach are elaborated in the text. I show 
the ecological and contextual lenses to analysis and engagement of social problems like inequality, poverty, 
discrimination, addictions, intergroup conflicts, citizen apathy, violence and crime, risk behaviors, and education, among 
others. Key characteristics of community psychology are its engagement on different levels of change simultaneously: 
individual, family, organizational, community, societal; and its participatory, empowering approach to communities, 
focused on their assets and cultural resources. Finally, the paper presents the methods of community psychology for 
studying social problems and interventions and its main strategies for enacting social change. I also discuss the 
opportunities to use the tools and experience of community psychology in the social and cultural context of Bulgaria, 
toward our pressing social development issues. 

 
Въведение 

 Представете си психология, която разглежда проблемите извън психиката на индивида. 
Представете си наука, която открито декларира ценности, вместо обективизъм. Представете си 
изследователска област, която поставя действието преди теорията. Представете си дисциплина, която 
приветства премахването на границите с други дисциплини. Представете си професори, които 
призовават за „приключенски изследвания“. Има ли такава наука и наука ли е тя? 

Общностната психология1 е интердисциплинарна и приложна наука, която се занимава с връзките 
между индивидите, общностите и обществото. Като интегрира изследвания и действия с ценностна 
ориентация, тя се стреми да разбере и подобри качеството на живот на хората, общностите и обществото 
[6]. Общност можем да наричаме всяка мрежа от отношения на взаимна подкрепа в група от хора с общо 
чувство на принадлежност [6]. 

Историческо оформяне на общностната психология 

Контекст 
 Основно понятие в общностната психология е контекстът. Затова изглежда справедливо да я 

опишем чрез собствения ѝ подход на анализ, като разгледаме оформянето ѝ под влияние на културата и 
историята.Общностната психология тръгва от традиционната психологическа наука: с фокус върху 
отделния индивид и психичното му здраве, и с прилагане на позитивистки научни методи за изследване. 
След Втората световна война в системата на здравеопазването и психичното здраве на САЩ настъпват 
радикални промени [6, 11]. Сред завръщащите се ветерани от войната са широко разпространени 
психически разстройва и проблеми. Създават се Администрацията за ветераните и Националният 
институт за психично здраве. Започва бърза експанзия на обучението и практиката на клиничната 

                                                 
1 От англ. community psychology. 
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психология. Тези количествени нараствания се съпътстват и от качествени промени. Институциите за 
психично здраве (болници и клиники) се реформират в посока по-хуманно отношение към пациентите. 
Нараства разбирането за нуждата от повече грижи и ресурси извън институциите – там, където хората 
срещат проблемите. През петдесетте години на 20-ти век се оформя обществен консенсус за радикални 
реформи в здравната система. Докладът на Междуведомствената комисия за психични болести и здраве 
към Конгреса на САЩ от 1959 г. [1] се счита за вододел в подхода към общественото здраве в САЩ. 
Най-важното му заключение, че психичните проблеми са много по-разпространени от популярните 
представи, и че клиничната, индивидуална психология, никога няма да може да посрещне търсенето на 
услугите ѝ от всички нуждаещи се [1]. 

Докладът съвпада с встъпването в длъжност на младия президент на САЩ Джон Кенеди. Кенеди, 
чиято сестра остава парализирана след неуспешна мозъчна операция, приема лично каузата на 
психичното здраве. Въведените от администрацията му инициативи отиват далеч отвъд препоръките на 
Комисията. Създават се Общностни центрове за психично здраве. Тяхната цел е да осигуряват ресурси и 
услуги за психично здраве, да подпомагат адаптацията на хора с психични трудности в общността им, и 
да извършват превенция на психични проблеми [11]. Както е видно, дейността им е много по-обхватна от 
клиничната психология. 

Друга обществена тенденция, повлияла възникването на общностната психология, е утвърдилият 
се след Втората световна война подход на превенция на болестите на ниво популация, а не индивид. 
Изкореняването на болести като полиомиелита и шарката показва ползата от превенция в медицинския 
модел на общественото здраве. Превенцията като подход все по-активно се прехвърля към психическото 
здраве [6]. 

Накрая, за да си обясним действената енергия в общностната психология, трябва да разгледаме 
съчетанието на две движения – едното в психологията, а другото – в американското общество. 
Общностните психолози приемат за един от предтечите на своята дисциплина Курт Левин. Неговите 
проекти както по метод (действени изследвания), така и по теми (групова динамика, отношения между 
хората) са вдъхновение за общностната психология. Нейно мото може да бъде принципът, приписван на 
Левин, „Ако искаш да разбереш нещо, опитай се да го промениш“. Насочването към приложни 
изследвания намира резонанс и в обществените нагласи и политиката на 60-те години. Всеобщият 
оптимизъм относно способността на обществото да разрешава проблемите си намира израз в мащабните 
програми на президентите Кенеди и Линдън Джонсън между 1960 и 1968 г. („Великото общество“, 
„Война на бедността“ и др.). Подходът на техните администрации е да търсят, от една страна, решения 
чрез приноса на науката, а от друга – „максимално възможно ангажиране“ на общностите, в които 
програмите се осъществяват [11]. Тези две условия са много благоприятни за оформянето на една 
приложна и демократична дисциплина. Активисткият елемент в общностната психология се подсилва от 
духа на времето на 60-те, когато процъфтяват най-масовите движения за социална промяна в САЩ, а и в 
Европа. Формалното начало на общностната психология като дисциплина на психологията е през 1965 
година, когато на конференция, посветена на подготовката на психолози за Общностните центрове за 
психично здраве, участниците взимат решение да създадат ново поле на изследвания и дейности в 
психологията [3]. 
 
Основни принципи 

Модел на стрес. Ако променим разбирането, че психичните проблеми са девиации от нормата, 
които трябва да се третират встрани от обществото, и вместо това възприемем, че те са широко 
разпространени и присъщи на всеки индивид в определен период и условия, значи можем да заместим 
медицинския модел на лечение с модел на стреса. Барбара Доренвенд [7] разработва модел на стреса за 
целите на общностната психология, в който представя процес на превръщане на стресови жизнени 
събития в патология или в личностно израстване. Елементи в модела са стресорите, условията на 
жизнената среда, личностните характеристики и история, защитните фактори, процесите на справяне, 
наличните ресурси и последствията. Общностната психология си поставя амбициозната цел да работи не 
само с индивида в дистрес (криза), но и да изследва и променя всички фактори, допринасящи за 
патология или справяне в модела. Това може да са както близки фактори като образованието и 
семейството на индивида, така и по-далечни, като ресурсите на общността, икономическите условия, 
политическата рамка. 

Екология. Друго логично следствие от възприемането на индивида в контекст е разширяването 
на изследванията към екологията на човешкото развитие. В модела на стреса, екологичните фактори са 
от първостепенна важност: това савсички нива на въздействие от семейството до културата. „Контекст“ е 
може би най-важната дума в общностната психология. Теориите на четирима изследователи залягат в 
основата на екологичния подход в дисциплината. Р. Баркър [2] изследва поведенческите сетинги. Дж. 
Кели разработва екологичен модел на описание на социалните системи, базиран на биологична аналогия 
[9]. Е. Сайдман формулира теорията за социалните регулярности [18], a Р. Моос концептуализира и 
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измерва социалния климат2 [13]. Широко използван интегративен модел в общностната психология са 
екологичните системи на Ю. Бронфенбренер [4]. Индивидуалното развитие през целия живот се 
разглежда като поставено в концентричните екологични нива на микросистемите (семейство, училище, 
приятели, месторабота, съседи), мезосистеми (взаимодействията между микросистемите), екзосистеми 
(икономическата среда, държавното и политическо устройство, образователната система) и 
макросистеми (култура). Амбицията на общностната психология е да разглежда и адресира проблемите 
холистично, тоест, на всички нива на екология. Една интервенция чрез общностен подход обикновено 
протича на няколко нива: например, индивидуално, семейно, училищно, градско. Общностните 
психолози говорят за два типа промяна: от първи порядък (промяна на или у индивида, която не води до 
разрешаване на проблеми от по-високо ниво) и от втори порядък (системна промяна, която води до 
устойчиво решаване на проблема). 

Превенция. Третият важен принцип от формирането на общностната психология е да се работи 
преди настъпването на патологията. Няма да се спирам подробно на него, тъй като той е достатъчно 
добре познат и обоснован. Само ще посоча, че той също следва логично от префокусирането върху 
стресорите и факторите на средата. Въздействието върху екологичните фактори може да доведе до по-
малък риск от дистрес и психопатология. 

Съвременно развитие и промени в общностната психология 

Контекст 
 Към средата на седемдесетте години общественият контекст на науката в САЩ се променя. 

Националното финансиране на мащабни програми намалява значително след смяната на властта във 
Вашингтон през 1968 г. и икономическите кризи от седемдесетте. Също така, мащабните централизирани 
програми не носят очакваните радикални резултати. Налаганите отгоре надолу планове трудно водят до 
промяна в общностите и практиките. Консервативният климат се засилва още повече през осемдесетте 
години и войната срещу бедността се заменя с Рейгъновата „Война срещу наркотиците“. Една теория в 
общностната психология [12] предполага, че в консервативни времена обществената нагласа е склонна 
да си обяснява проблемите с дефицити у индивида (а не контекста), до степен на „обвиняване на 
жертвите“ [17]. Така или иначе, публичната подкрепа и ресурси се насочват към програми, работещи 
върху индивида, а не за социална промяна. 

Общностната психология се променя и под влиянието на общото развитие в социалните науки. Тя 
се разширява географски и става по-малко американоцентрична. Откриват се за англоезичният свят 
значими местни практики и теории на общностно развитие в Латинска Америка [8]. Развитието на 
социологията, образованието, културологията, антропологията, урбанистиката, критическите и 
феминистични теории подхранва общностната психология като методология и тематика. От друга 
страна, психологията прогресивно се превръща в невронаука, а фармакологията предлага бързи 
индивидуални решения. Всичко това води до промяна и обогатяване на общностната психология с нови 
принципи и ценности. 

През 1975 година на конференцията си в Остин, Тексас, общностните психолози окончателно се 
отделят от движението за Общностни центрове за психично здраве. През 1988 година името на Дивизия 
27 на Американската психологическа асоциация се променя на „Общество за изследвания и действия в 
общности“3. Оформя се съвременната идентичност на общностната психология, която е много по-
интердисциплинарна и на моменти умишлено избягваща етикета „психология“ [11]. 
 

 Допълнителни принципи 
Овластяване.4 Общностната психология преминава към ново разбиране за работата в общности. 

Вместо да предлага социални услуги, с които да облекчава трудностите в живота на хората, сега тя се 
състои в подпомагане на общностите да мобилизират ресурсите си и да поемат контрола върху своя 
живот. Твърде често това означава и мобилизация срещу институции, които ограничават правата на 
дадени общности. По този начин, общностната психология адресира социалните проблеми, които се 
коренят в неравенството на правата и отговорностите, в маргинализирането на групи и общности [15]. 

Психополитическа валидност. Съвременната общностна психология пряко разглежда 
проблемите на човешкото развитие като функция на икономическата и политическа ситуация, и особено 
на неравенството и потисничеството. В момента общностната психология работи с широко понятие за 
потисничество, включващо експлоатацията, маргинализацията, обезвластяването, културния 
империализъм и насилието срешу социални групи [19]. Голяма част от изследванията и практиката в 
общности е насочена към тяхното самоосъзнаване и организиране. Като критерий за качество на 
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3 Society for Community Research and Action. 
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изследванията си общностните психолози въведоха понятието „психополитическа валидност“ [14]: 
доколко изследването подпомага психическото и политическото освобождаване на общността. 

Превенция и промоция. Поради липса на информация за по-удачен термин, използвам 
„промоция“, за да опиша преминаването на фокуса на програмите в общността от превенция на рискове 
към развиване (промоция) на капацитета и уменията на индивидите. Терминът подчертава позитивното 
развитие на компетентности, които могат да бъдат използвани цял живот и за различни цели, в контраст 
на превенцията в тесен смисъл, която се стреми да предпази индивиди в риск от определени фактори. 

Ценности на общностната психология. Промените, описани до момента, са добре обобщени в 
официалните ценности на дисциплината. Тя е може би единствената научна област, която открито 
заявява, че не цели да наблюдава обективно и неутрално своя обект на изследване. ОП е ангажирана със 
социална промяна и декларира следните ценности на общностните психолози [6]: 

• Благополучие за индивида и семейството – това е основна цел на общностната психология, като 
психичното здраве е разширено до цялостното човешко развитие; 

• Чувство за общност – общностната психология залага на работата с цялата общност, на 
колективното действие, и вярва, че интересите на индивида и на групата трябва да се 
балансират; 

• Уважение към различията между хората – общностната психология цени правото на всеки 
индивид и общност на свои собствени културни и социални практики; тя не смята, че има един 
правилен начин на живеене или по-висши култури. 

• Социална справедливост – чрез изследвания и действия общностната психология се стреми да 
създава повече справедливост и равни възможности за всички индивиди и групи в обществото; 

• Гражданско участие – общностните психолози работят ръка за ръка с хората, създавайки 
проекти, в които решенията се взимат от общността. Членовете на общността често са 
ангажирани като съизследователи и тяхното локално, ежедневно знание се цени наравно с 
„обективното“. 

• Фокус върху силните страни на общността – общностната психология не се фокусира върху 
проблемите и дефицитите като девиантност на общността. Тя залага на практическото знание на 
хората в изследваната общност; разглежда културните практики като начини за справяне в 
конкретен контекст; стреми се да развива капацитета на общността за справяне с проблемите. 

• Емпирична основа – общностната психология е ориентирана към промяна, но използва 
интензивно научния метод, за да работи по проблемите. Тя адаптира теорията към местния 
контекст и използва наученото в една програма за обогатяване на теорията. Общностните 
психолози боравят както с количествени, така и с качествени методи на изследване. 

 
Изброените ценности често са в конфликт помежду си в реалната практика на общностната 

работа. Психолозите трябва постоянно да отчитат баланса между ценностите и да развиват умения да 
преценяват приоритета на ценностите в конкретния контекст. 
 
Граници и сътрудничество с други дисциплини 

 Общностната психология е интердисциплинарна област [11]. Както клиничната психология, тя се 
стреми към повишаване качеството на живот чрез работа с хората. За разлика от клиничната психология, 
общностната психология работи за промяна не само на индивидуално ниво, но и на ниво общност, 
общество, физическа среда; общностната психология не разглежда проблемите като проблеми на 
отделния индивид, а търси рисковете и в околната среда и връзките между нея и индивида. Също така, тя 
се фокусира върху здравето и ресурсите на индивида, вместо върху разстройствата и проблемите. 

Както психологията на здравето (или поведенческата медицина), общностната психология е 
ориентирана повече към превенция и развитие на капацитет, вместо към третиране на проблеми. Но 
общностната психология се занимава с психичното здраве. Тя залага на партньорски отношения с 
индивидите и общностите, вместо институционално-политическия подход на системата на 
здравеопазването. Общностната психология също така интегрира научни изследвания с приложни 
програми. Изследователският подход разграничава общностната психология и от социалните дейности. 

Както социалната психология и социологията, общностната психология разглежда проблемите на 
ниво групи и системи. За разлика от тях обаче, тя е много по-приложна и много по-ангажирана с 
решаването на социални проблеми. Както организационната психология, общностната психология 
изследва системи и използва методологии за работа в системи, но се занимава с общности, общностни 
организации и коалиции, системи за социални услуги и социални мрежи. 

Както политическите науки, ОП изследва отношенията на власт, конфликти и неравенство, но го 
прави с оглед отражението им върху качеството на живот и с цел социална промяна към овластяване на 
маргинализирани групи. 
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Накрая, както крос-културната психология и културологията, общностната психология е много 
ангажирана с културните особености и различия между групи. Тя разглежда културните практики на 
общностите като локален ресурс за социални програми и се стреми да адаптира изследванията и 
дейностите към специфичния културен контекст. 
 
Изследователски методи на общностната психология 
Основна черта на подхода на общностната психология към изследванията е прагматизмът. Поради 
приложната ориентация на областта, един от първите критерии за избор на метод е какво работи в 
конкретните условия за постигане на конкретните цели. Почти винаги прилаганият метод има компонент 
на действие в общността. Различни термини обозначават тази активна страна: „действени изследвания“, 
„включващи действени изследвания“, „базирани в общността действени изследвания“5. От една страна, 
те са израз на Левиновата традиция, формулирана като „действие-теория-действие“ [5]. От друга страна, 
в практически смисъл включващото изследване означава, че участниците са пълноправни партньори на 
изследователя. Те могат да формулират целта на изследването, да участват в дизайна и набирането на 
данни, да взимат решения за използването на резултатите и т.н. Тези партньорски отношения са повод 
ролята на общностния психолог да бъде формулирана като „участник-концептуализатор“ [6]. 

Общностната психология прагматично използва както количествени, така и качествени методи. 
Някои от най-използваните количествени методи в общностната психология са полевите експерименти и 
квазиексперименталните дизайни. Специфичен за общностната психология метод, интегриращ 
качествени и количествени инструменти, е експерименталната социална иновация [6]. Качествените 
методи също отговарят много адекватно на целите и ценностите на общностната психология. Така 
например, феноменологията дава възможност да се проучват и описват преживявания на 
маргинализирани индивиди. Възникващата теория помага за описване на успешни локални практики в 
общността. Наративните изследвания дават глас на маргинализирани групи. Целите, инструментите и 
условията на изследване в общностната психология са предизвикателство за креативността и личните 
качества на психолога. Поради това постоянен призив към новите поколения изследователи още от 
осемдесетте години е за „дръзки“ и „приключенски“6 изследвания. 
 
Методи за действие на общностната психология 

 Действията, които съпровождат изследванията в общностната психология, са много разнообразни 
и отразяват многото роли, в които може да влиза психологът. Тези действия са насочени към общностна 
и социална промяна. По-важните от тях са [6]: 

• Повишаване на осъзнатостта – подпомагане на общността да осъзнае критично своята социална 
позиция и условия на живот, и да постави под въпрос даденостите; 

• Групова мобилизация – подпомагане на организирането на общности в колективно усилие, често 
в конфликт с институции и в неравностойни властови отношения; 

• Развитие на общности – дългосрочен процес на усилване на връзките между членовете на 
общността, планиране на цели, мобилизиране на местни ресурси, за справяне с проблеми на 
природната, физическата, социалната или политическата среда на една общност; 

• Създаване на коалиции – подпомагане на събирането на широко представителство от граждани и 
групи по определен проблем, и на координирането на тяхната работа; 

• Организационно консултиране – консултиране на социални предприятия, организации с 
нестопанска цел, неформални организации в общността; 

• Създаване на алтернативни сетинги – създаване или изследване на институции, в които 
определени услуги или практики се извършват по различен (по-демократичен и партньорски) 
начин от типичните публични или пазарни механизми; 

• Провеждане и оценка на програми – подпомагане на дизайна, прилагането и оценяването на 
програми на общността по формулирани от нея проблеми; 

• Изследвания и застъпничество по отношение на политики – извършване на проучвания по 
предстоящи политически решения, повлияване на политики и нормативни актове. 

 
Възможности за приложение на общностната психология в България 

 От описанието на практиката на общностната психология е видно, че подобни изследвания и 
дейности се извършват в България от изследователи и институции от сродни дисциплини. От друга 
страна, ценностната научна ориентация, комбинирането на изследователски методи и овластяването на 
общности са интригуващи иновации за българския контекст. Макар и възникнала и развила се в много 
различен културен и исторически контекст, съвременната общностна психология може да бъде полезна в 

                                                 
5 На английски съответно action research, participatory action research, community-based action research. 
6 На английски съответно “venturesome” и “adventuresome”. 



 

398 

изследванията и действията по отношение на социални проблеми в България. Прагматизмът на 
общностната психология помага за приложимостта на американския опит; работата в общности и изобщо 
реални контексти прави възможни университетски и независими проекти с ограничени ресурси. Опитът с 
международното разпространение и приложение на общностната психология показва възможността да се 
постигат успехи в различни културни, социални и политически условия [16]. В момента по света работят 
общностни психолози във Великобритания, Канада, Нова Зеландия, Австралия, Южна Африка, Италия, 
Германия, Полша, Португалия, Турция, Израел, Пуерто Рико, Мексико, Венецуела, Куба, Китай и други 
страни [11]. Специално място в методологията на общностната психология заема културното адаптиране 
на понятията и методите на областта [10]. 

По-важни проблеми и теми в България, за които общностната психология може да бъде полезна, 
изглеждат: развитието на училищни общности; регионалното развитие; подобряването на местното 
самоуправление; градоустройството; оценката и усъвършенстването на социални програми; развитието 
на гражданското общество; опазването на природата; интеграцията на малцинствени групи и имигранти; 
програми за превенция сред подрастващите (особено тютюнопушене и здравословно хранене); лечение и 
ресоциализация на хора със зависимости; и дори създаване на бизнес клъстъри и мрежи. 

Необходим първи етап на развитието на общностната психология в България би включил 
оценяване и „превеждане“ на нейните допускания и концепции спрямо нашия културен контекст. Това 
означава да се започне с изследване на културно-историческите фактори за общностно развитие в 
България. Най-новата ни история като че ли показва, че колективното усилие е трудно постижимо, а 
базовите отношения на доверие между хората са крехки. Надявам се едно ново поколение психолози да 
започне голямото приключение на възсъздаването на българските общности. 
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ЛИДЕРСКО ПОВЕДЕНИЕ, ГРУПОВИ ДИСКУСИИ 

И ПРОМЯНА НА АТИТЮДИТЕ 
 

МИХАИЛ ПРОДАНОВ 
доц., д-р, ПУ”П.Хилендарски”, Пловдив 

 
Резюме: Докладът засяга темата за промяната на атитюдите в груповите дискусии, провеждани в малката 
група. Също така, направен е кратък обзор на различните концепции за лидерството като се акцентира върху 
значението на лидерското поведение и лидерския стил за ефектите на социалното влияние. Представен е 
социално-психологичен експеримент, в който се изследват промените в атитюдите върху извадка от 
студенти, като резултат от групова дискусия в малки групи. Освен това, контролирана е променливата 
„лидерски стил”, като са изследвани ефектите от три варианта на лидерско поведение: авторитарно-
структуриращ стил, демократично-подкрепящ и либерално-нехаещ. Резултатите показват, че груповата 
дискусия е фактор за промяна в когнитивния компонент на атитюдите на изследваните субекти, т.е. 
техните становища. Също така, най-значими изменения в становищата настъпват при групова дискусия с 
демократично-подкрепящ стил на ръководство. Представени са изводи и възможни интерпретации на 
получените резултати. 
 
Abstract: The paper addresses the theme concerning change of attitudes as result of small group discussions. Also is made 
a brief overview of various concepts of leadership with stress on the importance of leadership behavior and leadership 
style on the effects of social influence. The social-psychological experiment, which examines an attitude’s change in 
sample of students as a result of small group discussion, is presented. Moreover, the variable “leadership style” is 
controlled and three variations are considered: authoritarian-structured style, democratic-supportive and lazier-fair style. 
The results prove that group discussion is a factor for change in the cognitive components of subject’s attitudes, i.e. their 
opinions. Moreover, the most significant alterations of opinions occurred in a group discussion with democratic-
supportive leadership style. Possible interpretations of results are discussed. 

ТЕОРЕТИЧНА ПОСТАНОВКА 

Темата за формите и средствата за влияние върху мисленето, чувствата и поведението на отделния 
човек винаги е стояла на дневен ред пред изследователите в сферата на социалната психология. В 
контекста на процесите, протичащи в малката група, може би най-много са изследвани ефектите на 
конформизма и подчинението [3,стр.29-60].Социално-психологичните фактори модифицират 
поведението на човешкия индивид в най-различни сфери на дейност. В някои случаи това са 
манипулативните влияния, които ни карат да се държим по един ирационален начин. Значението на 
различните социално-психологични „модератори” в процесите на вземане на решение и по отношение на 
нагласите за поемане на риск, доказват това убеждение[9]. Всъщност, една от основните цели/явни или 
скрити/ на различните по вид и методи на въздействие форми на комуникация е промяната в атитюдите. 

 Що се отнася до понятието „атитюд”, неговата дефиниция може да предизвика определени 
дискусии. Настоящото изследване не цели да се прави обстоен анализ на различните концепти, 
асоциирани с термините „атитюд” и „нагласа”. Считам, че е уместно да приемем, че понятието „атитюд” 
е тъждествено на понятието „нагласа”. По този начин, в последвалото изложение ще интерпретираме 
понятията „нагласа” и „атитюд” като еквивалентни. Най-краткото определение за атитюда/нагласата/ е 
това на M.Fishbein и I.Ajzen:”…атитюдът е заучена предразположеност да се реагира консистентно по 
благоприятен или неблагоприятен начин спрямо даден обект”[по 2,стр.235]. Тук са налице два базисни 
признака на атитюда, а именно:1/първият признак е допускането, че нагласите се заучават, т.е. те не са 
изначални, вродени диспозиции, а се формират при взаимодействието на индивида с различните 
социални обекти; естествено, тук става дума не само за „научаването” в аспекта на поведенческите и 
социално-когнитивните теории, но и за социално-психологичните механизми, които се задействат в 
различните форми на убеждаваща комуникация и социално влияние. Освен това, доколкото нагласата е 
структура, която се формира, то логично това води до извода, че тя подлежи и на промяна; 2/ вторият 
признак на атитюда е свързан с неговата оценъчна функция – оценката, която той съдържа предполага 
някакъв тип отношение към даден обект/ личност, група, общност, норма, проблем и т.н./. 
Нагласата/атитюда/ има три основни компоненти: когнитивен, афективен и поведенчески. В настоящото 
изследване се контролират промените в когнитивния аспект на атитюда, който ще наречем „мнение” или 
„становище”. Тъй като има различни интерпретации на термините „мнение” и „становище”, трябва да 
уточним, че тук те имат значение на повече или по-малко аргументирани схващания по отношение на 
даден социален обект, с които съответната личност се ангажира лично. 

 Основният аспект на доклада се отнася до възможностите и механизмите за въздействие върху 
нагласите на индивидите като резултат от групова дискусия. Става въпрос за обсъжданията, които 
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протичат в малката група. Взаимодействието между индивидите на малката група е сред основните 
социално-психологически фактори, формиращи нагласите на съответните им членове, включително и 
при масовите комуникации. Също така, груповите дискусии за вземане на решения не са инцидентен 
случай в съвременното общество. Това става най-често, когато индивидуалните становища, атитюди 
спрямо даден социален обект си противоречат. Тогава възниква необходимост от вземането на най-
правилното решение. Особено, когато липсва точно определен и изпитан принцип или правило за 
обективност. Също така, демократичните форми на управление често изискват от дадени 
институционализирани групи и общности да вземат едно общо решение в ситуации на противоречиви 
схващания между различните индивиди на групата. В житейски аспект, конфликтите на мнения, 
атитюди, убеждения са неизбежни и съпътстват почти всяко едно начинание. Това поставя въпроса за 
процесите, които протичат в груповите дискусии: доколко излъчените чрез подобни дискусии решения 
са правилни и рационални? Има ли фактори, които определят това? Може ли да се повлияе върху 
атитюдите на индивидите в резултат на групова дискусия? У.Дойз и С.Московичи изследват ефектите на 
груповите дискусии, но предимно за посоката на груповия консенсус[3, стр.260-277]. 

 Налице е още един съществен фактор, който е не само продукт на групата, но и оказва влияние 
върху груповата динамика – това е лидерството. Безспорно, лидер е този индивид, член на групата, който 
има съществено влияние върху различните параметри на груповото поведение. В настоящото изследване 
не се правят опити за обобщение на различните теории за лидерството, но доколкото то е една от 
контролираните „променливи” в експеримента, дотолкова е нужно да се обсъдят някои базисни подходи 
по тази тема. 

 Теориите за чертите/характеристиките/ на лидерите фокусират своето внимание към 
идентифицирането на онези личностни особености, които превръщат даден индивид в лидер. Някои 
автори се опитват да анализират случаите на неуспешни и провалили се лидери за да определят кои 
особености диференцират ефективните от неефективните лидери/ разбира се, в тези анализи по-скоро 
става въпрос за формални лидери, които са мениджъри с легитимна власт и проблемът е свързан с 
подобряване на професионалния подбор за управленски персонал – б.м./. Изводите от сравнителните 
анализи посочват две основни линии на разграничение:1/ обикновено се надценява значението на 
интелигентността и равнището на познания и 2/ недостатъчен е броят на значимите променливи, които 
имат значение за ефективния ръководител: в тази връзка се въвежда дименсията „ценностно лидерство”, 
в която се „калкулират” и ценностната система, моралните стандарти и интегритета на лидера; тази 
променлива допълва променливи като интелигентност, професионална и комуникативна компетентност 
и мотивираност[10]. 

 Съвременните теории за лидерството се опитват да синтезират не само отделните личностни 
черти, но и спецификите на ситуациите, както и процесите на взаимодействие между лидера и неговите 
последователи. Именно като взаимодействие от типа на „сделката” между лидера и последователите се 
разглеждат механизмите на лидерството в рамките на „транзакционната теория”. Според тази теория 
влиянието на лидера се дължи на своеобразното „напасване” на стила на ръководство към очакванията на 
подчинените. Последователите възприемат своя лидер по следния начин: първо, като „един от нас”; 
второ, като „подобен на болшинството от нас”; трето, като „най-добрият от нас” и четвърто, като човек, 
който удовлетворява техните очаквания с поведението си[1, стр.195]. От друга страна, транзакционното 
лидерство се фокусира основно върху наградите и наказанията в контекста на „сделката” с 
последователите си. Този тип лидери не са рядкост за големите общности, където сякаш по-често се 
срещат ръководители, използващи подхода на „взаимния обмен”, като при определени условия даден 
индивид е успял по един или друг начин да поеме инициативата в контактите си с другите хора с цел 
размяна на ценни неща, издигайки се на лидерска позиция. Размяната може да бъде икономическа, 
политическа или психологическа. 

 J.Burns развива концепцията за „преобразуващото/трансформиращото/ лидерство” като 
алтернатива на транзакционното. То се случва, когато лидерите и последователите се обвържат по такъв 
начин, че се вдъхновяват взаимно и издигат своята мотивация и морал на по-високи равнища. Целите на 
всички/лидер и последователи/, които първоначално просто са свързани/както при транзакционното 
лидерство/, сега се сливат в една обща групова цел [6]. В допълнение към това е идеята за т.нар. 
„автентично лидерство”, вписващо се в поведение, което е морално и искрено, като така се насърчават 
последователите да споделят открито нужната за вземане на решения информация. Компонентите на 
„автентичното лидерство” са четири: 1/ балансираност в действията; 2/ интернализирана нравствена 
перспектива; 3/ откритост/искреност/ в отношенията и 4/ самосъзнание. Балансираността в действията се 
описва като способност за обективен анализ на релевантни данни, преди да се вземе решение. 
Интернализираната нравствена перспектива означава да се ръководиш от вътрешни морални стандарти, 
които са регулатори на поведението/ т.е. става въпрос за консистентност между морално мислене и 
морално действие – б.м./. Откритостта в отношенията се описва като честност и искрено споделяне на 
информация, чрез която изразяваш себе си и своите чувства, като тази откритост трябва да е релевантна 
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на ситуацията, т.е. да се избягва неподходящо и неуместно парадиране и излагане на показ на емоциите. 
Изследванията доказват валидността на модела на „автентичното лидерство”, включващ посочените по-
горе скали, като се привеждат и данни за дискриминативна валидност на конструкта спрямо 
„трансформиращото лидерство”. Също така, „автентичното лидество” е значим положителен предиктор 
за ефективното организационно поведение на служителите, отдадеността и удовлетвореността им от 
труда, а така също – от супервизията [5]. 

 За почти вековната история на изследванията в областта на лидерството, подходите към този 
проблем постепенно са преместили фокуса си от описание на харизматичната личност на отделни лидери 
с техните индивидуални черти и особености към конструиране на разнообразни модели, репрезентиращи 
лидерското поведение в целия аспект на взаимодействията с последователите при вариациите на 
работната среда, културата на организациите в целия спектър от публичния, частния и 
неправителствения сектори, както и в различните културни общности по света. Според S.Haslam, 
S.Reicher и M.Platow, психологията на лидерството трябва да се подчинява на пет основни принципа: 
първо, психологията на лидерството трябва да бъде не-индивидуалистична, т.е. разбирането за 
лидерството трябва да надхвърли съзерцаването на отделни „герои” и вместо това – да включи 
взаимоотношенията между субектите, които превръщат своите идеи в действия. Ключовият момент е 
този, че лидерството и общността би трябвало да се разглеждат като взаимно конструиращи се, като 
взаимно формиращи и взаимно трансформиращи се; второ, анализът на лидерството трябва да бъде 
сензитивен спрямо контекста. Това означава да се разбере как способностите на който и да е лидер/мъж 
или жена/ да упражнява влияние върху другите се определя от контекста, в който техните 
взаимоотношения протичат; трето, психологията на лидерството трябва да бъде сензитивна и към 
перспективата. Това е свързано с факта, че възприятията на последователите за качествата на лидера и 
техните реакции по отношение на лидерството са в зависимост от естеството на взаимоотношенията с 
лидера. Ако тези отношения се променят, променя се и способността на лидера да въздейства; четвърто, 
трябва да се признае автентичния, вдъхновяващ и трансформиращ характер на лидерите, което може би 
трябва да се отнесе към позитивния аспект на харизмата; пето, трябва да се постигне по-добра емпирична 
валидност на новата психология на лидерството. Това би могло да стане чрез процес на комплексно 
оценяване на различните аспекти на лидерството, като се използват релевантните методи[7, стр.17-19]. 

 В контекста на предложеното по-долу изследване представлява интерес дихотомната матрица, 
диференцираща лидерското поведение на два основни стила: 1/ структуриращ/на „ориентация към 
задачата”/ и 2/ подкрепящ/на „ориентация към взаимоотношенията”/. В голяма степен този модел е 
повлиян от експеримента на K.Lewin, R.Lippit, R.White, в който се симулират три различни лидерски 
стила: „демократичен”, „авторитарен” и „либерално-нехаещ”/ “democratic”,”autocratic”,”laissez-faire”/. 
Възрастните, играещите роли на ръководители на своеобразни момчешки клубове били инструктирани 
да се държат съобразно представите на авторите за трите основни стила: 1/ „авторитарното” ръководство 
включвало еднопосочна комуникация, при която ръководителите налагали своите мнения при вземане на 
решения, потискайки индивидуалната инициатива на членовете на клуба. Техният стил се описва като 
„ориентиран към задачата”, защото тези лидери се интересували единствено от това как ще се свърши 
работата, като поемали изцяло отговорността за всички аспекти на груповата дейност/ в случая 
създаването на модели/; 2/ същевременно, „демократичните лидери” осъществявали двупосочна 
комуникация, позволявали на момчетата, участващи в експеримента, да изразяват свободно своите идеи 
и да се ангажират с вземането на решения, като делегирали и част от правомощията си. Този тип 
ръководители били загрижени повече за хармонията, синхрона и груповата кохезия, отколкото от 
изпълнението на задачите. В мотивационен план, авторитарният лидер прилагал бихейвиористичните 
принципи, хвалейки постиженията или критикувайки остро пропуските, но без да дава разяснения за 
своите забележки и критики. В същото време, демократичният стил се асоциира с хуманистичното 
направление в мотивационните теории; 3/ що се отнася до третия стил на ръководство/ laissez-faire/, тези 
ръководители оставяли децата да правят каквото си поискат, като почти не се месели, но и не поемали 
отговорност за извършеното. Всъщност, един от изводите на изследователите е, че поведението на т.нар. 
„либерално-нехаещ” лидер не е форма на лидерство, а по-скоро пренебрежение, нехайство по отношение 
на задълженията и отговорностите, произтичащи от ролята на ръководител. Резултатите от изследването 
са многозначни, но това, което касае настоящия доклад е изводът, че членовете на групата с 
демократично ръководство показали значително по-голяма съпричастност към целите и ангажираност с 
взетите групови решения, в сравнение с другите групи. Също така, те се отнасяли значително по-добре 
един към друг, като взаимоотношенията с лидера били опосредствани от общата дейност за изпълнение 
на задачата, без да се формират модели на сляпо подчинение, каквито били установени в случаите на 
авторитарно ръководство, макар че продуктивността на демократично ръководените групи се оказала по-
малка от тази на авторитарно управляваните момчета [8]. В по-съвременен вариант „авторитарният” и 
„демократичният” стил на лидерство са развити като „структуриращ” и „подкрепящ” стилове на 
ръководство[4]. Оказва се, че „структуриращият”/ориентиран към задачата/ лидерски стил има ефект 
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върху онези поведенчески аспекти на подчинените, които са свързани с очакваните резултати от групата, 
тъй като ръководителят поставя ясни задачи на членовете, задава стандартите за количество и качество 
на изпълнението, контролира как всеки си върши работата и стимулира подчинените за максимално 
себераздаване чрез системата от награди и наказания. От друга страна, „подкрепящият”/ ориентиран към 
отношенията/ стил спомага за създаване на благоприятен социално-психологичен климат, за изграждане 
на атмосфера на сътрудничество и взаимопомощ. Този тип лидер проявява необходимата емпатия 
спрямо подчинените си, разбиране на техните проблеми, насърчава ги да бъдат открити и да споделят, 
както своите притеснения и тревоги, а така също идеите и иновативните предложения. Според 
М.Радославова, подкрепящият стил, независимо, че не е така директивен по отношение действията и 
деловата активност на подчинените, обуславя в много по-голяма степен техните субективни оценки и 
нагласи, в сравнение със структуриращия стил[4, стр.34]. Разбира се, ефективността на определен 
лидерски стил се опосредства от редица вариации на груповата структура и естеството на груповата 
дейност. В този ракурс е целесъобразно да се използва ситуационния подход на F.Fiedler, като се отчитат 
конкретните условия, характеристиките на общността от последователи и вида на съвместната 
дейност/дейности/, за да се оцени ефективността на съответното лидерско поведение. В тази посока 
могат да се разглеждат изследвания върху т.нар. „йерархична таксономия на лидерското поведение” на 
G.Yukl, A.Gordon и T.Taber. Тази таксономия се състои от три основни „дименсии” на лидерското 
поведение, които включват двете „класически” „ориентация към задачата” и „ориентация към 
взаимоотношенията” плюс нов трети фактор – „ориентация към промяна”. Тези три измерения на 
лидерското поведение не представляват взаимоизключващи се лидерски стилове, а независими 
„дименсии” на качеството на лидерството като цяло[12]. 

 В експерименталното изследване, представено по-долу е моделирана ситуация на групова 
дискусия и се прави опит да се оцени кой е най-оптималният лидерски стил в контекста на промяната в 
атитюдите на членовете на малката група, което би могло да бъде критерий за равнището на лидерското 
влияние върху останалите членове. 

 Освен това, съществено и целесъобразно е винаги да се прави достатъчно разграничение между 
фигурата на „лидера” и тази на „ръководителя”. Ръководителят в една организация разполага с 
легитимна и позиционна власт, която е пряк резултат от неговия служебен статус и позиция в 
съответната формална йерархия. При лидерите, които разполагат с неформална власт, източникът на 
тяхната способност да въздействат върху другите, произтича от капацитета им да осъществяват влияние, 
без да използват средствата на легитимната власт. Възможно е да бъдеш лидер, без да си ръководител, 
както и да бъдеш ръководител без лидерски умения. Естествено, най-добрите ръководители са също така 
и лидери в своите общности. Все пак, когато говорим за малката група, където взаимодействието между 
членовете е непосредствено, ролята на лидерите за ефективната групова дейност и степента им на 
влияние зависят в голяма степен от съответните поведенчески модели и лидерски стилове. 

МЕТОД 

По-долу са представени резултатите от лабораторен социално-психологически експеримент. Двете 
цели на експеримента са: 1/ да се провери по емпиричен път каква е ролята на груповата дискусия за 
промяна в атитюдите на членовете на малката група и 2/ поведението на лидера на групата има ли 
значение за степента на промяната на атитюдите. Предварителната хипотеза включваше очакването за 
констатиране на ефект от дискусионното обсъждане върху становищата на изследваните субекти. Също 
така, що се отнася до лидерския стил, очакваха се значително по-силни ефекти върху промяната при 
стиловете за ръководене на дискусиите, които имитират „демократично-подкрепящия” и „либерално-
нехаещ” модел, в сравнение с „авторитарно-структуриращия”. Тези предположения са базирани върху 
концепцията на У.Дойз и С.Московичи за значението на конфликта в групата. Според тази теория, 
колкото е по-голямо противоречието между различните становища по време на групова дискусия, 
толкова е по-поляризирано груповото решение по темата. Поляризацията се разглежда като 
противоположно на компромиса[3,стр.264-273]. Компромисът често пъти предполага „публично 
съгласие”, без да настъпват промени в личното становище на субекта. Затова, поляризацията в мнението 
на групата се очакваше да корелира с промяна и в атитюдите на членовете на изследваните групи. Тъй 
като, „авторитарно-структуриращият” стил на лидерство води до редуциране на конфликта и оттам – до 
компромисни варианти на групови решения, то неговото влияние за промяна в атитюдите се очакваше да 
бъде и най-малко. 

 Извадката включва 32 лица, които са разпределени по пол така: 12 от всички са мъже, а 20 – жени. 
Възрастта и пола на изследваните лица не са контролирани. Всички изследвани субекти са студенти – 
задочници от един и същи курс на обучение, което предполага в повечето случаи наличие на под 
средната или средна плътност в междуличностните контакти между изследваните лица. 

 Като цяло, планът на експеримента следва класическата схема на С.Московичи и М.Дзавалони и 
включва три основни фази, условни обозначени като „предконсенсус”, „консенсус” и „пост-
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консенсус”[3,стр.267]. По време на първата фаза/ предконсенсус / всеки индивид изразява самостоятелно 
своето мнение по даден въпрос. През втората фаза/ консенсус /, са формирани малки групи от по 5 
човека/ една единствена група се състоеше от 7 човека, тъй като не бе целесъобразно тя да бъде 
разделена на две /, които са поканени заедно да обсъдят своите становища и да се споразумеят върху 
общо групово мнение или оценка. Преди това, обаче, новосформираните групи излъчват свой 
„представител и говорител”. С „представителите” на групите експериментаторът провежда отделна, 
конфиденциална среща, на която те са инструктирани да имитират един от трите стила на поведение: 
„авторитарно-структуриращ”, „демократично-подкрепящ” и „либерално-нехаещ”. Задачата за всички 
групи е еднаква: групите трябва да постигнат консенсус по представеното становище. Излъчените от 
групите представители получават определена лидерска власт, както по силата на свободния избор от 
членовете на групата, така и след „специалното” внимание на експериментатора към тях, което 
легитимира тази власт. Същевременно, те се превръщат в „съучастници” на експериментатора, тъй като 
останалите членове на групите не са информирани за това условие на експеримента: те получават 
еднаква обща инструкция от своите лидери, която включва единствено изискването групата да постигне 
консенсус в дискусията, но без да се поставят допълнителни условия. Естествено, т.нар. „говорители” на 
групите участват в груповата дискусия по начин, който съответства на един от посочените лидерски 
стила. Когато консенсусът е постигнат, лидерите на групите обобщават мнението на групата в специална 
бланка, в която се описват и аргументите за изразеното становище. През третата фаза/ постконсенсус /, 
от всеки отделен индивид отново се изисква да изрази самостоятелно мнението или оценката си по 
същия въпрос. Всъщност, именно чрез съпоставяне резултатите на третата фаза с мненията от първата 
фаза, се преценява дали е настъпили промяна в мнението на даден член на групата, като резултат от 
груповата дискусия и ако е налице такава, то в каква посока е тази промяна. Тъй като експериментът се 
провежда в рамките на няколко часа, без да имат възможност изследваните субекти да контактуват с 
други източници на информация и влияние, то евентуалните промени в атитюдите би трябвало да се 
припишат единствено на условията, които са контролирани от експериментатора. Също така, за краткия 
интервал от време, са малко вероятни и спонтанни промени в становищата на изследваните лица. 

 Стимулният материал, който е използван в експеримента представлява анкетна карта, съдържаща 
следното становище:”Здравеопазването ще бъде по-ефикасно, ако се финансира от частни фондове, 
като в зависимост от личните вноски на всеки гражданин се покрива и съответната част от 
разходите за медицинска помощ”. Всеки един от изследваните лица, през първата фаза на изследването, 
е инструктиран самостоятелно да отрази своето мнение в анкетната карта, като това става по два начина: 
1/ с отметка върху пет-степенна скала от ликертов тип със следните вариации на отговорите: „напълно не 
съм съгласен” – „по-скоро не съм съгласен” – „не мога да бъда категорично „за” или „против” – „по-
скоро съм съгласен” – „напълно съм съгласен”; 2/ след оценката, изследваните субектите трябва да 
аргументират своето мнение писмено. Счита се, че подобен начин на отговаряне помага за по-голямата 
ангажираност на изследваното лице с изразеното становище, което е от значение за неговото по-
пълноценно участие в груповата дискусия, която се провежда през втората фаза от експеримента. 
Всъщност, разпределението на участниците по групи, преди втората фаза на експеримента, е дирижирано 
от експериментатора така, че във всяка малка група да е налице относително еднаква степен на 
първоначална конфликтност в становищата на членовете. По този начин, всички сформирани малки 
групи са достатъчно хетерогенни, за да са налице противоречия между първоначалните атитюди, но и 
еквивалентни по отношение на индекса за конфликтност между становищата. В голяма степен този 
експериментален дизайн репликира изследването на P.Wehman, M.Goldstein и J.Williams, с тази разлика, 
че тук не става въпрос за ситуации на вземане на решение и поемане на риск, а е налице ситуация на 
групова дискусия върху определени противостоящи становища[11]. 

 Други важни условия, при които се проведе експериментът са свързани с ограниченията за време 
и пространство. Изследванията показват, че ограниченията във времето и характеристиката на 
пространството/ което може да бъде „топло” и неформално или „студено” и формално/ влияят върху 
груповите процеси[3, стр.273-275]. Поради тази причина, в настоящото изследване, на членовете на 
групите не беше поставено предварително условие за времето, в рамките на което те трябва да постигнат 
консенсус. Също така, не беше поставено ограничение за физическото пространство, където да се 
провеждат дискусиите: групите можеха да избират различни варианти – от аудитория до открито 
пространство или кафене. Всъщност, инструкцията включва само изискването за постигане на консенсус, 
без допълнителни условия. По този начин, фактори като формализация на отношенията в групата/ липсва 
предварителна структура на сформираните малки групи/, пространството и времевия лимит са 
контролирани в голяма степен. 

 Зависимата променлива в експеримента е промяната в първоначалните становища на членовете на 
групите като резултат от груповата дискусия и лидерските стилове. Съпоставят се данните от фазите 
„предконсенсус” и „постконсунсус”. Тази промяна се измерва, както с броя на изследваните лица, които 
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изразяват различни мнения от първоначалните, така и с равнището на промяна, т.е. с колко степени се е 
променило тяхното становище. 

РЕЗУЛТАТИ 

Всички 32 участници в експеримента бяха разделени общо в 6 малки групи/ 5 групи по 5 лица и 1 
група по 7 лица/. Лидерите на шестте групи, „съучастници” на експериментатора са разпределени по 
двама за всеки от контролираните лидерски стила, като по този начин се формират 3 категории малки 
групи в зависимост от типа на лидерското поведение, като всяка категория включва по 2 групи. След 
различни периоди от време, 5 от 6-те групи постигнаха консенсусно становище, а само една от групите 
не успя да стигне до консенсус/ групата сама реши да преустанови дискусията след изтичането на 
значителен интервал от време). Интересното е, че „лидерът” на тази група използваше „демократично-
подкрепящ” стил на водене на дискусията. Данните за промените в становищата по групи са поместени в 
Таблица №1. Първият резултат се отнася до оценката на промяната в атитюдите на изследваните лица, 
независимо от лидерските стилове. Както се вижда от Таблица №1, от всички 32 участника в 
експеримента, 15 са останали на първоначалните си становища, които са имали преди груповата 
дискусия, но повечето от половината – 17 души/ 53,2%/ са променили своите становища в резултат от 
дискусията. От тези 17 лица, 15 са с „едностепенна” промяна на атитюда и само двама – с „двустепенна”/ 
в изследването е използвана пет-степенна скала/. 

Таблица 1. Разпределение на изследваните лица в зависимост от категорията „група” 
и промяната в атитюдите 

 промяна 
„група” 

без промяна 
/ бр.ИЛ / 

промяна с една 
степен/бр.ИЛ/ 

промяна с две 
ст./бр.ИЛ / 

Общо 
/бр.ИЛ/ 

 
„демократично – подкрепящ” 
стил 
 
„авторитарно – 
структуриращ” 
 
„либерално – нехаещ” 
 

 
2 
 
6 
 

7  

 
9 
 

4 
 

2 

 
1 
 

0 
 

1 

 
12 
 

10 
 

10 

Общо/бр.ИЛ/ 15 15 2 32 

 Получените данни бяха подложени на статистическа обработка с непараметричен тест за оценка 
значимостта на разликите в промяната на атитюдите, в зависимост от лидерските стилове, които 
използваха водещите груповите дискусии. Трите категории групи, според поведението на своите лидери, 
регистрираха различен брой лица, които променят своите първоначални становища. Най-много са се 
променили членовете на двете групи с „демократично-подкрепящи” лидери – 10 от общо 12 лица. Между 
групите с „авторитарно-структуриращ” и „либерално-нехаещ” стил на лидерство разликата е минимална, 
съответно 4 от 10 и 3 от 10 изследвани, са решили да променят своето първоначално мнение. Проверката 
за значимост на разликите е извършена с непараметричния Man-Whitney Test, който съответства най-
добре на типа на извадката и вида на измерващата скала. Данните от сравнението между отделните групи 
показват, че нулевата хипотеза може да се отхвърли при съпоставяне на групата с „демократично-
подкрепящи” лидери и останалите две групи, с вероятност, както следва: 1/ за групата с „авторитарно-
структуриращ” лидерски стил , Р = 0,033 и 2/ за групата с „либерално-нехаещ” стил, Р = 0,036. 
Сравнението между последните две групи по критерия за промяна в атитюдите показва, че не съществува 
статистически значима разлика между тях. 

ОБСЪЖДАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

  Първо, тези резултати недвусмислено потвърждават първата хипотеза, а имено, че груповата 
дискусия е фактор за промяна в становищата на индивидите. Този ефект не би могъл да се обясни с 
ефектите на конформизма и подчинението, защото дирижираното разпределение на членовете на групите 
гарантираше тяхната нехомогенност и достатъчна конфликтност между първоначалните становища, за да 
не може да се твърди, че е съществувал групов натиск от единомишленици спрямо някои от членовете. 
Също така, водещият дискусията не представлява такава силна легитимна власт, нито използва 
разпореждания и директни въздействия, които да накарат който и да е участник в дискусията да отстъпи, 
без да е вътрешно убеден. И накрая, всички участници в експеримента самостоятелно попълваха своите 
анкети на третия етап/ „постконсенсус”/, което изключва намеса от „външни източници”. Не на последно 
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място, експериментаторът, в нито един момент от експеримента, не изрази каквото и да е становище по 
темата пред участниците. 

Вторият аспект от хипотезата се отнася до ролята на лидерските стилове за промяната. В голяма 
степен резултатите съвпадат с изследванията на други автори[11]. Действително се оказва, че 
„демократично-подкрепящият” стил е най-оптималният подход, който един лидер може да използва, 
когато търси промяна в атитюдите. Възниква въпросът в каква посока е тази промяна. Поради малкия 
размер на извадката не можем да направим категорични изводи за това, дали промяната, която вероятно 
е свързана с феномена на „поляризацията” на груповите решения, както твърди С.Московичи, е в посока 
към „духа на времето”/Zeitgeist/, дали това е отражение на някаква специфична или обща ценност на 
представителите на определена социална група. За да се даде отговор на тези въпроси са нужни по-
мащабни експерименти. В конкретния случай може да се констатира само факта, че с изключение на две 
от общо 17-те констатирани промени в становищата, останалите 15 са по посока към средната оценка по 
петстепенната скала, която не дава приоритет нито на частните здравни фондове, нито на 
централизираното здравеопазване. Интересен е фактът, че тази тенденция не зависи от полюса на 
първоначалното становище, т.е. дали то е в „положителния” или „отрицателния” сектор на скалата. Също 
така, тази промяна невинаги съответства на консенсусното решение на групата, което е още един 
аргумент да се отхвърли конформизма като причина за това. 

 Незначимото различие между групите с „авторитарно-структуриращ” и „либерално-нехаещ” стил 
на водене на груповата дискусия показва, че идеята за конфликта в групата като фактор за 
„поляризацията” на груповите решения не би могла да се приложи изцяло и за промяната в атитюдите на 
членовете на групата, защото ако това беше така, би трябвало при „либерално-нехаещия” стил на 
лидерство да настъпят значимо повече промени в сравнение с „авторитарно-структуриращия” тип водене 
на дискусия, тъй като конфликтът е по-голям при първите, отколкото при вторите. Възможно е друго 
обяснение за този факт и то е свързано с когнитивните процеси на обмен на информация между 
членовете. Естествено, при „демократично-подкрепящия” стил на водене на дискусия се гарантира 
участието на всички, дори и на най-интровертираните и стеснителни членове, така че всички мнения 
биват чути и вероятно това дава много повече информация и аргументация, в сравнение с другите два 
случая. При „авторитарно-структуриращия” стил комуникацията е еднопосочна,директивна и 
ограничаваща, а при „либерално-нехаещия” – тя е твърде хаотична,неорганизирана и спонтанна. И в 
двата случая, някои от членовете на групата могат да останат „в сянка”, а и като цяло участниците в 
дискусията могат да се демотивират. Затова, твърде вероятно е обемът на споделената информация и 
аргументация при тези стилове на ръководство да е доста по-ограничен в сравнение с обемът на 
информацията при „демократично-подкрепящия” стил. Друго възможно обяснение на резултатите е 
свързано с „атмосферата” на дискусията. Разбира се, че при „демократично-подкрепящия” стил на 
водене се създава и най-благоприятен и предразполагащ междуличностен климат, благодарение на 
поведението на самия лидер. Членовете на групата стават по-отворени към разсъжденията и аргументите 
на другите, което не означава, че те ги приемат безкритично, защото обстановката предполага откритост 
и искреност в споделянето на мненията. Никой не може да наложи своето мнение или да се опита да 
манипулира останалите. Както се казва, „аргументацията” е поставена „на масата”. Разбира се, горните 
разсъждения не изключват и факта, че при „демократично-подкрепящия” стил се поддържа и високо 
равнище на конфликтност на мненията, но това е налице и при „либерално-нехаещия” стил на водене на 
дискусията. 

 В заключение може да се направи един обобщен извод, че ефективността на груповите дискусии 
за промяна в атитюдите на членовете на малката група се опосредства от поведенческия стил на техния 
лидер. Използвайки „демократично-подкрепящ” модел за водене на обсъжданията по различни значими 
теми, ръководителят може да формира по-голяма вътрешна убеденост и по-висока мотивация за 
реализация на съответните идеи, тъй като промяната в мненията им е критерий за осмисленост и лична 
ангажираност. От друга страна, подобен формат за водене на дискусия, вероятно е критерий за 
рационалност на груповите решения. 
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ПОНЯТИЯТА „ЛЯВО”, „ЦЕНТЪР” И „ДЯСНО” 
ПРИ ПОЛИТИЧЕСКОТО САМООПРЕДЕЛЯНЕ 

 
АНТОАНЕТА РУСИНОВА-ХРИСТОВА 

доц., Институт за изследване на населението и човека – БАН 

 
Резюме: Статията представя съдържанието на понятията „ляво”, „център” и „дясно” като най-използвани 
метафори в политическия език и политическото самоопределяне. Теоретичната рамка на изследване е 
концепцията на Лейкоф за идеализираните когнитивни модели, а емпиричните данни са събирани чрез 
процедура на приписване на причини и свободен асоциативен експеримент. Изследването е проведено със 111 
изследвани лица. Данните сочат по-ниска различителна способност между понятията в сравнение с 
първоначално формулираната 7 степена скала на самоопределяне, както и специфично съдържание на трите 
изследвани метафори. Тона определя необходимостта от задълбочено изследване на специфичността им в 
български условия. 

 
Abstract: The article presents the contents of the terms "left" "center" and "right" as the metaphors used in political 
language and political self-determination. Theoretical framework is the concept of idealized cognitive models by Lakoff. 
Empirical data are collected by a procedure of cause attributing and free associative experiment. The study was conducted 
with 111 respondents. The data show a lower ability distinguishing between the concepts originally formulated than 7 
degrees of self scale and the specific content of all three metaphors. The last determines the need for further study of 
notion specificity in the Bulgarian conditions. 

 
 

Самоопределянето към лявата или дясна част от политическото пространство се превърна в обект 
на изследване в посткомунистическите страни след 1989г., когато всички социологични проучвания 
започнаха да включват този индикатор в анкетните си карти. Същият е често включван въпрос в 
повечето проучвания в сферата на социологията, социалната и политическа психология. Любопитно е, че 
за целта на измерването се е наложило използването не на въпросници с множество айтеми, а 5 степенна 
скала, която има три отправни точки (ляво, център и дясно с две междинни позиции между ляво – център 
и център – дясно). Задачата на изследваните лица е сами да отбележат принадлежността си към 
политическия спектър чрез позициониране върху скалата. Резултатът е определянето на пространствена 
близост или дистанция от съответните полюси на политическото ляво и дясно. 

Политическите изследвания в България, подобно на тези в другите посткомунистически страни 
срещат проблем при измерване на политическата принадлежност към т.нар. ляво и дясно. Причините за 
това са в малката практика и знание в сферата на демократичните процедури и понятия, негативния 
политически опит, свързан с разочарование от политическото във всичките му измерения и отсъствието 
на утвърдени класически леви и десни партии (с изключение на лявата в България – БСП). Развитият 
негативизъм и цинизъм към политическия живот не позволяват на изследователя да е убеден в 
диференцираността при използването на 5 степенната скала и в съдържанието, което влагат изследваните 
лица при отбелязване на собствената си принадлежност. По своята същност тези понятия притежават 
всички характеристики на политически метафори, които у нас не са изследвани. Този проблем определи 
идеята на настоящия анализ, а именно – да се диференцира самоопределителната скала за измерване на 
политическа принадлежност и да се очертае субективното ѝ съдържание. 

Така формулираната цел на изследването насочва към теоретичната и методологична рамка на 
когнитивния подход. Основните модели, които могат да представят интерпретативна основа са тези за 
асоциативните мрежи, схемите и прототипите. „Асоциативните мрежи” най-често се представят като 
социална информация, която се съхранява като поредица от пропозиции, всяка от които се състои от 
набор от възли и връзки. Този модел представя отделните елементи на мрежата като обвързани помежду 
си чрез асоциативни връзки. (Paivio,A., 1986) „Схемите” внасят важен, нов елемент в традиционните 
асоциативно-мрежови модели чрез допълването на йерархичния принцип и на тенденцията за групиране 
между елементите в паметовата структура. Схемата улеснява обработката на информацията и има голяма 
устойчивост. Даже при постъпването на нова информация, тя продължава да оказва влияние върху 
мисленето и поведението. (Schank, R.C.,1982) Модерните изследвания върху категоризацията, от своя 
страна се обединяват около единна прототипна теория (Estes, W.K., 1994), която обяснява най-вече 
„добрите” примери в даден клас. Под въздействието на прототипната теория попадат и изследванията на 
политическите категории чрез т.нар. теория за идеализираните когнитивни модели на Джордж Лейкоф 
(Lakoff, 1987, 2002). На този автор се дължи и най-голямото понятийно изледване на либерализма и 
консерватизма като противоположни идеологии, намиращи се в основата на т.нар. метафорично морално 
мислене, което от своя страна стои в основата на левите и десни партии. Според автора политическите 
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категории позволяват да се разглеждат като радиални категории, каквито типични примери са либерал и 
консерватор. Подходът му прави възможно анализирането както на централните тенденции в 
категорията, така и на вариациите, които попадат в периферията. Особено ценна е типологията, която 
прави Лейкоф на прототипите, използвани в сферата на политическото. Основно те са: централна 
субкатегория на радиална категория (напр. централни представители на категориите либерал и 
консерватор), прототип на типичния случай, прототип на идеалния случай, прототип на антиидеала, 
социални стереотипи, натраплив пример и същностен прототип. 

Използването на метафори при описание на политическото е ясна индикация за недостатъчната 
осмисленост на понятията. Разсъжденията на Лейкоф могат да се приложат директно върху анализа на 
процеса на формиране на политическите понятия в България. Много рядко в ежедневния език у нас се 
използват понятията либерализъм и консерватизъм, което означава, че те не се разбират от широката 
публика. За сметка на това популярно се използва дясно, ляво и център като понятия, които покриват 
цялото разнообразие на политическото пространство. В думите дясно и ляво могат да се включат както 
само двете партии, които се асоциират най-бързо с двата цвята на политическия спектър, както и широк 
кръг от свойства, принципи, личности и поведения, които разширяват смисъла им. Така понятията дясно, 
ляво и център попадат точно в теоретичната рамка на изследванията на Лейкоф. 

Цел на изследването: 
Целта на изследването е да диференцира скалата за самоопределяне в политическия спектър на 
понятията ляво, център и дясно за българска извадка, като се очертае и основното им съдържание. 

Задачи на изследването: 
1. Да се определи съдържанието на понятията ляво, център и дясно; 
2. Да се очертае общото и различното в съдържанието на понятията при изследвани лица с различно 

политическо самоопределяне; 
3. Да се определят причините за политическото самоопределяне; 
4. Да се определят различните прототипи, които описват съдържанието на понятията при политическо 

самоопределяне. 

Хипотези: 
1. Допуска се, че семейството като мотив за политическото самопределяне ще се използва от левите, 

центристите и десните. Хипотезата е опеределена от идеята, че ясния избор е резултат от 
традиционно формулирани политически предпочитания, свързани с конкретен семеен исторически 
опит: леви – от семейства бивши и настоящи привърженици на БКП, център – семейно обвързани със 
Симеон Сакскобурготски и царската му харизма; и десни – със семейния спомен за успех и 
елитарност преди 1944 г.; 

2. Допуска се, че трите понятия съдържат основните прототипи, описани от Лейкоф. 
3. Допуска се, че понятието център е по-богато от останалите асоциативни групи поради натрупания 

предишен опит с партии, които са представители на двата края на политическия спектър; 
4. Допуска се, че 1 и 2, както и 6 и 7 по скалата за самоопределяне, са с почти еднотипно съдържание, 

т.е. разграничителната способност и диференцираността по отношение на съдържанието на 
изследваните понятия са по-ниски. 

 
Метод: 

За целта на изследването прилагаме процедура на политичеко самоопределяне и търсим 
асоциативните мрежи, с които се свързват понятията „ляво”, „дясно” и „център”. Прилагаме свободен 
асоциативен експеримент при подаване на стимул дума – ляво, център и дясно. Понятията или 
категориите се представят като съставени от елементи, обвързани помежду си чрез асоциативни връзки. 
Честотата на активиране на тези връзки подпомага тяхното укрепване като предизвиква поредица от 
ефекти, въздействащи пряко върху обработката на социалната информация. 

Изследвани лица: 
Извадката обхваща 111 изследвани лица на възраст от 20 до 65 г., 48,6% с висше образование, 

37,8% със средно образование и 13,5% със средно специално образование. Разпределението на 
изследваните лица по местоживеене е 29,7% – София, 20,7% в голям град, 40,5% в малък град и 6,3% в 
село. Извадката не е равномерно разпределена по пол, а именно – 20,7% са мъже и 79,3% – жени. 
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Резултати: 
Политическо самоопределяне: 
Резултатите от самоопределянето върху скала ляво-център-дясно, показват, че 111 изследвани лица са 
използвали 7 степенна скала при подадени предварително 3 ориентира върху начертаната права. 
 
Ляво Център Дясно 
 
1______2_______3_______4_______5______6______7 
 
Процентното разпределение на изследваните лица е както следва: 
Крайно ляво (1) – 9,9% 
Близо до крайно лявото (2) – 3,6% 
В ляво, но по-близо до център (3) – 3,6% 
Център (4) – 29,7% 
В дясно, по-близо до център (5) – 5,4% 
Близо до крайното дясно (6) – 9,9% 
Крайно дясно (7) – 31,5% 
 
Мотивация за политическо самоопределяне: 

Групата на самоопределилите се като крайно леви (1) са дали следните отговора на въпроса 
„Избройте причини защо се самоопределяте към съответното политическо простраство.” : 4 отговора са 
свързани със социалната политика, 3 свързани с влияние на семейството, 2 отнесени към личната 
идеология и възгледи. 

Група 2 формулира причините както следва: 5 оценяват политиката за народа, за гражданите, за 
държавата, 4 отговора свързани със социалната политика (социална справедливост, безплатно 
здравеопазване и образование, за народа), 1 отговор, свързан с последвателност на политиката. 

Група 3 се обединява върху положителна оценка на идеи, резултати, кампании, обхват на 
проблемите. 

В Група 4 (Център) формулират следните причини, като числата показват честотата на 
проявлението им: 

Недоверие към лявото и дясното – 5 
Не се интересува от политика – 4 
Харесват лидера и личностите– 3 
Обективност – 2 
Либерализъм – 2 
Свобода – 2 
Баланс между интересите на едрия бизнес и социалната насоченост – 2 
Позитивност 
Равенство 
Влияние на семейството. 
Група 5 включва като причини ценностите свобода и социална справедливост (2) , както и лицата 

на представляващата партия (2). 
Група 6 отбелязва на първо място реалните действия (борба с корупцията, ред и законност, 

приемане в ЕС, поведение в Парламента, програмата за управление, свобода на словото) и 4 човека 
посочват като причина лидера. 

 Група 7 (Дясно) формулира следните отговори: убеждения свързани с вярата в индивида, в себе 
си, в либерализма, справедливостта, демократичните отношения, индивидуалните права и задължения, 
малкото държава, свободата (11), ново, за промяна (3), лидера (2), конкретна политика (присъединяване в 
ЕС, развитие на средния бизнес, въвеждане на ниски данъци)(4). 

По-надолу са представени всички основни асоциации на трите понятия „ляво”, „център” и 
„дясно”, като с по-тъмно са отбелязани асоциациите с негативна конотация. 
 
Асоциации за „ляво”: 
Група 1 – символи – химн, знаме, червено, митинг 
- равенство – равноправие, работа за всеки, социална ангажираност 
- примери – БСП, Първанов, Станишев, Русия 
- бъдеще – бъдеще, сигурност, прогрес 
- сигурност – народа живееше по-спокойно. 
Група 2 – положителни асоциации – усмивка, радост, слънце, по-добър живот, хармония 
- примери – Станишев, БСП. 
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Група 3 – организационни качества – правила, целенасоченост, опит, новаторство, организираност 
- пример – БСП. 
Група 4 – символи – червено, комунизъм, социализъм 
- отрицателни характеристики – лъжа, неувереност, нестабилност, шаблон, неспособен, с две леви 

ръце 
- толерантност към различията – мекота, колебание, гей 
- крайност – екстремност 
- примери – БСП, БКП, Станишев 
- положителни характеристики – некомформност, справедливост 
- социална ориентация – социално, социално ангажиран 
- части от тялото – левичар, страна на сърцето. 
Група 5 – ляво – лява партия, ляв завой, комунисти, 
- равенство – уравнивиловка, социални придобивки 
- символи – червено 
- пример – БСП 
- епитети – крадци, мошеници, леваци 
Група 6 – закостенялост – твърдо, сурово, сковано, минало, контрол, ортодоксални коунисти 
- примери – БСП, комунизъм, социализъм 
- отрицателни характеристики – демагогия, лъжи, провал, тоталитаризъм, разделяй и владей, 

бюрократизъм 
- отклонение от нормата – нарушаване на правилата, обратни наклонности. 
Група 7 – примери – БКП, БСП, комунисти, Станишев, ТКЗС, социализъм 
- отрицателни характеристики – тъпоумно, опорочено, недоверие, негативизъм, терор, робство, 

полицейщина, цензура, забрана, застой 
- минало – старо, отшумяло, отживелица. 
 
Асоциации за „дясно”: 
Група 1 – примери – Костов, ГЕРБ, Б.Борисов, СДС, Надежда Михайлова 
- етикети – кон, овце 
- негативни характеристики – кражба, анархия, защитават личните си интереси 
- демокрация. 
Група 2 – примери – Костов, СДС 
- негативни характеристики – неравенство, анархия, глад 
Група 3 – пример – СДС 
- демокрация 
- несигурност (негативна характеристика) 
Група 4 – примери – ДСБ, СДС, Е. Михайлова 
- негативни характеристики – крайност, неистинност, фашисти, капиталисти, студено, популизъм, 

несигурно, разочарование, несполука 
- консерватизъм – твърдо, правила, сурово, едностранно 
- демокрация – политика, политически сили 
- положителни характеристики – активен, сръчен. 
Група 5 – епитети – крадци, мошенници, леваци, комунисти 
- примери – СДС 
- дясно – партия, завой 
- принципи – свобода, демокрация, по-малко държава, всекиму според това, което дава. 
Група 6 – примери – Костов, Е.Михайлова, СДС 
- отрицателни характеристики – лавиращи, свободия, граби, защото мандата изтича 
- бъдеще – модерно, надежда, очакване, ново начало 
- принципи – свобода, права, сигурност, ясни правила, демокрация. 
Група 7 – примери – М.Тачър, ДСБ, СДС, ГЕРБ, Костов, Желев, ЕС 
- негативна оценка – разбито, неединно, скандал, разочарование 
- принципи – конкуренция, гражданско общество, частен бизнес, ниски данъци, демокрация, свобод, 

свобод на словото, права, недависимост, работа и достойно заплащане, частна собственост 
- бъдеще – с потенциал, новаторство, надежди. 
 
Асоциации за „център”: 
Група 1 – отрицателни характеристики – търговци, нестабилни, излишнш, клоунада, лично 
облагодетелстване 
- примери – НДСВ, Симеон 
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- пространственост – равенство, опорна точка. 
 
Група 2 – определено – неопределено : категорично, строгост – неясно, аморфно 
- отрицателни характеристики – заблуда, михлюзи 
- примери – Сакскобурготски. 
 
Група 3 – баланс – равновесие, сигурност, стабилност 
- пример – НДСВ. 
 
Група 4 – баланс – умереност, безпристрастност, трезвост, на средата, без крайност, равновесие, 
незаинтересованост към ляво и дясно 
- сигурност – точност, внимание, непроменимост, устойчивост, практичност 
- зрялост – мъдрост, улегналост 
- новост – актуален, ново, зелено 
- ценности – свобода, равенство, либерализъм, социална ангажираност 
- примери – НДСВ, ДПС, ГЕРБ 
 
Група 5 – неопределеност – неутралност, амбивалентност 
- център – футболно игрище, център 
- пример – НДСВ 
- принципи – социални придобивки, свобода на избора 
 
Група 6 – баланс – златна среда, неутралитет, удобна страна, коалиция, умерени 
- категоричност – твърда позиция, знаят какво да искат, устойчивост 
- примери – ГЕРБ, СДС, НДСВ, царя 
- отрицателни характеристики – спънка, кръгла нула, подмолност 
 
Група 7 – отрицателни характеристики – върти опашка, интересчия, хамелеон, двулично, 
некоректно, колебание, наемници от БСП и СДС, некомпетентни, компромис 
- примери – НДСВ, Борисов, ДПС 
- неопределеност – баланс, безразличие, умерена среда, неопределеност, компромис, нясна политика 
- център на място – на град, на среда, къща, където си живял. 
 
Обсъждане 

При анализа на резултатите е необходимо да се има пред вид разпределението на политическото 
самоопределяне към датата на провеждане на изследването (март-април 2010г.). Ясно се откроява 
дясната част на скалата. Най-много натрупвания има на позиция дясно и център, съответно – 31,5% и 
29,7% от изследваните лица. 

Част от отговора на въпроса за съдържанието на изследваните понятия се крие в приписването на 
причини за личната политическа принадлежност. Сравнението на получените групи причини показва, че 
социалната политика е основен аргумент в 1-ва, 2-ра, 3-та и 5-та групи. Влиянието на семейството е 
аргумент за исторически формиралите се пристрастия у нас към левите идеи и царското семейство, т.е.1-
ва и 4-та група го посочват като причина за избора си. Лицата, които представляват съответния 
избирател са важни за 4-та и 5-та група, докато лидерът в единствено число е отбелязан от 6-та и 7-ма 
групи. Скалата на причините се развива от абстрактните идеи, характерни за лявата ѝ страна, до 
конкретните политики – типични за дясната страна. Прави впечатление богатството на атрибутирани 
причини за избор при 4-тата група (център). Това е резултат от съчетаването на разнообразно 
емоционално съдържание на изброените мотиви – неудовлетвореност от политическото от една страна и 
привързаност към идеи и личности, от друга. Емоционалната окраска на мотивите при останалите групи 
са предимно в положителен тон. 

Като резултат от анализа на мотивите за политическо самоопределяне може да се направи извод, 
че 1-ва, 2-ра, 3-та и 5-та позиция на скалата „ляво-център-дясно” имат относително идентично 
съдържание, 4-та позиция носи принципите и аргументите на 4-те изброени, но разочаровано отхвърля 
лявото и дясното. 6-та и 7-ма позиции носят еднотипна аргументация предимно от сферата на 
конкретните десни успехи в политиката. 

Основните прототипи, които изпъкват при качествения анализ на направените асоциации, 
повтарящи се при трите понятия са: 1. прототип на ценности или основни, същностни характеристики; 2. 
прототип, съдържащ конкретни примери (имена на политици и партии), свързани със съответното 
понятие;3. положителни характеристики, оценки и епитети; 4. отрицателни характеристики, оценки и 
епитети; и 5. прототип, съдържащ лесно припомняни примери, предимно от сферата на директната 
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асоциация (ляво – левичар, дясно – консерватор, център – център на населено място). Понятията „дясно” 
и „ляво” имат и общия прототипи „времева перспектива” по отношение на очакването за бъдеще. „Ляво” 
и „център” също имат общ прототип, определящ асоциациите, свързани със преживяването на сигурност. 
Понятието „център” се отличава от останалите две с три прототипа: информация за зрялост, за новост и 
за асоциации, смислово разположени по скалата определост – неопределеност. 

Богатството на асоциациите е най-голямо при позиция 4., т.е. в центъра. Причината за това 
вероятно може да се търси в личния негативен опит до момента на изследване с леви и десни партии, 
което разширява рамката на информационна наситеност на основните прототипи. 

Негативните характеристики за понятието „център” са равно отдалечени, т.е. те се срещат при 
позиции 1,2,6 и 7. „Лявото” се определя с отрицателни асоциации от изследваните лица при позиции 4, 5, 
6 и 7, а „дясното” от всички позиции, включително собствената. Последното насочва към факта, че 
съществува сериозен конфликт между големия процент лично самоопределяне в дясната част на спетъра 
и негативните пропозиции, с които то се определя. Негативните асоциации са индикатор на нагласи и на 
определяната дистанция на изследваните лица от съответното политическо позициониране. 
 
Изводи 

Проведеното изследване върху съдържанието на понятията ляво, център и дясно описва подробно 
структурата на скалата за политическо самоопределяне. 

На основата на направения анализ може да се направи извод, че мотивите и съдържанието на 
прототипите, определящи изследваните понятия подчертават позиция 4 като специфично и ясно 
диференцирано политическо самоопределяне, която обхваща смислово и емоционално 3 и 5. Пред вид 
асоциативната бедност на позиции 2, 3 и 5 се оформят двата полюса на политическия спектър в позиция 
1 за ляво и позиции 6 и 7 за дясно. Т.е. 7 степенната скала за политическо самоопределяне може да 
изглежда по следния начин: 
 

1 2 3 4 5 6 7 
ляво Х -------------център---------------- ------дясно-------- 
 
Така скалата добива 3 степенно измерение. 
 

Резултатите са приложими за структуриране на политическото говорене, включително 
формулиране на послания с цел постигане на ефективна комуникация с целевите групи за политическите 
партии, както и за провеждането на емпирични изследвания, използващи за индикатол политическото 
самоопределяне. 
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Резюме: В съвременния променящ се свят и особено с навлизането на новите технологии и развитието на 
средствата за масова комуникация става възможна глобализацията на процеси и явленията от всички сфери 
на социалния живот. Диалогът между различните култури, за който медиите безспорно имат съществен 
принос, като че ли най-силно се усеща днес в областта на политиката, икономиката и културата, която 
включва и образованието. Днешните средства и форми на комуникация между хората предлагат невероятни 
възможности за преодоляване на границите на традиционните общества. Животът на модерния човек се 
фокусира върху активното търсене и избори за свързване с други хора, от други култури. Страната ни като 
редовен член на Европейския съюз от 2007 г. добави още възможности за обучение на младите българи в 
международни програми у нас и в държавите, членки на Съюза. Взаимното опознаване постепенно 
утвърждава прозрачност на общите дейности и взаимното доверие в междукултурния диалог. В доклада се 
дискутира и значението на съвременните медии в междукултурната комуникация за развиване на 
толерантно отношение и формиране на плуралистични възприятия за другите етнически, религиозни и 
културни общности. 
 
Abstract: In today's changing world and especially with the advent of new technologies and the development of mass 
media the globalization of processes and phenomena in all spheres of social life become possible. The dialog between 
different cultures in which mass media have their serious contributions, seems most strongly felt today in the field of 
politics, economics and culture, including education. Contemporary tools and forms of communication between offer 
tremendous opportunities to overcome the boundaries of traditional societies. The life of modern person is focused 
on active search and choice for connecting with other people from other cultures. Since 2007 when Bulgaria became a 
member of the European Union new opportunities appear for young Bulgarians – for example, to study in international 
university programs in our country, as well as in EU. Mutual knowledge gradually establishes transparency of common 
activities and mutual trust in the process, called “Intercultural Dialogue”. The report discusses also the importance of 
modern mass media in intercultural communication for the development of tolerance and the forming of 
pluralistic perceptions in relation to other ethnic, religious and cultural communities. 

В съвременния променящ се свят и особено с навлизането на новите технологии и развитието на 
средствата за масова комуникация става възможна глобализацията на процеси и явленията от всички 
сфери на социалния живот. От всичко това произтича и ново търсене, развитие и метаморфоза на 
начините за взаимодействие на междуличностно, междугрупово и междукултурно равнище. 
Съвременните средства и форми на комуникация между хората премахват традиционните граници на 
обществата, концентрирани върху националните интереси, проблеми и ценности. Животът на модерния 
човек се фокусира върху активното търсене и избори за свързване с други хора, от други култури. В 
резултат на глобализацията, наред с безспорните положителни промени като подобряване условията на 
живот, нарасналите образователни възможности, гъвкави алтернативи за географска и културна 
мобилност, на които сме свидетели, остават и много нерешени проблеми и източници на напрежение на 
глобално равнище. 

Фактът, че днес живеем заедно в „глобалното село” – метафора на Маршъл Маклуън от 60-те 
години на 20 век, с която се подчертава “нарастващата свързаност на хората по света благодарение на 
електронните медии” (Фидлър, 2005: 120), не предполага автоматично, че антагонизмите в 
междукултурен аспект са преодолени. 

Традиционното схващане за реалността, в която живеем, е свързано с осъзнаването, че хората се 
раждат и развиват в общества, силно повлияни от собствената си култура. Разбирането и приемането на 
културно специфичните различия е и пътят за преодоляване на противопоставянето между 
цивилизациите в дименсиите „ние” и „те”, „свои” и „чужди”. Понятието „култура” е едно от 
универсалните понятия, с които се описва принадлежността на хората към различни общности, тяхната 
свързаност с другите, процесът на конструиране на тяхната идентичност, изразена в пол, възраст, раса, 
етнос, религия, както и „себеусещането им за тъждественост” (Ериксън, 1996) и ценност. 

 „Класическото” философско разбиране за това, че националните култури всъщност 
представляват ригидни феномени, е парадигмата на Хердер, развита от него в края на 18 и началото на 19 
век. В своята метафора за „затвореност на културата”, Хердер рефлектира и върху три нейни основни 
съставни елемента: 
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1. Етническият фундамент означава, че културата е атрибут на един народ, етнос. 
2. Отличителността от други култури предполага, че всяка култура се различава от другите по 

специфични признаци. Тези различия твърде често са непреодолими и са източник на конфликти 
и противоречия. 

3. Социалната хомогенност изразява потенциала на културата и нейните продукти, които пораждат 
социален консенсус в общността на макро и микро равнище. (Welsch, 1992 по Scholten, 2003). 
Така, разбираният от Хердер модел на културите, изключва възможността и необходимостта от 

взаимно обогатяване и взаимодействие между различните култури, чертаейки една неизбежност и 
предопределеност на сблъсъка между тях. 

Друг широко разпространен концепт за културата, популяризиран в редица проекти и 
инициативи на ЮНЕСКО в областта на междукултурното учене, я описва като „айсберг” (Scholten, 
2003). Метафората за „айсберга” препраща към разбирането, че наред с видимия слой от елементи като 
език, традиции и обичаи, постижения в изкуството, архитектурата и спорта, съществува и един невидим, 
имплицитен набор от елементи като идеология, ценности, правила, морални и религиозни норми, който 
оказва много съществено влияние върху индивидуалното поведение на представителите на отделната 
култура. По този начин се регулират и взаимодействията, и социалният живот в дадена общност. В 
контекста на тази метафора, диалогът между културите е възможен и желан, и предполага задълбочени 
познания и интерес към елементите от тези два пласта – експлицитен и имплцитен. 

Третата метафора, „софтуер на ума” на Хофстеде, е социалнопсихологичният подход за 
разбиране на националните култури. В контекста на тази метафора е заложено разбирането, че 
„културата е нещото, което разграничава хората от една страна от тези от друга” (Хофстеде, Пидърсън и 
Хофстеде, 2003:4). Тя е един вид колективно ментално програмиране, чрез което се отличават и 
обособяват човешките общности (Хофстеде, 2003). Националните култури имат дълбоки основания в 
историята, настоящето и визиите за бъдещето на обществата, народите и етническите групи. Културата 
започва да се „преподава” от деня на нашето раждане като медиатори в този процес са всички 
социализиращи фактори на микро и макро равнище – семейство, приятелски и референтни групи, 
образователни институции, трудови организации, средства за масова комуникация и др. Културно 
специфичният ни „софтуер” управлява цялостното ни възприятие за света и всичко, което ни заобикаля, 
нашите нагласи, ценности, убеждения, поведения в различни ситуации, включително при срещи с 
представители на други култури. 

Ценното в модела на Хофстеде е това, че от края на 70-те и началото на 80-те години на 20-ти 
век до днес този модел непрекъснато е подлаган на емпирична верификация. На базата на многобройни 
изследвания, проведени в над 80 страни по света и в резултат на агрегираните данни, изследователят 
идентифицира пет измерения от нагласи и ценностни ориентации, по които отделните култури в 
съвременния глобален свят се различават една от друга. Това са следните измерения с техните проекции: 
„1) идентичност – колективизъм срещу индивидуализъм; 2) йерархия – голяма срещу малка властова 
дистанция; 3) психологически пол – мъжественост срещу женственост; 4) истина – силно срещу слабо 
избягване на несигурността; 5) добродетел – дългосрочна срещу краткосрочна ориентация (Хофстеде, 
2003:108)” . 
В рамките на концепта на Хофстеде, диалог между културите може да бъде постигнат чрез повишаване 
на междукултурната компетентност, както на равнище директно междуличностно общуване, така и на 
равнище индиректна, медийна комуникация. Средствата за масова комуникация (СМК) могат да имат 
силно положително социализиращо въздействие, включително и за постигането на взаимно 
разбирателство и диалогичност между културите, ако улесняват създаването и утвърждаването на 
ценностни модели на отвореност, толерантност и непредразсъдъчност към различията. 

Масмедиите притежават потенциал да влияят върху възприятията на сегменти от читателската, 
зрителската и радио аудиторията по специфичен, често индиректен, а понякога и социално неприемлив 
начин. Механизмите на въздействие на медиите и способността им да управляват впечатленията на 
техните ползватели за това, което се случва в социалната реалност на локално, регионално и глобално 
равнище произтичат от спецификата им. Тя включва технологични, интер- и интрасубективни 
възможности на СМК да селектират и филтрират, да акцентират и интерпретират съдържанието на 
информацията. 

От голямо значение е, в какви насоки конкретно може да се търси и подобрява улесняващата 
роля на медиите, особено новинарските, в междулултурния диалог. Междудисциплираните 
изследванията под рубриките „Медии и диалог между културите, „Толерантност на медиите към 
различията”. „Медийно отразяване на проблемите на малцинствата (етнически, религиозни, езикови, 
социални, културни) и имиграцията” имат дълга традиция, както в европейската (англосаксонската), така 
и в българската академична практика. Обзорният преглед на част от тези изследвания дава възможност 
да се откроят няколко направления, в които следва да се оптимизира функцията на медиите като 
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улеснители в процеса на постигане на диалогичност и взаимна толерантност между различни култури и 
културни общности: 

1. Избягване на некоректното и манипулативно насочване и акцентиране в медийните 
материали на информацията по теми, свързани с различни етнически, религиозни, езикови и 
културни групи. 

Медиите не могат да отразяват действителността в чист вид, а „произвеждат” вторична реалност 
в кондензирани образи и символи (Schulz, 1979). В този смисъл, би било адекватно в медийните и 
особено в новинарските материали да не се допуска тенденциозно акцентиране и необосновано 
подчертаване на етническата и религиозната принадлежност, расата, цвета на кожата, социалния статус, 
сексуалната ориентация на субектите, освен, ако за тази информация има специална причина и е от 
изключителна важност за новинарското събитие. 

2. Тясно свързана с първата насока е необходимостта от недопускане на генерализации, 
негативно категоризиране и стереотипизиране на представители на различни култури като обект 
на отразяване от страна на новинарските медии. 
Както на равнище директна, така и на равнище медийна комуникация, често процесът на възприемане на 
хората, събитията и ситуациите от социалната реалност се съпътства от процесите на категоризация и 
стереотипизиране. Вместо хората да се разглеждат като уникални индивиди, за улеснение, те се приемат 
като „елементи” от определена позната вече категория хора, например местни/чужденци (имигранти), 
бели/черни, християни/мюсюлмани, българи/роми и т.н (Московичи, 2006). Известен 
социалнопсихологичен факт е, че включването на индивиди или групи в подобни категории влияе върху 
нашите оценки за тези хора или групи, или по-точно казано, деформира тези оценки. Изкривените 
възприятия за други културно специфични групи (етнически, религиозни, социални), както и не доброто 
им познаване, водят до прибързани и често погрешни възприятия тях като осъждане, неблагоприятно 
отношение и поведение. Например, след 11 септември 2001 г. не без участието на медиите, бе наложен 
съвкупен символен образ на терориста, в които централно място „заеха” атрибути от етнически и 
религиозен характер. И до днес, десет години след Американската трагедия, негативните стереотипи 
като „тероризмът е тъждествен и производен на Исляма”, както и категоризирането на някои ислямски 
страни като „ос на злото”, не могат да бъдат заличени. Подобни обобщени образи за други култури, 
актуализирани в публичното пространство от медиите, не само не допринасят за постигане на 
диалогичност и реципрочна толерантност в отношенията между различни общности, а напротив издигат 
стени от неразбиране и са потенциален източник на нов още по-дълбок междукултурен антагонизъм. 
Такъв беше и случаят с публикуваните и препечатани в датската преса карикатури на пророка Мохамед, 
които предизвикаха вълна от протести в Ислямския свят (в. Новинар, 26.02.2008). 

4. Постигането на баланс в отразяване на постиженията и проблемите на различни 
културни общности, а не маргинализирането им в медийното пространство с цел търсене на 
сензации, е също важен аспект от разбирането за ролята на медиите като фасилитатори в 
междукултурния диалог. 

Темата за измеренията на културното многообразие, за възможностите за взаимно опознаване и 
приемане на различни културни общности, като че ли остава периферна особено за новинарските медии 
у нас (Стоицова, Мизова, 2008). Постиженията и проблемите на различни етнически, религиозни и 
социални групи – хора с различна сексуална ориентация, хора със специфични физически и ментални 
увреждания, или не се отразяват за продължителни периоди от време в новинарските емисии, или се 
представят на последните страници на печатните издания и в края на новинарските блокове. Нерядко, 
верни на максимата „Добри новини са лошите новини”, медиите проявяват тенденцията да тематизират 
проблемите на малцинствата и различните културни общности, представяйки ги подчертано негативно 
и/или сензационно. Както у нас, така и някои западноевропейски изследователи схващат ролята на 
медиите в междукултурния диалог, които подчертават, че в така наречените мултикултурни общества 
като тези в Германия, Великобритания, Холандия, Швеция, Дания и др., в медийното пространство 
проблемите за миграцията и имиграцията не рядко се тематизират като тясно свързани с проблемите за 
престъпността в тези общества (Butterwegge, 2007; Hess-Lüttich, 2003). 
Разбира се, не трябва да пропускаме и успехите на българските медии в стремежа им за утвърждаване на 
активна и толерантна позиция в междукултурния диалог у нас. Добра практика в това отношение 
например, е учредената на името на Димитър Пешев наградата за верска и етническа толерантност, която 
се връчва всяка година на журналисти от печатните медии за приноса и усилията им в тази област. 

Според нас, междукултурният диалог, който е и междуцивилизационен диалог, е нещо повече от 
добри пожелания и апели за приемане на многообразието в света, в който живеем. Процесът на тази 
диалогичност изисква себерефлексия, обща воля, култура на поведение и личен опит, за да разбираме и 
приемаме различията. И не само това, необходими са постоянство и колективни усилия, в които ролята 
на политическите субекти, образователните институции, медиите и гражданското общество е от 
първостепенно значение. 
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И накрая, вместо заключение, нека дадем пример за натрупване на опит в междукултурен план с една 
магистърска програма на Нов български по Международна комуникация (Master of International 
Communication – MIC). Програмата се осъществява в Консорциум от 5 Европейски университета в 
България, Нидерландия, Обединеното Кралство, Италия и Латвия. В нея студентите не само учат в 
различни държави във всеки от трите семестри, но и самите студентски групи са интернационални. 
Опитът, който споделят с преподавателите завършилите вече студенти, е наистина уникален по 
отношение на междуетническото разбиране и толерантност. Съвместните учебни университетски 
програми са един от механизмите за повишаване на комуникативната компетентност у младите хора в 
междукултурния диалог. 
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Резюме: Целта на настоящата работа е да оцени влиянието на мотивационната конгруентност на 
експлицитните и имплицитните мотиви върху субективното благополучие на представители на 
мнозинството и турското малцинство в България. Извадката включва 209 лица на възраст от 19 до 70 г. от 
мнозинството (N=130) и турското малцинство (N=96) в България. При представителите на турското 
малцинство се прилага модел за психично благополучие, който се използва при имигранти и е верифициран в 
други изследвания. Резултатите представят, че единствено експлицитните мотиви оказват влияние върху 
субективното благополучие и на двете групи. 

 
Abstract: This study aims at assessing congruence of implicit and explicit domains of motivation and its interactions with 
acculturation orientations as predictive factors of psychological well-being of minority and mainstream adults in 
Bulgaria. Participants were Turkish-Bulgarian (N=113) and Bulgarian (N=96) adults aged 19 to 70. We applied a 
previously tested model of immigrants’ well-being to a group of Turkish-Bulgarians, constituting the largest minority in 
terms of size and prominence with a separate language, religion, culture and historical traditions in the country after the 
Bulgarian Christian majority. According to the results, explicit motivation affects well-being of both minority and 
majority groups. 

Мотивите представляват универсалното ядро на човешката душа [17]. Изследванията в областта 
предоставят съществени доказателства, че мотивацията е изградена от две независими системи, които се 
усвояват в различни онтогенетични периоди и които са свързани с различни форми на поведение [13]. 
Системата на имплицитните мотиви се формира през ранното детство чрез процесите на социализация. 
Имплицитните мотиви представляват високо генерализирани предпочитания, които произтичат от 
емоционалните преживявания на индивида с обкръжението. Обратно, системата на експлицитните 
мотиви се придобива по време на развитието на когнитивните структури и се опосредства от речта [17]. 
Експлицитните мотиви се изразяват чрез ценностите, целите и очакванията, които са нормативно 
определени от културата [14]. 

Различията в развитието на двете мотивационни системи предпоставят измерването им да се 
осъществява с помощта на отделни методи. Имплицитните мотиви са латентни структури, при които 
липсват символни репрезентации и които определят спонтанното поведние на личността за дълъг период 
от време [13]. Следователно те са несъзнавани, развиват се в ранното детство преди усвояването на речта 
и най-добре могат да се оценят чрез проективни методи, които се базират на фантазиите [17]. Проективен 
тест, който се основава на Тематичния аперцептивен тест, разработен от Х. Мърей е сред най-често 
използваните методи да измерване на имплицитните мотиви [напр. 11, 18]. Експлицитните мотиви се 
проявяват през ранното юношество и предполагат когнитивен избор на поведението. Съответно, 
есплицитните мотиви могат да се установят чрез директни самооценъчни въпросници, защото са волево 
достъпни до съзнанието [13]. 

През последните години се извежда ролята на индивидуалните мотиви, цели и стремежи за 
субективното благополучие [напр. 8, 12]. Установено е, че личността е по-щастлива, ако постига или има 
напредък при осъществяване на важните за нея цели и стремежи [7]. Все пак, не бива да се забравя, че не 
всички цели имат еднакво влияние върху субективното благополучие [5]. Личността преживява 
благополучие предимно при реализиране на цели, които удовлетворяват вътрешни потребности като 
компетентност, афилиация и автономност. Докато преследването на външни потребности и цели (като 
напр. власт или цели свързани с постигане на висок статус) може да снижи субективното благополучие 
[15]. По-новите изследвания представят, че само преследването на лични цели, които са конгруентни с 
имплицитните мотиви има роля за повишаване на субективното благополучие [4, 9]. 

По отношение на перспективата за етническите малцинства и имигрантския контекст, системата 
на мотивите е свързана със способността да се генерират и постигат цели, които повишават капацитета за 
адаптация към динамичните социо-културни условия, критичните жизнени събития и задачите, свързани 
с определени етапи в живота. Още повече, че значими фактори, които се пренебрегват в литературата 
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като конгруентността на експлицитните и инплицитните мотивите се оказват важни предиктори на 
субективното благополучие. 

Имплицитните и експлицитни мотиви имат значими връзки и с акултурационните ориентации, 
поради което ще ги включим в настоящата работа. Използва се широко прилаган акултурационен модел, 
който подчертава различните стратегии и взаимоотношенията на идентификация при мнозинството и 
малцинствените или имигрантските общности, които допринасят за успешната им адаптация [2]. 
Моделът разграничава условията от ориентациите в процеса на акултурация [3]. Акултурационните 
ориентации предполагат поддържане на етническа културна ориентация или приемане на културата на 
мнозинството като и двете ориентации имат своите позитивни или негативни последствия. Резултатът от 
акултурацията се разглежда в термините на дистрес и стратегии за справяне, емоционално благополучие 
и жизнена удовлетвореност. 

 
Фиг. 1. Модел за изследване на връзките между акултурация и благополучие 

Изхождайки от посочените взаимоотношения между имплицитни и експлицитни мотиви и 
благополучие от една страна, а от друга – между акултурация и благополучие се изгражда моделът на 
настоящото изследване (Фиг. 1). Акултурационните условия се разглеждат чрез изявата на имплицитните 
и експлицитните мотиви, както и връзката между тях. В нашия случай ще се проследи потребността от 
афилиация и нейната външна изява чрез декларираното поведение както при мнозинството, така и при 
малцинството. Като малцинствена група са избрани българските граждани от турски произход, които 
според данните на националната статистика са втората по-големина етническа общност в България и 
представляват близо 10% от населението на страната. Турско малцинство преживява през 80-те 
асимилационен натиск чрез кампания за промяна на имената и забрана за изява на културната 
идентичност. След промените в България тази общност възстановява своята етническа и културна 
идентичност, но въпреки това социално-икономическата ситуация в регионите, които компактно са 
населявани от представителите на малцинството не е подобрена. 

Основният фокус на изследването е върху изхода от процеса на акултурация, оценен чрез 
психичното благополучие на представителите на малцинството и мнозинството. В модела се залага 
акултурационните ориентации, свързани с приемане на културата на мнозинството или следване на 
етническата културна ориентация да опосредстват връзките между благополучие и мотиви. Резултатът от 
процеса на акултурация при малцинството се проследя и чрез социокултурната компетентност както в 
собствената култура (социални контакти, празници и др.), така и в културата на мнозинството. 
Изследванията в имигрантски контекст установяват, че малцинствата или имигрантските общности не е 
необходимо да изоставят своя етнически или културен произход и че бикултурната идентификация е по-
добра, отколкото монокултураната [3]. 

 
Цел, задачи и хипотези на изследването 
Целта на настоящата работа е да оцени влиянието на мотивационната конгруентност и 

акултурацията за субективното благополучие на представителите на мнозинството и турското 
малцинство в България. 

Задачите на изследването предполагат: 
1. Проследяване ролята на конгруентността между експлицитните и имплицитните мотиви за 

субективното благополучие на представителите на мнозинството и малцинството в България. 
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Психично 
благополучие 
 
Социо-културна 
компетентност в 
етническата общност 
 
Социо-културна 
компетентност в 
групата на 
мнозинството 
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2. Изследване на взаимоотношенията между двете системи на мотивацията и акултурационната 
ориентация като предикативни фактори за субективното благополучие на турското малцинство. 

 
Хипотези на изследването 
Очакваме, че конгруентността между експлицитните и имплицитните мотиви ще съдейства за 

субективното благополучие и на двете изследвани групи. В същото време предполагаме, че 
акултурацията ще повлияе върху връзката на мотивационната конгруентност и благополучието в 
малцинствената група. 

 
Методика на изследването 
Извадката включва 209 лица на възраст от 19 до 70 г., представители на мнозинството (N=96) и 

турското малцинство (N=113) в България. Относно характеристиките на лицата в двете групи може да се 
посочи, че средната възраст на българската група (M=40,6) е с няколко години по-висока от тази на 
турската група (M=36,6). Налице е значима диспропорция в половата принадлежност на лицата от двете 
групи (χ²(1,N=209)= 17.93; p<.001). В българската извадка преобладават жените (71%), а в турската – 
мъжете (58%). 

 
Инструментариумът на изследването включва: 
1) Картинен тест (The Picture Story Exercise, PSE), адаптиран въз основа на Тематичния 

аперцептивен тест, който представя различни социални ситуации. Пробите, които са включени за оценка 
на имплицитните афилиационни мотиви са често използвани в изследванията и са известни като: 
„Капитан на кораб”, „Двойка на реката” и „Артисти на трапеца”. Инструкцията задава описание за 
кратък текст въз основа на предложената картина, която отразява случващото се на героите, техните 
емоции и развитието на ситуацията в бъдеще. 

2) Психично благополучие – оценява се както афективния, така и когнитивния компонент на 
субективното усещане за благополучие [6]. Жизнената удовлетвореност е оценена чрез скала от пет 
твърдения, по отношение на които се изразява съгласие с помощта на 7-степенна скала от „напълно 
несъгласен” до „напълно съгласен” (SWLS). Позитивният и негативен афект се измерват с помощта на 
скала, съдържаща 20 айтема, които описват позитивно и негативно емоционално състояние (PANAS) 
[15]. 

3) Мотивационни диспозиции на личността – форма за оценка на експлицитните мотиви с 
помощта на 16 айтема, които покриват области като постижения, афилиация, агресия и автономност (The 
Personality Research Form)[10]. В настоящото изследване се използват айтемите, покриащи есплицитиния 
мотив за афилиация. 

4) Скала за акултурационна ориентация, която включва два набора от по шест айтема, 
адресирани към различни области на публичния (език, новини и социални контакти) и частния (деца, 
културни навици, празници) живот (Scale on Acculturation Orientations) [1, 2]. 

 
Резултати и обсъждане 
 
Проследени бяха взаимоотношенията между мотивите за афилиация и субективното благополучие 

при двете изследвани групи чрез поредица от междугрупови анализи. Резултатите представят, че и за 
двете групи единствено експлицитната изява на мотива за афилиация влияе върху благополучието (Фиг. 
2). Имплицитните мотиви, както и връзките между двете мотивационни системи не представят значими 
асоциации с благополучието. 

 
Чрез анализ на няколко стъпки беше проверена връзката между мотивационна конгруентност, 

акултурационни ориентации и субективно благополучие при турското малцинство (Фиг. 3). Моделът 
показва, че връзката между имплицитните и експлицитните мотиви на афилиация значимо 
взаимодейства с акултурационните ориентации на турската етническа група. По-конкретно, следването 
на модели, поддържащи турската култура са значимо свързани с акултурационните ориентации, които в 
последствие се очаква да влияят на благополучието. В нашия случай е налице слаба връзка, която не е 
статистически значима, вероятно поради по-малкия брой лица в извадката (Поради липсата на 
достатъчен брой думи в прективния тест част от изследваните лица са изключени от анализа). 
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Фиг. 2. Взаимоотношения между мотиви, мотивационна конгруентност 

и субективно благополучие 
 

 
Фиг. 3. Взаимоотношения между мотиви, акултурация и субективно благополучие при 

представители на турското малцинство в България 

Проследени бяха и взаимоотношенията между конгруентността на мотивите и акултурационните 
ориентации при групата на турското малцинство. Оказва се, че мотивационната конгруентност води до 
по-силно поддържане на турска културна идентичност и по-ясно възприемане на българската култура. 
Тези резултати са близки до получените при имигранти, при които успешната адаптация на етническите 
малцинства в новата култура се свърза по-често с бикултурна, отколкото монокултурна идентификация 
[3]. Представените резултати са съвместими с изследвания, които проследяват турските имигрантски 
групи в Холандия, при които мотивационната конгруентност е важен предиктор на благополучието и 
статуса на постигната идентичност [напр.1]. 

Въз основа на получените предварителни резултати от този етап на изследването можем да 
обобщим, че екплицитните мотиви имат влияние върху благополучието както на представителите на 
мнозинството, така и на малцинството в България. Връзките между мотиви, акултурация и благополучие 
при турското малцинство са комплексни. Поддържането на турска културна идентичност в съчетание със 
следване на културата на мнозинството опосредства връзката между конгруентността на мотивите и 
субективното благополучие. 

Изложените резултати не могат да се генерализират, от една страна, поради малкия брой 
участници, което предполага продължаване на изследванията в тази насока чрез увеличаване на 
извадката. От друга страна, необходимо е по-детайлното проучване на влиянието и на други фактори от 
културния контекст и различните условия в процеса на акултурация на малцинствата. 

Имплицитна 
афилиация 

Експлицитна 
афилиация 

Връзка между 
експлицитна и 
имплицитна 
афилиация 

Субективно 
благополучие 

Model fit χ² (11, N = 209) = 8.79; p = .641; 
RMSEA = .000 and CFI = 1.000. 
* p < .05 
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между експлицитна 
и имплицитна 
афилиация 

Субективно 
благополучие 

Model fit: χ²(7, N = 113) = 4.36, p = .737, 
RMSEA = .000 and CFI = 1.000. 
* p < .05. ** p < .01. •p = .082 
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ТЕРОРИЗМЪТ, ОТРАЗЕН В ПРЕСАТА КАТО ФОРМА НА НЕГАТИВНА 

КОМУНИКАТИВНА СТРАТЕГИЯ 
 

МИЛЕНА ФРЕНКЕВА 
докторант в Секция „Социална, трудова и организационна психология” в ИИНЧ-БАН 

 

Резюме: Съвременният тероризъм не може да съществува без медиите (в частност пресата) , които го 
отразяват. Медийното му отразяване разширява мащаба на терористичната дейност и я превръща в 
достояние на всеки човек, който я е видял, чул или прочел. Пресата като част от СМК е важно звено от 
комуникативната стратегия на терористите. Медийно-отразеният тероризъм може да бъде разглеждан 
като акт на негативна комуникация, чрез който се цели получаване на публично признание за определена 
кауза. 
 
Abstract: The modern terrorism can not exist without the mass media (particularly the press), which broadcasts it. The 
media coverage of terrorism expands the scale of terrorist activity and makes it available to everyone who has seen, heard 
or read about it. The press as part of mass media is an important link in the communicative strategy of the terrorists. The 
terrorism reflected in the mass media can be seen as an act of negative communication, which seeks to obtain public 
recognition for a certain cause. 

Въведение 

Медийно-отразеният тероризъм може да бъде разглеждан като акт на негативна комуникация, 
чрез който се цели получаване на публично признание за определена кауза. Веригата на комуникация 
между терористите и гражданите включва следните съставни елементи: терористи – масмедии – 
аудитория, като успехът на терористичната атака е свързан с внушаването на страх в аудиторията. 
Масмедиите са опосредстващото звено между терористите с техните каузи и гражданите, желаещи да 
живеят в демократично общество със защитени лични права. За терористите от значение е по-скоро 
медийното послание, чрез което търсят популярност за своята кауза и всяване на ужас, отколкото броя на 
конкретните жертви. Медиите, от своя страна участват в популяризирането на терористичните каузи чрез 
отразяването им, което може да предизвика сензация сред аудиторията. 

Установено е, че медиите, и по-точно вестниците, влияят върху мненията на читателите дали 
актовете на насилие да се разглеждат като патриотични или терористични прояви. Eлизабет Дан 
анализира тероризма, отразен в американски вестници, в периода юли, 2003 – януари, 2004 г. Контент 
анализът показва, че репортерите използват по-често думи като сили, стратегия и кампания, когато 
описват актове на насилие, проведени от САЩ и неговите съюзници и думи като атакуващи, експлозия, 
поразяване, заплаха и заговор, когато описват насилие, свързано с Ирак и вражески на САЩ сили. 
Изследователката смята, че вестниците влияят на нашето възприемане на актовете на тероризъм и ни 
тласкат да видим събитията по начин, по който определени политически кръгове искат да бъде видян 
(Dunn, 2005). 

Наред с контент анализа, тя провежда и изследване, относно възприемането и припомнянето на 
насилието, отразено в пресата. То включва 85 участника, които трябва да прочетат две версии на една и 
съща статия, отразяващи различни възгледи за едно и също терористично събитие и да опишат своите 
нагласи към насилието като форма на легитимна военна защита или на тероризъм. Според 
изследователката, читателската аудитория, има развита рамка относно тероризма, поради многото 
знания, които са получили за него. От друга страна, читателите развиват стереотипни представи за 
“добрите” и “лошите”, които са ясно разграничени в пресата. Според изследователката, честото излагане 
на статии, свързани с тероризъм, води до промяна в гледните точки в схващането на тероризма като 
форма на насилие или проява на патриотизъм, както и до промяна на политическите нагласи, свързани с 
него. 

Установено е също, че новините, свързани с тероризъм, влияят на езика и дискурса, свързани с 
политиката за внушаване на страх или насърчаването на вземане на определени политически решения, 
както и вярванията и заключенията на аудиторията относно опасността, риска и страха от тероризма 
(Altheide, 2006). В материалите, отразяващи тероризма, се наблюдава преобладаването на думите – страх, 
жертва, тероризъм и насилие – 18 месеца преди и след атаките от 11 септември. Това показва, че 
отразяването на тероризма в пресата се съпътства от нарастване на употребата на апели, предизвикващи 
страх, като и подчертаване на връзката тероризъм – страх и тероризъм – жертва. 
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Метод 

В изследването е използвана методика на Елизабет Дан и колектив (Dunn, et al.,2005), която е 
видоизменена за целите на изследването. Конструирани са два сценария на статии, отразяващи реални 
военни действия между терористичната организация Хизбула и Израел по време на войната между тях в 
периода юни- август, 2006 г. Сценариите са конструирани на базата на контент анализ на статии в 
изследвани от нас български всекидневници. В тях са включени най-често срещащите се думи за 
означаване на участниците в конфликта, случващото се терористично насилие, думите, с които се 
обозначават жертвите. Към тях е конструиран въпросник, съдържащ 10 айтеми, които отразяват 
отношението на студентите към насилието, извършено от Израел и Хизбула. 

След прочитане на статиите и попълване на въпросника на студентите се предоставя възможност 
да си припомнят думи от една от статиите, които са прочели като по този начин се проследява 
вероятността за наличие на вече изградена рамка за тероризма, която да влияе върху представата за него. 
Коефициентът за консистентна надеждност на теста по скалата на Кронбах е 0.73. 

В емпиричното изследване е включена извадка от 289 респонденти, от тях 138 мъже и 151 жени 
на възраст от 18 до 25 г. 

 
Резултати и дискусия 
Представяните резултати са част от провеждане на научен експеримент, свързан с предоставяне 

на студенти за прочитане на на една от двете статии, отразяващи бомбардировки, извършени от сили на 
Израел, респективно от сили на Хизбула, се наблюдават интересни закономерности. Тук ще бъдат 
представени резултатите, свързани с част от експеримента, свързана са припомняне на думи след 
прочитането на една от двете статии. 

Думите, които респондентите си припомнят бяха групирани в 7 основни подтеми, които 
символично са означени като: 

1. ”Участници в конфликта” 
2. “Засегнати територии” 
3. ” Жертви на терора” 
4. “Предприети военни действия” 
5. “Тероризъм” 
6 “Медии” 
7. “Тип на военните части” (само за статията, отразяващи бомбардировка на сили на Израел.) 
(Схема № 1). 
Две от подтемите са свързани с потърпевшите от терора – човешки жертви и засегнати 

територии. Това говори за силния негативен ефект на подобни новини върху емоциите на респондентите. 
Три от подтемите са свързани с извършителите на предприетото насилие и включват 

участниците в конфликта (Израел, 
респ. Хизбула), предприетите дей-
ствия и типа на военните действия. 

И на последно място, но не 
и по важност респондентите си 
припомнят политическото насилие с 
терористичен характер и медиите, с 
които е свързано неговото отразя-
ване и популяризиране. 

Тероризмът разглеждан ка-
то действие, при което не само 
някой извършва насилие върху 
жертвата, но и съобщава инфор-
мация, което предава политическо 
послание. Тероризмът включва ак-
тове на насилие, които се извърш-
ват, за да предизвикат ефект върху 
други хора, не върху конкретните 
жертви. 

Първата подтема включва 
припомняне на думи, които се отна-
сят пряко до извършителите на бом-
бардировките – Хизбула и Израел. 
Тук е концентриран най-високия процент на припомняне на думите. 40% от респондентите, прочели 
статията за бомбардировки на Хизбула над израелски мирни цели и 45% от респондентите, прочели 

Най-често припомняни  

Извършители 
на терора 

Жертви на 
терора 

Медии 

Участници в 
конфликта 

Предприети 
действия 

Тип на 
военните части 

Засегнати 
територии 

Човешки 
жертви 

Тероризъм 

 
Схема 1. Основни подтеми на припомняните думи 

в статиите, отразяващи насилието 
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статията за бомбардировки на Израел над Ливан си припомнят извършителите на терористичните 
действия. Тези резултати дават информация за силния негативен характер на подобни новини, както и 
голямата важност, която имат участниците във военните действия за респондентите. Интересно е да се 
отбележи, че се припомнят по-често имената на противниците – Израел и Хизбула, а по-рядко се наричат 
терористи, екстремисти. Това вероятно се дължи на по-обобщения образ, който е създаден в пресата за 
двете страни в конфликта и невъзможността да бъде разгледани като отделни личности, а по-скоро като 
колективна форма на опасност. Това се дължи от друга страна и на по-военизирания тип действие, 
обединяващ характерните черти на войната и продължителни терористични действия. 

Диаграма 5. Припомняни думи в подтема “Жертви на терора” 

 
Втората тема, наречена “Засегнати територии” включва населените места, които са 

бомбардирани, а именно градовете Бейрут и Хайфа. 
Прави впечатление, че много по-често се повтарят имената на двата противника, отколкото 

имената на градовете, където са се случили военните действия. Това вероятно се дължи на ясното 
определяне на двете страни в конфликта и по-периферното споменаване на градовете. Макар и рядко се 
срещат и думи като жилищни сгради, ж.п.гара, обекти и др. 

Третата подтема, наречена “Жертвите на терора” включва припомняне на думи, които се 
свързват с жертвите от бомбардировките, извършеното от Хизбула, респ. Израел (Диаграма № 5). 

Това припомняне е вероятно резултат от идентифицирането на респондентите с жертвите и 
проява на страх, ужас пред случващото се насилие, съчетано с емпатия и съчуствие по отношение на 
жертвите на терора. Тук често се припомнят думи като жертви и ранени, а също мъртви и убити, хора и 
др. 30% от студентите, прочели статията за насилието на Хизбула си припомнят думата жертви. 22 % си 
припомнят думата ранени, 12% думата убити, 10% си припомнят броя на убитите. 

При респондентите, прочели статията за насилието, извършено от Израел 29 % си припомнят 
думата жертви, 32 % думата ранени, 10 % думата убити и 8% си припомнят броя на убитите. Други думи, 
които се срещат по-рядко са хора, цивилни, мъртви др. 4 % от респондентите, прочели статията за 
насилието, извършено от Израел си припомнят думата страх, която липсва в материала. 

При анализа прави впечатление сходните думи, които си припомнят респондентите за 
пострадалите от терора – жертви, ранени, убити, цивилни граждани и др. Припомнянето на жертвите 
подчертава ирационалния характер на терористичните прояви и засилва усещането у респондентите за 
липсата на сигурност в съвременния свят. Жертвите са притегателен център, върху който терористите 
концентрират своята основна пропаганда в медиите. 

Интересно е да се отбележи също, че често се припомнят точния брой на убитите и ранените. 
Вероятно подобна новина оказва влияние върху респондентите, защото съдържа подчертано негативна 
информация, която е свързана с опасност за живота на жертвите. Броят на жертвите носи информация за 
мащаба на негативното събитие и за степента на деструкция, която то предизвиква. По този начин 
подобна информация вероятно подпомага личността при възприемане на негативното събитие и 
определяне степента на неговата заплаха. 

Третата подтема беше наречена “Предприети военни действия”. Тя обхваща набор от 
припомняни думи, с които се означават военните действия, предприети от Хизбула и Израел в 
конфликта. Това може да се види на Диаграма № 6 и № 7. 
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Участниците, които са прочели статията, отразяваща бомбардировка на части на Хизбула над 
мирни граждани си припомнят по-често думи като бомбардировки 40 %, война – 22% (открита война – 
20%) и обстрели – 19%. По-рядко се припомнят думи като бомби (2,5%) и удари (2,5%). 

Участниците, които са прочели статията, отразяваща бомбардировка на части на Израел над 
мирни граждани си припомнят по-често думи като бомбардировки (42%), обстрели (8%) и атаки (5%),), 
операция (2%), и по-рядко думи като война (3%), нападения (2,5%), атентат (2,5%), акт (2,5%), удар 
(2,5%) и др. (Табл.№ 33 и Диаграма № 7). 

Диаграма 6. Припомняни думи за предприетите действия от Хизбула 

 
В хода на проведения анализ беше установено по-голямо разнообразие от припомняни думи, 

описващи действията на Израел. Това се свързва с тенденцията, вече спомената в контент анализа, 
отразяващ войната между Израел и Хизбула, а именно, че действията на Израел са по-широко отразени и 
по-богато илюстрирани в сравнение с действията на Хизбула. 

Диаграма 7. Припомняни думи за предприети действия от Израел 

 
Вижда се, че някои от думите се повтарят при респондентите, независимо от това, коя статия са 

прочели. Така например 40% от респондентите прочели статията за насилието, извършено от Хизбула и 
42% от респондентите, прочели статията за насилието, извършено от Израел си припомнят думата 
бомбардировка. Тя най-ясно определя типа на терористично действие и по този начин служи като 
ориентир за неговото определяне. Това помага за ориентиране на личността в обстановката и за 
определяне на конфликта с малка, средна или голяма степен на опасност. 20% от респондентите, прочели 
статията за насилието, извършено от Хизбула си припомнят дума като обстрели срещу 10% от 
респондентите, прочели статията за насилието, извършено от Израел. Думата “война” си припомнят 22% 
от респондентите, 20% от тях я припомнят като “открита война”. При респондентите, прочели статията 
за насилието, извършено от Израел думата “война” се среща много рядко. Тя липсва и в статията, докато 
в статията за насилието на Хизбула се намира в началото на материала. При респондентите на Израел се 
наблюдава широка гама от припомняни думи включващи, както обстрели, а така също атаки, нападения, 
удари, операция и др. 

При респондентите, прочели статията за насилието, извършено от Израел се обособи още една 
подтема от думи, която включва типа на войските, извършващи военните действия. 24% от студентите, 
прочели статията за насилието извършено от Израел си припомнят думата ВВС, срещат се и други думи, 
предимно прилагателни, които определят вида на израелските войски, например военноморски, 
сухопътна и др. 
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Предпоследната подтема включва набор от припомняни думи, които са свързани с тероризма 
като форма на организирано масово насилие. Тук също се получиха сходни резултати за респондентите 
прочели статията, отразяваща действията на Израел, респективно респондентите, прочели статията, 
отразяваща действията на Хизбула. Като тенденцията е по-силно проявена за респондентите, прочели 
статия, отразяваща бомбардировките на Израел, в сравнение с тези, прочели статията за насилието, 
извършено от Хизбула. 17% от респондентите, прочели статията за насилието, извършено от Хизбула и 
20% от респондентите, прочели за насилието, извършено от Израел си припомнят думата тероризъм 
(Диаграма № 8). 2% от респондентите, прочели статията за насилието, извършено от Хизбула и 7% от 
респондентите, прочели за насилието, извършено от Израел си припомнят думата насилие. 2% от 
студентите, прочели статията за насилието на Хизбула и 8% от студентите, прочели статията за 
насилието на Израел си припомнят думата терорист. 

Диаграма 8. Припомняни думи в подтема “Тероризъм” 

 
16% от респондентите си припомнят думата тероризъм или насилие при четене на статията, 

отразяваща насилието, извършено от Хизбула, 20% от респондентите си припомнят думата тероризъм 
или насилие, когато се отнася за действията на Израел. 

Диаграма 9. Припомняни думи в подтема “Медии” 

 
Последната подтема “Медии” включва припомняни думи, свързани със СМК. 

7% от респондентите, прочели статията за насилието, извършено от Хизбула или Израел си припомнят 
думата медии, а 2% от респондентите, прочели статията за насилието, извършено от Израел – думата 
информация (Диаграма № 9). 
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Едновременото припомняне на думите тероризъм и медии се среща рядко, но съществува като 
тенденция, макар и слабо проявена. Липсата на припомняне на думи като статия, вестник, преса и т.н. 
вероятно се дължи на факта, че медиите се възприемат като по-обобщен образ и не се разграничават на 
отделни видове, както и на по-слабото влияние на традиционната преса като източник на информация за 
младите хора. 

Анализът на резултатите показват, че най-често се запомнят участниците в конфликта, 
предприетите военни действия, както и жертвите и техния брой, запомня се окачествяването на самото 
действие като вид насилие, а именно тероризъм, и в много по-малка степен се запазва усещането, че това 
се случва с участието на медиите. 

Интересен е също и факта, че сред припомняните думи от респондентите рядко се срещат 
такива, които липсват в двете статии, но се свързват от респондентите с насилието, за което са чели в 
една от двете статии. Макар, че тяхната поява не е статистически значима, тя отразява възможни 
тенденции, които могат да се проверят при бъдещи изследвания. Подобни припомняни думи са страх, 
насилие, терор, информация и др. Липсата на статистическа значимост на подобни думи, които се 
откриват в изследването на Дан и колеги, може да се дължи от една страна на факта, че студентите не се 
интересуват в детайли от новините, отразяващи терористични действия и прояви, поради техния силен 
негативен характер или проявяват защитно поведение като не се чувстват пряко заплашени от пряка 
терористична заплаха. От друга страна причината може да е свързана и с наличието на богата медийна 
информация за конфликта между Израел и Хизбула, която претоварва паметта на респондентите и това 
ги възпрепятства при припомнянето на думи, които не са поместени в статиите. Друга възможна 
интерпретация на тези резултати е свързана с участието на пресата във формирането на конкретен 
медиен образ на участниците в конфликта, който има по-силно влияние върху респондентите от 
обобщения медиен образ на личността за тероризма изобщо. 

 
Заключение 
Анализът на резултатите за припомнянето на думи от статии, отразяващи насилието извършено 

от Израел и Хизбула показват, че най-често се запомнят участниците в конфликта, предприетите военни 
действия, вида и броя на жертвите, запомня се типа на самото действие като вид насилие, а именно 
тероризъм, и в много малка степен се запазва усещането, че това се случва с участието на медиите. Това 
потвърждава ролята на медиите и по-конкретно на пресата за формиране на “медийното лице” на 
тероризма. Всъщност и 7-те подтеми на припомняни думи са смислово свързвани с трите основни части 
в медийното послание, отразяващо терористична новина, именно: терористите, жертвите на терора и 
медиите. На първо място, това са терористите, които търсят публичност, известност и популярност чрез 
СМК. С тях са свързани 3 от подтемите на припомняните думи, а именно: ”участници в конфликта”, 
“предприети военни действия” и “тип на военните части”. Това говори за силата на емоционалното 
въздействие, което оказват подобни негативни новини върху аудиторията. 

На второ място респондентите си припомнят жертвите на терора, което е свързано с постигане 
на основната цел на посланието на терористите: всяване на ужас и страх в аудиторията и засилване на 
чувството за несигурност и тревожност. 

На трето място студентите си припомнят понятието тероризъм и медиите, които го отразяват. 
Това показва, че за студентите медиите участват в изграждането на една или друга смислова рамка за 
тероризма и активират определени убеждения, емоционални състояния и нагласи за него. 

Експресивността и яркостта на посланието на терористичните актове и прояви, в които те казват 
нещо ги превръща в гореща новина, която се запомня лесно. Информацията за случващото се реално 
насилие предизвиква силен емоционален ефект върху аудиторията и я кара да активира много схеми, 
ценности и нагласи, за да се справи с неравновесието между сигурност и несигурност. Комуникативния 
акт на терористичната проява води до ерозиране на базовата потребност от сигурност, която внезапно се 
оказва незащитена в състояние на случващо се терористично събитие. 
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СОЦИАЛНО-ПСИХОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
НА КИБЕР-ПРЕСЛЕДВАНЕТО (CYBERSTALKING) 

ИРИНА ЯНЕВА-ДАМЯНОВА 
гл. асистент, Институт по психология – МВР 

 

Резюме: В доклада се разглежда един нов проблем: кибертормоза (cyberbullying) или киберпреследването 
(cyberstalking), който засега няма широк социален отзвук, няма и конкретно законово регламентиране, но по 
същество представлява едно посегателство против личността. С възникването и разпространението на 
социалните мрежи, съвременният потребител има възможността да се превърне сам в своя собствена 
„медия” и тъй като една от основните характеристики на интернет е публичността, същият този 
потребител може да се окаже обект на нежелано внимание. По-напредналите с технологиите преследвачи 
предпочитат да оперират със специални софтуерни продукти, които им позволяват достъп до собствения 
компютър на жертвата и по този начин следят всяка нейна стъпка – посетени страници, проведен чат-
разговор, изпратени съобщения и достигат до всички лични данни . Веднъж попаднала в ръцете на 
неподходящия човек, такава информация му помага не само да следи всяка стъпка на набелязания обект, но и 
да обсеби личния му живот и да контролира социалните му контакти. 

 

Abstract: The (official) record examines a new problem: cyberbullying or cyberstalking which finds not a wide social 
response yet. It also has no specific legal regulation but essentially constitutes violation against the personality. With the 
emergence and spread of the social networks, the modern user has the opportunity to become a “media” of its own and as 
far as one of the primary characteristics of the Internet is publicity, the same user may turn out to be an object of 
undesired attention. The persecutors that are more technologically advanced prefer to operate with particular software 
products which allows them to have access to the victim’s PC and to follow each and every step of the victim – visited 
pages, chat conversations made, sent messages and access to all the personal data. Once accessed by an inappropriate 
person that information helps him not just to follow each step of the marked object but also to take possession of its 
personal life and to control victim’s social contacts. 

 
През последните 15 години се наблюдават промени в начина, по който общуваме, които бяха 

немислими преди. Разцветът на използваните информационни и комуникационни технологии създава 
съвсем нова среда, в която могат да се развиват личните взаимоотношения. Тези промени драстично са 
модифицирали начина, по който възрастните общуват един с друг, но промяната е дори още по-голяма 
сред младите хора, които растат във време на господстващи информационни и комуникационни 
технологии. 

С възникването и разпространението на социалните мрежи, съвременният потребител има 
възможността да се превърне в своя собствена „медия” – публикува мнения, споделя преживявания, 
мисли, пише блогове, членува в различни виртуални общности и т.н. И тъй като една от основните 
характеристики на интернет е публичността, същият този потребител може да се окаже обект на 
нежелано внимание. 

За съжаление обаче интернет-пространството е и примамлива среда за престъпления, злоупотреби, 
измами и един нетолкова обсъждан, но реално опасен проблем: кибертормозa (cyberbullying) или 
киберпреследването (cyberstalking). Този феномен няма широк социален отзвук, няма и конкретно 
законово регламентиране, но по същество представлява едно завършено посегателство против личността 
и би трябвало да му се обърне внимание [15]. Едва през 2000 г. в Норвегия се появява първата научна 
публикация за кибертормоза чрез мобилни телефони. 

Smith & co [10] определят кибертормоза като умишлено агресивно действие на група или 
индивид посредством електронни форми на контакт, което е повтарящо се във времето и е насочено към 
жертва, която не може лесно да се защити. Според Willard [13;14] фокусът пада главно върху социалния 
аспект на проблема и тя смята, че кибертормозът е жесток спрямо другите заради изпращането или 
публикуването на зловредни материали, или участието на други форми на социална жестокост чрез 
интернет или други дигитални технологии [13]. Belsey [3] заявява, че кибертормозът включва 
използването на информационни и комуникационни технологии като платформа за умишлено, 
повторяемо, враждебно поведение от страна на група или индивид, които имат за цел да навредят на 
другите. 

Сред формите на тормоз са: изпращане на текстови съобщения, електронни писма или съобщения 
в реално време с цинично съдържание; публикуване на неприлични снимки или съобщения за други лица 
в блогове, профили или уебсайтове, разпространяване на слухове или лъжи за някой друг под чуждо име 
(открадната самоличност), телефонен тормоз. При кибертормозът има дисбаланс на силите, предизвикан 
от нивото на компютърна грамотност на двете страни. Подобен дисбаланс може да се причини и от 
факта, че жертвата не познава своя агресор и не може да определи кой е, за да се защити от атаките. Това, 
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че извършителите могат да скрият своята самоличност, засилва усещането на агресора за безнаказаност и 
в същото време усилва чувството за уязвимост у жертвата. Самият извършител приписва на жертвата 
отговорност за понесени от него самия загуби или възможност за удовлетворяване на неговите очаквания 
и след това прави всичко възможно действително да превърне представите си в реалност. 

За да бъде считана за тормоз дадена ситуация, тя трябва да отговаря на поне три условия: 
намерение да се навреди на жертвата, повторение на неправомерното поведение в продължение на 
известно време и неравнопоставеност на силите между жертва и грубиян. Популярните социални мрежи 
постепенно се превръщат в бойно поле, където подрастващите изясняват отношенията помежду си, като 
издевателстват едни над други. На практика за децата няма никакво спасение от интернет тормоза, тъй 
като киберхулиганите могат да преследват денонощно своите жертви, за разлика например, от 
ежедневните училищни конфликти, които са ограничени по време и място. В мрежата може да възникне 
ситуация, при която слабият да издевателства над силния, което в реалния живот не се случва. 
Ситуациите на насилие сред учениците се характеризират и с наличието на динамика на доминантност и 
подчиненост между извършителя и жертвата, всичко това е обгърнато от невидимо правило, което 
засилва сериозността на последиците и често е наричано „код на мълчанието”. В рамките на тази 
динамика извършителят и жертвата се научават да се държат в съответствие с техните роли. „Кодът на 
мълчанието” пречи на децата да съобщават на възрастните за случаите на тормоз заради страх от това 
как ще реагират извършителите или техните съученици/връстници. Като цяло, виртуалният насилник 
има мисленето на училищен побойник и е също като него комплексиран и изгарящ от желание да покаже 
собственото си превъзходство. Той избира някой потребител, който не му е симпатичен и също като 
училищният побойник започва да го обижда. Обидите не са придружени от разумни обяснения и нямат 
нищо общо с вижданията и мнението на жертвата, единствената им цел е да я дразнят и унижават. 
Изразяването на несъгласието чрез свръхреакция и лични обиди е характерно за виртуалния насилник. 
Колкото по-засегната е жертвата, толкова по-голямо удоволствие получава насилникът. Най-често 
виртуалните насилници са били жертва на същите тези училищни побойници като малки [5]. Сега, когато 
вече са порастнали, анонимността на интернет и невъзможността на жертвата да отвърне с физически 
действия им дават силата да компенсират униженията изживяни в детството, причинявайки ги на други. 

Кибертормозът може да бъде класифициран по два начина [10]: 
- според канала, по който се осъществява – кибертормоз чрез мобилен телефон и интернет 
кибертормоз; 

- според характера на извършения тормоз случаите на кибертормоз могат да бъдат разделени в 
следните категории: 

  Използването на интернет за извършване на директни вербални или визуални атаки по всяко 
време. Кибергрубияните могат да постват коментари в блогове или да изпращат текстови съобщения от 
мобилен телефон. Могат да правят снимки на жертвите си или да взимат снимки от онлайн източник, за 
да променят изображението по начин , който ще навреди на жертвата. Могат също да добавят 
унизителни коментари и да ги публикуват онлайн, за да ги видят и другите. Нова тенденция е 
записването на видео на ученици, които са подложени на побой, след което видеото се публикува 
онлайн. 

 Издаване на тайни – разкриване на тайни или лична и поверителна информация относно 
жертвата, която има за цел да я засрами или унижи. Често срещан начин за подобен тормоз е 
препращането до други лица на съобщение от жертвата, което съдържа информация от интимен или 
личен характер. 

 Представяне под чужда самоличност – това е форма на индиректна атака, при която кибер-
грубиянът създава уебсайт като се представя за жертвата. Алтернативно може да използва данните за 
достъп на жертвата, за да злоупотребява, например като публикува обидни коментари. Когато 
кибергрубиянът иззема самоличността на жертвата и пише онлайн неприятни неща за приятелите на 
жертвата, това може да доведе до отхвърлянето но жертвата от страна на приятелите. 

 Изследване направено от Ybarra & Mitchell [11] показва, че 19% от младежите на възраст между 
10 и 17 години са били жертви на кибертормоз. Най-високи нива са регистрирани от Raskauskas & Stoltz 
в САЩ [9], където 49% от изследваните в извадката заявяват, че са били жертва на подобен вид насилие. 

Нивата на разпространеност варират в големи граници и в Европа като хората, които са били в 
ролята на жертва на кибертормоз, варират между 1%-50%. В голяма част от изследванията обаче, с 
известни изключения, получените резултати са около 10% [1;10]. Изследването направено от Microsoft, 
дава глобален поглед върху кибертормоза в Европа и сочи, че 29% от младежите се считат за жертви на 
кибертормоз [8]. 

Киберпреследването е повтарящ се интензивен тормоз или оклеветяване, включително отправяне 
на заплахи и предизвикване на силен страх, заплашително поведение от страна на лице, което постоянно 
се свързва с жертвата с помощта на електронни средства (електронна поща, програма за съобщения в 
реално време и др.). 
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Поведението на извършителя най-често е агресивно и по същество не се различава от 
обикновеното физическо преследване в реалния живот. Ако жертвата познава преследвача си, то тя 
почти винаги е имала някаква връзка с него в миналото (приятелска, любовна и др.) и ключовият момент 
е бил опитът ѝ да прекъсне тази връзка. Случва се обаче и жертвата да бъде преследвана от абсолютно 
непознат за нея човек и в това няма нищо чудно, предвид огромното количество лична информация, 
която непрекъснато се споделя в интернет. 

 Това, че при киберпреследването няма физически контакт между нападател и жертва, не прави 
този вид посегателство по-безобидно от класическия си предшественик в реалния живот. Въпреки, че 
резултатът от киберпреследването най-често предизвиква досада и раздразнение у обекта, има случаи, 
които са прераствали в сексуални престъпления, отвличания и дори убийства. 

За да вникнем в същността и характеристиките на киберпреследването, трябва да сме наясно със 
самото понятие за преследване. Преди всичко това е вид психическо насилие, което е продължително и 
повтарящо се във времето и представлява груба, нежелана намеса в личния живот на жертвата, с която 
насилникът може да е имал връзка в миналото. Преобладаващият брой на жертвите са жени (78%), а 
извършителите основно са мъже (87%). По-голямата част от жертвите познават своите преследвачи, 
много малка част от жените-жертви са преследвани от непознати – 23%, а мъжете-жертви в 36% от 
случаите са преследвани от непознати. Изследванията показват, че 59% от жените-жертви и 30% от 
мъжете-жертви са преследвани от настоящи или бивши интимни партньори. В тези случаи 21% от 
жертвите са съобщили, че преследването е започнало преди края на връзката, в 43% от случаите 
преследването е започнало след приключването на връзката, а 36% са съобщили за преследване през 
цялото време на взаимоотношенията [17;15]. Тази статистика е шокираща, защото показва степента до 
която преследването се е превърнало в ключово оръжие в арсенала на домашните насилници. Всъщност 
преследването и домашното насилие се пресичат по най-различни начини. Преследването, както и 
домашното насилие е проява на желанието на дееца да упражнява власт и контрол над жертвата чрез 
насаждането на страх и тревожност. Домашното насилие може да бъде под формата на вербално, 
емоционално, психическо насилие с цел контрол, заплашване и внушаване на чувство на страх. 
Домашното насилие винаги включва елементи на преследване, докато преследването невинаги включва 
домашно насилие. По този начин насилието може да се разглежда като подкатегория на преследването. 
Тази намеса може да се прояви под формата на причакване след работа или пред дома, изпращане на 
подаръци (нежелани от жертвата), телефонни обаждания, писма, съобщения, преследване на близките, 
приятелите и роднините на жертвата, шпиониране с аудиовизуална техника, фотографиране, пипане на 
личните вещи, дори на изхвърления боклук и други подобни действия. Насилникът може да „изолира” 
жертвата си в социален аспект, като настройва мненията на хората за нея негативно, обикновено чрез 
разпространяване на лъжи, създава ѝ неприятели и по този начин подсилва собственото си чувство на 
надмощие от нейната уязвимост [6;7]. 

Една от жертвите на преследване описва въздействието му по следния начин: ”Събуждам се всяка 
сутрин и се чудя дали това е деня, когато ще умра в ръцете на моя преследвач. Прекарвам деня си 
озъртайки се за него. Подскачам всеки път, когато телефонът звъни. Не мога да спя през нощта или 
сънувам кошмари. Не мога да му се изплъзна дори за минута и никога не съм спокойна.” Жертвата 
преживява дълготраен емоционален стрес, който може да предизвика широк кръг от физически, 
поведенчески и психични реакции. Тези реакции включват несамо безпокойство, страх и параноя, но и 
самообвинения, чувство на вина, срам, изолация, ниско самочувствие, гняв и депресия. Почти винаги 
жертвата има чувство на загуба на личната безопасност и става свръхбдителност. Понякога реакциите на 
жертвите се проявяват под формата на отричане на проблема или неговата сериозност. Жертвите често се 
оплакват от чувството, че са изчерпани и не могат да се концентрират, появяват се смущения в модела на 
хранене и нарушения на съня, повтарящи се кошмари. Могат да показват симптоми на хроничен стрес 
или на посттравматично стресово разстройство. Страхът или тормозът от страна на преследвача често 
кара жертвите да направят значителни промени в живота си. По-драстични действия могат да включват 
преместване в друг град или държава. Променят телефонните си номера, електронните си пощи, пресяват 
всички телефонни обаждания, отказват се от свободното си време, изолират се поради страхът да излизат 
сами и предприемат мерки за личната си безопасност. Отговорите на жертвите на преследване са 
нормални реакции на необичайни обстоятелства [4]. 

Насилникът смята, че е в правото си да осъществява такова поведение, защото в съзнанието му 
жертвата след като е компрометирана по този начин, ще започне да се нуждае от неговата помощ или ще 
си заслужи неговото наказание. Преследвачите не могат да бъдат лесно спрени, те са склонни да бъдат 
натрапливи. Ето защо конвенционалните санкции, включително и съдебните заповеди забраняващи 
контакт с жертвата не могат да повлияят. Преследването може да ескалира ако те възприемат съдебните 
санкции като незначителни. Други могат да видят в тези изпитания начин да останат в живота на 
жертвата. Преследвачите по-често са от мъжки пол, произлизат от различни социални слоеве и използват 
повече от едно средство, за да се доближат до жертвите. 
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Преследването може да съществува с различна тежест – например, жертвата може изобщо да не 
разбере, че е станала обект на нежелано внимание или преследвачът дълбоко в себе си може да е убеден, 
че тя „наистина ще ме хареса, ако ме опознае”, или „аз просто искам да помогна, нямам лоши 
намерения”. Преследвачите могат да бъдат движени от фантазия, гняв, отмъщение, ревност или желание 
за власт и контрол над настоящ или бивш интимен партньор. 

Може да бъде направена класификация на преследването на основата на самото отношение към 
жертвата в съзнанието на субекта [12]: 
- Натрапливост – при тези случаи жертвата и извършителя се познават от преди, имали са 

приятелска или любовна връзка, която жертвата е прекратила. Потърпевши могат да станат също 
така и просто познати, съседи, колеги, клиенти и други, по-малко близки лица, които в съзнанието на 
субекта са постъпили зле с него. Неговата цел е да поправи тази несправедливост и да си отмъсти за 
лошото отношение; 

- Любовна натрапливост – няма предишно познанство или връзка между преследвач и жертва. 
Последната е станала известна в публичното пространство – телевизия, кино, интернет и 
преследвачът се стреми да осъществи контакт с нея, обикновено, за да ѝ засвидетелства безрезервна 
любов, желание да се сближат, да се сприятелят. Обикновено такива преследвачи страдат от някакво 
психично разстройство, като е възможно да поддържат илюзия, че обектът на тяхното внимание 
споделя чувствата им; 

- Еротомания – може и да няма предишно познанство между жертвата и преследвача. В съзнанието 
на преследвача, жертвата е влюбена или ще се влюби в него и той си представя една идеална 
романтична връзка между двамата. По-често субектът е жена, която смята, че заедно с обекта 
представляват перфектната двойка, че са духовно свързани, като в тези случаи сексуалното 
привличане е на по-заден план. Обикновено жертвата е мъж с по-висок социален статус, евентуално 
по-възрастен. Преследвачът може да се опитва да осъществи контакт, но може и да пази манията си в 
тайна; 

- „Синдром на фалшивата жертва” – субектът се стреми да убеди хората около себе си, че той 
самият е станал жертва на преследване от страна на конкретен обект. В тези случаи понякога 
потенциалната жертва е действителния преследвач, а предполагаемият преследвач е истинската 
жертва. Целта най-често е да привлече внимание върху себе си, спечелвайки съчувствие, подкрепа 
или да възстанови прекъснатата връзка с жертвата. 

- Организирани – връзката между преследвача и жертвата се характеризира с анонимност, жертвата 
обикновено не знае самоличността на преследвача. Той е много методичен и хитър. 

- Налудни – връзката между преследвача и жертвата се основава на налудното вярване на 
преследвача, че има връзка или някакви взаимоотношения с жертвата. 
Тази типология, въпреки че е полезна в някои аспекти, трябва да се прилага с повишено внимание 

към истинските случаи на преследване, тъй като отделните извършители могат да бъдат отнесени към 
повече от една категория. 

Имайки предвид гореизложените характеристики на преследването като форма на насилническо 
поведение, може спокойно да се възприеме, че киберпреследването не е нищо повече от една 
усъвършенствана, по-удобна негова форма, която обаче дава много по-широки възможности за 
преследвачите. 

Leroy McFarlane и Paul Bocij идентифицират четири типа киберпреследвачи [2]: 
- Отмъстителни киберпреследвачи – техните атаки се характеризират с жестокост; 
- Сдържани киберпреследвачи – единствените им мотиви са да дразнят жертвата; 
- Интимни киберпреследвачи – опитват се да формират отношения с жертвата, но после се обръщат 

срещу тях ако ги отхвърлят; 
- Колективни киберпреследвачи. 

Според Antonio Chacón Medina, може да бъде направен профил на киберпреследвачите – те са 
емоционално хладни, могат да чакат доста търпеливо, докато уязвимите жертви се появят (това могат да 
бъдат жени или деца) или могат да се забавляват с преследването на конкретно лице, независимо дали го 
познават лично или не. Преследвачите изпитват удоволствие и демонстрират своята власт да преследват 
и да навредят психически на жертвата [16]. 

 Голямото предимство на глобалната мрежа е, че не е необходим физически контакт, за да се 
въздейства върху жертвата. Лесно може да се прикрие и самоличността на насилника, тъй като той може 
съвсем спокойно да си присвои чужда самоличност или да си изфабрикува такава. По този начин 
посегателството става и по-трудно доказуемо, тъй като трудно се разкрива извършителят. 

Истина е, че много рядко се среща „чиста” форма на киберпреследване, която да не премине във 
физическа такава, но шансът човек да се превърне в обект на нежелано внимание е много по-голям в 
интернет, отколкото в реалния живот. Субектът може да се намира на другия край на планетата, но 
разполагайки с компютър, възможностите му да нанесе сериозни щети на жертвата си съвсем не са за 
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подценяване. Киберпреследването е всъщност друг начин да се тормози жертвата. Глобалната мрежа е 
място, в което се съдържа огромно количество лична информация, която ежедневно се публикува все 
повече и повече, понякога доста безразсъдно и лекомислено. Излагането на личния живот на показ пред 
милиони потребители поражда реална опасност от натрапване на чуждо внимание, което пък в 
последствие да доведе до опасни психически и физически последици за обекта и неговите близки. 

Анонимността на преследвача му дава голямо предимство, тъй като, оставайки неизвестен за 
жертвата, реално може да се намира навсякъде около нея – да живее в близост, да работи на същото 
място, да посещава същите заведения без опасност да бъде разпознат и изобличен. Понякога жертвата, 
чиито живот е напълно съсипан, така и не разкрива истинската самоличност на своя преследвач. Това му 
дава сигурност и той се чувства защитен в намеренията си да продължава своето поведение във времето. 
Нещо повече – ако един преследвач е набелязал своя обект и е пожелал да осъществи физически контакт 
с него, той сравнително лесно би могъл да намери информация за адреса, телефонните номера и други 
данни, засягащи личния му живот просто като се порови из интернет. По-напредналите с технологиите 
преследвачи оперират със специални софтуерни продукти (които се продават свободно в интернет), 
които им позволяват да имат достъп до личния компютър на жертвата и по този начин да се доберат не 
само до непубликуваната ѝ лична информация (снимки, документи, видео и др.), но и да следят и 
записват буквално всеки натиснат клавиш, всяка посетена страница, всеки проведен чат-разговор, всяко 
изпратено съобщение. По този начин се черпи информация, с кого контактува жертвата, какви места 
обича да посещава, какви банкови сметки има, попада се на компрометиращи материали, семейно 
положение и изобщо неща, които и най-запаленият потребител не би публикувал в мрежата. 

Веднъж попаднала в ръцете на неподходящия човек, такава информация му помага не само да 
следи всяка стъпка на набелязания обект, да обсеби личния му живот и да контролира социалните му 
контакти, но и да овладее банковите му сметки, кредитните карти, да извършва разходи за негова сметка 
и операции от негово име, буквално да го докара до разорение. Хората които нямат достъп до интернет 
или които не желаят да бъдат на линия, не са имунизирани от киберпреследване. Данни с лична 
информация в интернет може да даде възможност на преследвача да проследи потребителското име на 
жертвата, име, адрес, телефонен номер и друга лична информация, или да му даде възможност да се 
представя онлайн от името на жертвата. Телекомуникационните технологии правят много по-лесно за 
киберпреследвачите да насърчават трети лица да тормозят и/или заплашват жертвата. 

Наличието на софтуер който анонимизира, осигурява висока степен на защита за преследвачите, 
които прикриват следите си много по-ефективно. Примери за тези видове технологии са „анонимните 
отговори”, които автоматично заменят идентификатора на подателя с псевдоними и изпраща мейл чрез 
сървъра, който моментално изтрива цифровите кодове, за да се предотврати по-късно достъпа от всеки, 
дори и от правоприлагащите органи. Колкото по-сложен софтуер и компютърни технологии се 
използват, толкова по-лесно е за киберпреследвача да работи анонимно, и толкова по-трудно е да се 
съберат достатъчно доказателства в подкрепа на наказателното преследване. 

Не е казано, че всеки път, когато влизаме в интернет, трябва да умираме от страх, че някой може 
да ни проследи, но доза предпазливост никога няма да е излишна, особено при споделяне на лични 
данни, снимки, видео и др. Информацията, качена веднъж във виртуалното пространство, остава 
завинаги там, така че трябва да се има едно на ум пред кого какво публикуваме. Ако потребителят усети, 
че е станал обект на нежелано внимание ще направи добре, ако документира и запази всички съобщения 
и при необходимост се обърне за помощ към специалисти, които да му посочат как да се предпазва при 
работа в интернет. И колкото по-малко снимки във Фейсбук, толкова по-добре. 
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н. с. І ст. психолог в Лаборатория по авиационна психология и безопасност на полетите 

 
Резюме: В доклада се представят първоначални данни от изследване започнало в началото на 2011 г. сред 
пилоти и ръководител полети от гражданската авиация. Целта на проучването е да се проследи връзката 
между професионалният стрес и адаптацията на сърдечно съдовата система. 

 
Abstract: The report presented initial data from a longitudinal study of pilots and air traffic control from civil aviation, 
started in 2011. The aim of this study is to trace the relationship between the occupational stress and adaptation of 
cardiovascular system. 

 
Стресът на работното място обхваща всяка една професия – от научния работник и художника, 

до професионалния пилот и политика. Каква е връзката стрес – организъм е проблем, който отдавна е 
привлякъл вниманието на изследователи и работодатели. Стресът може да бъде причина за сериозни 
проблеми и инциденти, особено когато изпълняваната професия е отговорна и от нея зависи животът на 
много други хора. 

По отношение на психичния статус има данни, кореспондиращи с научните публикации, че 
пилотите и ръководител полетите изпълняват работните си задължения при висока степен на 
преживяване на стрес, не само по отношение на работното, но и на социалната и физическа среда. 

Такъв тип изследване (на сърдечно- съдови промени и сравняването му със стреса) не е правено 
до настоящия момент за такава извадка (пилоти), следователно няма конкретни медицински норми, 
според които да бъде направено сравнение. 

Стресът обхваща психологични и физиологични отговори, настъпващи в организма при рязко 
променяща се околна среда. В някои случаи може да включва конкретни, преходни физиологични 
промени, като промяна в кръвното налягане и PH на кръвта. При други може да се развие захарен диабет, 
метаболитен синдром, артериална хипертония, сърдечносъдова, язвена болести, карцином. 
  Фактът че един и същ стресор може да причини различни увреждания в различните индивиди, се 
свързва с т.нар. „обуславящи фактори”, които могат селективно да подсилват или да потискат едно или 
друго въздействие на среса. Под влияние на такива обуславящи фактори нормалното и добре поносимо 
равнище на стреса може да се превърне в патогенно и да причини „болести на приспособяването”, като 
оказва селективно въздействие върху предразположения участък от организма.1 

Хроничният стрес предизвиква нарушаване на хормоналния баланс в организма и на 
метаболитните процеси, образуване на холестеринови плаки, втвърдяване на артериите и атеросклероза 
на съдовете, което още повече повишава кръвното налягане. Когато атеросклерозата напредне, 
доставката на кръв и кислород към сърцето намалява, често до степен, в която причинява коронарна 
недостатъчност. Когато холестериновите плаки обхващат големите артерии на сърцето, могат да ги 
запушат, причинявайки инфаркт на сърдечния мускул. 

Исхемичната болест на сърцето (ИБС) се определя като епидемия на съвременното обществото. 
По данни на СЗО (1985) сърдечно- съдовите заболявания са основна причина за смъртността, като 30- 40 
% от нея се дължат на ИБС. Всички изследователи в тази област изтъкват, че най- съществените рискови 
фактори за появата и протичането на сърдечно – съдовите разстройства са стресът, начинът на живот и 
типът на личността (WHO, 1982). 

Съгласно медицинските изисквания на ЕАСА и Евроконтрол и бълграските власти авиационните 
специалисти подлежат на задължителни медицински прегледи с определена периодичност, в зависимост 

                                                 
1 Селие, Х. „Стрес без дистрес” изд. „Наука и изкуство” София 1982 г. 
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от естеството на работа и допуск. През последната година в Отделението по медицинска и 
психологическа експертиза в Авиотранспорта има 44 случая на новооткрити заболявания сред пилоти и 
ръководител полети в млада възраст, като – захарен диабет, метаболитен синдром, артериална 
хипертония и ИБС. 

 Изследване на психолозите от Лабораторията по авиационна психология и безопасност на 
полетите от 2008 г. сочи, че 50% от изследваните лица (пилоти и ръководител полети) имат личностна 
предиспозиция по Майер-Бригс към повишена тревожност и затруднено справяне в стресова ситуация. 

Цел на настоящето изследване е да се открие зависимостта между личностната предиспозиция, 
наличието на професионален стрес и адаптацията на сърдечно съдовата система при пилоти и 
ръководител полети от гражданска авиация. 

Основни задачи, които си поставихме са: 
1. Установяване наличието или отсъствието на зависимост между личностната предиспозиция и 

наличие на професионален стрес. 
2. Установяване наличие или отсъствие на връзка между професионалния стрес и нарушение на 

сърдечно – съдовата адаптация. 
3. Установяване на основните фактори за поява на стрес при пилоти и ръководител на полети. 
 
Основна хипотеза: 
Наличие на връзка между наличието на професионален стрес, личностните характеристики, и 
нарушения в сърдечно-съдовата адаптация при пилоти и ръководител на полети от гражданската 
авиация. 
Методики на изследването: 

 
1. Кратък вариант на методиката „Индикатор за професионален стрес на Купър” създадена въз 

основа на модела на К. Купър и колектив (Cooper et al, 1988) и адаптиран от В. Русинова, Л. 
Василева, С. Жильова. Изследва взаимодействието между източниците на стрес, личностните 
характеристики, предполагащи отношение към преживяването на стреса (тип А поведение и 
локализация на контрола), стратегиите за справяне и последиците върху удовлетвореността от 
труда, психичното и физическото здраве. 

2. Изследване на функциите на сърдечно- съдовата система при физическо натоварване с 
Велоергометър. Представлява регистриране на ЕКГ, артериалното налягане, честотата на 
сърдечната дейност и на дишането преди, по време и след дозирано физическо натоварване. 

3. Въпросник за определяне типа личност – А или В на M. Friedmand и R. Rosenman. Теста е 
приложен на 257 пилоти от Asiana Airlines с цел да се установи връзката между типа поведение и 
появата на стрес. Въпросникът съдържа 14 двойки противоположни твърдения. Между всяка 
двойка е разположена скала за оценка на твърденията с цифра от 1 до 5. Тестваното лице е 
инструктирано да загради цифрата, която най-добре илюстрира поведението му. Определянето 
на типа личност става след сумиране на отговорите, като средата е 42 точки. По-малко от 42 е 
личност тип В, а над 42 – личност тип А. 

4. В средата на 90 г. на миналия век Sloan и Cooper провеждат изследване сред 442 пилоти от British 
Airways и на тази база съставят списък на стресорите влияещи върху работата на пилотите. 
Анкетата съдържа петнадесет основни стресови фактора, всеки от които със няколко под 
фактора. Анкетирането на наши пилоти дава информация за значимите стресори – външни и 
вътрешни влияещи при изпълнението на професионалните им задължения. 

Процедура на изследване – включва два етапа. На първия етап се измерваха физиологичните 
показатели на изследваните лица, а на втория етап същите попълваха въпросниците. 
 Изследването с „Велоергометър” се проведе в присъствието на лекар и медицинска сестра. Преди да 
започне се изследват и записват показателите от кръвната картина на лицето, необходими за конкретното 
изследване – холестерол и триглицериди. Работната проба започва с регистриране на обичайните 12 
отвеждания на ЕКГ и артериалното налягане в покой при легнало положение. След това се провежда 
ортостатична проба, при която изследваното лице стои 8 мин. В изправено положение и през 2 мин. се 
измерва артериалното кръвно налягане, а ЕКГ се регистрира през 4 мин. Данни за кръвното налягане и 
сърдечната честота се снемат на всеки 3, 6, 9, 12, 15,16 и 18 минути. Изследването продължава до 
момента, до който по преценка на лекаря то не бъде прекъснато, в зависимост от получените данни за 
капацитета на сърдечната дейност и физическото натоварване. 
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Анализ на резултатите 

До момента бяха изследвани общо 83 души, между 32 и 64 годишна възраст, от които 7 ръководител на 
полети и 76 професионални пилота, разпределени във възрастови групи, както следва: (виж Фиг.1) 
 
Фигура 1. Тип поведение и промени в ССС. 

тип поведение ИСЧ над 85 RR систола над 120 RR диастола над 85 
тип А поведение 5 34 15 
тип Б поведение 4 25 6 
тип А/Б поведение 0 3 85 

 
Фигура 2. Време за възстановяване, възраст, натоварване, професионален стрес 

време за 
възстановяване 

брой 
изследвани 

лица 

възраст натоварване ниво на 
професионален стрес 

3 5 49 г. – 57 г. нисък до среден 
работен капацитет 

под средно 

5 12 39 г. – 58 г. среден до висок 
работен капацитет 

високо 

8 66 32 г. – 64 г. среден до висок 
работен капацитет 

високо 

 
Фигура 3. Връзка между възраст, летателни часове, брой лица, показатели на ССС 
 и професионален стрес 

възрастова 
група 

32г. – 45г. 46г. – 56г. 57г. – 64г. 

летателни часове 5 900 – 14 700 700 – 18 000 1 170 – 25 757 
брой изследвани 

лица 
33 41 9 

ИСЧ над 85 4 3 3 
RR систола над 120 29 25 8 

RR диастола 
над 85 

3 9 3 

над средно 
 ниво на 

професионален 
стрес 

15 20 3 

високо 
 ниво на 

професионален 
стрес 

16 18 5 

тип А поведение 16 17 6 
тип Б поведение 10 18 3 
тип АБ поведение 2 1 0 

Анализа на данните на изследваните към момента 83 пилоти и ръководител полети потвърждава 
работната ни хипотеза за наличие на връзка между физиологичните промени в сърдечно-съдовата 
система, професионален стрес. Около 40% от изследваните лица нивото на професионален стрес е 
високо, също толкова е процента на тези над средното. Известно е, че личностите с А поведение са много 
по- податливи на негативното въздействие на факторите от работната среда, а от там и до повишаване на 
професионалния стрес. При групата на изследваните лица процента на тип А и тип Б поведение е почти 
равен, поради което към момента не може да потвърди хипотезата в частта и за взаимовръзка между 
стрес и личностни предизспозиции. Прави впечатление, че при всички 83 изследвани лица изходните 
стойности на диастолата надвишават нормата на СЗО. Това потвърждава и научните данни за 
съществуващата връзка между високи стойности на диастола и преживяване на стрес. Около 80 % от 
изследваните лица възстановяват изходните стойности на пулса и кръвното налягане на 8 мин., което е 
прекалено дълъг период от време. Нормалното време за възстановяване е на 3 мин.Най-много изследвани 
лица с наличие на високо ниво на професионален стрес се наблюдават във възрастовата група 46г. – 56г. 
там където се намират опитните специалисти. Кризата в авиацията водеща до несигурност в работата и 
организационните фактори са най-значимите стресови фактори сред групата на изследваните лица. 
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Както беше уточнено в началото на доклада, представените данни касаят част от 
професионалните пилоти и ръководител полети. Изследването планираме да продължи през следващите 
2 години и да обхване максимален брой лица от цитираните професии 
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МАРКЕТИНГ НА КОНСУЛТАНТСКИТЕ УСЛУГИ 

 
САВА ДЖОНЕВ 

проф., дпсн, Катедра “Социална, трудова и педагогическа психология”, 
СУ “Св. Кл. Охридски” 

 
Резюме: Основната цел на проекта е да се проучи пазарът на консултантски услуги в областта на 
социалната организация, мениджмънта и управлението на човешките ресурси. Важността на тази цел се 
определя от необходимостта от вярна ориентация при предприемане на конкретна изследователска, 
преподавателска и консултантска работа в посочените сфери. Първата задача, която си поставя 
изследването е да установи потребностите на клиентите от помощ, проблемите от организационен 
характер, готовността да се потърси консултант-специалист и да му се възложи конкретен проект. 
Маркетинговият характери на тази част включва използването на анкетни въпросници, интервюта, както и 
предишни изследвания на автора от 2001 г. за сравнение на резултатите и оценка на динамиката. Оценен е 
пазарния интерес към консултантски услуги по браншове, равнище в йерархията, пол, възраст и пр. Втората 
задача е да се изследва степента на познаване на консултантските услуги от страна на клиентите – проблем, 
който често стои на пътя на мениджърите при правилната им ориентация и насочване към необходимото 
консултиране. Целта на тази част от проучването е да се подготви информационен материал, за сведение и 
улеснение в избора на клиентите на организационна консултиране. Третата задача пред изследването е да се 
направи професиограма на консултантския труд и психограма на консултанта. На базата на теоретични 
съображения, потребностите и очакванията на клиентите и опита на успяващи консултанти са изведени 
основните характеристики, на които трябва да отговаря личността на специалиста по организационно 
консултиране. 

 
Abstract: The basic purpose of this project is to examine the market of consultative services in the sphere of social 
organization, management and human resources development. The importance of this purpose is determined from the 
necessity of right orientation in undertaking concrete explorative, teaching and consultative work in that spheres. The 
first task, the research put for resolving is to find out the costumers’ necessities from help, the organizational problems, 
the readiness to look for consultant-specialist and to entrust him a concrete project. The marketing character of this part 
includes use of questioners, interviews as well as former researches of the author from 2001 year for comparison the 
results and evaluation the dynamics. The marketing interest to the consultative services was evaluated by the industry, 
hierarchical level, gender, age etc. The second task is to be studied the extend of knowledge of the consultative services 
from the costumers– a problem that arises frequently in front of managers, concerning their right orientation and 
governance to the necessary consultation. The purpose of this part of the research is to provide information for 
facilitating the costumers’ choice of organizational consultation. The third task in front of the research is to produce a 
professiograme of the consultative labour and psychograme of the consultant. On the basis of the theoretical 
considerations, customers’ requirements and expectations and the experience of the successful consultants are brought 
out fundamental characteristics that should meet the personality of the specialist in organizational consulting. 

 
Пазарът на консултантските услуги е огромен и разнолик. Той обхваща правните, 

икономическите, хигиените, здравните, социалните и прочие аспекти на човешката дейност. В 
настоящата разработка обаче ще бъде направен анализ на неговото състояние и динамика през 
последните 10 години единствено в сферата на организационното развитие, мениджмънта и 
управлението на човешките ресурси. 

Представяният вторичен анализ обобщава резултатите от две независими изследвания, 
проведени в два различни периода – 2001 и 2011 година. Той дава отговор на въпроса: „Кои бяха 
акцентите в интереса към консултантските услуги в началото на първото десетилетие на 21 век и какви 
са в неговия край?”. 

Преди да отговорим на този въпрос обаче, нека се обърнем към предходното десетилетие. То 
също се отличаваше с висока степен на динамика, дори доста по-драматична, защото от 90-те години до 
края на века мисленето, както на работодателите, така и на консултантите, измина дългия път – от 
„българският мениджър не е дорасъл за консултиране в областта на организацията и управлението – той 
разбира само от пари” до факта, че „най-неподготвените за бизнес първи потърсиха консултантски 
услуги, за да преодолеят загубата на управление на преуспяващите си компании”. С примера на 
интернационалния бизнес, които, установявайки се в България, пренесе и своята практика да търси 
консултантски услуги, с помощта на западните консултантските компании, които установиха свои 
представителства в България, и с усилията на много български пионери в организационната теория и 
практика постепенно се установи атмосферата на глад за консултиране. Къде по необходимост, къде по 
подражание, къде „за да се похарчат някои свободни средства”, но организационното консултиране 
завоюва своето място в социалната и в управленската практика и в момента то „храни” множество звани 
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и незвани консултанти, оказвайки същевременно неоценима помощ на работодатели, мениджъри и 
служители. 

Именно, за да подпомогнем консултантската гилдия в нейната ориентация за пазара и насоката 
на усилията в нейното професионално усъвършенстване двукратно, в рамките на 10 години, беше 
проведено изследване на пазара на консултантските услуги. 

 
ИЗВАДКА: 

В първата част на изследването през 2001 година взеха участие 101 представители на различни 
стопански организации в България. Извадката включва организации, които имат различни сфери на 
дейност, като най-многобройни са фирмите, предлагащи производство и услуги (23,8 %). Следват ги 
организациите от търговския бранш (22,8 %), държавната администрация (11,9 %) и образованието 
(9,9 %) (Таблица 1). 

Таблица 1. Браншово разпределение на респондентите 

БРАНШ ПРОЦЕНТ ОТ 
СЪВКУПНОСТТА 

1. Производство и услуги. 
2. Търговия . 
3. Държавна администрация. 
4. Образование. 
5. И т. н. 

23,8 % 
22,8 % 
11,9 % 
9,9 % 

… 

 
В изследването са участвали представители на организациите, които по признака "длъжност, заемана в 
организацията", показват, че 56 % от цялата съвкупност респонденти са мениджъри или управители на 
своите организации и имат последната дума, що се отнася до ползването на услугите на 
организационното консултиране. Факт, който е от първостепенна важност за пласмента на 
консултантските услуги. Това е именно причината да обърнем по-голямо внимание на личността на 
интервюираните. Класифицирани по признака “образование”, става ясно, че 78 % от респондентите имат 
висше образование, а областите, в които са специалисти, или с които е свързано тяхното образование, 
включват предимно икономика (26,7 %) и хуманитарни (26,7 %) дисциплини, както и технически 
(24,8 %) специалности. 

Мениджърите, притежаващи икономическо образование са едва 27 процента, а това води 
до допускането, че останалите, или голямата част от ръководителите във фирмите, нямат 
теоретична основа за осъзнаване значимостта на организационното консултиране. 

Класификацията на фирмите по възраст на ръководителя показва, че преобладават 
представителите от възрастовата група между 40 и 50 години (39,6 %) т. е. това са управленци, които са 
получили своето образование преди консултантските услуги да станат известни и да започнат да се 
предлагат на пазара (Таблица 2). 

Таблица 2. Възрастово разпределение на респондентите 

ВЪЗРАСТ 
ПРОЦЕНТ ОТ 

СЪВКУПНОСТТА 

1. До 30 години. 
2. От 31 до 40 години. 
3. От 41 до 50 години. 
4. От 51 до 60 години. 
5. Над 60 години. 

14,9 % 
23,8 % 
39,6 % 
19,8 % 
2,0 % 

Мъжете и жените в извадката са почти поравно разпределени: мъже – 52,5 процента и жени – 
47,5 процента. 

На базата на анализа на социално-демографските характеристики, направен дотук, се налага 
изводът, че изследването има работа с интелигентни, но не достатъчно подготвени за управленски 
функции мъже и жени от различни специалности и на различни възрасти, но с преобладаване на 40-50 
годишните. Вероятно хора, които могат и биха искали да се учат, ако има от кого. 

Във втората част на изследването през 2011 година взеха участие 190 представители на различни 
стопански организации в България. 

По сфери на дейност респондентите се разпределят според Таблица 3: 
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Таблица 3. Браншово разпределение на респондентите 

БРАНШ 
ПРОЦЕНТ ОТ 

СЪВКУПНОСТТА 
a. Земеделие ,5 % 
b. Лека промишленост 2,6 % 
c. Хранителна промишленост 2,6 % 
d. Услуги 26,8 % 
e. Енергетика 1,6 % 
f. Машиностроене 2,6 % 
g. Преработваща промишленост 1,1 % 
h. Транспорт ,5 % 
i. Строителство 7,9 % 
j. Търговия 15,3 % 
k. Финанси 10,0 % 
l. Телекомуникации 3,2 % 
m. IT бизнес 5,8 % 
n. Медии 1,6 % 
o. Образование 4,2 % 
p. Култура ,5 % 
q. Публична администрация 4,7 % 
r. Здравеопазване 2,6 % 
s. Неправителствени организации с нестопанска 

цел 
2,6 % 

t. Друго 1,1 % 
u. Неотговорили 1,6 % 

Относно образованието – 85,3 % от изследваните лица са с висше образование, с полувисше – 
2,1 %, със средно – 4,2 %, със средно-специално – 7,9 %. Определено, имаме работа с 
високоинтелигентен контингент. 

Разпределението на респондентите в йерархичната пирамида на управлението е следното: 
a. Първо мениджърско равнище (контролиращ не-мениджърски персонал) – 43,2 %; 
b. Среден мениджмънт (управлява мениджъри) – 25,8 %; 
c. Висше мениджърско равнище – 13,7 %; 
d. Собственик – 16,3 % 
e. Друго – 1,1 %. 

Показателен резултат, който директно говори за управленската квалификация на мениджърите, е 
наличието при 56,8 % и отсъствието при 42,6 % от респондентите на мениджърска подготовка в 
тяхното образование. Почти половината от мениджърите упражняват своите професионални 
задължения по интуиция, без професионална квалификация. Резултат, който директно говори за 
потребностите – осъзнати или неосъзнати – на пазара от консултантски услуги в сферата на 
мениджмънта, организационното развитие и управлението на човешките ресурси. 

 
ХИПОТЕЗА: 

Базисна хипотеза в настоящото изследване е, че силата на потребността от консултиране зависи 
от редица фактори, между които: характер на компанията (българска, чуждестранна, смесена), възраст на 
компанията, етап на развитие (развиваща се, статична, западаща), местоположение между себеподобните 
компании (лидер, сред първите десет, както всички други, сред последните десет), равнище в йерархията 
(оперативен мениджмънта, среден, висш, работодател), потребност от кариерно развитие, образование, 
степен на мениджърска подготовка, пол, трудов стаж, възраст. 

Проверката на тази хипотеза най-напред се извършва посредством корелационния коефициент 
на контингенция (Таблица 4): 

Таблица 4. Коефициенти на контингенция между потребността от консултиране 
и 13 хипотетични фактора 

Фактори, определящи потребността от консултиране Корелация с 
потребността от 
консултиране

Риск за 
грешка 

1. Характер на компанията (българска, чуждестранна, 
смесена) 

,705 ,000 
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2. Възраст на компанията ,151 ,644 
3. Етап на развитие (развиваща се, статична, западаща) ,240 ,070 
4. Местоположение между себеподобните компании (лидер, 

сред първите десет, както всички други, сред последните 
десет) 

,165 ,725 

5. Равнище в йерархията (оперативен мениджмънта, среден, 
висш, работодател) 

,189 ,532 

6. Потребност от кариерно развитие ,707 ,000 
7. Образование ,137 ,888 
8. Степен на мениджърска подготовка ,116 ,624 
9. Пол ,027 ,935 
10. Общ трудов стаж ,286 ,164 
11. Стаж в компанията ,312 ,032 
12. Стаж на заеманата позиция ,339 ,003 
13. Възраст ,257 ,202 

Резултатите показват, че с риск за грешка 0,000 % мениджърите на българските компании се 
нуждаят в по-голяма степен от външно консултиране от чуждестранните – коефициент на контингенция 
0,705. 

Освен това потребността от кариерно развитие на индивида корелира силно с потребността от 
консултиране – коефициент на контингенция 0,707, риск за грешка 0,000. 

В по-умерена степен потребността от консултиране зависи от стажа в компанията (коефициент 
на контингенция 0,312) и от стажа на заеманата длъжност (коефициент на контингенция 0,339). “Стаж в 
компанията” и “Стаж на заеманата позиция” в интервалите 0-5 и 11-15 години се характеризира с по-
висока потребност от консултантски услуги. Докато в интервала 6-11 години съществува убеждението, 
че такава необходимост не е налице. 

 
Категориалният регресионен анализ, при който зависима променлива е изразената от 

респондентите потребност от външно консултиране на организацията, а независими променливи са 
всички изброени по-горе хипотетични фактори, дава следните резултати (Таблица 5). 

Таблица 5. Оценка значението на отделните фактори в регресионния анализ 
 на потребността от външно консултиране 

Фактори, определящи потребността от външно 
консултиране 

Стандартизиран 
коефициент Beta на 
участие на фактора в 

регресионното 
уравнение 

1. Характер на компанията (българска, 
чуждестранна, смесена) ,729 

2. Възраст на компанията 
,005

3. Етап на развитие (развиваща се, статична, 
западаща) -,041 

4. Местоположение между себеподобните 
компании (лидер, сред първите десет, както 
всички други, сред последните десет) 

,093 

5. Равнище в йерархията (оперативен 
мениджмънта, среден, висш, работодател) ,000 

6. Потребност от кариерно развитие 
,255 

7. Образование 
-,008 

8. Степен на мениджърска подготовка 
,000 

9. Пол 
,008

10. Общ трудов стаж 
,028 

11. Стаж в компанията 
,018 

12. Стаж на заеманата позиция 
,011 

13. Възраст 
-,019 
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Множествената корелация между потребността от външно консултиране и предпоставените в 
хипотезата фактори и R = 0,995, а избраният модел обяснява 99,1 % от вариацията на зависимата 
променлива. 

Вижда се изключителното място, което заемат два от предпоставените фактори в регресионното 
уравнение: 1) характерът на компанията (българска, чуждестранна, смесена, т. е. „българска-
несъвършена”, или „чуждестранна-съвършена”) и 2) потребността от кариерно развитие. 

 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ДИНАМИКА НА ИНТЕРЕСА КЪМ КАТЕГОРИИТЕ КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ: 

В проведеното изследване бяха набелязани 30 категории консултантски практики, които в 
рамките на едно десетилетие изкристализираха като предлагани на пазара услуги и бяха оценени по 
отношение на два показателя: желание за използване на определени консултантски продукти и реално 
възползване от конкретни консултации. Двукратното провеждане на изследването даде възможност да се 
съди и за динамиката на интереса към определени консултантски продукти и по този начин да се правят 
заключения за пазара на консултантските услуги, за тренда на интереса към тях и съответно за акцентите 
които занимаващите се с организационно консултиране следва да поставят в своята професионална и 
маркетингова стратегия. 

Какви са резултатите от проучване интереса към отделните консултантски услуги и засищането 
му в изследваната извадка (Таблица 6)? 

Таблица 6. Заявен интерес и реално възползване от консултантски услуги 

№ Област на консултиране 

Процент от извадката 

Б
и
х 
п
от
ъ
р
си
л

 
к
он
су
л
та
ц
и
я 

– 
20

01
 г

. 

П
ол
зв
ал

 с
ъ
м

 
к
он
су
л
та
ц
и
я 

– 
20

11
 г

. 

Б
и
х 
п
от
ъ
р
си
л

 
к
он
су
л
та
ц
и
я 

– 
20

11
 г

. 

1.   Диагностика на проблемите на организацията; 
 

25,7 18,9 41,1 

2.   Стратегическо планиране; 
 

39,6 26,8 33,7 

3.   Структурно и функционално изграждане на организацията; 17,8 24,7 23,7 
4.   Изграждане връзките със средата и партньорите; 

 
37,6 27,4 28,4 

5.   Мениджърски умения – усъвършенстване стила на управление и 
лидерство; 

34,7 41,1 36,3 

6.   Подбор, набиране и квалификация на кадрите; 
 

58,4 42,1 33,2 

7.   Разработване и взаимообвързване на длъжностните 
характеристики; 

21,8 27,4 26,8 

8.   Обогатяване и разнообразяване на труда; 
 

22,8 13,2 32,1 

9.   Система за оценка на трудовото изпълнение – атестиране; 41,6 30,0 40,0 
10.  Усъвършенстване и развитие на системата за мотивация и 

стимулиране; 
47,5 26,3 45,8 

11.  Разпределение на пълномощията, делегиране на права и власт; 30,7 26,8 25,8 
12.  Планиране и развитие кариерата на индивида; 

 
12,9 20,0 31,6 

13.  Упражняване на контрол; 
 

44,6 28,4 31,1 

14.  Усъвършенстване на комуникациите в организацията; 37,6 31,6 35,3 
15.  Усъвършенстване процеса на съвместно взимане на решения; 28,7 18,4 29,5 



 

 443

16.  Изграждане на ефективни работни екипи; 
 

42,6 30,0 33,2 

17.  Разрешаване на конфликти; 
 

42,6 28,4 36,3 

18.  Водене на бизнес-преговори; 
 

40,6 28,9 38,4 

19.  Формиране на цялостна организационна култура и лоялност към 
организацията; 

27,7 17,4 29,5 

20.  Създаване на благоприятен социалнопсихологичен климат; 41,6 17,9 30,0 
21.  Търсене и намиране на източници за финансиране; 

 
- 23,7 33,2 

22.  Управление на промяната; 
 

- 16,3 28,4 

23.  Управление на процеса на сливания и поглъщания между 
организации; 

- 11,1 28,4 

24.  Провеждане на маркетингови проучвания на пазара и клиентите; - 26,8 28,4 
25.  Развитие на търговски умения и умения за продажба; 

 
- 26,8 25,8 

26.  Управление на времето; 
 

- 23,2 37,4 

27.  Стрес и справяне със стреса на работното място; 
 

- 16,8 43,2 

28.  Емоционална интелигентност; 
 

- 13,2 32,6 

29.  Асертивен тренинг – (за устойчивост и самоутвърждаване на 
личността); 

- 17,9 33,7 

30.  Коучинг – индивидуално консултиране и обучение на 
мениджъри от различни равнища. 

- 21,6 34,2 

През 2001 г. рекордна стойност има интересът към “Подбор, набиране и квалификация на 
кадрите” – 58,4 % от изследваните лица. Този интерес се е отразил на ползването на тази услуга и през 
2011 година констатираме, че 42,1 % от респондентите са прибягнали до консултация в сферата на 
подбора и квалификацията на кадрите. В същото време обаче, интересът към този вид консултиране в 
настоящия момент е силно занижен – до 33,2 %. Възможно е причината за това да е в принудителното 
свиване на търсенето на работна сила поради финансовата криза, а и поради известно засищане на тази 
потребност у бизнеса през десетте години между двете изследвания. 

Друг, рекордно висок интерес през 2001 г. е “Усъвършенстване и развитие на системата за 
мотивация и стимулиране” – 47,5 %. Той запазва високата си стойност и при втория сондаж – 45,8 %. 
Фактически тази услуга има най-висока популярност в изследването от 2011 г. и говори за устойчивото 
значение, което факторът мотивация има в съзнанието на мениджърския кадър. 

Подобно стабилно поведение в двете изследвания показва категорията “Система за оценка на 
трудовото изпълнение – атестиране “. При първото измерване на тази услуга тя е посочена като желана 
от 41,6 % от изследваните, а при второто от 40,0 %. Очевидната връзка на тази категория с 
възнаграждението и мотивацията, както и все по-налагащия се натиск за обективност при оценяване на 
трудовото изпълнение я превърнаха в модерна управленска тема и разширяваща мениджърска се 
практика. 

И двете потребности от консултантски услуги не са били удовлетворени в желаната степен през 
периода между двете изследвания: за “Усъвършенстване и развитие на системата за мотивация и 
стимулиране” – 26,3 % потърсени услуги, срещу 47,5 % желани; за “Система за оценка на трудовото 
изпълнение – атестиране “ – 30,0 % потърсени услуги, срещу 41,6 % желани. 

Тенденция към намаляване на своята популярност като търсени консултантски услуги бележат 
четири други категории: “Упражняване на контрол” в първата фаза на изследването има стойност 44,6 % 
и значително намалява през втората фаза на изследването – 31,1 %; “Изграждане на ефективни работни 
екипи” от 42,6 % спада на 33,2 %; “Разрешаване на конфликти” – от 42,6 % на 36,3 %; “Водене на бизнес-
преговори” – от 40,6 % на 38,4 %; “Създаване на благоприятен социалнопсихологичен климат” – от 41,6 
% на 30,0 %. Тази тенденция не може да се отдаде на спад в значението на тези категории за бизнеса. По-
скоро може да се дължи на пренасищане на пазара с тези услуги и временен отлив на модата от тях. 

За сметка на тях пък стават модерни други две категории: 
Едната от тях е “Диагностика на проблемите на организацията” която на втората фаза на 

изследването е събрала 41,1 % от изследваните лица, а на първата фаза – 25,7 %. Факт, който говори за 
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задълбочаване визията на мениджърите за организационното консултиране и значението в него на 
компетентната диагностика на независими и обективни източници. 

Втората категория с висок рейтинг в изследването от 2011 г. е “Стрес и справяне със стреса на 
работното място” – 43,2 %. На първата фаза тази категория не е тествана, но и реално не е търсена като 
консултантска услуга в десет годишния период – 16,8 %. В момента обаче, тя е тема номер едно както 
поради световните финансово-икономически трусове, така и поради съпътстващата ги социална криза в 
обществото. 

Накрая, интересна консултантска услуга от гледна точка на нейния тренд е категорията 
“Мениджърски умения – усъвършенстване стила на управление и лидерство”. Интересът към нея в 
първата фаза е 34,7 %, а във втората е 36,3 %. В действителност обаче, 41,1 % от изследваните лица са 
ползвали консултации по темата. Може би тук се намесват подсъзнателни защитни механизми, които 
предпазват мениджърите от узнаване на собствената им некомпетентност и също така неосъзнато 
влечение към компенсиране на тази некомпетентност чрез използване на консултантска помощ. 

Останалите категории на изследването няма да бъдат анализирани подробно в настоящото 
изложение. Таблица 6 дава възможност за всяка от тридесетте консултантски услуги да бъде направен 
анализ за тренда на интереса към тях, реалното използване на практика на всяка услуга и детерминантите 
на тези процеси. 

В крайна сметка как изглежда настоящият интерес към консултантски услуги в таргит-групата 
на мениджърите? Очевидно водещи в настоящия момент са четири услуги: 

- “Диагностика на проблемите на организацията” – 41,1 %; 
- “Система за оценка на трудовото изпълнение – атестиране” – 40,0 %; 
- “Усъвършенстване и развитие на системата за мотивация и стимулиране” – 45,8 %; 
- “Стрес и справяне със стреса на работното място” – 43,2 %. 
Заслужава внимание и една изгряваща категория – “Планиране и развитие кариерата на 

индивида” – която е увеличила своята популярност три пъти: от 12,9 % в първото изследване на 31,6 % 
във второто, като междувременно тази е била практически ползвана при 20,0 % от изследваните 
мениджъри. 

 
СПИРМАН-КОРЕЛАЦИЯ МЕЖДУ ДВЕТЕ НЕЗАВИСИМИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2001 Г. И 2011 Г.: 

Интересни резултати дава корелацията на данните от двете изследвания. Корелирани са трите 
колони от Таблица 6, които фактически представляват рангови редове за отделните консултантски 
услуги – втората и четвъртата колона за степен на популярност, а третата за степен на ползване на 
консултантските услуги. Получените резултати за подходящия за случая Спирман-коефициент на 
корелация са представени в Таблица 7: 

Таблица 7: Спирман-коефициент на корелация между популярността 
 и ползването на консултантските услуги при двете независими изследвания 
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Бих потърсил 
консултация – 
2001 г. 

Пирсон корелация 1 ,538* ,460* 

Риск за грешка  ,014 ,041 

Ползвал съм 
консултация – 
2011 г. 

Пирсон корелация ,538* 1 ,180 

Риск за грешка ,006  ,340 

Бих потърсил 
консултация – 
2011 г. 

Пирсон корелация ,460* ,180 1 

Риск за грешка ,041 ,340  

Най-висок коефициент на корелация съществува между интереса към консултантските услуги, 
изразен през 2001 г., и ползването им – 0,538 при риск за грешка 0,014. От една страна този резултат е 
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логичен, тъй като нагласата е водеща за поведението. От друга страна този резултат говори за високата 
степен на кореспонденция между двете независими изследвания и за законността на тяхното сравняване. 

Налице е също така средна по сила, значима корелация между интересите към консултиране през 
2001 г. и интересите през 2011 г. Също така показател за кореспонденцията на двете изследвания, но 
също така и за известна консервативност в структурата на интересите към отделните консултантски 
услуги. 

Накрая, може да се отбележи отсъствието на статистически значима корелация между вече 
ползваните консултантски услуги и интересът към тях през 2011 г. Това говори за удовлетворени 
потребности, които престават да предизвикват желание, а също и за решени проблеми, които престават 
да бъдат дразнител, за сметка на актуализацията на други, които в момента са инфектирани. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Няколко базисни резултата следва да бъдат подчертани в заключителната част: 
1. Около половината от изследваните мениджъри нямат систематична базисна управленска 

подготовка. 
2. Факторите, които определят субективната потребност от консултантски услуги се подреждат в 

следния ред: произход на компанията – българска или чуждестранна (българските се нуждаят в по-
голяма степен от консултиране); потребността от кариерно развитие корелира положително с 
потребността от консултиране на организацията; стаж в компанията – по-краткия и по-продължителният 
стаж подтикват към консултиране, докато средно продължителният 5-10 години намалява тази 
потребност; стаж на заеманата мениджърска длъжност – действа както предходния фактор (по-краткия и 
по-продължителният стаж на мениджърска длъжност подтикват към консултиране, докато средно 
продължителният намалява тази потребност). 

3. Проверката за силата на отделните хипотетични фактори на субективната потребност от 
консултиране посредством регресионен анализ подчертава значението на две променливи: произход на 
компанията – българска или чуждестранна и потребност от кариерно развитие. 

4. В изследването е разработен комплексен инструмент от тридесет консултантски категории, 
които формират както представата за “продуктите”, които се предлагат на пазара на консултантските 
услуги, така и професионалните компетенции, които следва да притежава консултантът, консултантският 
екип, или консултантската институция. 

5. В резултат на изследването става очевидно, че различните консултантски услуги се ползват с 
различна популярност в различни времеви отрязъци, имат своя индивидуална динамика и тренд, който е 
регистриран в периода от 2001 до 2011 г., като в настоящият момент ядрото на мениджърския интерес са 
диагностиката на организацията, мотивацията на персонала, атестирането и квалификацията, стресът на 
работното място. 

6. Отношението към някои консултантски категории подхранва идеята за наличието на защити и 
неосъзнати приоритети в мисленето на мениджърите – неголям интерес към някои услуги, но 
значителното им ползване на практика (мениджърски умения). 

7. Доказателство за връзката между двете независими изследвания, респективно между двете 
извадки, е корелацията между потребността от консултиране през 2001 г. и 2011 г., както и корелацията 
на изразената потребност от консултиране от първата извадка с реализираното консултиране във втората 
извадка. 
 

Сава Джонев, проф.дпсн, SavaDjonev@sclg.uni-sofia.bg 
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УПРАВЛЕНСКИЯТ НАРЦИСИЗЪМ И КОРПОРАТИВНАТА НЕВРОЗА 
КАТО ФАКТОРИ ЗА УСТОЙЧИВОСТТА НА ДИСФУНКЦИОНАЛНАТА 

ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА 
 

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ 
д-р, Дружество на психолозите в България 

 
Резюме: Докладът обвързва концептуално и емпирично изследователските модели в психодинамично 
ориентираните организационно-консултативни практики и диагностични инструменти за идентификация 
на управленския нарцисизъм и корпоративните неврози с 8 дименсии на пасивно-защитната и агресивно-
защитната организационна култура в 23 бизнес организации, публични агенции и неправителствени 
организации. На основата на двукратни изследвания в извадка от 648 мениджъри и служители на 
консултираните организации в рамките на периода 2008 – 2011 г. са установени някои общи и множество 
специфични предиктивни свойства на отделните показатели за управленски нарцисизъм и корпоративна 
невроза върху устойчивостта на дисфункционалните (пасивно-защитни и агресивно-защитни) форми на 
организационната култура. От гледната точка на организационното консултиране и програмите за 
организационно развитие се обсъждат конкретни подходи за използване на разкритите детерминанти на 
дисфункционалната организационна култура в програмите за мениджмънт тренинг и процесуалните 
интервенции. 
 
Abstract: This report links conceptually and empirically research models of psychodynamic organizational consulting and 
the diagnostic instruments identifying managerial narcissism and corporate neurosis with 8 dimensions of passive-
defensive and aggressive-defensive organizational culture in 23 business organizations, public agencies and non-
governmental organizations. Based on test-retest study in a sample of 648 managers and employees in client organizations 
in the period 2008-2011 some general and multiple specific predictive capacities of measures of managerial narcissism 
and corporate neurosis for sustaining the dysfunctional (passive-defensive and aggressive-defensive) forms of 
organizational culture. Some applications of the revealed determinants of the dysfunctional organizational culture are 
discussed from the perspective of organizational consulting, organization development programs, management training 
and process interventions. 

Увод в проблема 

През последните 50 години организационната култура е сред най-популярните изследователски 
проблеми в управлението и организационната психология [1]. Относително непроучени остават, обаче, 
конкретните детерминанти на устойчивостта на дисфункционалната организационна култура, която е в 
основата на множество организационни проблеми и кризи [12][33]. Настоящето изследване търси част от 
тях в две конкретни области – организационната невроза и управленския нарцисизъм, изучавани от 
психодинамичното направление в организационната психология и консултативната практика, 
проверявайки директно хипотезата, че устойчивостта на дисфунционалната организационна култура се 
обуславя в значителна степен от действието на тези два комплексни фактора в организационния живот. 

През 1987 г. Cooke и Laferty [9] въвеждат в изследването на организационната култура 
разграничението между конструктивните и дисфункционалните (пасивно-защитни и/или агресивно-
защитни) типове култури, предлагайки и конкретен инструментариум за измерването им (Organizatonal 
Culture Inventory-OCI). Конструктивните (фунционалните) организационни култури са ориентирани 
към развитие и благополучие на организацията и включват организационната култура на постиженията, 
самоактуализиращата организационна култура, хуманистично-насърчаващата организационна култура и 
сдружаващата организационна култура. Дисфункционалните организационни култури, които са 
предмет на изследването ни, от своя страна, са пасивно-защитни и/или агресивно-защитни и се 
характеризират с това, че тласкат хората в организацията към една или друга форма на затяжно защитно 
и параадаптивно организационно поведение при изпълнението на задачите и в отношенията между тях. 
Пасивно-защитните дисфунционални култури включват: 

Организационна култура на одобрението – характерна за организациите, в които конфликтите 
се избягват и взаимоотношенията на повърхностно ниво изглеждат приятни. Членовете на тези 
организации, обаче, чувстват, че трябва да се съгласяват с другите, да бъдат одобрявани и харесвани от 
тях. Макар и наглед приятна, подобна работна среда ограничава организационната ефективност и в този 
смисъл, е дисфункционална – минимизира конструктивните различия и свободното споделяне на идеи и 
мнения. 

Конвенционалната организационна култура се свързва с придържането към консервативни, 
старомодни и бюрократично контролирани организационни практики. От членовете на тези организации 
се очаква да се подчиняват, да следват механично правилата и да се стараят да правят добро впечатление 
на висшестоящите и колегите си. Свръхтрадиционността в тази дисфункционална организационна 
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култура пречи на ефективността на организацията чрез подтискане на новаторството и чрез 
възпрепятстване на организацията да се адаптира към динамичните промени в средата. 

Организационната култура на зависимостта е друг тип пасивно-защитна, дисфункционална 
култура, която е характерна за организации, които са йерархично свръхконтролирани и не ангажиращи 
своите служители във вземането на решения. Това ги принуждава да правят само каквото им е наредено 
и да съгласуват всяко свое решение и действие с ръководителите си. Дисфункционалността произтича от 
това, че липсват лична инициатива, автентичност, гъвкавост и навременно вземане на решения. 

Организационната култура на избягването е тежка форма на пасивно-защитна, 
дисфункционална култура, при която в организациите, в които няма насоченост към възнаграждаване на 
успеха, подчертано се преследват и санкционират грешките и пропуските. Подобна негативна система на 
оценяване кара служителите да прехвърлят отговорността на другите и да избягват всяка възможност да 
бъдат обвинени за грешка или пропуск в работата си. Оцеляването на подобни дисфукционални 
организации често е под въпрос, тъй като хората в тях не желаят да вземат решения, да предприемат 
самостоятелни действия или да поемат рискове. 

Другата група дисфункционални организационни култури са агресивно-защитни: 
Опозиционната организационна култура, която е характерна за организациите, в които 

постоянно възникват конфликти, а негативизмът се възнаграждава пряко или косвено. Служителите в 
тези организации придобиват статус и влияние в организацията, когато критикуват постоянно и така са 
подкрепяни да се конфронтират с идеите и действията на другите в организацията, да вземат само 
сигурни, но безрезултатни – и в този смисъл, – дисфункционални решения. Опозиционната култура води 
до постоянни, излишни конфликти, слабости в съвместната работа и груповото решаване на 
организационните проблеми и търсене на спускани „отгоре” арбитрирани решения и компромиси. 

Организационната култура на властта е характерна за организации, в които служителите не се 
въвличат – в тях властва авторитета и позиционната мощ, дадена на различните служители. Хората в 
този тип дисфунционални организации са убедени, че ще бъдат възнаградени за поемането само на 
възложения им контрол и командване на подчинените си, а и за безусловното си съобразяване с 
изискванията и разпорежданията на висшестоящите. Свръхориентираните към властта организации са 
дисфунционални и по-неефективни, отколкото хората в тях допускат поради това, че подчинените в тях 
се съпротивляват на подобен свръхконтол, задържат важна информация и ограничават съзнателно или не 
приноса си до минималното възможно ниво. 

Организационната култура на състезателността е характерна за организации, в които се 
надценява съревнованието, побеждаването и надмощието. В тях хората са подтиквани и подкрепяни, ако 
представянето им е насочено към постигане на превъзходство един над друг. Така се стига до действия 
от типа „печеля – губиш”, водещи до закрепване на убеждението, че за да те забележат трябва да се 
състезаваш и да работиш срещу колегите си. Дисфункционалността на тази агресивно-защитна култура 
възпрепятства организационната ефективност чрез снижаване на сътрудничеството и поддържането на 
нереалистични съпоставителни стандарти (или твърде високи, или твърде ниски) за представяне. 

Перфекционистичната организационна култура е характерна за организациите, в които се 
ценят безукорността, постоянството и всеотдайната работа. Хората в тях чувстват, че трябва да избягват 
всякакви грешки и отпускане, да наблюдават всичко зорко, да работят извънредно и да се стремят към 
точно определени цели. Засиленият акцент върху перфекционизма тласка хората в организацията към 
дисфункционално забравяне на крайната, смислена цел и води до развиване на симптомите на хронично 
пренапрежение и прегаряне. 

В традицията на психодинамичния подход към съвременните организации отдавна се прилагат 
методи на изследване на системната психодинамика в диагностиката на организационните проблеми и 
често дисфункционалното, неефективно, невротично организационно и социално поведение [21]. 
Проблемните ситуации, напрежението и тревожността в психосоциалния климат на много организации, 
техните контрапродуктивни модели на вътрешно-организационна комуникация и много други често 
повтарящи се «организационни смущения» имат своите ясни психодинамични интерпретации, свързани 
с работния термин «корпоративни неврози». Не става дума, че хората, които съставляват 
организациите са психично разстроени невротици и са психично болни, а че в организационния им 
живот като общност има невротична психодинамика, невротични симптоми и дори невротично развитие, 
което определя типа проблеми, с които групите в организацията и организацията като цяло системно се 
сблъскват и борят през повечето от времето на съществуването си. В станалия вече класически модел на 
Ket de Vries & Miller (1984)[21] диагностиката се насочва към открояване на пет типа корпоративни 
неврози: 

Параноидната корпоративна невроза се наблюдава често и отчетливо в организации, 
ръководени от мениджъри, които са свръхподозрителни към другите хора в и извън организацията. 
Поради това, че те са вътрешно убедени, че другите не им мислят доброто, заговорничат срещу тях, 
опитват се да ги изместят и детронират, злепоставят и подведат, подобни ръководители отделят 
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невероятно много време, енергия и усилия на следенето, контрола, разузнаването и разследването като 
организационни практики. В параноидните корпорации с времето не само ръководителите, но и всички 
останали се оказват свръхангажирани с това да контролират, да реагират на предизвикателствата пред 
властта и авторитета, с които разполагат и да се грижат с всички средства и сили за запазването и 
разширяването им. Така се достига до постоянни многопосочни преследвания, репресивни и 
санкциониращи регулации и безкрайни разследвания. Формира се свръханалитична система за вземане 
на решения и анализа на реалните и възможни «заплахи» е централна тема и доминантна практика. 

Компулсивно-натрапчива корпоративна невроза – този тип невротични корпорации са 
превърнали с времето ритуализираните и рутинни организационни поведения и практики в централна 
движеща организацията система. Тук почти цялото внимание в концентрирано върху конформизма, 
налагането и спазването на процедури, правилници и инструкции. В корпорациите с компулсивно-
натрапчива невроза се откриват някои прилики с параноидните организации доколкото и при двата типа 
корпоративна невроза се изграждат огромни официални и тайни системи за контрол – разбира се, в името 
на сигурността и спокойствието на хората и организацията. Разликата е в това, че в параноидната 
организацията акцентът пада върху вътрешната система за контрол, следене и сигурност, докато в 
корпорациите с развита компулсивно-натравчива невроза вниманието е преди всичко към въшния 
контрол и контрола на процесите и събитията във външната среда на корпорацията. Ръководителите и 
мениджърите са натрачиво ангажирани и свръхзагрижени за загубата на контрола, властта и авторитета 
си. Ето защо организационната йерархия и правилата в организацията служат почти изцяло само за 
съхраняването и демонстрацията на заслужената и полагаща им се власт. 

Драматично-истериоидна корпоративна невроза – много от тези организации са дръзки, 
импулсивни, артистични и невъздържани. Лидерите и мениджърите им редовно се предоверяват на 
интуицията и чувствата си, а не на статистиката, изследванията и доказателствата от еталоните за добра 
практика. Поемането на рискове е спонтанно и е норма, а не въпрос на внимателна преценка и 
претегляне на аргументи «за» и «против». Тук отново има свръхконцентрация на власт, но 
ръководителите и мениджърите, които нерядко имат нарцистични и истериодни черти и пориви, я 
използват, за да получат лично признание, внимание и адмирации или за да респектират като наложат 
личните си допускания, модели, хрумвания и «Его»-то си при формирането и развитието на 
организационните системи и процеси. Скоро не само лидерите, но и други нарцистични и експресивни 
членове на организацията започват и/или блокират по свое усмотрение различни инициативи и 
начинания, неглижират с лекота приоритетите, съгласуваността и ограниченията в организационната 
стратегия и среда. 

Депресивна корпоративна невроза – В тези организации хората се чувстват безпомощни, 
неспособни и демотивирани да се опитат да променят потискащата и натъжаваща ги ситуация, в която се 
намират и да подобрят самоуважението и психосоциалния си статус. Собственици, ръководители и 
управители работят сякаш нищо не може да се направи, за да се промени хода на събитията и начина на 
действие на корпорацията. Практически липсва конструктивно поведение, активност, иновация, търсене 
на нови продуктивни решения в цялата организация или в преобладаващата част от системите и 
подструктурите й. Изпълняват се рутинни, програмирани действия «по навик» като се прави «повече от 
същото» при нарастваща неудовлетвореност и усилващо се чувство за обреченост. Властва корпоративна 
свръхбюрократизация и всеобхватен, понякога агресивен консерватизъм и единствено заплахите за 
оцеляването пораждат бързо потушавани с примитивни механизми за защита епизоди на тревожност и 
паника. Организационните системи са толкова бюрократизирани, че дори топ-мениджърите се чувстват 
обезвластени и отчуждени до степен на «лидерски вакуум». Шизоидна корпоративна невроза – 
Шизоидните корпорации подобно на депресивните страдат от «лидерски вакуум», но по свой различен 
начин. Техните ръководители и мениджъри не искат да се ангажират с укрепването и развитието на 
корпоративната конкурентоспособност и организационен капацитет, защото не им се влиза в трудни 
взаимодействия с другите в и извън организациите. Тази норма на поведение с времето става начин на 
живот и на другите в организацията, които показват, че не са щастливи, но въпреки фрустрацията си не 
се нуждаят от останалите («другите») около себе си и около организацията. Хората са сякаш убедени, че 
нещата няма да се развиват благоприятно за тях каквото и да се опитат да направят и че околните само 
ще ги нараняват, ако бъдат допуснати по-близо. Ето защо те се ангажират с фантазиране, бленуване и 
бягство от проверката на действителността, а не с действия и комуникация за справяне с трудностите и 
задачите пред организацията. Мнозина използват положението си и различни манипулативни и защитни 
тактики за влияние с цел извличане на ползи и подаяния от достъпа си до ръководителите и 
управителите, които са бездейни и отчуждени от живота в организацията. Това превръща организацията 
в «бойна арена» за оскъдната фаворитизация на висшестоящите. 

В организациите, в които симптомите на петте типа корпоративна невроза описани по-горе не се 
наблюдват, обикновено организационното им здраве се поддържа от наличието на реални механизми за 
по-широко участие и овластяване на множество различни хора в управлението на живота, работата и 
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развитието на организацията. В тези условия корпоративните неврози се овладяват превантивно или при 
най-малките и ранни или спорадични признаци за дисфунционално индивидуално, групово или 
организационно поведение. И това си личи при наблюдение на всички системи и функции в 
организацията – вътрешно-организационна комуникация, подбор и назначаване на работа, методи за 
вземане на решения, организация и планиране на трудовата дейност и развитието на хората, екипите и 
организацията като цяло. 

Най-общо, в досегашните теоретични и емпирични изследвания управленският нарцисизъм се 
определя като упражняване на властта в организациите с преобладаваща насоченост към личните и 
егоцентричните цели на формалните ръководители [22][30]. Вместо да служат на корпорацията, 
злокачествено самовлюбените нарцистични ръководители и мениджъри използват предоставените им 
позиция, власт и ресурси, за да привличат към себе си вниманието, адмирациите или страхопочитанието 
на другите членове на организацията, налагайки им при това собственото си чувство за превъзходство 
над тях [15][25]. Те са подчертано харизматични, често чаровни и предизвикващи ирационални реакции 
на зависимост, привличане и респект у околните, съблазнявайки ги с лекота да се превърнат в техен 
безкритичен, обслужващ нуждите им антураж [20][10][23][32]. Отличителни черти на управленския 
нарцисизъм са егоцентризма [18] и макиавелизма в основата на стремежа за влияние върху другите хора 
в организацията и средата ѝ в името на собственото себеизтъкване и себеутвърждаване [13][32][31][36]. 
Редица емпирични изследвания открояват три основни характеристики на ръководителите с висок 
нарцисизъм: (1) чувството им за собствено специално място, предназначение и положение [11][29]; (2) 
преследването на цели, произхождащи от идеализирания им Аз-образ и насочени към преимуществено 
към неговото позитивно конструиране, поддържане и налагане в организационния живот [27][34]; и (3) 
себенадценяващото приписване на значими човешки и управленски качества, компетенции и постижения 
на собствената личност с цел извличане на усещания за лично превъзходство над останалите хора в 
организацията [24]. Свръхчувствителни към критики и негативна обратна връзка, а и постоянно 
нуждаещи се от одобрение и знаци на възхищение и респект от подчинените и колегите си, 
нарцистичните ръководители са склонни постоянно: (1) да подтискат и блокират интелектуалната 
дейност, автентичността и самостоятелността на сътрудниците си [13][32][2][26], възприемайки 
различните от собствените им мнения и оценки като заплаха за собственото им грандиозно Аз [6][17] 
и/или (2) да симулират емпатия и загриженост към другите в организацията [13][19][35] с отчетливо 
манипулативна и авторитарна мотивация [16]. В по-ранните анализи се разкрива, че управленския 
нарцисизъм корелира положително с произволното и рисково вземане на управленски решения [8]; 
създаването на неподходящ за постигане на устойчиви високи резултати организационен климат [15]; 
нараняването на другите в организацията (чрез грубиянство, различни форми на изнудване и принуда); 
разрушаване в дългосрочен план на доверието на служителите в организацията и деградация на 
организационната ефективност [3]; „токсична” работна атмосфера с липса на емпатия [14][4] и с 
дисфунционални, експлоатативни и корупционни управленски практики [7][5]. 

 
Методика на изследването 
Извадка 
В изследването са обхванати 648 мениджъри и служители от 23 бизнес организации, публични 

агенции и неправителствени организации, които попълниха двукратно изследователския пакет от 
въпросници за изследване на организационната култура в периода 2008 – 2011 г. в контекста на 
реализирани от автора консултантски проекти. От изследването отпаднаха 78 мениджъри и служители, 
които не участваха в повторното изследване на организационната култура поради напускане на 
организацията. 64% от изследваните са жени. Средната възраст на изследаните е 38.5 години. 52% от 
изследваните имат по-високо от средно образование. 158 от изследваните са формални ръководители в 
организациите в периода 2008 – 2011 г. и са попълнили и въпросника за предразположеност към 
нарцистично личностно разстрoйство, включен в модела ни. 

 
Инструментариум и модел на изследването 
Изследователският апарат включваше три основни методики – въпросник за изследване на 

организационната култура – Organizatonal Culture Inventory(OCI) на Cooke и Laferty (1987)[9], адаптиран 
в български условия от Human Synergistics Bulgaria; въпросника Organizational Type Indicator (OTI) на 
Kets de Vries [21] и въпросника Narcissistic Personality Inventory [28], които са в процес на адаптация за 
български условия от автора. Използваните методики позволяват да се регистрират 8 измерения на 
дисфункционалната организационна култура (4 – пасивно-защитни и 4 агресивно-защитни), 5 измерителя 
на корпоративната невроза и един агрегиран индекс за предразположеност към нарцистично личностно 
разстройство. Контролираните променливи бяха регистрирани двукратко и съгласно разработения модел 
за обработка на данните тест-ретест корелациите за 8-те дименсии на дисфункционалната 
организационна култура бяха съпоставени в контрастни групи определени в зависимост от нивата на 5-те 
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измерителя на корпоративната невроза и индекса за управленски нарцисизъм. За всеки от тези 
показатели бяха формирани по две контрастни подгрупи с „високо” и „ниско” критериално ниво спрямо 
локалните норми в извадката. Това позволи да се операционализира устойчивостта във времето на 
наблюдаваните 8 дименсии на дисфункционалната организационна култура чрез стойностите на тест-
ретест корелациите в селектираните подизвадки с висок управленски нарцисизъм и в подизвадките с 
високи нива на 5-те измерения на корпоративната невроза. Сравнението на корелационните тест-ретест 
коефициенти в така формираните контрастни подгрупи бе реализирано чрез изчисляване на z-
стойностите за определяне на статистическа значимост на различията в получените корелационни 
коефициенти по Fisher. 

Анализ на резултатите и изводи 

Получените резултати (Таблица 1) убедително подкрепят издигната хипотеза, че управленският 
нарцисизъм и корпоративната невроза участват в динамиката на устойчивостта на дисфункционалната 
организационна култура. Болшинството от коефициентите на тест-ретест корелация за контролираните 
измерения на пасивно-защитните и агресивно-защитните дисфункционални организационни култури са 
статистически значимо по-високи в подгрупите с висок управленски нарцисизъм и в подгрупите с високи 
показатели за наблюдаваните 5 типа корпоративна невроза. 

Високият управленски нарцисизъм допринася статистически значимо за по-високата устойчивост 
във времето на всички пасивно-защитни дисфункционални организационни култури и на 
преобладаващата част от агресивно-защитните, с изключение на организационната култура на властта. 
Параноидната корпоративна невроза допринася за устойчивото възпроизводство само на една от 
пасивно-защитните дисфункционални култури – тази на одобрението, но повлиява за закрепването на 
всички форми на агресивно-защитна дисфункционална организационна култура. Компулсивно-
натрапчивата корпоративна невроза има принос за формирането на устойчива дисфункционална култура 
в организациите като, обаче, не влиее статистически значимо върху запазването на 
перфекционистичната. За ефекта на драматично-истериоидната невроза в организацията може да се каже, 
че той е отново е масивен – няма индикации, че високото ѝ ниво опосредства запазването на устойчива 
култура на конвенционалност и състезателност. Депресивният тип корпоративна култура участва 
осезаемо във формирането на устойчиви пасивно-защитни култури, но не влияе значимо върху 
устойчивостта на агресивно-защитните организационни култури. Шизоидната корпоративна невроза не 
влияе единствено върху устойчивостта на пасивно-защитната култура на одобрение и върху агресивно-
защитната култура на състезателност. В комбинация двата фактора – високия управленски нарцисизъм и 
задълбочената корпоративна невроза са мощни предиктори за запазването на изградената картина на 
дисфункционална организационна култура във всичките и пасивно-защитни и агресивно-защитни 
измерения. И обратно, ниските нива на тези два фактора в организациите са добра прогноза за 
овладяването и трансформацията на дисфункционалната организационна култура в две-три годишен 
период. 

Работата на организационните консултанти ориентирани към положителни промени в 
организационната култура следва да вземе под внимание огромната роля на управленския нарцисизъм и 
корпоративните невротични поведения върху устойчивостта на дисфунционалните измерения на 
организационната култура. 

Опосредстващото влияние на тези фактори не може да се подценява и от специалистите по 
подбор, обучение и развитие на управленчески кадри, както и от организационните консултанти, 
работещи в програми за планирана организационна промяна, в които се цели чрез различни системни и 
процесуални интервенции да се изгради по-конструктивна организационна култура. 

Таблица 1. Проверка на значимостта на различията между тест-ретест корелациите на осем OCI 
дименсии на дисфункционалната организационна култура в периода 2008 – 2011 г. 

Z-Тест на Fisher за статистическа значимост на различията в тест–ретест корелациите по 8-те дименсии на 
дисфункционалните организационни култури в интервал 2008 – 2011 г. 
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Управленски нарцисизъм  
Висок .87 .68 .71 .69 .72 .65 .70 .75 50 
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Нисък  .46 .52 .50 .42 .50 .59 .48 .50 72 
Z  4.42** 1,34* 1.79* 2.12* 1.89* ns 1.82* 2.24**  

 
Параноидна корпоративна невроза 

 

Висока .61 .59 .61 .58 .70 .71 .81 .65 45 
Ниска .36 .48 .42 .47 .52 .36 .38 .40 60 

Z 1.63* ns ns ns 1.43* 2.61** 3.57** 1.73*  
 
Компулсивно-натрапчива корпоративна невроза 

 

Висока .62 .75 .61 .86 .71 .61 .81 .56 48 
Ниска .40 .43 .32 .56 .34 .39 .40 .38 65 

Z 1.54* 2.62** 1.93* 3.37** 2.72** 1.52* 3.59* ns  
 
Драматично-истериоидна корпоративна невроза 

 

Висока .87 .62 .76 .78 .76 .81 .62 .68 42 
Ниска .30 .45 .36 .55 .41 .38 .46 .50 50 

Z 4.73** ns 2.86** 1.97* 2.59** 3.36** ns ns  
 
Депресивна корпоративна невроза 

 

Висока .70 .82 .91 .89 .56 .64 .51 .60 28 
Ниска .41 .51 .60 .38 .42 .43 .33 .46 65 

Z 1.82* 2.51** 3.52** 4.31** ns ns ns ns  
 
Шизоидна корпоративна невроза 

 

Висока .46 .84 .63 .75 .82 .57 .62 .79 32 
Ниска .38 .50 .31 .38 .40 .33 .50 .48 40 

Z ns 2.71** 1.7* 2.31** 2.96** 1.23* ns 2.21**  
          

* p<.05; **p<.01, ns – няма статистическо значимо различие. 
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ИЗМЕРВАНЕ НА ЛИЧНАТА ИНИЦИАТИВНОСТ В РАБОТАТА 

И ВРЪЗКАТА Ѝ С ПРОМЕНЛИВИТЕ ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА КОНТРОЛ 
И ЛИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ 

 
СОНЯ ДРАГОВА-КОЛЕВА 

д-р, Нов български университет, 
Департамент „Когнитивна наука и психология” 

 
Резюме: Личната инициативност е аспект на трудовото поведение. Засиленият изследователски интерес 
към нея се дължи на факта, че тя повишава ефективността на организацията и подпомага нейното 
развитие. Този доклад представя въпросник за измерване на личната инициативност в работата, който 
частично се базира на методиката на Майкъл Фрезе. Целта на настоящото изследване е да провери 
психометричните характеристики на скалата, проучвайки връзката на конструкта с личностовите 
променливи локус на контрол и лична ефективност и с индивидуалните фактори пол, възраст и заемана 
позиция в работата. Резултатите показват, че въпросникът се отличава с добра надеждност и валидност, 
което позволява неговото бъдещо използване за оценка на индивидуални различия в проявяваната лична 
инициативност. 

 
Abstract: Personal initiative is an aspect of work behavior. Increasing research interest in this concept is due to the fact 
that personal initiative contributes to organizational effectiveness and development. This paper presents a questionnaire, 
measuring personal initiative at work, which is partially based on the scale of Frese. The aim of this research is to check 
the psychometric attributes of the new scale, investigating the relationship of personal initiative with personal variables 
such as locus of control and self-efficacy and with some individual factors as gender, age and work position. Results 
show that the questionnaire is characterized with good internal consistency and validity that allows this method to be used 
to assess individual differences in personal initiative. 

Въведение 

Факт е, че нашето съвремие в световен план се характеризира с бързо променящи се изисквания и 
условия, непредвидени събития, икономически и политически кризи и промени, глобална конкуренция. 
Всичко това се отразява и върху организационния живот, който се отличава с известна неопределеност, 
несигурност на работата, нови предизвикателства, необходимост от бързо реагиране и своевременно 
коригиране на отделни аспекти на трудовите роли, задачи и работни процеси. Този контекст изисква нов 
и различен подход към организационното поведение и изпълнение. В тази връзка все по-голям интерес и 
значимост придобива екстраролевото поведение на служителите, което отива отвъд ролевите очаквания 
и задължения, по начин, който е организационно функционален и води до повишаване на 
организационната ефективност. 

Личната инициативност е пример за активно екстраролево поведение, отразяващо способността 
на хората да посрещат и надхвърлят изискванията на работата и е насочена към дългосрочното 
оцеляване на организацията. Този конструкт се дефинира като поведенчески синдром, изразяващ се в 
предприемането на активен и замозараждащ се подход към работата, който излиза извън формалните 
задължения на конкретната работа. Фрезе и колеги концептуализират личната инициативност като 
относително стабилна поведенческа тенденция. Тя описва степента, в която служителите предприемат и 
изпълняват дейности, които не са изисквани и очаквани от тях, предвиждат бъдещи възможности и 
проблеми и работят упорито за преодоляването на бариери по пътя към целта [10]. Може да се обобщи, 
че инициативното поведение се отличава със следните аспекти: в съответствие е с мисията на 
организацията; има дългосрочен фокус; насочено е към цел и ориентирано към действие; отличава се с 
постоянство, когато се сблъска с бариери и пречки; самозараждащо се и доброволно; проактивно [11]. 

Решението и готовността на човек да прояви инициативност на работното място могат да се 
обяснят с мотивационните теории и по-конкретно с теорията за контрол на действието на Кул и теорията 
за очакванията на Вруум. 

Според теорията за действието (action theory) на Хекмън, доразвита от Кул като теория за контрол 
на действието (action control theory), хората в една или друга степен планират своите действия, които са 
насочвани от определни цели. На работното място, трудовите задачи и работни условия се явяват рамка, 
от която индивидуалният служител развива свои цели. Освен регламентираните и възложени цели, 
служителите имат и т.нар.екстраролеви цели. Това са цели, поставени от самия човек, които надхвърлят 
изискванията и ролевите очаквания, заложени в описанието на длъжността или официалния трудов 
договор. Изпълнението на тези цели изисква активно поведение. Индивидуалното целеполагане, обаче, 
оказва влияние, само ако целите се превърнат в действия. Трансформирането на намеренията в действия 
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и стартирането на планирано поведение, според теорията за контрол на действието, се задвижва от 
инициативността на индивида, т.е от способността му да се предприемат задачи, съвместими с 
постигането на целта [8;12]. Тук основен конструкт с обяснителна стойност е идентифицираната от Кул 
ориентация към състояние или към действие (state orientation/ action orientation) [13]. Тя обяснява 
индивидуалните различия в способността да се регулират емоциите, когнициите и поведенията за 
постигането на преднамерени действия [12;14]. Ориентацията към действие-състояние съдържа три 
дименсии: погълнатост, колебание, непостоянство. Наименованията на дименсиите отразяват полюса 
ориентиран към състояние и засягат отделни форми на неуспех в саморегулацията. Дименсията 
погълнатост (срещу освобождаване) се отнася до способността на човек да се освобождава от мисли за 
алтернативни състояния или цели, които често са свързани с неуспех. Според Kул, хората ориентирани 
към действие се освобождават от тревоги, свързани с целта и други обезпокоителни мисли, докато 
индидидите ориентирани към състояние имат натрапчиви мисли за негативни преживявания, те се 
разсейват от целта като размишляват за възможни неуспехи или алтернативни цели, вместо да посветят 
всичките си когнитивни ресурси за изпълнението на конкретната задача. Дименсията колебание (срещу 
инициативност) е свързана с инициирането на действие относно избрана вече задача, като индивидите 
ориентирани към действие лесно започват да работят по задачата, а индивидите ориентирани към 
състояние отлагат и имат трудности с инициирането на действия. Непостоянството (срещу постоянство, 
упоритост) се отнася до способността да продължаваш да работиш упорито по задачите докато не бъдат 
завършени, като хората ориентирани към състояние преждевременно се отказват, а тези ориентирани 
към действие проявяват упоритост във влагането на усилия, докато целта не бъде реализирана [6;14]. 
Следователно, успешното изпълнение на задачи, насочени към постигане на целта, се приписва на 
ориентацията към действие, която повишава ефективността на индивидуалното саморегулиране 
[8;13;14]. Хората, ориентирани към състояние, са поведенчески пасивни, защото влагат своите ресурси 
не към реални действия, а в размишления и тревоги, колебливи са и им липсва постоянство. 
Ориентацията към действие-състояние е глобален и стабилен личностен конструкт, който се открива в 
разнообразни ситуации и според последните изследвания се операционализира само с дименсията 
инициативност [8;13;14]. Различията в инициативността могат да обяснят защо еднакво мотивирани 
хора показват различна степен на ефективно изпълнение. 

Теорията за очакванията на Вруум също стои в основата на вземането на решение за 
предприемане на инициативно поведение. Очакванията за успех и оценяването на вероятните 
последствия чрез съотношението очаквани загуби срещу очаквани ползи са важен елемент от 
мотивацията. Преценяването на потенциални рискове като подронване на репутацията, ако 
инициативата се провали, или неодобрение от страна на ръководството, ако инициативата се възприеме 
като неподходяща или застаршителна, може да окаже негативно влияние върху намерението за 
екстраролево поведение [15]. 

Разгледаните теории помагат за идентифицирането на набор от личностови и контекстуални 
фактори, които мотивират служителите да излязат извън границите на техните длъжности с цел 
предприемането на конструктивна промяна на работното място. Личностовите променливи включват 
споменатата вече ориентация към действие-състояние, ориентацията към контрол над средата, лична 
ефективност, активно справяне, проактивност, потребност от постижение, потребност от познание и др. 
[10]. 

Променливите на средата включват подкрепа от преките ръководители, отвореност на висшето 
ръководство към предложения и инициативи от долу, организационна култура и климат, насърчаващи 
инициативността, свободата на действие и контрол на служителите върху собствената работа, както и 
комплексността на изпълняваните задачи [10;15]. Изброените личностови и контекстуални фактори са 
основни елементи от модела на Фрезе и Фей за предпоставките за лична инициативност и нейните 
последствия [10]. Този модел предлага рамка за множество изследвания върху инициативността в 
работата. 

В настоящото изследване ще се спрем само на връзката на личната инициативност с 
локализацията на контрол и личната ефективност. 

Локализацията на контрол, също като ориентацията към действие-състояние, участва в 
саморегулацията на поведението на личността. Конструктът “ локализация на контрол” е 
генерализирано очакване или убеждение, описващо начина, по който хората разглеждат причинно-
следствените взаимоотношения между собственото поведение и околната среда и наградите и 
наказанията, които тя предоставя. Ротър разграничава вътрешен и външен локус на контрол. Външната 
локализация е свързана с убеждението, че между поведението на индивида и получените резултати не 
съществува пряка връзка. Успехът се разглежда като напълно независещ от собствените способности и 
усилия. Основните причини се търсят във външните фактори като значими други хора, съдба или шанс. 
Вътрешният локус на контрол се отнася до убеждението, че причините за получаваните резултати лежат 
в самия човек, в неговите относително постоянни характеристики и усилия и той е основният причинен 
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агент при взаимодействието със средата [1]. Локализацията на контрол, разглеждана в контекста на 
работата, е свързана с убеждението на човек, че може да въздейства върху решенията в работата и да 
влияе върху трудовите резултати. Множество изследвания доказват, че хората с вътрешна локализация 
са по-наблюдателни за онези аспекти от средата, които предоставят полезна информация за тяхното 
бъдещо поведение, по-лесно предприемат стъпки за подобряване условията на средата, придават по-
голяма значимост на уменията и способностите, устойчиви са на външни влияния [16]. Следователно, 
интерналите възприемат успеха като зависим от личните действия и инициативност, докато 
екстерналите приписват малка или никаква стойност на инициативността [4]. Това предполага, че 
вътрешната локализация е свързана с ориентацията към действие, а външната – с ориентацията към 
състояние. 

Личната (Аз-)ефективност се дефинира като „преценката на човек за собствените способности да 
организира и осъществи действия, необходими за постигането на конкретни цели и изпълнения” [5, 
p.391]. Тя отговаря на въпроса: “Мога ли да направя дадено нещо?” и определя изборите, които хората 
правят, количеството усилия, които влагат, проявената упоритост при наличието на препятствие и 
степента на тревожност или увереност, с които пристъпват към задачата. Бандура твърди, че „хората 
могат да оценяват себе като ефективни само в конкретни области на функциониране или в широк кръг 
от дейности и ситуации” [5,p.396]. Следователно, личната ефективност може да бъде както специфична, 
така и генерализирана. Спейер и Фрезе разглеждат личната ефективност в по-широката концепция на 
Ротър за генерализираните очаквания, търсейки връзката и с инициативността. Основание личната 
ефективност да се концептуализира като генерализирано убеждение дава аргументът на Ротър, че 
генерализираните очаквания въздействат върху поведението, особено в нови и неопределени, неясни 
ситуации. Тъй като личната инициативност предполага, че човек действа в нови и неопределени 
ситуации, генерализираните очаквания са особено важни тук [18]. Общото чувство за лична ефективност 
оказва влияние върху поставянето на цели, вземането на решения, избор на поведения и проявата на 
настойчивост. И тъй като личната инициативност е свързана с поставянето и изпълнението на 
екстраролеви цели, то личната ефективност най-вероятно се явява един от предикторите на 
инициативността. 

Методология 

Целта на настоящото изследване е да се проверят психометричните характеристики на въпросник 
за измерване на личната инициативност в работата, специално разработен за това проучване. В тази 
връзка, с цел да се провери конструкт-валидността на теста, ще бъде изследвана връзката на личната 
инициативност с личностовите променливи локализация на контрол и лична ефективност. Основната 
хипотеза предполага, че личната инициативност е позитивно свързана с вътрешната локализация на 
контрол и с общата лична ефективност, тъй като и трите конструкта участват в саморегулацията на 
поведението на личността. Допълнителна цел е да се установи доколко социодемографските 
характеристики пол, възраст и заемана позиция в работата се явяват фактори, свързани с личната 
инициативност. 

Описание на извадката 
В изследването участват 195 работещи лица: 86 (44,1%) мъже, 100 (51,3%) жени, 9 лица не са 

посочили своя пол. Средната възраст на участниците е 34 г, минимална 21г., максимална 65г. 53 (27,2%) 
лица са със средно образование, 138 (70,8%) са с висше, 4 човека не са отговорили. Средната 
продължителност на трудовия стаж на участниците е 6,57, минимум 10 месеца, максимум 38г. От гледна 
точка на заеманата позиция в работата, лицата са разделени на изпълнители – 119 (61%), експерти – 40 
(20,5%) и ръководители – 32 (16,4%), 4 човека не са посочили своята позиция. Участниците са от 
държавни (32, 16,4%), частни (151, 77,4%) и неправителствени (9, 4,6%) организации, като трима души 
не са отговорили. 54 (27,7%) от изследваните лица работят в изцяло български организации, а 138 
(70,8%) работят в компании с международно участие, трима души не са отговорили. Предметът на 
дейност на организациите е разнороден и служителите работят в области като медии (11), програмиране 
(51), образование (18), производство и продажба на напитки (69), неправителствен сектор (14) и други. 

Методи 
За измерване равнището на лична инициативност в това изследване е разработен въпросник, 

съдържащ 15 твърдения, отразяващи основните аспекти на конструкта. 7 от айтемите са взаимствани от 
оригиналната методика на Майкъл Фрезе [9;10]. Те са преведени от немски език на български от 
Николай Кирилов, заклет преводач, и доц.д-р Маргарита Дилова. За целите на изследването са добавени 
още 8 допълнителни твърдения. 4 от айтемите са реверсивни. Отговорите се фиксират с помощта на 5-
степенна скала от 1 – „Изобщо не е вярно”, до 5 – „Абсолютно вярно”. Общият бал по теста варира 
между 15 и 75 точки като по-високите стойности са индикатор за по-високо равнище на лична 
инициативност. Примерни твърдения: „Когато възникнат възможности за решаването на някакъв 
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въпрос, се възползвам от тях”; „Обикновено свършвам повече работа, отколкото изискват от мен”; 
„Когато се сблъскам с проблем в работата, упълномощавам или моля някой друг (ръководител, колега, 
секретарка) да се заеме с неговото разрешаване”. 

Локализацията на контрол е измерена с методиката на Ротър, адаптирана за български условия от 
М. Радославова и А. Величков. Окончателният български вариант на въпросника е съставен от 15 
двойки твърдения плюс пет маскиращи двойки, които имат за цел да скрият реалното съдържание на 
измервания конструкт. От всяка двойка изследваното лице трябва да избере онова съждение, което е по-
близко до неговите собствени убеждения. Оценяват се само съжденията, отразяващи външна 
локализация на контрола като на тях се приписва по 1 точка, така че общият бал по теста варира между 0 
и 15 точки. По-високите оценки по метода са показатели за външна локализация на контрола, а по-
ниските – за вътрешна. Авторите извеждат норми като оценки до 7 точки са показател за вътрешен 
локус на контрола, а от 8 и повече – за външен локус на контрола. Методът е с доказана надеждност и 
валидност [1; 3]. 

За измерване на личната ефективност е използван въпросникът на Шварцер и Йерусалем за 
оценка на общата лична ефективност [17], преведен на български език и прилаган в български условия. 
Въпросникът съдържа 10 айтема като отговорите се фиксират с помощта на четиристепенна скала от 1- 
не е вярно до 4 – вярно е. Българската версия се отличава с висока надеждност, коефициент на Кронбах 
= 0.87 [2]. 

Резултати 

Таблица 1. Описателна статистика и коефициент на вътрешна консистентност на скалата, 
измерваща лична инициативност 

Групи Х SD Min Max Skewness 
Алфа на 
Кронбах 

Цялата извадка 
(n=195) 

57,78 6,40 37 71 -,265 .74 

Мъже (n=86) 56,93 6,54 37 70 -,362 .76 
Жени (n=100) 58,59 6,34 43 71 -,182 .73 

 
От представените данни (табл.1) се вижда, че разпределението на бала по скалата е близко до 

нормалното, като преобладават оценките на умерена и повишена лична инициативност, без обаче да има 
изразена асиметрия. Методът е достатъчно чувствителен и регистрира случаите с ниска инициативност, 
както и тези с високи равнища. Честотното разпределение на отговорите показва, че тенденцията към 
пасивно, реактивно поведение сред изследваните участници почти отсъства. Първоначалното прилагане 
на въпросника показва, че той се характеризира с добър коефициент на надеждност и може да служи за 
измерване на съответната поведенческа тенденция. 

Валидност 
Конструкт-валидността на метода е проверена чрез анализ на корелационните връзки на 

инициативността със скалите локализация на контрол, обща лична ефективност (конструкти, които 
теоретично се допуска, че са свързани с инициативното поведение) и социална желателност. 
Корелационните анализи са направени както за цялата извадка, така и по отделно за мъжете и жените 
(табл.2). 

Таблица 2. Връзки на личната инициативност с личностни променливи 

 Локус на контрол 
Социална 

желателност 
Лична 

ефективност 
извадка 

Лична 
инициативност 

-,319** ,226** ,335** цялата извадка 
-,208 

p=,058 
,133 

p=,226 
,358** мъже 

-,461** ,304** ,367** жени 
**p<.01 

Личната инициативност корелира умерено, отрицателно и статистически значимо с външната 
локализация на контрол. Тези данни се наблюдават в цялата извадка и в извадката на жените. Връзката 
на инициативността с личната ефективност е умерена и положителна. Това потвърждава резултатите от 
изследвания на Фрезе и Морисън [18;15]. Резултатите от настоящото изследване напълно съответстват 
на теоретично очакваните корелации и дават основание да се приеме, че предлаганият метод измерва 
относително стабилна поведенческа тенденция, която зависи от генерализираните очаквания. Връзката 
на инициативността с локуса на контрол се потвърждава и от направения т-тест. Хората с вътрешен 
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локус на контрол (n=118) проявяват по-високо ниво на инициативност (Х=59,26, SD=5,80) в сравнение с 
тези, които са с изявен външен локус (n=75) (Х=55,72, SD=6,54; t=3,92, p=0,000). 

Интересно е, обаче, че в извадката на мъжете се установява близка до значимост отрицателна 
корелация на личната инициативност с външната локализация (-,208, p=,058). Възможна причина за 
липсата на статистически значима взаимовръзка между двете променливи може да бъде 
небалансираното разпределение на мъжете по отношение на типа локус – 64 лица са интернали и 20 са 
екстернали. При жените съотношението интернали-екстернали е добре балансирано (49 са с вътрешен 
локус и 51 са с външен). В тази връзка добре би било в бъдеще да се направи изследване с по-голяма 
извадка. 

Слабата, но позитивна връзка на личната инициативност със скалата социална желателност също 
подкрепя конструкт-валидността на новия въпросник. В днешно време инициативното поведение става 
все по-желано от мениджърите, тъй като организациите се нуждаят от иновации и промяна. 
Инициативността все по-често се издига като ценност в организационната култура, като критерий за 
подбор или допълнително възнаграждение, в резултат на което тя постепенно се превръща в социално 
одобряван модел на поведение. Слабата корелация означава, че отговорите по скалата за инициативност 
не са съществено изкривени с цел представяне на участниците в по-позитивна светлина. При мъжете, 
обаче, отново се наблюдава отклонение от общата тенденция и личната инициаитвност не корелира със 
социалната желателност. Това вероятно е така, защото стремежът да се получават позитивни оценки и да 
се харесаш е традиционно женска черта и жените в по-голяма степен съобразяват своето поведение с 
околните. С други думи, може би при жените инициативното поведение се изразява в по-мека форма 
като е придружено с общуване и осъществяване на контакти, зачитане на другите, когато се дискутират 
и предприемат промени. При мъжете би могло да се допусне, че при поемането на инициативи, те се 
абстрахират от мисълта дали околните ще харесат и одобрят това тяхно поведение. Т.е. личната 
инициативност при мъжете по-скоро има леко агресивен и индивидуалистичен начин на проявление, 
доминиращо насочена към самото постижение и действие. 

За проверка на дискриминантната валидност са направени междугрупови сравнения по пол, 
възраст, заемана позиция. 

Резултатите от т-теста показват слаба тенденция жените да проявяват по-високо равнище на 
инициативност от мъжете, но тази разлика не е статистически значима (за жените Х=58,59, SD=6,34; за 
мъжете X=56,93, SD=6,54, t=-1,75, р=0,08). Следователно, можем да заключим,че инициативното 
поведение е типично и за двата пола и ако има различия в неговото проявяване, то те се дължат на други 
фактори и условия. 

По отношение на възрастовите различия чисто теоретично може да се допусне, че между 
възрастта и инициативността съществува връзка от нелинеен тип. От една страна, напълно основателно 
може да се очаква, че с нарастване на възрастта, проявяваната инициативност в работата също нараства, 
тъй като човек натрупва професионален опит и допълнителни знания и умения, по-добре познава 
естеството на работа, стреми се към доказване на себе си, в резултат на което може да прави по-
адекватни предложения за промяна, да предвижда проблеми и да търси решения. От друга страна, обаче, 
с увеличаване на възрастта и трудовия стаж, се натрупва рутина и умора в работата, достига се до т.нар. 
плато в кариерата, което е свързано с редуциране на постиженията и ентусиазма, т.е., в този случай 
инициативността намалява с възрастта. Направеният корелационен анализ в цялата извадка, както и по 
отделно за мъжете и жените доказва отсъствието на линейна корелация. Проверката на eta-коефициента 
потвърждава наличието на нелинейна връзка между инициативността и възрастта: за цялата извадка 
eta= ,47; за извадката на мъжете eta= ,69; за извадката на жените eta= ,62. Следователно, между 
инициативността и възрастта се открива нелинейна връзка, която варира от умерена до значителна. Този 
тип връзка е илюстрирана отделно за мъжете и жените на фигури 1 и 2. 

 
Фигура 1. Графично представяне на кривата 
на регресионни приближения при мъжете

Фигура 2. Графично представяне на кривата 
на регресионни приближения при жените 
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Графичното представяне ясно отразява изменения в нивото на инициативността с възрастта, като 
тези промени имат различен характер при мъжете и жените. С цел по-задълбочено изследване извадката 
е разделена на 4 възрастови групи – от 21-29г., от 30-39г., от 40-49г. и над 50г. Чрез дисперсионен анализ 
се търсят разлики в нивото на инициативност между четирите възрастови групи отделно за мъжете и 
жените и се проверяват корелационните връзки във всеки един възрастов период. В извадката на мъжете 
се откриват статистически значими възрастови разлики (табл.3). 

Таблица 3. Възрастови разлики в личната инициативност при мъжете 

Възрастови групи 
мъже 

Х SD F p 
20-29г. 57,77 6,58 

3,14 0,03 
30-39г. 58,51 5,48 

40-49г. 53,68 5,08 
Над 50г. 60,60 3,36 

Тестът за множествени сравнения с метода на Тъки показва, че разликите в инициативността са 
статистически значими между групите от 30-39г. и 40-49г. (р= 0.04). Мъжете между 40-49г. показват 
най-ниски стойности по скалата за лична инициативност. Също така, от направения корелационен 
анализ се установява, че във втората възрастова група при мъжете от 30-39г. има статистически значима 
отрицателна умерена корелация между инициативността и възрастта (r=-.40, p=0.03). В останалите три 
групи няма корелация между двете променливи. Анализирайки данните може да се обобщи, че около и 
малко над 30-те години мъжете демонстрират високо равнище на инициативност, след което постепенно 
с приближаване на 40-тата година инициативността започва да спада (това се потвърждава от 
отрицателната корелация във възрастовата група 30-39г), достигайки своето най-ниско равнище в 
периода 40-49г., което се потвърждава от дисперсионния анализ. След 50-тата година нивото на 
инициативност отново започва да расте. Следователно периодът 40-49г. е критичен за мъжете по 
отношение мотивацията за екстраролево поведение на работното място. 

Същите анализи са проведени и в извадката на жените. Дисперсионният анализ не открива 
статистически значими възрастови разлики в инициативността. Резултатите от корелационния анализ 
показват, че личната инициативност корелира с възрастта единствено в периода от 21-29г. (r= -,341, 
p=0.045). И тук, както и при мъжете, връзката е отрицателна и умерена. От кривата на регресионни 
приближения се вижда, че първоначалното високо равнище на инициативност при 21 годишните бързо 
спада и към 28-29 години стига своята най-ниска точка. В останалите три групи не се открива 
взаимовръзка между инициативността и възрастта. Следователно, при жените критичен за 
инициативността се оказва периодът 21-29г. 

Може да се обобщи, че възрастта е фактор, свързан с личната инициативност и при двата пола, но 
играе роля в различни етапи от живота на мъжете и жените. Тези разлики би могло да се обяснят с 
различните модели на кариера при мъжете и жените, както и различните социални роли, които те 
изпълняват. За мъжете периодът 40-49г. често е свързан с реализирани вече професионални цели и 
постижения, постигнати повишения в работата, резултат от добро представяне и получено признание. 
Този подем закономерно бива последван от известно затишие, при което ефективността на 
изпълнението, а съответно и инициативността, запазват своето равнище или спадат и се стига до 
своеобразно плато в кариерата. Периодът 40-49г., според теорията на Доналд Сапър за кариерното 
развитие, съответства отчасти на етапа на установяване (до 45г.) и на етапа на поддържане (над 45г.). 
При жените периодът 21-29г. бележи началото на тяхната кариера, която често по това време бива 
прекъсната от раждане и поемане на майчинската роля. Временното откъсване на жените от работа 
неминуемо води до намаляване на инициативното поведение и редуциране на професионалните цели. В 
този възрастов период балансът семейство-работа е най-труден, тъй като децата са много малки и 
изискват по-голяма грижа и отдаденост. 

Последното междугрупово сравнение по скалата за лична инициативност е от гледна точка на 
заеманата позиция в работата, като са обособени три категории позиции – изпълнителска, експертна и 
ръководна (табл.4). Чрез еднофакторен дисперсионен анализ се установяват статистически значими 
разлики в нивото на инициативност между изпълнители и ръководители (р=0,03). 

Таблица 4. Разлики в инициативността според заеманата позиция 

Позиции Х SD F p 
Изпълнителска (n=119) 57,16 6,76  

3,20 
 

0,04 Експертна(n=40) 57,87 5,48 
Ръководна(n=32) 60,34 5,36 
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Хората, заемащи ръководни позиции, проявяват в по-голяма степен инициативно поведение. 
Вероятно легитимната власт на ръководителите, която често е съчетана и с експертни познания, им 
позволява да се чувстват по-уверени в инициирането на действия, водещи до промени и подобрения в 
работата. Освен това, хората на ръководни позиции е по-малко вероятно да бъдат санкционирани, ако се 
опитват да осъществяват промени и иновации на работното място. 

Заключение 

Резултатите от проведеното изследване дават основание да се заключи, че разработеният 
въпросник за измерване нивото на лична инициативност в работата се отличава с добри психометрични 
показатели. Скалата притежава конструкт-валидност, тъй като корелира умерено и позитивно с 
променливите вътрешна локализация на контрол и лична ефективност, два конструкта, които 
теоретично се допуска, че са свързани с инициативното поведение. Лицата с вътрешен локус на контрол 
и по-висока лична ефективност се отличават с по-високо ниво на инициативност. Това доказва, че 
локализацията на контрол и личната ефективност са фактори, тясно свързани с инициативното 
поведение. Работата върху тези два типа генерализирани очаквания може да бъде включена в 
разработването на практически интервенции и тренинги за повишаване на личната инициативност в 
работата. 

Потвърждава се и дискриминантната валидност на теста, тъй като методът може да дискриминира 
група лица, различаващи се по съществен признак, в случая – възраст и заемана позиция в работната 
организация. Ръководителите са по-инициативни от изпълнителите. Това от една страна е добър знак, 
който показва, че мениджърите в това проучване са ориентирани към действие и промяна, а както 
редица изследвания доказват – успехът на фирмите се предсказва от личната инициативност на техните 
собственици и мениджъри [9]. От друга страна, по-ниското ниво на инициативност сред служителите на 
изпълнителски позиции е индикатор, че организационната култура в изследваните организации не 
насърчава инициативността в достатъчна степен и потенциалът на тези хора не се използва оптимално. 

Интересна е връзката на възрастта с инициативността. Между двете променливи се открива 
нелинейна корелация. И при двата пола инициативността се свързва негативно с възрастта само в 
отделни етапи от живота, които обаче са различни при мъжете и жените. В извадката на мъжете 
инициативността корелира отрицателно с възрастта само в периода 40-49г., докато при жените тази 
връзка се установява само в периода 21-29г. В останалите възрастови групи между двете променливи 
няма връзка. Следователно, възрастовите модели на инициативността показват, че в периода 41-49г. при 
мъжете е по-вероятно да възникнат проблеми с инициирането на екстраролево поведение, а при жените 
критичен за инициативността се оказва периодът 21-29г. Тази информация може да послужи като основа 
за вземането на превантивни мерки, които да ограничат негативната тенденция в инициативността в 
определени възрастови периоди. За мъжете тези мерки могат да включват упълномощаване и делегиране 
на повече права и свобода на действие, възможност за разширяване и обогатяване на задачите, 
включване в менторски програми за нови служители. В подкрепа на жените организациите могат да 
въведат политика, приятелски ориентирана към семейството, подпомагаща балансирането на 
професионалната и семейната сфера. 

В заключение, въпросникът за измерване на личната инициативност в работата се отличава с 
добра надеждност и валидност, което позволява неговото бъдещо използване както за научни цели, така 
и в практиката и организационното консултиране. 
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РЕЙТИНГОВ ПОДХОД ЗА ОЦЕНКА НА ПРОФЕСИОНАЛНА 
КОМПЕТЕНТНОСТ И МЕЖДУЛИЧНОСТНИ ОТНОШЕНИЯ 

В ОРГАНИЗАЦИЯТА 
 

СТОЙКА КАЛЧЕВА 
д-р, ИИНЧ-БАН 

 
Резюме: Оценката на професионалната компетентност и междуличностните отношения в организацията е 
сложна задача, изискваща индивидуално изследване с помощта на специализирани инструменти. 
Настоящият доклад представя алтернативен и значително по-икономичен подход за оценка на групово 
равнище, основан на взаимни рейтингови оценки на колегите в дадената професионална микросреда. По 
правило всеки от участниците е добър експерт при оценката на професионалната компетентност на 
останалите, с които непосредствено работи, тъй като има сходен опит и квалификация, както и 
впечатления за дейността им, основани на продължителни наблюдения. Резултатите са получени върху 456 
лица от четири типа организации: медия, научно-приложен институт, предприятие от сферата на 
обслужването и производствено предприятие. Освен рейтинговите оценки, с помощта на самоописателни 
скали са получени данни за характеристиките на дейността, нагласите към работата и 
взаимоотношенията с колегите, анализът на връзките,с които позволява да се уточни ползата от 
предлагания рейтингов подход на оценка. 
 
Abstract: The assessment of professional competence and interpersonal relationship in the organization is a complex task 
requiring individual testing with the help of specialized tools. This report presents an alternative and considerably more 
eefficient approach to assess group-level rating based on mutual evaluations of colleagues in a professional medium. As 
a rule, each participant is a good expert in evaluating the professional competence of his/her co-workers, since he/she 
has similar experience and qualifications, as well as impressions regarding their activities based on continuous 
observations. The results were obtained on 456 individuals from four types of organizations: media, applied research 
institute, service enterprise and manufacturing company. Furthermore, apart from rating assessments, self-descriptive 
scales are used to analyze data about the activities’ characteristics, attitudes towards work, relationships with colleagues 
and connections, which allows to specify the benefits of the proposed approach to rating assessment. 

 
Оценката на професионалната компетентност и междуличностните отношения в организацията 

e основен и много широко проучван проблем в психологията [3],[4],[5],[6],[7] и др. Тя е важна задача от 
гледна точка на класиране, подбор, атестация на кадрите и др., изискваща индивидуално изследване с 
помощта на специализирани инструменти. Настоящото изследване представя алтернативен икономичен 
подход за оценка на групово равнище, чрез използването на взаимни рейтингови оценки, при който 
всеки оценява професионалната компетентност на колегите, с който непосредствено работи. В този 
случай по правило участниците са достатъчно добри експерти при оценката на професионалната 
компетентност на колегите, с които непосредствено работят, тъй като има сходен опит и квалификация, 
както и впечатления за дейността им, основани на продължителни наблюдения. 

При използвания метод принципно са възможни два подхода: (а) оценяване поименно на всеки 
от колегите и (б) оценяване на броя на лицата с различно равнище на компетентност, което води до 
„сегментиране” на професионалната микросреда в няколко слоя, според равнището на компетентност, 
вкл. относителните дялове на участниците с различно равнище. Първият подход очевидно дава по-голям 
обем от информация, вкл. позволява оценки на индивидуално равнище, но от друга страна, анонимното 
оценяване на конкретни лица поставя етични проблеми, докато явното повишава риска от „изкривяване” 
на резултатите, като и в двата случая е по-вероятно да възникнат съпротиви спрямо изследване. Затова е 
използван вторият подход, при който всеки от участниците посочва, не имената, а само броя на лицата с 
различно равнище на компетентност в професионалната микросреда. 

Задачи на изследването са да се оценят дискриминиращите възможности на оценките на 
професионалната компетентност на групово равнище, като се анализират и връзките (1) с оценката на 
личната компетентност, (2) със системата на междуличностни отношение, (3) с видове конфликти и (4) с 
по-широк кръг променливи на професионалната микросреда, свързани с характеристиките на дейността 
и нагласите към работата. 

 
МЕТОД 
Изследвани лица. Изследването е проведено с 456 служители, 181 мъже (41,1%), 254 жени 

(57,7%) и 5 непосочили (1,1%), средна възраст Х=49,41 г. (SD=11,59) от четири организации: медия, 
научно-приложен институт, предприятие от сферата на обслужването и производствено предприятие 
(броят по различните променливи варира, според пълния брой анкетни карти). 
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Инструментариум. 
І. Рейтингова скала за оценка на професионалната компетентност в микросредата. Всяко 

изследвано лице оценява "колегите, с които непосредствено работи", като ги разпределя в 5 категории. 
1. Истински професионалист, от него може много да се научи. 
2. Относително добро равнище на компетентност и професионална подготовка. 
3. Средно равнище на компетентност и професионална подготовка. 
4. Относително ниско равнище на компетентност и професионална подготовка. 
5. Явно некомпетентен; човек, който очевидно не си е на мястото. 
Посочва се броят (а не имената) на колегите от професионалната микрообщност в съответната 

категория, като паралелно всяко изследвано лице се самооценява, т.е. разпределя себе си към една от 
посочените категории. Изчисляват се относителните дялове на лицата във всяка категория (броят на 
лицата във всяка категория, разделен на общия брой – сумата на посочените лица в петте категории). 
След това относителните дялове във всяка от категориите се умножават по коефициент от 1 до 5 
(например: относителния дял на колегите от първото равнище („Истински професионалист, от него 
може много да се научи.”) се умножава по 5, относителният дял на хората от второто равнище – по 4 и 
т.н.). Резултатите се осредняват на равнище професионална микросреда (секция, екип и др.). Полученият 
бал „професионална компетентност” теоретично може да варира от 1 (случаят, в който микросредата се 
формира само от хора с ниско равнище) до 5 (само хора с високо равнище). 

Едно възможно възражение срещу взаимните оценки между колегите е дали личните 
отношения на „симпатия–антипатия” няма да доведат до „изкривяване” на мнението за 
професионалната компетентност (и в двете възможни посоки). При достатъчно голям брой независими 
оценки обаче тенденциите за „фаворизиране” или „подценяване” е по-вероятно взаимно да се 
компенсират. Съответно: основната предпоставка на обективна оценка е свързана с допускането за 
наличие на достатъчен брой независими оценки, а от друга страна – фактът, че във всяко професионално 
звено в явен или неявен вид съществуват мнения за компетентността на всеки от останалите и 
различията в професионалната компетентност лесно могат да се идентифицират чрез преобладаващия 
брой оценки от хора, които имат сходен опит и работят дълго време заедно. 

 
ІІ. Рейтингова скала за оценка на междуличностните отношения (симпа-тия-антипатия) 

в професионалната микросреда. Всяко изследвано лице оценява "колегите, с които непосредствено 
работи" по скалата симпатия–антипатия, като ги разпределя в 5 категории: 

1. С него/с нея сме близки приятели (приятелство). 
2. С този човек не сме близки приятели, но той определено ми е симпатичен (симпатия). 
3. Този човек ми е безразличен (безразличие). 
4. Този човек по-скоро не ми е симпатичен; с него общувам само по делови въпроси, при 

други случаи обикновено го избягвам (антипатия). 
5. Този човек ми е толкова неприятен, че с него не бих искал/а да имам нищо общо 

(враждебност). 
Посочва се броят (а не имената) на колегите в съответната категория, като по този начин 

професионалната микрообщност се разделя на пет слоя, според степента на лична симпатия/антипатия. 
Паралелно всяко изследвано лице се самооценява чрез посочените категории, като отбелязва в коя от тях 
биха го оценили повечето от колегите, с които непосредствено работи. Както и по-горе, при обработка 
на резултатите се изчисляват относителните дялове на лицата във всяка категория, след което се 
умножават по коефициент от 1 до 5 (например: относителния дял на „близките приятели” – първата 
категория, се умножава по 5, на хората, към които е налице симпатия – по 4 и т.н.). Резултатите се 
осредняват на равнище професионална микросреда, като балът „положителни междуличностни 
отношения” теоретично може да варира от 1 (случаят, в който микросредата се проявява само 
враждебност) до 5 (налице са само близки приятелски отношения). 

 
IІІ. Единство/сплотеност на групата в професионалната микросреда. Скалата се формира 

от 6, балансирани като формулировка айтеми за наличие на позитивни емоционални нагласи между 
членовете на професионалната група, очакване и прояви на взаимопомощ, сътрудничество, толерантност 
към мнението на останалите, групова солидарност, мобилизация при възникнали проблеми. Примерни 
айтеми: 

(1) „Колегите са добронамерени един към друг.” 
(2) „Успехите на един се посрещат със завист от останалите (–)”. 
Отговорите се дават с помощта на 4-степенна скала за съгласие от „Изцяло невярно” (1), до 

„Напълно вярно” (4). Вътрешната съгласуваност (след прекодирането на негативно формулираните 
айтеми) е α =0,84. 

 



 

 463

ІV. Скала за конфликтност (конфликти с колеги). Данните са получени върху част от 
извадката (N=339) с помощта на закрити въпроси относно наличието и причините за конфликти с 
колегите (осем вида причини, заедно с допълнителен открит отговор „Друго”1). Осемте причини за 
конфликти (вж. по-долу) могат да се анализират и като скала за „конфликтност”, но вътрешната ѝ 
съгласуваност, въпреки наличието на положителни корелации между айтемите е недостатъчно висока: α 
=0,53). Освен това прегледът на данните показва, че в преобладаващият брой случай е отбелязана само 
една причина. Лицата, посочили причини за конфликти с колегите, най-често отбелязват: 

• нарушаване на колегиалните норми на взаимоотношения (интриги, завист, опити за 
злепоставяне) – 42%; 

• професионална некомпетентност на колегите – 37%; 
• неравномерно разпределение на професионалните задължения – 28%; 
• протежиране на определени хора за сметка на други – 23%; 
• недостатъчно трудово възнаграждение – 20%; 
• проблеми с използване нал техниката и материалната база – 19%; 
• ограничени възможности за професионална изява – 15% и 
• личностна несъвместимост (различия в характерите, вкусовете и др.) – 12%. 

 
V. Модифицирана версия на Копенхагенски въпросник за изследване на психосоциални 

фактори в работата (COPSOQ) [1] и [2]. Инструментът включва 80 айтема, въз основа на които се 
изчисляват 22 първични показателя, разпределени няколко основни модула (за характеристиките и 
нагласите към работата и социалните взаимоотношение). 

 
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
 
Оценката на професионалната компетентност на колегите в микросредата (в проценти) е 

представена на фигура 1., заедно с самооценката, получена с помощта на същата 5-степенна скала. 

  
Фигура 1. Относителни дялове (в %) при оценка на компетентност на колегите от 

професионалната микросреда и при самооценката. 

Данните и в двата случая илюстрират доминирането на високо („Истински професионалист, от 
него може много да се научи“) и относително високото равнище („Относително добро равнище на 
компетентност и професионална подготовка”). Преобладаването на положителните оценки е очаквано, 
но е налице разлика при двете перспективи: по-висок относителен на лицата, самооценили се с 
относително високо равнище, за сметка на средното и ниско равнище (при самооценката нито един не е 
оценил себе си като явно некомпетентен – равнище 1). Подобна тенденция за „фаворизиране” на 
самооценката също е в рамките на предварителните предвиждания, като се проявява и при формирането 
на интегративния показател (чрез умножаване на относителните дялове по коефициенти от 1 до 5 (за 
процедурата вж. по-горе): съответно при оценката на колегите: X=3,81; SD=0,72 и при самооценка: 
X=4,16; SD=0,69 (p<0,001, чрез t-тест за зависими извадки: 5,61). 

На следващия етап интегративният показател за оценка на професионалната компетентност е 
обобщен на равнище микросреда – първично звено (отдел, сектор, екип). Основният въпрос тук е дали 
обобщаването (и потенциалното „компенсиране” на високите и ниските показатели) няма да доведе до 
ниски дискриминиращи възможности, т.е. близки средни стойности на групово равнище. За тази цел е 
анализирано честотно разпределение на груповия показател (взаимни оценки от колегите) на равнище 

                                                 
1 Броят посочилите допълнителна причина за конфликти е пренебрежимо малък (в рамките на 1%). 
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микросреда (първично звено). Фигура 2. показва полученото честотно разпределение, получено при 
оценката на 31 първични звена. 

 

 
 

Фигура 2. Честотно разпределение на интегративния показател за професионална 
компетентност на колегите – взаимни оценки (31 първични звена) 

Средната стойност (X=3,79) не е идентична с по-рано посочената (3,81), тъй като част от 
изследваните лица не са посочили първичното звено, в което работят и данните им са отпаднали при 
оценката на групово равнище. От друга страна, по-слабото разсейване (SD=0,47) произтича от единицата 
на анализ: групата, а не индивидуалния резултат. Полученото честотно разпределение не се различава 
съществено от нормалното и илюстрира добрите разграничаващи възможности на интегративния 
показател, при използването му на групово равнище (професионална микросреда). 

Структуриране на професионалната микросреда от гледна точка на самооценката на 
личната компетентност. Наличието на данни и за самооценката, позволява равнищата на 
компетентност на колегите да се дефинират от перспeктивата на личната компетентност. В опростен 
вариант (без отчитане на степените на разлика) това означава да се разграничат три равнища: броят на 
колегите с по-висока, със същата и с по-ниска от личната компетентност2. 

Структурирането на професионалната микросреда от тази по-различна перспектива корелира по 
различен начин със самооценката (таблица 1.). 

Таблица 1. Корелации (r на Пирсън) между самооценката на професионалната компетентност 
с възприемането равнище на компетентност на групата и с относителния дял (в %) на колегите 

с по-висока, със същата и с по-ниска компетентност 

 Самооценка 

Равнище на компетентност 
на групата 

 0,17* 

Относителен дял на колегите 
с по-високо равнище 

–0,64* 

Относителен дял на колегите 
със същото равнище 

0,10 

Относителен дял на колегите 
с по-ниско 

 0,45* 

Забележка: * p<0,01 

                                                 
2 Относително високия брой на лица със същото равнище на компетентност отчасти е повлиян и от 
отговори, при които изследваното лице не разграничава колегите си по оценявания признак, като се 
оценява и по същия начин (например, приписва на всички колеги, с които непосредствено работи 
относително добро равнище на компетентност, като оценява и себе си по същия начин). Възможно е 
подобни оценки по същество да представляват отказ да се отговори на въпросите, но няма достатъчно 
основание тези протоколи да бъдат отстранени като невалидни.  
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Данните на таблица 1. показват слаба положителна корелация на самооценката с равнището на 
компетентност на групата. Подобен резултат би могъл да се обясни и с идентификацията с 
компетентната, престижна група, като механизъм за повишаване на самооценката, но връзката е слаба. 
По-различни са корелациите след разграничаването на колегите от гледна точка на личната 
компетентност. Самооценката корелира положително с относителния дял на колегите с по-ниска 
възприемана компетентност, отрицателни – с тези с по-висока компетентност, но не се асоциира с 
относителния дял на оценяваните със същото равнище. 

Без да се предпоставя тук посоката на влияние (например дали по-високата самооценка е 
функция от прякото социално сравнение или влияе върху оценката на компетентността на останалите), 
резултатите илюстрират противоположните връзки с двата „крайни” слоя – над и под личната 
компетентност. Резултатите биха могли да се интерпретират от гледна точка на процесите на социално 
сравнение в групата. Получените в настоящото изследване връзки обаче трябва да се тълкуват 
предпазливо, тъй като частично се предпоставят от дизайна на изследването: например при лице, което 
се е самооценило с най-високата оценка (5) по дефиниция броят (и относителният дял) на лицата с по-
висока компетентност в микросредата е нула. От тази гледна точка отрицателната корелация между 
самооценката и относителния дял на лицата с по-висока компетентност вероятно е надценена. 
Независимо от наличните ограничения, съчетаването на оценката на колегите със самооценката 
позволява разширяване на анализа, като данни в подкрепа на това заключение са представени и по-долу. 

Връзки на професионалната компетентност с личните взаимоотношения. Личните 
взаимоотношения в професионалната микросреда неизбежно са опосредствани от деловите (формални) 
отношения, но степента на влияние може съществено да варира. Например, симпатията/антипатията да 
са относително независими от деловите контакти и съвместната работа или до голяма степен да се 
продукт на сътрудничество (взаимопомощ) или конфликти, породени от изпълнението на служебните 
задължения. В настоящото изследване личните взаимоотношения се оценяват чрез два конструкта, с 
потенциално с различна степен на опосредственост от изпълнението на служебните задължения: 

(а) отношения на симпатия – антипатия в професионалната микросреда, получени на базата на 
рейтинговите оценки (процедурата е аналогична на тази при оценката на професионалната 
компетентност), като обобщеният показател теоретично вари от 1 (случаят, в който микросредата се 
проявява само враждебност) до 5 (налице са само близки приятелски отношения). Средната стойност 
на показателя н настоящото изследване е X=3,81 (SD=0,64). Подобен резултат свидетелства за 
преобладаването на положителни междуличностни отношения в професионалната микросреда; 

(б) единство/сплотеност на групата в професионалната микросреда – оценява наличие на 
позитивни емоционални нагласи между членовете, както и прояви на взаимопомощ, сътрудничество” и 
толерантност към мнението на останалите. Тъй като скалата се формира от 6 айтема, на които се 
отговаря с помощта на 4-степенна скала за съгласие от „Изцяло невярно” (1), до „Напълно вярно” (4) и 
резултатите теоретично варират от 6 до 24 точки, средната стойност в настоящото изследване от 
Х=16,32 (SD=3,93) също показва преобладаването на положителния полюс (единство/сплотеност на 
групата) 

От гледна точка на съдържанието на двата конструкта, може да се допусне, че 
единство/сплотеност на групата в по-голяма степен се опосредства от изпълнението на служебните 
задължения, докато отношенията на симпатия/антипатия в най-малка степен са „обременени” от 
деловите отношения. Съответно може да се очаква равнището на професионална компетентност да 
корелира по-силно с единство/сплотеност на групата, в сравнение със симпатия/антипатия. Таблица 2. 
представя единичните корелации, заедно с връзките с относителните дялове на колегите с по-висока, със 
същата или с по-ниска компетентност. 

Таблица 2. Корелации (r на Пирсън) на равнище на професионалната компетентност на групата 
и относителния дял (в %) на колегите с по-висока, със същата и с по-ниска компетентност 

и междуличностните отношения 

 Единство 
на групата 

Симпатия–
антипатия 

Равнище на компетентност на 
групата 

 0,51*  0,44* 

Относителен дял на колегите 
с по-високо равнище 

 0,09  0,01 

Относителен дял на колегите 
със същото равнище 

 0,18*  0,35* 

Относителен дял на колегите 
с по-ниско 

 –0,25*  –0,34* 

Забележка: * p<0,05; ** p<0,01 
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В съответствие с предварителното допускане резултатите на таблица 2. показват тенденция за 
по-силна връзка на равнището на професионалната компетентност с единство на групата, в сравнение с 
отношенията на симпатия–антипатия. Също така налице са, макар и по-слаби, но значими връзки: 
положителни – с относителния дял на колегите със същото равнище на компетентност и отрицателни – с 
относителния дял с по-ниско равнища. Получените зависимости биха могли да се тълкуват и директно – 
въз основа на съдържанието, но определяне на посоката на влияние на този етап не е възможен. 
Независимо от това, резултатите отново потвърждават допълнителните възможности за анализ, които 
създава разграничаването на трите „слоя” на компетентност на колегите, от перспективата на 
самооценката. 

Връзки между равнището на професионална компетентност и конфликти с колеги. 
Данните на таблица 3. (получени върху част от общата извадка (N=339) представят корелациите с осем 
вида причините за конфликти с колегите, както и с общия показател, формиран от отговорите на 8-те 
въпроса. 

Таблица 3. Корелации (r на Пирсън) между причини за конфликти с колеги, 
 равнище на професионалната компетентност на групата и относителния дял (в %) 

на колегите с по-висока, със същата и с по-ниска компетентност 

Причини за конфликти с колеги 

Равнище 
на 

компетент
ност на 
групата 

Равнище на компетентност: 
относителен дял (в %) 

По-високо Същото  
По-
ниско  

1.Ограничени възможности за професионална изява -0,06  -0,14* 0,03 0,08 
2.Протежиране на определени хора  -0,16* -0,01 -0,07 0,07 
3.Неравномерно разпределение на задълженията -0,09 -0,05 -0,10 0,13 
4.Материално възнаграждение -0,10 -0,05 -0,07 0,10 
5.Професионална некомпетентност на колеги -0,12 -0,09 -0,09  0,16* 
6.Проблеми с използване на техниката  0,01 -0,09  0,06 0,02 
7.Нарушаване на колегиални норми (интриги, 
завист, опити за злепоставяне) 

 -0,24** -0,02 -0,12  0,14* 

8.Личностна несъвместимост (различия в 
характерите, вкусовете и др.) 

-0,06  0,05 -0,03 -0,01 

ОБЩ ПОКАЗАТЕЛ  -0,23** -0,11 -0,12  0,20** 
Забележка: * p<0,05; ** p<0,01 

Тъй като има основание да се допусне, че конфликтите с колегите в най-голяма са 
опосредствани от изпълнението на служебните задължения, могат да се очакват по-силни връзки с 
професионалната компетентност. Получените резултати обаче (таблица 3.) свидетелстват за слаби или 
незначими корелации. Наистина, посоката на връзките съдържателно съответства на изходните 
допускания: например по-високото равнище на компетентност по-слабо да се асоциира с възникване на 
конфликти, както и по-големият относителен дял на колеги с възприемана по-ниска компетентност 
прави по- вероятни конфликтите, в частност поради професионална некомпетентност или нарушаване на 
колегиалните норми (интриги, завист, опити за злепоставяне). Като цяло обаче силата на корелациите е 
пренебрежимо слаба. 

Връзки с психосоциални фактори, свързани с характеристики и нагласи към работата. 
Данните са получени върху част от извадката (N=117) с помощта на модифицирана версия на 
Копенхагенски въпросник за изследване на психосоциални фактори в работата (COPSOQ) [1] и [2], 
формирана от 80 айтема, въз основа на които се изчисляват 22 първични показателя, разпределени в 
няколко основни модула (за описание и начална апробация на инструмента вж. [1] и [2]). Таблица 4. 
представя по-важните, статистически значими връзки. 

Резултатите в частност показват и трите вида изискванията към работата – количествени 
(неравномерност на работното натоварване, недостатъчно време за справяне със задачите, изоставане с 
работата), когнитивни (необходимост от съсредоточаване и разпределение на вниманието, вземане на 
решения в затруднени условия, изисквания към паметта и др.) и емоционални (ситуации на напрежение, 
необходимост от „здрави нерви”, емоционална претовареност) корелират положително с относителния 
дял на колегите, с възприемана по-висока компетентност и отрицателно – с тези с по-ниска 
компетентност, като в случая би могло да се допусне например, че наличието на повече колеги с по-
висока компетентност повишава стандарта на работата и изискванията за изпълнението. 

Възможностите за влияние върху работата (върху вида и количеството на възлаганите 
задачи, както и с кого да се работи) корелират отрицателно с относителния дал на колегите с по-висока 
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компетентност и с положително с оценяваните на същото равнище (за обяснението на подобни връзки 
от значение са вероятно допълнителни опосредстващи променливи – например, пълномощията, 
свързани с равнището на компетентност). 

Таблица 4. Значими корелации (r на Пирсън) между психосоциални фактори, 
 свързани с характеристики и нагласи към работата, оценени чрез COPSOQ 

и професионалната компетентност в микросредата 

Показатели  

Равнище на 
компетентн

ост на 
групата 

Равнище на компетентност: 
относителен дял на колегите с: 

по-високо същото  по-ниско  

Количествени изисквания към работата -0,05  0,34**  0,03  -0,42** 
Когнитивни изисквания към работата  0,15  0,34** -0,03  -0,36** 
Емоционални изисквания към работата -0,02 0,12  0,01 -0,15 
Общо изисквания  0,04  0,29** -0,02  -0,33** 
Възможности за влияние върху работата  0,07  -0,35**  0,33 0,09 
Несигурност на работата   -0,11  0,25** -0,04  -0,24* 
Възможности за развитие  0,02  0,40** -0,07  -0,40** 
Социална подкрепа  0,43**  0,20*  0,26**  -0,48** 

 Забележка: * p<0,05; ** p<0,01 

Интересно е също така, че несигурността на работата (безпокойства от загуба на работата, от 
преместване на нежелано работно място и др.) корелира положително с наличието на повече колеги с 
по-висока компетентност и отрицателно – с по-ниска компетентност; социалната подкрепа (на първо 
място – получаване на помощ от колеги) също корелира отрицателно с относителния дял на колеги с по-
ниска компетентност, но положително с останалите две групи. Получените връзки очевидно могат да се 
обяснят от гледна точка на съдържанието на дейността в първичното звено. Интерес представляват и 
корелациите с показателя възможности за развитие, дефиниран не като израстване в служебната 
йерархия, а като квалификация и професионална компетентност ( дали работата предлага възможности 
за разширяване на знанията, за лична инициатива, за пълноценно използване на уменията и 
компетентностите). Фактът, че той корелира положително с наличието на повече колеги в 
професионалната микросреда с по-висока компетентност и отрицателно – с противоположната група 
също отговаря на очакванията. Получените резултати, разбира се, могат да тълкуват условно, поради 
ограничения обем на изследването, но като цяло те подкрепят основанията (и валидността) на 
„структурирането” на професионалната микросреда в три или повече „слоя”, според самооценката на 
личната компетентност. 

В заключение: настоящото изследване представя подход за оценка на професионалната 
компетентност на равнище микросреда в организацията, основана на рейтингови оценки на колегите. 
Данните показват, че обобщеният показател на групово равнище (отдел, секция, екип и др.) е с добри 
разграничаващи характеристики, но възможности за оценка съществено се разширяват при съчетаването 
на рейтинговите оценки със самооценка на личната компетентност, което в частност позволява „да се 
предефинира” структурата на професионалната микросреда от перспективата на този показател. От 
практическа гледна точка представеният подход би могъл да се използва при атестирането в 
организацията на равнище звена. Очевидно е, че възможностите за анализ съществено се увеличават при 
поименна оценка, т.е. вместо броят на лицата в отделните равнища, всеки от участниците посочва 
имената на колегите, с които непосредствено работи. В този вариант рейтинговите оценки могат да се 
използват и за целите на индивидуалното атестиране, но от решаващо значение за валидността на 
резултатите е наличието на достатъчен брой независими оценки, гаранцията за поверителност на 
оценките, както и мотивирането на участниците; от друга страна, трябва да се има предвид, че въпреки 
значително по-големите възможности при поименното оценяване на компетентността на колегите, 
поражда етични проблеми. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОДГОТОВКАТА НА АВИАЦИОННИ СПЕЦИАЛИСТИ 
ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР: ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТ 

 
ГЕННАДИЙ МАКЛАКОВ 

 Държавна авиационна академия на Украйна 
 

Резюме: В статията се разглеждат принципите за организиране подготовката на авиационните 
специалисти по проблемите на човешкия фактор чрез използването на дистанционно обучение (ДО). 
Разгледани са психологическите характеристики на работата на пилота. Описани са структурата на курса 
на обучение и техническите средства за неговото прилагане. Предлаганата система за ДО на авиационните 
специалисти е целесъобразно да се използва при организирането на виртуални центрове за подготовка 
(преподготовка) на летателния състав. 
 
Abstract: The article is about the conceptual basis for organizing the training of aviation specialists in human factors 
issues by means of distance learning (DL). The psychological features of the pilot work are considered. The training 
course structure and technical means of its realization are described. The proposed system for aviation professionals DL 
is appropriate to use in organizing virtual training centers of the flight crew. 

 
В условията на нарастващ обем на самолетните превози в света и повишаваща се интензивност 

при използването на въздушния транспорт неизбежно нарастват и изискванията, свързани с 
осигуряването на безопасност на полетите. Именно необходимостта да се решават проблемите, 
отнасящи се до тази безопасност, обуслови търсенето и разработването на нови методи за оценяване на 
нейното равнище. Започна формирането на теоретични основи, касаещи съхранението на летателната 
годност и осигуряването на безопасност на полетите. Cтатистиката на данните за авиационни 
произшествия многократно потвърждава факта, че най-малко три от всеки четири произшествия са 
следствие от грешки, допуснати от здрави на вид индивиди с подходяща квалификация. 

 Едно от най-значимите направления в решаването на посочения проблем се явява подготовката 
на авиационните специалисти по проблемите на човешкия фактор. 

Под „човешки фактор” ще разбираме съвкупност от индивидуални и присъщи на професионалния 
контингент като цяло качества и свойства на човека, които се проявяват в конкретни условия на 
функциониране на авационната система, оказвайки влияние върху нейната ефективност и надеждност. 

 Да разгледаме някои психологически особености на труда на летеца, които влияят в определена 
степен върху безопасността на полетите. Анализът на съответната литература води до очертаване на 
следните положения: 

1) В редица полетни ситуации летецът не може нито да ускори, нито да забави развитието на 
събитията. При задължителната и строга последователност на извършване на работните операции от 
летеца темпото на изпълнението им е продиктувано от хода на развитие на полета, т.е. в редица случаи 
пилотът извършва действия в наложен темп. И, забележете, скоростта за извършване на работните 
операции може да бъде на предела на възможностите. Поради това към летеца се предявяват изисквания 
за емоционална устойчивост, т.е. той да успява да не снижава работоспособността си в условията на 
емоционално напрежение и да е в състояние да изпълнява работата си в наложен темп. 

2) Често летецът трябва да изпълнява едновременни операции и действия; контролът върху хода 
на два и повече процеса се осигурява както за сметка на автоматизираните действия на летеца – в 
резултат на формирани навици, така и за сметка на рационално разпределение на вниманието на летеца. 
За формиран навик се говори в случаите, когато действието се изпълнява като че автоматично, без 
контрол от страна на съзнанието върху отделните му етапи. Съзнанието фиксира само крайния резултат. 

3) Задължителна е особена организация на вниманието: «превключваемост» и «разпределение». 
Работното време на летеца е така наситено с изпълнение на различни операции, че диктува 
необходимост от бързо превключване на вниманието в процеса на работа, при което практически на 
всеки етап от полета съществуват не един, а няколко значими показателя, изискващи способност за 
широко разпределяне на вниманието. 

4) Изпълнението на голям обем работни операции в условията на твърд лимит от време налага 
широко използване на механизмите за предвиждане и прогнозиране. 

6) Летецът работи в режим на непрекъснато съпоставяне и сравняване на информация за текущия 
и за зададения като цяло режим за работата на системата. 

При анализиране психологическите особености на дейността на летеца следва да се отчитат също 
и условията, в които тя протича. Летецът е подложен на въздействието на динамичните фактори на 
полета (шумове, вибрации, пренатоварване), което може да способства за възникване изменени 
състояния на съзнанието. 
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Едно от главните качества, които се изискват от летеца от гледна точка на психологията, е 
способността за усвояване на значителен обем знания и формиране на разнообразни умения и навици. 

Във връзка с голямото влияние на човешкия фактор върху безопасността на полетите много 
важна е задачата за разработване на учебен курс, чието изучаване би дало на летеца възможност да 
попълва и усъвършенства своите знания, умения и навици по проблемите на човешкия фактор. 
Основните задачи на такъв курс и препоръки за неговото съдържание са изложени в документите на 
ICAO (International Civil Aviation Organization) [1] и са безусловно задължителни. В тази статия ще 
разгледаме само психологическите аспекти на съдържанието от учебния курс за подготовка на 
авиационните специалисти по проблемите на човешкия фактор. 

При изучаване на този курс специалистът от авиацията допълнително е длъжен да знае: 
психологическите аспекти на човешкия фактор в летателената дейност; методите за оптимизация на 
системата “човешки фактор”; особеностите на изменение работоспособносттта на летеца при различни 
психически състояния; возможностите за целенасочено влияние върху психическото състояние на 
летеца с цел формиране у него състояния, най-адекватни на ситуациите, възникващи в етапите от 
неговата дейност; особеностите на измененото състояние на съзнанието, методите за неговото постигане 
и признаците на проявлението му. 

Длъжен е да умее: да оценява едно или друго психическо състояние като възможно влияние върху 
изпълнение на полетното задание; да изменя своето психическо състояние с цел постигане оптимален 
режим на функциониране на психосоматичните си системи и качествено изпълнение на полетното 
задание; обективно да контролира равнището и състоянието на своето съзнание. 

 Учебният курс включва седем модула, които засягат въпроси на психологията, ергономията, 
съвременните информационни технологии за управление. Модул 1. «Запознаване с концепцията за 
човешкия фактор в авиацията». Модул 2. «Авиационна физиология». Модул 3. «Авиационна 
психология». Модул 4. «Субект – обект (взаимовръзка "пилот – оборудоване")». Модул 5. «Субект – 
процедури (взаимовръзка "пилот-процедури")». Модул 6. «Субект – субект (междуличностни 
отношения)». Модул 7. «Субект – среда. Условия и организация на работа». Съдържанието на модулите 
се определя преди всичко от изискванията на ICAO. Учебният материал е допълнен съществено от 
гледна точка на съвременните виждания за човешкия фактор. 

Да разгледаме по-подробно съдържанието на модул 3 «Авиационна психология». Съгласно 
изискванията на ICAO тук се разглеждат въпросите: грешки и надеждност на човека; внимание и 
обработка на информацията; характер и навици; памет; субективни фактори: личност, мотивация; 
възприемчивост и осъзнаване на ситуацията; оценка и приемане на решения; стрес: симптоми и влияние, 
способи за преодоляване. 

С оглед последните постижения на психологията и неврофизиологията в модула се разглеждат 
психологическите аспекти на съвременната летателна дейност (психологически аспекти на системата 
“човек-машина” в авиацията, взаимоотношенията между човека и машината от гледна точка на 
съвременните информационни технологии, авиационни аспекти на когнитивните психически процеси, 
теоретична основа на измененото състояние на съзнанието и нейните приложни аспекти, методи за 
оперативна диагностика на психическите състояния на летеца, профилактика на нервно-психическото 
напрежение). 

За затвърждаване на получените навици и умения се предвижда използване на комплексни 
компютърни тренажори в реално време, осигуряващи реалистична подготовка на екипажите. 

В доклада се разглеждат концептуалните основи за организиране на такава подготовка чрез 
използването на дистанционно обучение (ДО), като се вземат под внимание изискванията на ICAO при 
подготовката на специалисти по проблемите на човешкия фактор. За осигуряване на необходимото 
качество в тази подготовка предлагаме да се използва децентрализирана разпределена система на ДО 
(ДРСДО). ДРСДО представлява виртуална среда, технически реализирана по пътя на децентрализацията 
на информационните ресурси [2]. Същността на този подход се състои в това, че структурата на 
мрежата, поддържаща системата за ДО, се изменя динамично в зависимост от количеството заявки от 
ползватели и наличието на свободни преподаватели. Управлението на качеството на обучение се 
осъществява от интеллектуална система [3]. 

При изграждането на конкретна архитектура на ДО е оправдано използването на технологията 
Cloud Computing [4]. В качеството на LMS да се използва системата Moodle. Отчитайки различията в 
специфичните изисквания към подготовката на авиационните специалисти от различни категории 
(пилоти-любители, професионални пилоти, диспечери на УВД, техници и инженери по техническото 
обслужване и др.), предлагаме учебните модули да се групират по съответстващи категории. Като първа 
крачка от създаването на комплексна система за обучение на авиационни специалисти по проблемите на 
човешкия фактор беше разработена система за дистанционна подготовка (преподготовка) на пилоти-
любители и професионални пилоти. 
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Предлаганата система за дистанционна подготовка на авиационните специалисти е целесъобразно 
да се използва при организирането на виртуални центрове за подготовка (преподготовка) на летателния 
състав. 

Елементите на разработената система за дистанционна подготовка на авиационни специалисти по 
проблемите на човешкия фактор и неговата роля в авиацията са подложени на апробация в Лаборатория 
по технологии за дистанционна подготовка на авиационни специалисти в Държавната авиационна 
академия на Украйна. 
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Резюме: Живота в съвременното общество е изграден от култура, копнееща за откровеност и искреност в 
отношенията между хората, или с други думи – култура, жадуваща за автентичност между хората. Много 
често, общувайки с другите (колеги, ръководители, приятели, близки роднини и др.) ни се иска да научаваме 
малко повече за истината на техните преживявания, когато са с нас, а заедно с това и малко повече за 
самите тях. Много често самите ние изпитваме желание да се чувстваме по-свободни и уверени в това да 
изразяваме, казваме, правим и показваме тази част от себе си, която отразява реалната ни същност. За 
съжаление осъществяването на тези желания често е съпроводено от постоянното напрежение за това как 
изглеждаме в очите на другите, както и за това какво останалите биха фомирали като представа за нас у 
себе си. Този текст има за цел да представи по какъв начин процеса организационно консултиране на 
автентичността дава отговори на тези въпроси, използвайки непостредствените автентични 
преживявания в организацията, които повишават предприемачеството на ниво над това, което се среща в 
конкурентните организации. Този тип автентични преживявания включват управлението на визията, 
планирането и внимателното обобщение на подбраните важни за организацията елементи, които ги 
превръщат в неразделно единство. Лидерите, които постигат тези цели установяват, че тяхната работа е 
много по-зачитана, високо оценявана и възнаграждавана, и техните клиенти по-често са в съгласие с 
техните визия и ценности, а техните делови взаимоотношения са по-вдъхновяващи за всички 
заинтересовани страни. 

 
Abstract: Life in contemporary society is built on a culture longing for sincerity and honesty in human relations – a 
culture which has a constant craving for authenticity between people. Quite often, communicating with others 
(colleagues, leaders, friends, close relatives, etc.), we would like to learn a bit more about the truth of their experiences 
with us, and this way – a bit more for ourselves as well. We often experience the desire to feel ourselves freer and more 
confident in expressing this part of our Self, which reflects our real core essence. Unfortunately, the fulfillment of those 
desires is accompanied rather frequently by the constant anxiety stemming from the concerns about how do we look in 
others’ eyes, and what other will get in their perceptions about us. This text aims to present how the process of 
organizational consulting on authenticity may provide answers to those questions, using the immediate authentic 
experiences in the organization to raise the entrepreneurial spirit at a level above that in the competing organizations. 
This type of authentic experiences inspire vision, planning and careful integration of organization’s priorities, making it 
one united whole. Those who are achieving these objectives realize that their work is much more appreciated, highly 
esteemed and recognized, and that their clients rather often are in congruence with their company’s vision and values. 
And that their business relations are more inspiring for all stakeholders too. 

 
Почти постоянно в ежедневието ни се случва да се въздържаме от това да казваме или правим 

неща, за които имаме желание, само защото се притесняваме от това, което другите биха си помислили 
за нашето изказване или действие. И най-важното, това поведение се осъществява не защото имаме 
желание да излъжем или заблудим околните по някакъв открит или злонамерен начин (въпреки че 
понякога и това ни се случва), а по-скоро главно защото сме възпитани в това, да казваме и правим 
неща, които си мислим, че другите очакват от нас да направим, или по-общо, които смятаме че биха 
били „подходящи/възпитани” за дадена ситуация. По този начин се оказва, че ние изначално сме 
убедени, че не можем реално да бъдем себе си и да го постигаме в живота си, защото смятаме че 
ситуациите не ни го позволяват. 

Важна част от разбирането на психологията на организациите е свързана и с внимателния 
прочит и анализ на организационните символи. Този анализ трябва да бъде разгледан от гледна точна на 
емоции, мисли и действия, които могат да имат символно значение, начина на тяхното функциониране в 
нашата психика. Този анализ се явява като естествено продължение на предишни научни твърдения, 
защитаващи идеята че когато управляващите се стремят към създаване на благоприятна култура в 
организациите си, те трябва да се придължат към изследването и разбирането на скритите символи в 
организацията. 

По този начин, символите и тяхното психологическо обяснение стоят в основата на широка 
система от методи, подпомагащи разбирането на автентичното познание и поведение. С помощта на 
скрития език на символите, хората често достигат до по-дълбоко ниво на разбиране и по-добро 
познаване на не само на собственото, но и на поведението и на другите. Процесите на символизация са 
основен механизъм в развитието на личността, социалното взаимодействие и в създаването и 
потреблението на феномените на културата. 
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Промяната и прехода в съвременните организации вече не са събития, случващи се само в 
определени моменти. Днес те са едно непрекъснато текущо и естествено състояние за много от тях. 
Рядко обаче, ръководителите и мениджърите са склонни да долавят и да се фокусират върху човешката 
страна на организационната промяна: тъгата по удобното минало, преодоляването й, изграждането на 
нови посоки и ученето от опита в процеса на промяна. Когато ръководителите и мениджърите не 
отделят внимание на по-дълбоките емоции и поведения, свързани с трудните промени в 
организационния живот, те често не знаят как да се справят с тях. 

Много изследователи са работили върху теми, свързани с управлението на организационната 
промяна – особено върху структурните и рационално-техническите елементи на промяната, които са в 
основата на компетентното управление на бизнеса, но тези изследвания рядко помагат в практиката на 
управляващите и в това, да могат по-лесно да се ориентират в човешката динамика на преходите в 
организациите им. Твърде малко от книгите, семинарите и консултативните програми, посветени на 
темата за управление на промяната дават отговор на централните въпроси, като това по какъв начин 
лидерите в реални условия, с реални служители могат да са полезни на себе си и другите в 
организацията и да преминават по-лесно и ефективно през трудните моменти на промяна. Според 
организационните консултанти с психодинамична ориентация, отговорът макар и сложен и поставящ 
много изисквания и условия, е в автентичността на самите лидери и в доверието, породено от нея. 

На практика, изграждането на доверие изисква от лидерите да бъдат честни и неподправени. В 
съвременното ежедневие на непрекъснати промени, най-автентичните и ефективни лидери намират 
начин да работят с емоциите, придружаващи промените и преходите в организациите им. По този начин, 
автентичните лидери умеят ефективно да се справят със същностните предизвикателства на промяната и 
да насочват хората в преходния период в процесите на организационна промяна. 

Предизвикателството да си ръководител на организация, която преминава през промяна, 
надхвърля обичайните организационни дейности като формулиране на стратегия, изработването на 
планове и осъществяването на преструктуриране. Често същинската трудност е в овладяването на 
дългосрочните аспекти по възстановяване, освежаване и обновяване на ангажираността на служителите. 
Значителна част от управлението на промяната изисква от лидерите едновременно да се фокусират както 
върху управлението на бизнеса, така и върху ефективната работа с хората в организацията. В повечето 
случаи обаче, именно човешката страна на лидерството убягва от фокуса на вниманието им. Оказва се, 
че игнорирането на човешката психодинамика и емоционалния живот в контекста на организационните 
промени може да е свързана със сериозни рискове. На първо място, неуспявайки да привлекат 
разбирането и ангажираността на своите сътрудници, лидерите могат да блокират реализацията на 
стратегическите цели по преструктурирането. Заедно с това, те могат практически да дестабилизират 
организационната култура и да разрушат доверието и ценностите на служителите, гарантиращи 
посветеност и участие в процеса на промяна. В тези ситуаци лоялността и доверието на сътрудниците 
отстъпват на несигурността и страховете им, а мястото на производителността и ентусиазма се заема от 
дистанцирането и скептицизма. 

В работата на организационните консултанти е решаваща подкрепата, която те дават на 
лидерите и мениджърите за изграждането на индивидуален управленски стил и подходи, в които се 
отделя специално място на работата с емоционалната психодинамика на промяната [11]. Задачата на 
организационните консултанти е да предоставят рамка за разбиране на тези проблеми и да подкрепят 
развитието на компетенциите, които допринасят за ефективното лидерство в периодите на 
организационна промяна [7]. 

За да са се справят ефективно с „човешката страна” на задачите на организационната промяна, 
организационните лидери могат да се съобразяват с някои особености на средата, която управляват като: 

• Наблюдение и изследване на собствените си поведения и емоции в хода на промяната, 
начало на процесите на автентичното им функциониране като лидери. В същността на лидерския 
подход в периоди на промяна и преход пред ръдководителите стоят въпроси като: „Дали 
разглеждам всичко като еднакво неотложно?”, „Избягвам ли неопределеността, подценявам ли 
несигурността?”, „Чувствам ли свръхнатоварен със задачи или изолиран?”, „Не съм ли твърде 
оптимистичен и не оставям ли впечатление, че съм откъснат от реалността и нейните 
предизвикателства?”, „Не се ли стремя да предпазвам своите хора?” и „Не ставам ли твърде 
груб с останалите когато съм обезпокоен или нетърпелив?”; 

• Изграждане и поддържане на среда на доверие – без доверие и искреност, 
автентичността и надеждността на лидерите намаляват и по този начин повлияват и на 
управленските инициативи за реализация на промените в организацията. Честността и 
автентичността са важен фактор при проверката на доверието, с което се ползват лидерите в 
променящата се организация, и при тях възникват въпроси като: „Доверявам ли се на хората около 
мен?”, „А те дали ми се доверяват?”, „Изградили сме култура на взаимно доверие в нашата 
организация?”; 
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• Поддържане на баланс в работата по преструктурирането и в работата по управление на 
хората и отношенията между тях в организацията, чрез усвояване на нови компетенции и 
разработване на балансирани стратегии за осъществяване на промените. 

Промените от своя страна, пораждат емоционална динамика в организационния живот, която 
има значимо въздействие върху ефективността на лидерите и техните функции. Когато човешките 
емоции са интензивни и свързани с постоянно напрежение, лидерството е свръзано с човешките и 
емоционалните аспекти на промяната и управлението протича автентично – „отвътре навън”, за разлика 
от моментите, свързани със структурни, административно-управленски аспекти на промяната, към които 
може да се подхожда по един рационално-технически, абстрактен и неутрален начин. Най-добрата 
стратегия, която организационните консултанти могат да препоръчат е лидерството в организациите да 
се разглежда не като прилагане на готови управленски решения в практиката, а като начин 
управляващите да бъдат автентичени и прями насред „емоционалния водовъртеж” на промяната. 

Автентичността на лидерите е това, което поражда доверието към тях от страна на 
сътрудницитете им, а без доверие реализацията на планираните организационни промени е почти 
невъзможна. Изграждането на автентичен лидерски стил изисква лидерите да гледат на себе си и на 
другите в организацията като на сложни, цялостни личности с богат емоционален живот, който участва 
във всяка една ситуация, във всеки етап от осъществяването на промените в организацията. В основата 
на автентичността на лидерите са тяхното себевъзприятие, самопознание и желание да учат от опита и 
преживяванията си, способността да разпознават и приемат своите силни и слаби страни и т.н. 

 
Фиг. 1. Организационна промяна и преход 
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което са свикнали да правят най-често, когато са затруднени. По този начин, те отново следват познатата 
логика на промените и оказват натиск върху хората да ги осъществяват, опитвайки се да ги мотивират 
чрез безразлично отношение, гневни изблици или заплахи. В следствие от това, фрустрацията нараства, 
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засилват се съпротивите срещу промяната, а в организацията настава усещане за несигурност и 
тревожност. Организационните консултанти често наблюдават реализацията на подобен сценарий в 
условията на програмите за предварително планирана организационна промяна [11]. 

Често организационните промени са свързани с нарастване на усещането за неопределеност и 
несигурност в организациите, както и с появата на множество поведенчески и емоционални реакции към 
промените. Основна отговорност на лидерите в този адаптивен процес е да го преживяват заедно със 
сутрудниците си по един неподправен и автентичен начин. Оказва се, че тези лидери, които най-
успешно се справят с периодите на преход, са в близък контакт със собствените си преживявания и със 
собствените си реакции си към промените, които предлагат. На практика обаче, не всички лидери са от 
този тип и често се нуждаят от това да усвояват в опита си автентично да работят със съмненията и 
тревожността си, с усещането си за загуба, със защитните си реакции към страховете и останалите си 
емоции, които преживяват в периодите на промяна, предизвикани от съпътстващите трудности по 
реализацията й. Оказва се, че за да се справят по-леко с това, управляващите е необходимо да не 
ограничават възможността да ръководят автентично процесите на промяна с предишни стереотипи и 
добре познати, носещи повърхностно спокойствие, защитните тактики, а да участват в подпомагането на 
сътрудниците си в тяхната собствена автентична адаптация. 

 
Фиг. 2. – Управление на прехода 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Автентичното лидерство в условията на организационна промяна не е свръзано със следване 

на готов предварителен списък от задачи, предписания и предначертани стъпки. Автентичността е 
основата на лидерството като същностна организационна фукция. Автентичността на лидерите поражда 
доверието в организацията като нейн основен психо-социален капитал. Несъмнено, при наличието на 
доверие лидерите могат ефективно да насочват и ангажират сътрудниците си в хода на промяната. В 
практиката си, организационните консултанти са идентифицирали три важни стъпки в развитието на 
автентичните лидери в процеса на организационна промяна: 

1. Проверка на мисловни модели – осъзнавайки собствените си допускания, вниквайки 
рефлексивно в обичайните си начини на възприемане, мислене и действие, автентичните лидери 
могат да правят по-пълноценни избори и да вземат по-отговорни решения за действията си. Ако 
тези допускания не се подлагат на проверка, действията си остават непроменени, което може да 
се окаже рисково особено в периоди на промяна [27]. 
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2. Разграничаване на процесите на промяна и преход – чрез общото разбиране, че промяната е нов 
начин да се правят нещата, а прехода – психологическата адаптация към тази промяна [2]. 
Автентичните лидери осъзнават, че процесите на преход са наситени с трудности, съмнения, 
амбивалентност, тревожност, дискомфорт, несигурност и др. Самите лидери и техните 
сътрудници имат затруднения, а и често нежелание да приемат реалността за раздяла с 
познатите преди процеса на промяна, начини на действие. Автентичните лидери отделят 
специално време и внимание на преживяването на загубите и трансфомацията на съпротивите 
срещу промяната. 

3. Усъвършенстват на способностите за учене от собствения опит в хода на дейностите и 
взаимодействията с хората в организацията – по този начин лидерите стават не само по-гъвкави, 
но и по-адаптивни, съпричастни и автономни в справянето си изискванията на промяната. 
Автентичността предполага вглеждане навътре в себе си и осъзнаване по един откровен начин 

на това как собствената личност, собственото поведение и емоции оказват влияние върху изпълнението 
на лидерските роли и функции. Bunker & Wakefield [7] извличат 12 същностни характеристики, които 
могат да допринасят съществено за автентичността на лидерите в процеса на управление на 
организационните промени, когато са добре балансирани помежду си: 

• Предизвикване на промяната – свързано основно с подкрепа за започването на значими 
промени; лидерите, които умеят автентично да катализират промени последователно изтъкват 
причините за промяна, окуражават другите да я подкрепят и поддържат тези, които работят за 
реализацията й; те са вътрешно мотивирани и се стремят да ангажират сътрудниците в 
организацията да участват в процесите на промяна; 

• Справяне с прехода – обозначава основно разпознаването, приемането и работата с личните и 
емоционалните компоненти на промяната; лидерите, които се справят автентично с прехода са в 
близка връзка със собствените си преживявания и реакции към промяната и използват тази 
афективно наситена информация, за да водят другите с личния си пример и с опита си в хода на 
новите условия; 

• Усещане за неотложност – свързва се с предприемане на бързи действия когато това е 
необходимо, за да се подпомогне процеса на промяна; лидерите с развит усет за неотложност 
действат бързо по ключовите въпроси и задават ритъма на промяната и за останалите; те са 
автентично ангажирани с действията си и знаят как да довеждат нещата до значими резултати; 

• Реалистично търпение – става дума за предимно за усещането за необходимост от забавяне на 
темпото, което да осигури пространство на хората в организацията да се справят и адаптират 
пълноценно; лидерите с реалистично търпение автентично приемат факта, че хората се учат да 
се справят с промените по различен начин и не ги оценяват на основата на техните 
индивидуален стил, предпочитания или способности; 

• Отстояване на взетите решения – свързва се със способността за вземане на трудни решения 
с малко колебания и без допълнително преразглеждане; лидерите, които са уверени в себе си 
могат да са автентично решителни, без да се боят да заемат позиция дори когато става дума за 
различно от тяхното обществено мнение или съпротива; 

• Емпатия – свързва се основно с умението за преживяване на гледната точка на другите, когато 
става дума за вземане на решения и предприемане на действия; емпатичните лидери автентично 
се поставят на мястото на другите и отчитат техните преживявания, идеи и виждания при 
формиране на решенията си; 

• Оптимизъм – обозначава способността да се забелязва положителния потенциал във всяко 
предизвикателство или проблем; оптимистичните лидери комуникират автентично и предават 
оптимизма си за промяна на останалите в организацията; 

• Баланс между реализъм и откритост – свързва се с умението за изграждане едновременно на 
гледната точка, изразяваща ясна представа и проверка на реалността, представяне на искрена 
готовност за развиването и обогатяването й, чрез учене от опита и собствените преживявания; 
лидерите, които притежават тези умения са ясни и искрени в оценките си за текущата ситуация 
и бъдещите перспективи; те открито и прямо комуникират това, което знаят и това, което не 
знаят; когато автентичните лидери са максимално реалистични и показват висока степен на 
откритост, казвайки истината, без да завоалират фактите, с готовност да признават грешките, 
недостатъците и заблудите си; 

• Увереност в себе си – става дума за готовността за поемане на отговорност за лидерската роля 
и лична ангажираност с реализацията на необходимите промени; уверените в себе си лидери 
автентично разгръщат уменията си и се ангажират с нови задачи и предизвикателства; 

• Доверие в другите – свързва се с умението за комфортно себеусещане заедно с тези, които са 
активна част от работата по проекта за организационна промяна; лидерите, които вярват на 
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хората си са автентични в търсенето на техния принос и подкрепата им; те уважават другите и 
са готови да бъдат уязвими заедно с тях; 

• Капитализация на силните страни – свързва се с умението за идентифициране на силните 
страни и активи и увереното им прилагане в нови ситуации и обстоятелства; умеещите да 
капитализират върху силните си страни лидери се доверяват на уменията и опита си, и ги 
прилагат автентично в нови условия на работа; 

• Отвореност към новости – обозначава готовността за усвояване и изпробване на нови неща, 
дори когато процеса е труден или болезнен; лидерите, които умеят да вървят срещу течението 
автентично, се стремят да излизат от своите собствени зони на комфорт; те са толерантни към 
дискомфорта, който ученето и промяната пораждат. 
Всяка от представените характеристики на автентично лидерство е значима сама по себе си, 

но в същото време между отделните компетенции има и вградени вътрешни конфликти, пораждащи се 
от факта, че в условията на промяна хората очакват от лидерите си много, наглед противоположни неща 
като това, да са едновременно силни и уязвими, настъпателни и открити, взискателни и съпреживяващи. 
Установяването на баланс между тях в поведението, тона, стила на ръководство и т.н., е мярката за 
автентичност на лидерите. Намирането на този баланс изисква лична неподправеност – автентичните 
лидери разкриват себе си пред другите, позволяват им да ги виждат такива каквито са дори в моменти на 
слабост, стрес, криза или дълбока промяна. Това, на практика означава снемане на маските и броните и 
заставане пред хората със своето реално Аз. Хората в организацията очакват лидерите им да са 
непресторени в това, което казват, чувстват и правят, за да могат да им се доверяват. Намирайки се в 
стрес в процеса на организационна промяна, те нерядко демонстрират засилена чувствителност към 
преценката на това кой от ръководителите в организацията им е автентичен и искрен, и кой не. Това 
означава, че за организационните лидери е по-важно да са такива каквито са, а не да играят роли – на 
мениджъри, висшестоящи и директори), като по този начин автентичните лидери всъщност поощряват 
автентичността на хората в отношенията си с тях и помежду си в организацията. 

Автентичността в организационен контеткст се характеризира на базата на възгледите на 
основните ключови заинтересовани страни в организациите, които създават и се обединавят около 
общата представа, която може да бъде автентично преживявана в условията на същинските ежедневни 
взаимоотношения и поведения на всеки, който се асоциира по един или друг начин с дадена 
организация, поставяйки си въпроси като: Какви са основните ценности на организацията и по какъв 
начин те се изразяват посредством решенията, изборите и поведенията на всички нейни членове; Какво 
могат със сигурност да очакват клиентите и потребителите като резултат от общите си дейности с 
дадената организация; Какъв би бил нюансът на емоционалния преживелищен опит, на който клиентите 
и потребителите могат да разчитат, предпочитайки да се асоциират с дадената организация; 
Потребностите на кои клиенти и потребители се стреми да удовлетвори дадената организация и кои са 
тези специфични характеристики и нужди; Кое е минималното допустимо ниво на качество, на което 
потребителите могат да разчитат, избирайки продуктите и услугите на дадената организация. На 
практика се оказва, че в множество програми за организационно развитие организационните 
консултанти установяват, че автентичността обогатява лидерските функции и повишава ефективността 
на лидерите в условията на организационна промяна и с това води до удовлетворяване на потребностите 
и очакванията на всички, свързани с организацията, страни. 
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МОТИВАЦИЯ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ -ПРОУЧВАНЕ В 

МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ ПСИХИАТРИЯ, НЕВРОЛОГИЯ И 
ОБЩА МЕДИЦИНА В РЕГИОН ЦЕНТРАЛНА СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ 
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Резюме: Генерирането на успех е детерминирано от група фактори, значими за човека, постигнати в 
резултат на определени цели, средства и стратегии, най-често продукт от жизнения и професионален опит. 
Мотивационната сфера е все по-привлекателна ареа за проучване и анализиране, особено в системата на 
образованието, икономиката, социалния живот, и за съжаление – изключително слабо изследвана в сферата 
на здравеопазването у нас. Цел на изследването е да се проучи мотивацията за постижение при лекарите от 
специалностите: психиатрия, неврология и обща медицина в регион Централна Северна България. В анкетно 
проучване са включени 75 лекари. Използвани методи са: структурирана анкета и въпросник за оценка на 
потребността от постижение. За обработка на данните са приложени MSExcel и StatGrafics. Анализите 
позволяват извеждане на основни изводи и препоръки за практиката. Проучването доказа, че мотивирането 
на служителите в здравеопазната ни система се оказва една от последно позиционираните задачи на 
здравните мениджъри. 
 
Abstract: The generation of success is determined by a group of factors relevant to humans, resulting from certain goals, 
means and strategies, most often a product of the life and professional experience. Motivational sphere is becoming more 
attractive areas for study and analysis, especially in the education system, economy, social life, and unfortunately – very 
little research in health care in our country. Aim of the study was to examine the motivation of doctors in specialties: 
psychiatry, neurology and general medicine in Central North Bulgaria. Hypothesis involves the assumption that working 
conditions related to current issues in health system responded to negative motivation for working with physicians in 
selected specialties. In the survey included 75 doctors. Methods are structured questionnaire survey and needs assessment 
of achievement. MSExcel and StatGrafics were used to process the data. The analysis allows the removal of key 
conclusions and recommendations for practice. The study generally confirmed the hypothesis formed and showed that 
the motivation of employees in our health care system appears to be one of the last positioned managers of health 
problems. 

Въведение 

В структурата на личността мотивационният блок заема съществено място [2,5,15]. Мотивите, 
се разглеждат като най-важните детерминанти на човешкото поведение [17,19]. B. Finger [18] в 
публикациите си защитава тезата, че експлицитната и имплицитната мотивация не са две разделени и 
самостоятелни феноменални сфери, а взаимосвързани, които презентират в единство имплицитните и 
експлицитните мотиви. Тезата утвърждава разбирането за компактността на мотивационната сфера, 
определяща насочеността на личността, в която намират израз: схващания от ценностната система, 
житейската история, професионалния опит, когнитивните очаквания и намерения, Аз концепцията, 
установилите се като сравнително устойчиви екзистенциални чувства, ролевия репертоар. Компоненти, 
които се повлияват в различна степен от обстоятелства като: оценката и поведенческите реакции на 
околните, правилата на социума, организацията на работното място, работния дизайн, взаимодействията 
с ръководителите и колегите, условията за кариерен ръст, идентификацията с представата за “успелия 
професионалист”. 

Значителна част от мотивите се интерпретират като личностни диспозиции, които оказват 
влияние върху приемането на решения, касаещи отношенията, поведението и дейността [3,16]. В този 
смисъл мотивационната сфера се интерпретира като релевантна на съвкупността от вътрешните мотиви 
и обхваща ендогенни психични фактори, които са резултат от генетична предразположеност, 
възпитание, обучение, ценностни приоритети, степен на съзряване на личността, интуиция, способности, 
натрупан опит [3,10]. Мотивационната сфера се определя като относително стабилна и очертава 
устойчивите параметри на личността [1,2,11]. Според В. Магун [по 4], колкото по-силна потребността, 
толкова по-голямо удовлетворение изпитва човек, удовлетворявайки тази потребност. 

Свързва се с демонстриране на лична отговорност; свобода в избора на целите, стратегиите за 
тяхното постигане; предпочитанията към едни мотиви, за сметка на други; рационално използване на 
знанията, уменията и способностите. 
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Мотивационните теории се обединяват около изясняване на въпроса за подбудите и стимулите, 
които детерминират човешкото поведение. Генерират се съдържателни, процесуални и теории за 
поддръжка [5,6]. Тези три основни подхода към теориите за мотивацията, взети в съвкупност 
осигуряват набор от ефикасни средства за мотивиране на служителите [8]. Трудовото поведение се 
определя от вътрешните нагласи, ценности, насочеността на личността и трудовата активност [4,5,9]. 
У.Милър и С. Ролник [7] защитават идеята, че мотивацията може да бъде разглеждана като 
междуличностен процес, като продукт от взаимодействието между хората. 

Проучването на мотивационната сфера е все по-притегателна област за изследване в контекста 
на съвременните изисквания на мениджмънта [3,15]. За постигането на успех във всяка извършвана 
дейност е важно да се установи нивото на мотивираност и се проследи динамиката на нейното развитие. 
За съжаление, изследванията в тази насока в здравеопазната система са недостатъчни и спорадични. 

Целта на материала е да се открият взаимовръзките в мотивационната сфера при медици от 
специалностите: психиатрия, неврология и обща медицина, за да се изведат насоки за успешно мотивиране на 
специалистите. 

 
Материал и методи 
В анкетно проучване са обхванати 75 лекари от специалностите: психиатрия, неврология и обща 

медицинав регион Централна Северна България. Коментарите и анализите са върху резултатите от 
свободно структурирана анкета с 21 айтема и Въпросник за оценка на потребността от постижения 
(стандартизиран1). За обработка на данните са използвани MSExcel и StatGrafics. 

 
Резултати 
В табл. №1 са представени резултатите от въпроси, касаещи удовлетвореността от работата на 

трите групи анкетирани лекари. Както показват резултатите, и трите групи лекари са отчасти доволни от 
условията на труд и отчасти доволни от заплащането. Преобладава мнението, че всички лекари са 
натоварени с излишни дейности, излизащи извън обсега им на професионалните задължения. И в трите 
групи специалисти преобладава чувството на безразличие към работата. Възможностите за 
професионално развитие са реални отчасти, т.е. съществуват известни пречки затова. Въпреки 
възможност за професионално развитие, желание за такова почти не се посочва. 

 
Резултатите от проведеното анкетно проучване поставят въпроса за удовлетвореността от 

извършваната дейност като важен елемент за идентификацията на мотивираното трудово поведение 
[10,12]. 

Основните мотивиращи фактори са повишаване на заплащането, подобряване условията на труд, 
според трите групи специалисти. 

1 Фактор: Повишение на заплащането: при 100% от общопрактикуващите лекари, при 52% от 
психиатрите и при 48% от невролозите. 

2 Фактор: По-добри условия: при 64% от психиатрите, при 60% от общо практикуващите лекари, 
при 56% от невролозите. 

3 Фактор: Обучение и квалификация: при 48% от общо практикуващите лекари и психиатрите, 
при 36% от невролозите. При невролозите (60%) се явява водещ мотивационен фактор предоставянето 
на по-големи правомощия, докато при психиатрите факторът е на четвърто място (посочен от 44%), при 
общо практикуващите лекари – на шесто място (посочен от 28%). 

Таблица 1. Резултати от проучване удовлетвореността на лекарите 

Въпроси, 
свързани с 
удовлетвореността 

Варианти на 
отговори 

Общопрактикув
ащи лекари 

/ОПЛ/ 

Невролози 
 

Психиатри 
 

брой % брой % брой % 

Удовлетвореност от 
условията на труд 

-да, напълно
-отчасти

-не

8
10

7

32
40
28

6
14

5

24
56
20

3 
17 

5 

12 
68 
20 

Удовлетвореност от 
заплащане 

-да, напълно
-отчасти

-не

3
14

8

12
56
32

4
8

13

16
32
52

3 
11 
11 

12 
44 
44 

                                                 
1 Паспаланов, Ив., Д., Щетински, Конструиране и валидизиране на българска скала за потребност от 
постижение, Годишник СУ “Св. Кл. Охридски”, С., 1989 
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Натовареност с 
излишни дейности 

-да, винаги
-понякога

-никога

5
18

2

20
72

8

7
16

2

28
64

8

7 
15 

3 

28 
60 
12 

С какво чувство се 
мисли за работа 

-с удоволствие
-с безразличие
-с напрежение

-с нежелание
-стресира ме

5
7
3
8
2

20
28
12
32

8

7
9
5
4
-

28
36
20
16

-

4 
8 
6 
3 
4 

16 
32 
24 
12 
16 

Възможност за 
професионално 
развитие 

-да
-отчасти

-не

6
18

1

24
72

4

1
11
13

4
44
52

7 
18 

28 
72 

Усъвършенстване на 
професионални 
компетентности 

-категорично, не
-по-скоро не
-по-скоро да

-категорично, да

1
12

9
3

4
48
36
12

4
11

7
3

16
44
28
12

2 
11 

7 
5 

8 
44 
28 
20 

Останалите мотиватори при общо практикуващите лекари се подреждат по ранг на значимост: 
усъвършенстване на професионалните умения (44%), признание (28%), по-големи правомощия (28%), 
повишение (20%). При невролозите: признание (40%), обучение и квалификация (36%), повишение 
(32%), усъвършенстване на професионалните умения (28%). При психиатрите: по-големи правомощия 
(44%), усъвършенстване (40%), признание (28%), повишение (20%). 
Проучването доказва, че съществуват известни различия между отделните групи по отношение 
приоритетите, които специалистите определят в кръга от допълнителните мотиватори за повишаване 
ефективността и удовлетвореността от дейността. 
От анализа на получените данни от Въпросника за оценка на потребността от постижения се установи: 
 

В групата на общо практикуващите лекари с най-голям относителен дял (68%) са средно 
мотивираните (фиг. №1). Относителните дялове на ниско и високо мотивираните са еднакви (16%). В 
тази група попада и най-високия брой лица с висока мотивация за постижения – 4 (16%). Това е и 
групата с най-нисък относителен дял на ниско мотивираните. 

Групата на лекарите-невролози е водеща по брой ниско мотивирани лица – 9 (36% за 
популацията). Увеличението е за сметка на броя на средно мотивираните лица, който е и с най-нисък 
относителен дял сред целевите групи (фиг. №2). В рамките на групата са регистрирани три резултата 
(12%) във високо мотивационно ниво. Допускаме, че резултатите не са случайни, визирайки „отлива“ от 
специализираната дейност. 

Групата на психиатрите по отношение на получените резултати по-скоро се доближава като 
цифрова и графична презентация до разпределението в групата на невролозите (фиг. №3). Графиката 
показва най-висок относителен бал на средно мотивираните 18 (72%), което е за сметка на високо 
мотивираните – 1 лице (4%). Общо 6 лица (24%) са с ниска мотивация за успех. 

 
Фигура 1. Разпределение на групите МП при ОПЛ 
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Фигура 2. Разпределение на групите МП при невролозите 

 

 
Фигура 3. Разпределение на групите МП при психиатрите 

При попълване на въпросника МП прави впечатление, че често изследваните лица не изразяват 
категорично становище по съдържанието на отделните айтеми. От общо 75 лица оптимален брой 
еднозначно заявили отрицателен или положителен отговор са 64 (85%) само при един айтем. Средният 
относителен дял на отговорилите категорично варира около 60%. Твърдението, че честата смяна на 
режима уморява повече, в сравнение с натоварването на работното място се подкрепя еднозначно от 30 
лица (40%), което е обяснимо, поради утвърдения график и ритъм на работа. 

Може да се заключи, че общо практикуващите лекари са по-мотивирани в дейността си, в 
сравнение с тесните специалисти. 

 
Фигура 4. Разпределение на мотивационните нива в групите изследвани лица 
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Фигура №4 представя разпределението на мотивационните нива в отделните групи лекари в 
брой. Както се вижда, има разлика в нивата на мотивация в отделните групи. Независимо от това, и при 
трите групи се открояват калкулираните индивидуални резултати в средните нива на мотивацията за 
постижение. Общия брой – 48 лица съставлява 64% от целевата група. Интерес представляват 
резултатите, оформящи ниско ниво на мотивация за успех – 19 лица (25%). Високо мотивирани са едва 8 
лица (11%). Не се отчитат резултати в ниво свръхмотивация. Графиката на фиг. №5 илюстрира 
обобщените резултати на трите групи обследвани лица от Въпросника за оценка на потребността от 
постижения. 

 
 Фигура 5. 

От статистическата обработка на резултатите от проведената Анкета и Въпросника за оценка на 
потребността от постижения се установи: 

Само 8% от лекарите напълно са удовлетворени от условията на работното място. 30%, отчасти 
удовлетворени от условията на труд, по същия начин определят и възнаграждението си. От тях 
неудовлетворени от заплащането са 23%. Неудовлетворените от условията на труд и от 
възнаграждението си са 19% (x2=27.39, p=0.000; Pearson= 0.49). Не се установи статистически значима 
връзка между удовлетвореността от условията на труд и нивата на потребността от постигане на успех. 

Лекарите, които винаги са свободни да вземат самостоятелни решения, понякога (44%) и много 
рядко (54%) се сблъскват с напрежение и конфликти на работното място. Докато 75% от всички 
анкетирани, които споделят, че понякога имат възможност да решават самостоятелно, се сблъскват 
спорадично с напрежение и конфликтни ситуации. Само 7% от анкетираните не взимат самостоятелни 
решения в работата си (x2=23.72, p=0.0001). От 32 лица (43%), които винаги взимат самостоятени 
решения 29 (91%) не одобряват идеята за поддържане на добри контакти с ръководителите, за разлика от 
12-те (7%), за които невъзможността за самостоятелни решения се съчетава с желанието за поддържане 
на добри взаимоотношения с ръководството (x2=15.54, p=0.000; Pearson= 0.57). 

На всички лица с трудов стаж до 5 г. понякога им се поставят задачи, извън основните им 
задължения. 22% от лекарите с трудов стаж от 5 до 10 г. споделят, че винаги и 59% понякога се 
занимават с излишни дейности. 32% от лицата с трудов стаж над 10 г. са отговорили с “да, винаги” и 
59% с “понякога”. Данните показват, че значителна част от медиците са ангажирани допълнително, 
извън основната дейност. 20 (59%) от 34-те лица (45%), които смятат, че са натоварени с излишни 
задачи, смятат, че околните, които непрекъснато се стремят да подобрят нещата около себе си, не 
постигат кой знае колко в сравнение с останалите (x2=8.33, p=0.01; Pearson= 0.45). 

Има статистически обратна връзка между трудовия стаж и мотивацията за постигане на успех, 
особено за лицата с висока мотивираност ((x2=46.24, p=0.02; Pearson= 0.21). 

Съществува зависимост между удовлетвореността от заплащането на труда и възможността за 
смяна на работата при x2=9.81, p=0.04. Общо 22 (29%) от лицата, които са насочени безусловно към 
промяна, са отчасти и категорично недоволни от заплащането. Други 32 лица (43%) обмислят 
възможността за смяна на местоработата и 21 (28%) лица не са склонни към промяна на средата. 

Установява се статистическа зависимост между удовлетвореността от заплащането на труда и 
мотивацията за постижения (x2=46.62, p=0.02; Cramer=0.56; Pearson= 0.15). 

Съществува зависимост между удовлетвореността от работното място и възможността за смяна на 
местоработата при x2=12.48, p=0.01. 76% (от общо 41) от лекарите, които отчасти са удовлетворени от 
условията на труд са решени или обмислят възможността за промяна. 
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Само 1% от лекарите са категорични, че имат възможност да се развиват на работното си място. 
Общо 24 лица (32%) са споделили, че отчасти имат такава възможност, но за 9 препятствие се явява 
липсата на време, за 9 – липсата на средства и за 6 – неразбиране от страна на ръководството. Общо 50 
лекари (67%) доверяват, че нямат възможност за професионално развитие и израстване, като 
позоваванията са отново върху изброените причини /доминират: липса време и липса на средства/ 
(x2=5.72, p=0.2). 

Съществува връзка между начина, по който работата влияе на личния живот и промяната на 
работния статут (x2=35.12, p=0.000; Cramer=0.48). За 36 лица (48%), при които работата не оказва 
влияние върху личния живот, категорично са решени и обмислят възможността за смяна на 
местоработата. 10 лица (13%), които твърдят, че работа и личния живот взаимно се допълват, не биха 
сменили местоработата си. 10 лица (13%), които са убедени, че ще променят работното си място, са 
ориентирани повече към личния си живот, отколкото към работата си. 

Съществува взаимовръзка между самооцененото качество на работата и влиянието, което оказва 
работата върху личния живот на лекарите (x2=27.15, p=0.0001). Самооценката на качеството на 
извършваната дейност варира: задоволително при 11 лица (15%), добро при 45 (60%) и много добро при 
19 (25%). Не се регистрират слаби и отлични самооценки. Медиците, които определят работата си като 
добра, споделят, че професионалните ангажименти не влияят върху личния живот (36%), а 42% от тях 
предпочитат работата за сметка личния живот. 53% от онези, които оценяват работата си като много 
добра, са заявили, че работата и личния им живот взаимно се допълват. Едва 14 лекари (19%) споделят, 
че отделят по-голямо внимание на личния си живот. 

Потърси се връзка между препятствията за допълнителна квалификация и самооценката „Бих 
казал за себе си, че съм амбициозен човек“ (x2=2.32, p=0.3). От 38 лица отговорили с отрицателен 
отговор на твърдението при 12 (32%) доминира отговорът „липса на средства“, последван от „липса на 
време“ – 7 (18%) и „неразбиране от страна на ръководството“ – 6 (16%). Докато за 6 (46%) от общо 13 
лица дали положителен отговор на твърдението посочват за основание на възпрепятствана 
квалификация липса на време, за 4-ма (31%) – неразбиране от ръководството и за 3-ма (23%) – липса на 
средства. 

 
Заключение 
 
Докато за някои дейности мотивацията за успех е второстепенна по отношение на резултатите 

от дейността, в здравеопазването тя е фактор определящ възможностите за ефективна професионална 
реализация (12,13,14). 

Върху удовлетвореността от дейността при анкетираните лекари оказват влияние 
мотивационните фактори: отношение към работата, самооценка на качеството на положения труд, 
самоактуализация и самоусъвършенстване, признание, умения за поддържане на интерперсонални 
отношения; условията на труд, възнаграждението, позиция в организацията, обема и качеството на 
основните и допълнителните задължения, екипните интеракции, динамиката в кариерното развитие. 

Целевата група специалисти показва сравнително слабо изразена мотивираност за постигане на 
по-високи резултати и иницииране на промени, свързани с професионалната квалификация. Ниско 
мотивирани за успех са тясно профилираните специалисти, за които реформата в здравеопазването 
стартира на по-късен етап. 

За повишаване мотивираността при лекарите се налага: увеличаване на регулативните стандарти 
за консултативна и медико-диагностична дейност, което предотвратява обременяване с допълнителни, 
често негативно възприемани ангажименти, от тук –осигуряване на професионално самочувствие и 
удовлетворение от полагания труд; въвеждане на единна система за облекчаване натовареността, 
организационна обезпеченост на трудовите задължения и форми за стимулиране на инициативите за 
допълнителна квалификация и усъвършенстване. 
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РАЗВИТИЕ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ В УПРАВЛЕНИЕТО 

НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 
 

ВИХРА НАЙДЕНОВА 
д-р, ръководител персонал, Практикер ЕООД 

 
Резюме: В статията са представени подбора и развитието на персонал като две основни и взаимосвързани 
части на управлението на човешките ресурси в организациите. Представени са модерни методи за подбор на 
специалисти и мениджъри в организациите, както и техните предимства и недостатъци. Обобщени са 
основните стъпки и етапи в процесите на подбор, обучение и развитие на служителите, най-често 
използвани в Европа и САЩ. Дадени са примери от практиката за успешни приложения на модерни методи 
за подбор и развитие, както и предизвикателствата при осъществяването им. Разгледани са теоретични 
постановки и научни изследвания в областта на развитието и подбора в рамките на ефективното 
управление на човешките ресурси. 
 
Abstract: In the article are presented the personnel recruitment and development as two main connected with each other 
parts of human resources development. Modern methods of selection of managerial and expert positions are presented, 
their advantages and disadvantages. Introduced are different steps used in the personnel recruitment and development, 
used nowadays in Europe and USA. Given are examples of successful usage of modern recruitment and development 
methods and the challenges for their implementation. Presented are theoretical frameworks and also researches in the 
field of personnel recruitment and development in the contemporary HR management. 
 
Въведение 
 

Подборът и развитието на персонала са две основни области в съвременното управление на 
човешките ресурси. Селекцията на правилните хора за дадена компания е изключително важна, 
доколкото хората са отговорни за успеха на организацията, а талантите могат да постигат успех и за себе 
си и за своите работодатели. 

Неправилно подбраните кадри могат да костват на компанията изключително много ресурси. Както 
според американските, така и според европейските изследователи, освобождаването на един неправилно 
подбран служител, в зависимост от длъжността, може да струва на компанията от няколко стотин до 
няколко хиляди евро [7]. 

Интересът към личността като предиктор за изпълнението на работата нараства през последните 
десетилетия. Постиженията в работата все повече са определени като функция на мотивацията и 
личностните качества и спецификите на служителите[10]. Все повече научните изследвания са обърнати 
към въпроса за влиянието на личностните способности, професионалните интереси и нагласи върху 
успешността в работата. 

Основната цел на подбора е да може да предвиди бъдещото поведение в работата, както и успеха и 
способностите за учене на кандидатите. Поради това при голяма част от личностните въпросници, които 
се използват за подбор, съществува проблем с валидността, доколкото са насочени към личността, а не 
към поведението в работата. Разбира се, както в Европа, така и в Америка изследователите са 
достигнали до този извод и разработват тестове насочени към измерването на важните личностни 
качества и поведение в работата[1,2]. 

Обучението и развитието също са изключително важни в управлението на човешките ресурси. Те 
способстват за въвеждането на служителите в организацията, за придобиването на нови и необходими 
знания и умения, за опресняването на стари такива и за развитието на кариерата на талантливите. 
Според научните изследвания също така повече обучение води до по-добро изпълнение на работата, 
както и помага за справянето със стреса при приспособяване към компанията, към културата и 
организационните процеси [6,9]. Обучението въздейства и на удовлетвореността на персонала. 
Например според изследвания, служители с адекватно въвеждащо обучение са по-удовлетворени и при 
тях се наблюдава по-малко текучество[8]. Правилното обучение и развитие на добре подбрани 
служители може да доведе организациите до успех. 

Всяка организация е специфична, със своите цели, култура и динамика и поради това се нуждае от 
служители, които да „пасват” точно на нейните нужди. Подборът следва да бъде ориентиран към 
установяване на важните предиктори при кандидатите като например личностни качества, способности, 
професионални знания и към критериите като например постижения и социално поведение. Друг 
важен елемент при подбора е да намери най-добрите, тоест най-надеждните инструменти за селекция, 
които да прогнозират изпълнението на работата. 

 
 



 

 487

Схема на четирите области от Управлението на Човешките Ресурси 
Подборът и развитието са две от основните области в управлението на човешките ресурси в 

практиката в България. Както е посочено и от Българската асоциация по управление и развитие на 
човешките ресурси (БАУРЧР) във фирмените политики и реалност в България се различават четири 
основни области в управлението на човешките ресурси: Подбор, Обучение и развитие, Администриране 
на персонала и Възнаграждения и придобивки (виж графика 1): 

Графика 1. Основни области в Управлението на човешките ресурси в българските компании 

 

 
Набора и подбора се стремят за възможно най-кратко време да бъдат подбрани най-подходящите 

кандидати за дадената позиция и организация. Процесите, свързани с обучение и развитие имат значимо 
влияние върху представянето и мотивацията на персонала, влияят върху задържането и ангажирането на 
служителите. Обучението се грижи за въвеждането в компанията и за развитието на компетентностите, 
необходими за изпълнението на конкретната работа. Развитието е отговорно за кариерния път и 
допринася значимо за мотивация на служителите. Администрирането на персонала се занимава с 
трудово правните взаимоотношения със служителите, условията на труд правните казуси и цялостната 
система от документи, свързана с трудовите задачи. 

Сферата на Възнагражденията и допълнителните придобивки включва в себе си разработването на 
единна структура на основни възнаграждения, схеми на краткосрочно и дългосрочно допълнително 
стимулиране, бонусни схеми и системи,  
система за допълнителни придобивки, провеждане на сравнения на заплатите с пазарното ниво и 
търсене на решения за постигане на адекватност спрямо пазара на труд. Тази област включва също така 
търсенето на информация за настоящи пазарни тенденции в областта на възнаграждение и стимулиране 
на персонала. 

И четирите области са изключително важни и намират място в модерните отдели по човешки 
ресурси в България. Доброто функциониране на тези области гарантира успеха на най-ценния капитал за 
организациите, а именно човешкия капитал. 

 
Методология и резултати 
Основни принципи при подбори и оценката на персонал в организациите 

За качествения подбор на персонал са важни няколко основни принципа, за да бъде постигната 
максимална успешност. Тук са изброени най-важните от тях: 

• Синхрон между личността и организацията 
Наличието на синхрон в ценностите на служителя или мениджъра и организационната култура е от 

изключително значение, защото той определя готовността за дълготраен ангажимент и напасване на 
личните и организационните цели. Поради това е препоръчително да се измерват по време на подбора 
тези личностни качества, които са налице и важни за дадената организация [10]. 

• Общи способности 
Тук акцент се поставя върху общите когнитивни способности, както и върху качества като 

съвестност, способност за адаптация и планиране, както и способностите за изпълнение на определена 
професионална роля. 

• Измерване на удовлетвореността 
Освен професионалния успех е добре да бъдат прогнозирани и други дименсии като например 

удовлетвореност от работата, задържане в организацията, способност за работа в дадения екип и 
гъвкавост. 

• Ценности 
Подобни организации биха могли да имат коренно различни ценности. 

Набор и подбор 
на персонал 

Администриране на 
персонала 

Възнаграждения и 
Допълнителни 
придобивки

Обучение и Развитие 
на персонала 
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• Организационна култура и практики в областта на подбора 
Трябва да има синхрон между кандидата и организацията. Ако организацията се занимава например 

с обработка на данни, то тогава при подбора следва да се използват тестове и други психометрични 
методики. Подборът на най-добрите кандидати изисква инвестиции като време и финансови ресурси. 

• Конкретни компетенции 
Тук акцентът е върху тези търсени способности, които водят до успех в работата и могат да бъдат 

дефинирани с конкретни поведенчески модели. Например: комуникира ясно и открито, умее да създава 
професионални контакти, поставя точни приоритети при докладите, вербализира ясно целите и други. 

• Баланс между синхрона и различията 
За да се постигне синхрон е важно „напасването” и на двете страни – от една страна на личността и 

от друга на организацията. От страна при личността са налице характеристики, които с течение на 
времето биха могли да бъдат променени, както и такива, които не могат да бъдат променени или много 
трудно и продължително могат да се променят. 

Личността притежава способности, които биха могли да се променят и такива, които са 
непроменяеми, също така такива, които биха могли лесно да се измерят и такива, които са много трудно 
измерими. 

Според известният немски организационен психолог Вайнерт [10] основните характеристики на 
личността, които са от значение за организацията са: 

1. знанията и уменията 
2. опита и способностите 
3. личността и работния стил 
4. предпочитанията и ценностите. 

 
• Профил на организацията 

 
От страна на организацията „напасване” с кандидата , както е описано по-горе би могло да се осъществи 
чрез два профила. Например чрез успешна личност, както и чрез профила на кандидати и служители, 
които добре пасват на организацията. Организацията се определя най-вече от организационната култура, 
климат, практиките и ценностите. 

 
Успешният подбор не е достатъчен, за да бъде избраният служител успешен в своята работа. За това 

отговарят най-вече обучението и развитието, които осъществяват въвеждането на служителите и 
развитието на техните способности, кариери и мотивация. 

Основни принципи при развитието на персонал в организациите 
Сериозните организации подпомагат ученето и усвояването на знания и умения, свързани с 

работата. За да бъдат максимално успешни обучителните програми, обучението би трябвало да не се 
отнася само до новоназначени служители или така нареченото въвеждащо обучение. В този смисъл 
добрите практики на отделите по човешки ресурси предлагат различни типове програми за обучение и 
развитие по време на цялостната кариера на служителите. 

Особено важен елемент от развитието на персонала е проучването на потребностите от 
обучение (Training Need Analysis – TNA). Целта е да се разбере кой от служителите се нуждае от 
обучение и какви компетенции, знания и умения трябва да бъдат усвоени. Важни въпроси засягат това 
как тези компетенции да бъдат предадени и точно в кой момент би било най-подходящо да се осъществи 
тренинга. 

Основните видове обучения на служителите биха могли да бъдат систематизирани така: 
• Индивидуални и Групови 
• Вътрешни и Външни 
• Професионални – Езикови – Компютърни 
• Отворени – затворени 
• Краткосрочни и Дългосрочни 
• Задължителни и Избираеми 
• В работно време – Извън работно време – и от двете 
• С откъсване от работното място и без откъсване 
• Тренинг – тиймбилдинг 
• Други 

 
Поради динамичността на съвременния глобален свят и тъй като уменията с времето остаряват, е 

важно е опресняващо знанията обучение, както и тренинг в новите технологии [4]. Добре е особено 
внимание да се отдели на преквалификацията за възрастни служители. Отделът по Човешки ресурси би 
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могъл да подпомогне развитието на кариерата на служителите, като по този начин се постига и по-
удовлетворен персонал [5]. Големите компании имат официални системи за развитие на кариерата, 
както и Центрове за развитие на кариерата – курсове за планиране на кариерата, семинари, тренинги и 
курсове за постигане на цели [3]. 

Модерен и важен тип обучения са тези в умения за работа в интернационална среда – работа в 
друга култура, държава. Те включват изучаването на чужд език, познание трудови правила и култура на 
другата държава. 

Обучението е успешно, когато наученото се показва като поведение на работното място и 
когато е налице готовността на служителите за учене. При всички случаи е особено важно обучението да 
е редовно, всестранно и по време на цялата кариера. 

 

Дискусия 
 
Качественият подбор и качественото развитие на персонала са гаранция за успешното 

представяне на човешкият капитал в съвременните компании. Инвестициите в човешкия капитал под 
формата на финансиране на основните области подбор и развитие би донесъл на организациите висока 
възвръщаемост под формата на качествен, обучен, мотивиран и успешен персонал. 
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ВЛИЯНИЕ НА ХУМОРА В РЕКЛАМАТА ВЪРХУ БРАНДА 
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Резюме: В доклада се разглежда ролята на емоциите в съвременния маркетинг за изграждане на бранд. 
Създаването на привлекателен образ на марката е отговор на нарастващата конкуренция на пазара и е 
носител на допълнителна стойност. Вниманието е насочено към хумористичните реклами и 
възможностите, които те създават за привличане на вниманието на потребителите и запаметяване на 
рекламното предложение. Потърсена е връзка между харесването на хумористичните реклами и 
засилването на бранда. 

 
Abstract: This paper considers the role of emotions in modern marketing for building of a brand. Creation of an 
attractive image of the brand is a response to the increasing competition in the market and is a carrier of additional 
value. The attention is focused on the humorous advertisements and on the opportunities they create for attraction of 
consumers’ attention and for retention of the advertising proposal. A link is sought between liking of the humorous 
advertisements and strengthening of the brand. 

1. Съвременният маркетинг – маркетинг на отношенията 

Последните десетилетия недвусмислено показаха, че приложението на психологическите 
познания в различни сфери има за резултат повишаване ефективността на дейността и намиране на нови 
решения на все по-сложни проблеми. Една от тези сфери е пазарът. Участието на психолози при 
изучаване на потребителите е довело до намиране на нови пътища и средства за въздействие на 
икономическите субекти. Променената ситуация на полето на пазара, изразяваща се в ожесточаваща се 
конкуренция в резултат на пренасищане на пазара със стоки, поставя потребителя, а не стоката в 
центъра на вниманието на маркетолозите. За първи път идеята за маркетинг, ориентиран към 
взаимоотношенията с потребителите, се развива през 80-те години от Теодор Левит [14] и оттогава 
правилността на тази нова ориентация се доказва ежедневно. 

Променен е и самият потребител. Практически неограниченият достъп до информация прави 
възможно сравнявнето на стокови алтернативи извън конкретното пазарно поле. Тази нова възможност 
за оптимизация на избора го приближава до позабравения модел на “хомо икономикус” (рационален 
икономически човек), който прави своя избор на основата на анализ и оценка на съществуващите 
алтернативи и избира онази, която е най-изгодна за него. Нещо повече – в сферата на пазара 21 век се 
определя като доминиран от маркетинга на отношенията не само с потребителите, но и с широк кръг 
“публики”, които имат директно или индиректно отношение към стоката/производителя [1]. 

Новите реалности имат още едно важно следствие – съвременният човек все по-остро започва да 
изпитва “глад за емоции”. Рационализиращото се ежедневие, промяната в ценностната система 
(излизане на предни позиции кариерното развитие и увеличаване на доходите), дефицитът на свободно 
време се възприемат като нови възможности за производители и маркетолози – да предложат на 
потребителя това, от което той се нуждае – положителни емоционални преживявания. К. Робъртс 
посочва, че в тази ситуация емоциите носят по-голямо удовлетворение както в краткосрочен, така и в 
дългосрочен аспект [3]. Пазарът като поле на проявление на предимно рационално обусловено 
поведение се превръща все повече в поле за забавление, където потребителят купува, забавлявайки се и 
се забавлява, купувайки. 

В тази сложна за производителите и маркетолозите пазарна ситуация целта да се задържи веднъж 
спечеленият потребител става водеща. Това изисква не само да се поддържат отношенията с него, но и 
да се засилва интересът към марката и дори нещо повече – да се създаде емоционална обвързаност 
между потребителя и марката. К. Робъртс в своята книга “Марките на любовта” категорично заявява, че 
“марките на любовта ще са бъдещето отвъд търговските марки” [3]. 

За да се постигнат новите амбициозни цели е важно както непрекъснато подобряване на 
стоковото предложение, така и засилена комуникацията с потребителите. Ако потребителят излиза на 
полето на пазара не просто и само като икономически субект, който търси стоки за задоволяване на 
функционалните си потребности, но и положителни емоции, то и съвременният маркетинг насочва 
усилията си към предоставяне на стимули, които ще предизвикат в потребителя “допълнително 
удовлетворение” под формата на преживяно удоволствие, радост, гордост и пр. от процеса на пазаруване 
и от употребата на точно определена стока. 

Защо точно емоциите се оказват “ключа” към портфейла на съвременния потребител? 
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2. Роля на емоциите в съвременния маркетинг 

Икономическата психология, ориентирана към създаване на предпоставки за увеличаване на 
печалбите, не проявява теоретични предпочитания или пристрастия към отделни теории в психологията. 
Множеството направления в психологията, често опиращи се на противоположни методологически 
предпоставки, се радват на интерес от страна на маркетолозите, особено в онази им част, чието 
приложение в практиката може да помогне на решаването на все по-сложните проблеми на полето на 
пазара. Емоциите неизменно са заемали съществено място и са играли важна роля както в процеса на 
продажбата, така и в процеса на комуникацията в един по-късен етап. Днес рекламата изглежда 
невъзможна без използването на емоциите. Какво ги прави “универсално” средство за достигане на 
целите на производителите и търговците? 

На първо място би трябвало да се отчете активирането на потребителя в резултат на 
емоционалното въздействие. Пренасищането на пазара със стоки, недоверието към пазарната 
комуникация, особено към рекламата, има за следствие засилване на индиферентността на потребителя. 
Активираният потребител възприема повече информация, преработва я по-бързо, в него се задействат 
оценъчни схеми, които водят към по-бързо вземане на решение за покупка и осъществяване на самата 
покупка. Рекламата в своята дългогодишна история, обаче, е дала достатъчно основания да се гледа на 
нея като на недостоверен източник на информация, което води до дистанциране на потребителя от нея и 
избягването ѝ като източник на пазарна информация. 

За активирането на потребителя е важно да се стимулира такава по съдържание емоция, която в 
най-голяма степен, с най-голяма вероятност би предизвикала положителен отклик. Реципиентът 
възприема предлаганите дразнители – стоки или рекламни съдържания – и ги оценява от гледна точка на 
субективно възприетата им ценност [15]. Някои емоции като интерес, радост, еротика, а през последното 
десетилетие – и носталгия, се оценяват като особено подходящи както за повлияване на потребителските 
нагласи към отделната стока, за емоционално диференциране на различните стокови алтернативи, така 
също и за подобряване оценката на бранда. 

3. Същност на бранда 

Появата в последните години на понятието бранд все още внася известни недоразумения, макар 
че в американската литература е постигнато относително еднозначно и непротиворечиво разграничение 
от имиджа. Когато конкуренцията се засилва, а качествата на стоките вече трудно се отличават и 
идентифицират, потребителят започва да губи надеждни ориентири и критерии при избора на стока. По-
голямата му информираност, съчетана и с по-високите изисквания не само към качествата на стоките, но 
и към качествата на самия производител, откриват възможност пред маркетинговите специалисти “да 
създадат” във възприятията на потребителите различия между марките, които да дават основание за 
избор и предпочитание на определена марка. Засилената комуникация с потребителите, а по-късно и с 
широк кръг публики, води до повишаване на доверието и е предпоставка за формиране на потребителска 
лоялност. 

Изграждането на имидж в най-голяма степен е резултат от комуникационната активност на самата 
организация (корпорация) и от нейната представа как би искала да се представи във възприятията на 
потребителите. Как оценяват, обаче, потребителите този образ, какви чувства и асоциации той ще 
предизвиква в тях, е трудно да се прогнозира, тъй като реакцията е резултат и от много други фактори – 
от очакванията на потребителя, от комуникативните въздействия на конкурентните производители, от 
общественото мнение и много други. Когато потребителят застава в центъра на маркетинга и 
вниманието на маркетолозите е насочено към него, не имиджът, а неговото отражение в съзнанието на 
потребителя се оказва решаващо за постигане на маркетинговите цели. Поставянето на акцент върху 
тази страна, аспект на комуникационния процес на полето на пазара налага и използването на понятието 
бранд, чието съдържание изцяло е насочено към представите, асоциациите, емоциите, свързани с 
марката и нейните продукти, с рекламата, но и отношението на корпорацията към нейните клиенти. 
Това, което си представя и преживява потребителят, когато види логото, или чуе названието на марката, 
е уникална добавена стойност, която определя поведението му при избор на стока (марка) [12]. Ако 
марката дава гаранция за качество, то брандът е уникална «добавена стойност», за която потребителят е 
готов да плати допълнително [5]. 

Създаването на успешен бранд, което означава марката не само да е позната, но потребителят да 
има доверие в нея, да е формирал лоялност, да изпитва положителни чувства при вида на логото и пр., 
изисква добро познаване както на пазара (конкурентите), така и на публиките и особено на 
потребителите – техните потребности и интереси, ценности, познания, нагласи, и дори фантазии. 
Очевидно маркетингът трябва да излезе извън отеснелите вече рамки на традиционните икономически 
подходи за спечелване на потребителя. В своята не много кратка история рекламата е докаазала, че 
взаимодействието между икономисти и психолози дава добри резултати, открива нови възможности. 
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За постигането на трайно емоционално обвързване на потребителя с марката, за идентификацията 
му с нея, за поддържане на взаимоотношения, които излизат извън рамките на пазара, обаче, 
въздействие само със средствата на рекламата се оказва недостатъчно [8]. Използването на 
маркетинговия ПР, на събитийния маркетинг (ивент маркетинга), на спонсорството и 
благотворителността, с други думи – на интегрираните маркетингови коммуникации – дава по-добри 
резултати, но също така поставя и въпроса какво е мястото на рекламата в тази система от 
комуникационни въздействия? Използването на еротиката, често на хумора и носталгията, не влиза ли в 
противоречие с целта да се изгради в потребителите представа за марката като социално отговорна, 
загрижена за своите клиенти и дори за бъдещето на човечеството? Отговорът на тези важни въпроси 
отново извежда на преден план необходимостта от изследване на реципиентите, за да се получи ясна и 
обоснована представа как и кои точно емоции могат да бъдат използвани, за да не се получат 
противоречиви въздействия. 

4. Използване на хумора в рекламата 

Използването на хумора в рекламата, макар и не така често като еротиката, открива нови 
възможности, но поражда и много спорове. От едната страна са положителните ефекти, които носи 
емоционалното стимулиране, но от другата страна е спецификата на хумора като емоция, която 
предизвиква както нееднозначни реакции от страна на потребителите, така и възможни негативни 
последствия върху бранда, който се стреми да изгради описания вече отговорен имидж на марка 
(корпорация), отнасяща се сериозно към проблемите на своите потребители и на обществото като цяло. 

И при разкриване същността на хумора в психологическата литература могат да се срещнат 
различни становища, но като че ли не предизвиква особен спор фактът, че съществува връзка между 
физиологичната реакция, разбирането и оценката, което прави реакцията на хумористичен дразнител 
зависима от повече фактори – социалния контекст, личностните характеристики и моментното 
състояние на възприемащия субект, когнитивните му възможности и пр. А че ефектите от хумора са 
положителни, няма спор, което личи и от широкото му прилагане при терапевтичните практики [Вж 
напр. 2, с. 1390-1391]. Какъв е неговият ефект, обаче, в рекламната практика? 

Множеството изследвания на приложението на хумора в рекламата показват интересни, не винаги 
еднозначни резултати. Те се определят както от авторовите пристрастия, стремящи се да докажат 
правотата на своите убеждения, така и от предпочитаните стратегии на рекламно въздействие. Така 
например Клод Хопкинс, един от класиците на рекламата, категорично се обявява срещу използването 
на хумора в рекламата [по 4] и неговата позиция има основание. Когато основната посока на 
въздействие е убеждението, логично е да се отхвърли хуморът като аргумент. По-късно, обаче, когато 
рекламното поле се пренасища с реклами, намирането на неочакван и малко използван подход 
(дразнител) за привличане на вниманието се оказва ключ към успеха. 

За да се направи преценка дали ефектите от използването на хумора са положителни, би трябвало 
до се вземе предвид преди всичко каква е целта на рекламното въздействие и чак тогава да се прецени 
доколко използването на хумора подпомага нейното постигане. 

Първата важна цел на всяко рекламно въздействие е привличането на вниманието. Ако рекламата 
не успее да привлече вниманието на потребителя, не е възможно нито повлияване, нито убеждаване. С 
насищането на рекламното поле с все повече реклами тази цел се оказва трудно осъществима. 
Пренаситен от дразнителите на околната среда, формирал негативна нагласа към рекламата като към 
недостоверен източник на информация, потребителят ѝ отделя все по-малко внимание. Едни от първите 
изследвания за целите на рекламата са били насочени точно в тази посока – как трябва да бъде кодирана 
информацията в рекламата, за да привлече вниманието на повече реципиенти, а по-късно и как да го 
задържи. И отговорите не закъсняват. Те идват преди всичко от “полето” на психологията, която 
препоръчва използването на картини, на еротични изображения, а по-късно и на хумор. Резултатите се 
обясняват както с особеностите на възприятието, така също и с въздействието на изображенията върху 
положителните емоции, а те от своя страна – с активиране на потребителя. Но както изследванията на 
реклами с еротични изображения, така и на реклами с хумористичен елемент показват необходимостта 
от точно “дозиране” и на еротиката, и на хумора, съобразяване със спецификата на продукта и с 
качествата на потребителя. Силните визуални дразнители могат да задържат вниманието върху елементи 
от контекста и на рекламираната стока (марка) да не се обърне внимание. В свои изследвания T. Cline 
емпирично доказва, че рекламите с хумористични елементи дават по-добри резултати по отношение на 
привличането на вниманието и се оценяват като по-привлекателни [7], което пък означава, че 
реципиентите ще задържат вниманието си върху тях по-дълго време. 

Макар и привличането на вниманието да е важна първа крачка при въздействието на рекламите 
върху потребителите, тя не е достатъчна. От възприемането на рекламата до решението и практическото 
осъществяване на покупката минава повече или по-малко време, през което рекламата може да се 
забрави. Затова издигането на критерия «степен и трайност» на съхранение на информацията от 
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рекламата в паметта се разглежда като надежден критерий за ефективност на рекламата – не може 
рекламата да е запомнена, ако не е привлечено вниманието, а щом е запомнена, значи информацията в 
нея е претърпяла някаква степен на преработка, вероятно и оценка като подходяща /неподходяща за 
задоволяване потребността на реципиента. Множество изследвания в тази посока [ Вж. напр. 13] 
показват, че при възприемане на хумористичните реклами, в резултат на по-силното активиране, се 
включат повече когнитивни ресурси, а това облекчава припомнянето на рекламното послание. M. 
Earleywine определя хумористичните реклами като “скритото оръжие на брандинга” [10]. 

Как обаче влияе хуморът в рекламата на нагласата към марката, предизвиква ли положителни 
чувства и асоциации? Преди да потърсим отговор на този въпрос, би трябвало да припомним, че в 
постигането на тази цел рекламата играе сравнително ограничена роля поради факта, че тя дава все по-
малко информация, кодира тази информация в картина, стреми се да предизвика положителни емоции и 
на практика – да прескочи сериозния когнитивен контрол на обещанията, които щедро се “леят” към 
реципиентите на рекламата. 

В системата на интегрираните маркетингови комуникации, които имат за задача да дадат повече 
информация за корпорацията, за да формират доверие към нея, приоритет се дава на маркетинговия ПР 
(връзки с обществеността), а на рекламата се разчита да привлече вниманието, да направи марката 
позната и да напомня за нейното присъствие на пазара. Както беше посочено, изследванията в рекламата 
и по-специално на хумористичните реклами показват, че тези цели успешно могат да се постигнат. Y. 
Zhang доказва, че хуморът не само привлича вниманието, но и подобрява оценката за самата реклама 
[17]. А A. Biel и C. Bridgewater правят още по-“смели” твърдения. Според тях рекламата, която се 
харесва, предизвиква положителна оценка на рекламирания продукт (съответно марка) [6]. Дори 
авторите предлагат харесването на рекламата да бъде издигнато като критерий за ефективност на 
рекламното въздействие. И тук, обаче, има място за съмнения и следователно – потребност от 
допълнителни изследвания. Преработката и оценката на всеки дразнител може да предизвика 
нееднозначна реакция, но по отношение на стимули с хумористична насоченост опасността да се 
получат различни ефекти се увеличава. M. Weinberger и Ch. Gulas потвърждават основателността на 
подобни съмнения. Техният извод е, че хуморът в рекламата не оказва еднозначно положително 
въздействие по отношение на доверието към марката [11] и посочват като значими фактори типа хумор, 
спецификата на продукта и чертите на реципиентите – те могат да определят крайния резултат. 

С цел да се провери дали рекламите с хумористичен елемент се харесват повече и какво влияние 
оказват на нагласата към марката, на 68 изследвани лица бяха показани 4 реклами – по две реклами (с 
хумористичен и без хумористичен елемент) на две марки. Рекламите са на цигари (Camel) и алкохол 
(Savoy), чиято покупка се оценява като ниско рискова, служеща преди всичко за задоволяване на 
хедонистични потребности. При закупуването на такива продукти доминиращи са емоциите, поради 
което активността по посока на търсене и преработване на информация е сравнително ниска. 

На изследваните лица са предоставени за разглеждане съответните реклами, като след 
разглеждането на всяка трябва да попълнят анкетна карта, съдържаща 9 айтема. Методиката е на Eric du 
Plessis [9] и съдържа 2 подскали – “Развлечение” и “Засилване на търговската марка”. И двете реклами с 
хумористични елементи по скалата “Развлечение” получиха по-високи оценки в сравнение с рекламите 
на същите марки, но без хумористични елементи (съответно 1,20 срещу -0,39 за Camel и 0,79 срещу -1,20 
за Savoy). Тези резултати още веднъж потвърждават както твърденията на теоретиците, така и 
резултатите от емпирични изследвания на ефекта от въздействието на хумора върху реципиентите, че 
приложен при визуалното оформление на рекламата той не само привлича вниманието, но и подобрява 
харесването. Разглежданите реклами предизвикват любопитството с необичайните изображения, но и 
задържат вниманието с рекламни апели, които отчасти поясняват идеята на визуалното изображение, а 
от друга активират когнитивни структури, които дават възможност за асоцииране на стоките и марките с 
качества, които идват в резултат на собствената активност на реципиента. Така се избягва реактивното 
съпротивление на субекта в резултат на натрапена му отвън оценка. Хуморът, въплатен в интересна идея 
и пресъздаден с необичайни средства, е успешна формула, за да се постигне така желаното харесване от 
страна на реципиентите. 

И ако практиците в рекламата нямат колебание относно възможностите и резултатите на една 
оригинална реклама, която при това предизвиква и положителна емоция, то теоретиците, стремейки се 
да вникнат по-дълбоко под повърхността на числата, задават следващия много съществен въпрос – само 
забавните сюжети и съвършените красавици ли водят до харесване на рекламата? Нали все пак 
рекламата има като основна функция информирането на потребителя и доколкото все още в него са 
останали «следи» от «хомо икономикус» (рационалнен икономически субект), би трябвало и други 
параметри на рекламата да водят до харесване. Така M. Schlinger посочва на основата на емпирична 
проверка, като фактор на харесването и «релевантната информация» [16]. А хумористичните реклами 
със своята насоченост към емоционално въздействие предлагат твърде оскъдна информация както за 
стоката, така и за марката. 
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Оценките, които получават разглежданите реклами по скалата «Засилване на марката», са особено 
интересни, тъй като влиянието на хумористичните реклами върху бранда все още не е достатъчно 
изследвано. След възприемането на рекламата с хумористичен елемент се дава по-висока оценка на 
марката в сравнение с възприемането на рекламата на същите марки, но без хумористичен елемент. За 
Сamel оценките са съответно 0,35 (при хумористичната реклама) и -0,01 (при рекламата без 
хумористични елементи), а за Savoy стойностите са 0,29 и -0,3. Сравнително по-малките разлики по 
скалата “Засилване на марката” при възприемане и оценка на рекламите с хумористичен и 
нехумористичен елемент биха могли да се обяснят с познатостта и формирания вече бранд на двете 
марки. Това допускане насочва към необходимостта да се провери въздействието на хумористичните 
реклами върху брандове, които са непознати и към които потребителите нямат формирана нагласа. 
Потърсената връзка между двете скали показа, че връзката е слаба. Това ни дава основание да се 
съгласим с твърдението на специалистите по маркетингов ПР, че за изграждането на доверие и трайна 
обвързаност с марката не е достатъчна рекламната комуникация, независимо колко оригинална и 
харесвана е рекламата. 
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Резюме: В доклада се търсят отговори на въпроси как да се подпомага развитието на ръководители в 
съвременната среда на несигурност, изискваща както познания и умения, така и личностна зрялост и 
сензитивност към ситуациите и към хората. Разглежда се необходимостта от изграждането на умения за 
рефлексия като критичен елемент от процесите самоосъзнаване и на вземане на решения в управленската 
дейност и се обосновава потребността от развитие на лидерите като „рефлексивни практици”. Докладът 
прави преглед на основните перспективи относно процеса на рефлексия и обръща внимание на формите, 
етапите и ползите от рефлексивното учене. Обсъждат се основни характеристики на процес на обучение на 
ръководители, насочен към изграждане на рефлексивна практика. Представят се елементи и примери от 
практиката в програми на Училище по мениджмънт – НБУ за използване на различни средства за 
насърчаване на развитието на умения за рефлексия. Те включват нови подходи към проектиране на учебния 
процес, стратегии за преподаване, екипно учене и специфична роля на преподавателите. 

Abstract: The present paper seeks to answer questions on how leaders development can be supported in today's uncertain 
environment, which requires both knowledge and skills, as well as maturity and sensitivity in relation to situations and 
people. It examines the skills that need to be acquired for reflection as a crucial element in the process of self-awareness 
and decision making in business management and justifies the need for the development of leaders as "reflective 
practitioners". The paper reviews the basic perspectives of the process of reflection and draws attention to the forms, 
stages and benefits of reflective learning. The main features of the learning process for managers are discussed, aimed at 
building a reflective practice. The study presents elements and examples of various means promoting the development of 
reflective skills in programs of the School of Management at NBU. These include new approaches toward the design of 
learning processes, teaching strategies, team learning and the specific role of tutors. 

 
Лидерството в съвременния свят се превръща във все по-сложна задача. Една от причините за това 

са промените в средата, в която работят лидерите, характеризиращи се с непрекъснато увеличаваща се 
скорост поради бурното развитие на технологиите и революционните иновации. Глобалната свързаност 
на пазарите, бизнеса и хората усложнява външната среда на организациите и предизвиква потребност от 
непрестанно откриване на нови конкурентни предимства. Все по-осезаемото влияние на световните 
кризи и сътресения поражда у хората чувства за несигурност и неопределеност, с които лидерите трябва 
да се справят. От друга страна във вътрешната среда на организациите нараства необходимостта от 
ускоряване на цикъла на адаптация, като промените намират изражение в търсене на по-ефективни 
бизнес процеси, нова организационна архитектура и управленски практики. Динамиката и 
напрежението, породено от тези промени оказват силно влияние върху човешките отношения в 
организациите и създават редица предизвикателства пред съвременния лидер. Какъв тип познание и 
учене са необходими на лидерите, за да се справят със скоростта, неочакваността, сложността и 
непредвидимостта на процесите на развитие на техните организации? 

 
Развитие на мениджъри и лидери 
През последните години се наблюдава бурно развитие на магистърските програми по бизнес 

администрация (МВА), включително и в България. Прегледът на дебатите за това как трябва да 
изглежда една подобна програма откроява най-общо две позиции. Едната е традиционната, която 
утвърждава „научен” подход към управлението, опитващ се да установи закони и причинно-следствени 
връзки, които да обяснят всички аспекти на работата в организацията. Подобна гледна точка естествено 
води до детерминистично обагрено разбиране за ролята и действията на мениджъра, предопределени от 
икономически, социални и психологически закони [11]. Алтернативна позиция заемат нарастващият 
брой критици на формалното образование, които отчитат, че “чистият” научен подход, основан на 
абстрактен финансов и икономически анализ, статистически зависимости или лабораторна психология 
се отдалечава от реалната бизнес практика [3,19]. 

Още един от първите изявени авторитети на съвременния мениджмънт П. Дракър утвърждава 
разбирането, че управлението, респ. лидерството не може да бъде точна наука. То е цялостна практика, 
която не може да бъде редуцирана до конкретни техники и умения като бюджетиране, маркетинг или 
стратегическо планиране. Според Дракър развитието на мениджъри може да се извърши чрез 
„систематично изучаване на принципи, придобиване на организирано познание и систематичен анализ 
на собственото представяне” [10]. Последният елемент от този цитат задава перспективата за 
разкриване на област на знание, различна от емпиричната “техническа рационалност”. Това е 
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субективно и обвързано с определен социален контекст знание, основано на интуиция и осмисляне на 
собствените преживявания. Надмогвайки традиционния дебат за управлението като наука или изкуство, 
изглежда, че е по-продуктивно лидерското развитие да бъде мислено като развитие на практическа 
мъдрост в рамките на професионалната практика. 

 
Рефлексивна практика 
Развитието като лидер е до голяма степен саморазвитие. Това означава, че лидерът трябва да се 

усеща като собственик на своята практика и на своето развитие. Това чувство за собственост започва да 
се създава при заемането на първата управленска позиция, но при различните хора прозренията за това 
как се променят същността на работата и собствените роли в нея могат да дойдат от самото начало, да се 
забавят или да останат бели петна за дълго време. Собствеността върху лидерската практика се изявява в 
осъзнаване на различните аспекти на лидерската роля, в разбиране на собственото влияние върху 
другите, в търсене и получаване на обратна връзка, в критично осмисляне на собствените лидерски 
действия и техните последствия. Степента на собственост е функция в най-голяма от степента на 
приемане на предизвикателството за непрекъснато усъвършенстване като лидер. Основен измерител за 
това е фокусът върху ученето как да се управлява и ръководи по-добре. 

Търсенето на решения за справяне с възникнали съмнения в извършването на дейността се 
свързва с рефлексивното мислене още от Дж. Дюи. За него рефлексията е форма на процеса на 
разрешаване на проблеми, чрез която се свързват заедно различни идеи [9]. По-късно редица автори 
определят същността на рефлексията като “общо понятие за интелектуалните и афективни дейности, при 
които индивидът се ангажира да изследва своя опит, за да достигне до ново разбиране и оценка” [4] или 
“процес на вътрешно изследване и проучване на въпроси, възникнали в опита, който създава смисъл и 
изяснява нещата за Аз-а и води като резултат до промяна в начина на мислене” [5]. 

Процесът как учат професионалистите, за да подобрят своята практика, е добре проучен и описан 
от Доналд Шон в книгата му „Рефлексивният практик” [22]. Шон развива идеята за рефлексивната 
практика, като разглежда присъщото за професионалната практика познание като “изкуство на 
правенето” в противовес на “чисто научната” гледна точка на техническата рационалност. 
Професионалистите се основават на своя опит, но и размишляват върху начина на извършване на 
дейността си, тъй като всяка нова ситуация е уникална сама по себе си. Въведеното от него понятие 
“рефлексивен практик” отразява основните характеристики на процеса на развитие на практиката: 
поставяне на въпроси и развитие на идеи относно собствената дейност и осъзнаване и адаптиране на 
собствените модели на мислене. Рефлексивната практика се разглежда като съществена за развитието на 
професионално майсторство, което се изразява в способността да се осмислят неопределени, уникални 
или конфликтни ситуации в работата. 

Могат да бъдат разграничени различни рефлексивни практики. Шон разделя рефлексията върху 
дейността (reflection-on-action) от рефлексията по време на дейността (reflection-in-action) [22, 23]. В 
първия случай практикът се връща към това, което вече е направил, за да открие как това, което е 
разбрал и научил, допринася за резултатите от дейността. Рефлексията върху ситуацията или 
преживяването след случването на събитието е ретроспективен процес и има за цел да доведе до 
прозрения относно бъдещата практика. Във втория случай рефлексията може да се извършва по време на 
дейността и да води до промени или пренастройване, за да осигури плавно или ефективно протичане без 
прекъсване на работата. Обикновено това се случва, когато възникне опасност от неочаквани 
последствия. Целта тук е преосмисляне или реконструиране на ситуацията, така че да се отстранят 
«пропаданията» в потока на дейността и да се постигнат желаните резултати. 

Освен като мислене за дейността, рефлексивната практика може да се изяви във форма на 
вътрешен диалог, при който фокусът на внимание е върху начина, по който Аз-а тълкува и реагира на 
ситуациите и действията на другите. Вътрешният диалог създава т.нар. от Дейвид Клътербък „лично 
рефлексивно пространство” в съзнанието, претрупано от всякакви мисли, въпроси и грижи, което 
спомага за качественото фокусиране на мисленето [8]. Когато това се извършва по време на едно 
развиващо се събитие, Джонс говори за „рефлексия на момента” (reflection-within-the moment) като 
способност да се обръща внимание на собствените чувства, мисли и реакции в определен момент, както 
и върху факторите, които им влияят. Развитието на подобна форма на самоосъзнаване надхвърля 
разглеждането на рефлексията просто като техника и отвежда към по-широкото ѝ разбиране като 
същностен начин на работа [15]. Неговото още по-обобщено и цялостно проблематизиране намира израз 
в понятието „осъзнавана практика” (mindful practice), което добавя към осъзнатата рефлексивна позиция 
и визията за същността на практиката. Това е способността да се правят най-добри преценки и да се 
вземат най-добри решения в конкретни ситуации въз основа на поглед отвисоко и мислене за най-
главното. 
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Рефлексия и учене при лидерите 
Въз основа на идеите за рефлексивната практика Роглио и Лайт създават понятието “рефлексивен 

ръководител” (reflective executive). Това е „ръководител, който взема решения, основани на процес на 
учене, интегриращ критично, свързващо и лично мислене и позволяващ критично поставяне под въпрос 
на мисловните модели, системно разбиране на света и развитие на лично майсторство” [21]. 
Споменатите три различни начина на мислене са във взаимодействие и не са свързани с различия в 
когнитивната дейност. Разграничаването им, базирано на идеите на П.Сендж [24], Хенди [14], Месик и 
Базерман [17] и др., помага да се разбере спецификата на рефлексивната практика при ръководителите. 
Тя е свързана с процеса на учене в практиката на вземане на решения в три основни области – бизнес 
процесите, взаимоотношенията в организацията и нейната визия. Критичното мислене поставя под 
въпрос парадигмите, стоящи в основата на мисленето, решенията и действията. Свързващото мислене е 
насочено към тълкуване на реалността по системен начин и генериране на творчески решения на 
комплексни ситуации. Личното мислене интегрира целите на отделния човек с визията на 
организацията. 

Степента, до която индивидът се ангажира с рефлексия, може да разграничи по-повърхностния от 
по-задълбочения подход към ученето. Повечето модерни теории за ученето утвърждават рефлексията 
като съществена за задълбоченото и значимо учене. Въведените от Аргирис и Шон [2] понятия 
“единичен” и “двоен цикъл на учене” (single and double loop learning) разграничават ученето за 
подобрение на начина на правене на нещата от ученето, което трансформира ситуациите. Широко 
известният “цикъл на учене чрез опита” на Д. Колб [16] включва идеята за рефлексия чрез понятието 
“рефлексивно наблюдение” като един от своите четири компонента, но може да остане в рамките на 
единичния цикъл на учене, ако се фокусира само върху конкретни подобрения в рутинната дейност. 
Стейси свързва този тип инструментално учене с ежедневния мениджмънт, насочен към осигуряване на 
нормалното протичане на дейността [25]. Във времена на кризи, динамика и неопределеност обаче 
възниква необходимост от качествено ново познание, иновации, отричане на досегашното и 
пресъздаването му в рамките на съществени промени. Връзката между цикъла на учене чрез опита на Д. 
Колб и двойния цикъл на учене е представена на фигура 1. 

Абстрактно 
концептуализиране

Активно 
експериментиране

Конкретен 
опит

Рефлексия

Промяна на 
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Новопородено знание

Ново разбиране

Единичен цикъл на 
учене

Двоен цикъл на 
учене

 
Фиг.1. Двоен цикъл на учене (адаптирано по Брокбанк и МакГил [6]) 

Насочеността и дълбочината на рефлексията могат да активизират двойния цикъл на учене, при 
който да се постигне промяна на гледната точка (paradigm shift) и оттам новопородено знание и 
разбиране. Процесът на рефлексия е ценен във всяка ситуация, където се цели промяна в проведението. 
Той се превръща в ключов елемент на трансформиращото учене, при което промените в индивида се 
изявяват както на когнитивно, така и на афективно равнище. Тласъкът за преминаване към двоен цикъл 
на учене обикновено се корени в пораждането на емоции, които да предоставят необходимата енергия за 
излизане от зоната на комфорта. Двойният цикъл на учене осигурява разчупване на рамките, провокира 
начина на мислене и дори променя възприетите ценности. Трансформиращото учене според Стейси стои 
в основата на изключителния мениджмънт [25] или на същинското лидерство, ориентирано към 
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промяната в противовес на мениджмънта, ориентиран към поддържане на системата. Ориентацията към 
приложение на идеите за трансформиращо учене при обучението на мениджъри [20] поставя на преден 
план въпроса по какъв начин да се насърчава процесът на рефлексивно учене. 

 
Насърчаване на рефлексията при обучение на мениджъри лидери 
Едно очевидно решение е да се потърси свързване на опита и учебните преживявания с последващ 

размисъл. Най-простият начин да се случи това е като се проектират периоди за рефлексия между 
етапите на учебната дейност. Примери за тъкъв подход могат да се открият във възприетата от Училище 
по мениджмънт – НБУ методология за подпомагано дистанционно обучение от програмите за 
професионален сертификат и диплома по мениджмънт на британския партньор The Open University. 
Основавайки се на идеята за мениджъра като рефлексивен практик, програмите изискват от участниците 
да работят с материали, проектирани така, че под формата на множество упражнения, интегрирани в 
учебния текст, да провокират рефлексия върху и във управленската дейност и вътрешен диалог. 
Примери за такива упражнения в рамките на тема “Разбиране на поведението” са въпроси като: “Как са 
формулирани професионалните ценности във вашата месторабота? Кои са ключовите ценности в 
рамките на вашата управленска дейност?” или инструкции като “Разгледайте своите собствени цели, 
определящи защо вършите тази работа. Изследвайте доколко съвместими са те с целите на 
организацията.” Задълбочената работа върху подобни въпроси може да доведе до важни прозрения, но 
практиката показва, че това се случва сравнително рядко, ако изпълнението на упражненията зависи 
изцяло от волята на участниците да инвестират време в тях и не е свързано с преглед на резултатите и 
някаква форма на текущо оценяване. По-ефективен начин от гледна точка на видими резултати са 
писмените задания, които изискват свързване на познанието, получено в курса, с управленския опит. 
Пример за елемент от такова задание в рамките на курс “Управление на персонала” е: “Съставете 
доклад, адресиран до прекия ви ръководител, в който като използвате понятията от курса: 1) 
Анализирайте начина, по който подпомагате персонала чрез пряко ръководство, атестиране, 
инструктиране или менторство. 2) Посочете силните и слабите страни в своята сегашна работа и в 
работата на организацията. 3) Направете препоръки как да се подобри собствената ви работа и работата 
на организацията.” Тук процесът на рефлексия се овеществява и подсилва от писмената обратна връзка 
и текуща оценка на тютора. Често подобни задания могат да включат и въпрос “Какво научихте от 
работата по това задание?”, който предлага отлични възможности за рефлексия. 

Примерите в таблица 1 показват качествена разлика в прoдуктите от рефлексията на двама 
участници при отговора на такъв въпрос от задание в областта “Управление и развитие на кариерата”: 

Таблица 1: Примери за рефлексия 

Участник 1 Участник 2 
„- Разбрах, че кариерната система 

следва да се проектира и изгражда в 
зависимост от стратегическата ориентация 
на организацията; 

- Запознах се с практиките на други 
организации при управлението и развитието 
на кариерата; 

- Запознах се с някои нови средства за 
развитие на кариерата; 

- Научих каква е ролята на 
организациите, на мениджърите и на самите 
служители при управлението на 
развитието.” 

„Това задание ми беше полезно, за да видя в дълбочина 
процесите, протичащи в Сдружението. Най-голям 
интерес представляват за мен средствата за развитие на 
кариерата. Това е насока, в която не сме работили целе-
насочено, а само интуитивно. Пълноценното използва-
не на съответните средства ще помогне за мотивацията 
и продуктивността на сътрудниците ни. Работейки по 
заданието ми дойдоха нови идеи за стимулиране на 
кариерното израстване. Забелязала съм напоследък, че 
сътрудниците имат нужда от по-ясно дефиниране на 
възможностите им за растеж и развитие и планирам да 
запозная УС с идеите си за създаване на междинно 
ниво между модераторския състав и УС.” 

В първия пример е налице просто изброяване на някои от целите и на елементи от съдържанието 
на курса, което по-скоро свидетелства за повърхностно учене. Вторият пример илюстрира по-
задълбочено учене и пречупване на наученото през опита на индивида, при което се открива оценка на 
придобитото познание, на собствената практика и опит за осъществяване на конкретно действие. 

Наблюденията показват, че относително малка част от участниците са способни да дадат 
доказателства за задълбочена рефлексия в началото на своя процес на учене. В тази връзка възниква 
въпросът за търсене на по-ефективни подходи и средства за развитие на уменията за рефлексия. 
Учещият се нуждае от това да разбере какво може да направи с помощ или без помощ от другите, за да 
ги усъвършенства. Това, което може да помогне е да се използват модели, очертаващи основните 
процеси, така че учещите се да разберат важността на рефлексията, а тюторите да планират 
целенасочено етапите на рефлексия в един учебен процес. 
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Боуд, Киог и Уолкър [4] разграничават три етапа на рефлексия. Първият е връщането към опита, 
което може да се изрази като описание, преглед на отличителни събития, възстановяване на 
преживявания в съзнанието и представянето им пред другите. Вторият етап е вниманието към 
чувствата, което има два аспекта на изява – оползотворяване на позитивните чувства и освобождаване 
от пречещите чувства посредством споделяне и пречистване. Третият етап включва преоценката на 
опита, като се изразява във формата на повторно изследване на опита в светлината на намеренията на 
учещия, свързване на новото знание с наличното и интегрирането му в концептуалната рамка на учещия. 
Това води до усвояване и използване на знанието в поведенческия репертоар. Авторите правят 
уговорката, че като цяло процесът може да протече в подобна последователност, но това може да 
включва няколко цикъла между етапите, повторения на важните елементи и спиране за по-дълго върху 
тях [4]. 

Съществуват още редица модели за рефлексия (Мезиров [18], Бойд и Фейлс [5], Джонс [15]), 
между които цикълът на рефлексия на Гибс [12] се откроява като ясно и прагматично ръководство за 
извършване на рефлексия в шест стъпки (таблица 2). 

Таблица 2: Цикъл на рефлексия на Гибс 

Етапи на рефлексия Основни въпроси 
1. Описание Какво се случи? 
2. Чувства Какво си мислехте и чувствахте? 
3. Оценка Какви бяха позитивите и негативите на този опит? 
4. Анализ Какъв смисъл може да извлечете от това преживяване? 
5. Заключение Какво друго бихте могли да направите? 
6. План за действие Ако се случи отново, какво бихте направили? 

Практическата стойност на цикъла на Гибс се изразява в недвусмисленото фокусиране на учещия 
върху предвиждане и разработване на алтернативни начини на действие от гледна точка на 
предстоящата практика. 

Анализът на етапите, през които преминава процесът на рефлексия, помага да се откроят 
необходимите качества и умения, които трябва да развие рефлексивният практик, както и да се намерят 
съответстващи стратегии и техники. 

Качества като любознателност, търпение, толерантност към различията, отвореност и честност са 
някои от по-съществените, необходими за извършване на пълноценна рефлексия. Връзката между 
рефлексията и когнитивните и афективните процеси като критично мислене, памет, емоции, интуиция и 
въображение не е точно определена, което оставя широко поле за отнасяне към разнообразни умения. 
Все пак е очевидно, че като елемент от процеса на учене рефлексията включва както когнитивни умения 
като наблюдателност, описание, анализ, синтез, оценка, така и умения за самоосъзнаване и емпатия при 
комплексното преработване на опита, 

Един етап от рефлексията като преоценката на опита например може да се състои от елементите 
асоцииране, интергриране, валидиране, усвояване [4]. Някои от съответстващите умения и техники, 
чието развитие би подпомогнало този процес са представени в таблица 3. 

 
Таблица 3: Умения и техники (адаптирано по Боуд, Киог и Уолкър [4]) 

Елементи на етап 
преоценка на опита 

Умеиия Техники 

Асоцииране 
Отнасяне на нови данни към вече 
познатото – сравнение, анализ, 
оценка, дивергентно мислене 

Писане, рисуване, свободни асоциации, 
мозъчна атака 

Интегриране 

Търсене на връзки между данните, 
на същността на нещата, изводи и 
прозрения – синтез, системно 
мислене, конвергентно мислене 

Визуализиране на връзките и общите 
сечения чрез мисловни карти, схеми на 
понятия, Вен диаграми, системни карти, 
използване на аналогии, метафори, 
сходства 

Валидиране 

Определяне на автентичността на 
възникналите идеи и чувства, 
тестване на реалността – 
самоосъзнаване, експериментиране 

Повторение, насочвано въображение, 
симулации и ролеви игри 

Усвояване 
Превръщане на познанието в свое 
собствено – самоосъзнаване 

Идентифициране, план за действие 
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Ефективният процес за развитие на лидери, основан на рефлексивно учене, би следвало да 
предложи възможности за учене на три равнища. Първото от тях е учене за осъществяване на 
подобрения, чрез оценка и преразглеждане на това как се правят нещата и как биха могли да бъдат 
подобрени, т.е. “правене на нещата по правилния начин”. Второто равнище е на трансформиращото 
учене, провокиращо съществуващите модели чрез изследване на границите на възприетите допускания и 
вярвания и преразглеждане на рамките на мислене по отношение на собствените цели, ориентирано 
стратегически към “правене на правилните неща” и към иновации. Третото равнище на учене е за самия 
процес на учене чрез размисъл върху това по какъв начин се осъществява той, като се отговаря на 
въпроса “как направихме това”, така че това познание да бъде пренесено върху бъдещи ситуации [6]. 

 
Усъвършенстване на процеса на обучение 
Има основания да се направи разграничение между общата способност за рефлексия и 

специфичните умения за рефлексия, свързани с конкретни ситуации [26]. Общата рефлексивна 
способност може да се основава на определени личностни черти и нагласи и да се поддава по-трудно на 
обучение. 

Важна цел на ефективния обучителен процес е да интегрира действие и рефлексия в процеса на 
вземане на решения от ръководителя. Множество автори в своите критики към формалното образование 
отчитат, че в това отношение съществува широко поле за развитие. 

Една от алтернативите за усъвършенстване на обучението е цялостно реструктуриране на 
учебните програми въз основа на рефлексивния подход и в по-тясна връзка с принципите на учене при 
хора с опит и с теорията за учене чрез опита. Това означава преосмисляне на дизайна на програмите, на 
ролята на преподавателите и на стратегиите и методите за преподаване. 

Отлични примери за системно проектирани български управленски програми с широко 
използване на рефлексивен подход са магистърските програми „Мениджмънт за организационно 
съвършенство” (МОС) и „Управление и развитие на човешките ресурси” (УРЧР) на УМ-НБУ. И двете 
програми включват нетипично за българската образователна практика проблемно интегриране на 
отделните дисциплини, излизащо извън рамките на традиционните програмни схеми. Обучението е 
центрирано върху участниците и насочено към непрекъснато професионално развитие чрез използване 
на средства като компетентностни модели, портфолио, интерактивни, подтикващи към рефлексия 
учебни материали и др. 

В програмата МОС се прави още една крачка в посока на проектиране на качествено нов учебен 
процес въз основа на идеите за трансформиращо учене. Тя си поставя за цел да подготвя лидери, 
способни да внедряват и разпространяват концепциите за управление чрез организационно 
съвършенство [1], което особено в българска среда, набляга върху необходимостта от създаване на 
условия за извършване на личностна трансформация у повечето участници. 

Така беше добавен цял семестър, в който учебният процес е съсредоточен основно върху 
формиране на умения за учене и развитие (включително рефлексивна практика), усилване на чувството 
за собственост върху процеса на обучение и промяна на нагласите в съответствие с ориентацията към 
непрекъснато усъвършенстване. Семестърът се състои от три проблемно интегрирани модула: 
„Системно мислене”, „Умения за учене и развитие”, „Личностно развитие”, като фокусът на работа не е 
толкова върху определено съдържание, а върху процесите на учене и промяна. Целта е участниците да 
формират умения за ефективно учене и непрекъснато професионално развитие, способност за системен 
размисъл и рефлексия върху собствения и чуждия опит, познаване на собственото Аз, умения за работа в 
екип и съвременни средства за комуникация като Уеб 2.0, работа с е-портфолио и др. [1]. 

Новият учебен процес изисква качествено нова роля на преподавателите, подготовката за която се 
оказва едно от най-големите предизвикателства. Още при Шон се открива идеята за преразглеждане на 
преподавателската роля в посока на повече активност, насърчаване на диалог и доближаване до коучинг, 
вместо традиционно преподаване [23]. Установяването на ефективен диалог между преподавател и учещ 
се превръща ученето в рефлексия върху дейността, която води до откриване на нови смисли и нови 
начини за тълкуване и разрешаване на проблемите. Самият преподавател е необходимо да действа като 
рефлексивен практик, свързвайки мислене и правене в непрекъснат диалог и моделирайки по този начин 
поведението на рефлексивния ръководител. Един от начините да се осъществи това е чрез 
демонстриране на рефлексия върху собствената дейност на ръководител и преподавател. Друг начин е 
активизиране на ролята на участниците в учебния процес чрез използване на методи, които да 
позволяват изследване на реалния собствен и чужд опит като източник на учене. 

Уменията за рефлексия са във фокуса на първия семестър и се развиват чрез изграждане на 
познание и разбиране у студентите за смисъла, целите и ползите от рефлексивния процес и подходящи 
задания, свързани с реална управленска дейност, които изискват неговото прилагане и упражняване. 

В последващото изложение са представени някои примери от рефлексията на участници в модул 
“Умения за учене и развитие”. 
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Класически инструмент за рефлексия е писмената самооценка. Примерът по-долу илюстрира 
такъв елемент от изпълнение на задание за извършване на личен SWOT анализ. 

Пример 1: Писмена самооценка 
Слаба страна: Умения за преговаряне. „Случва се в процес на преговор да загубя търпение, 

особено когато виждам, че другата страна спори чрез неоснователни доводи, но въпреки това не 
желае да се стигне до споразумение. Понякога, когато са намесени много страни в един конфликт, ми 
е трудно да разгледам всички гледни точки и обикновено търся съюзници, които в известна степен са 
съгласни с моето мнение. Оказва се, че по този начин пренебрегвам другата страна, създавам 
напрежение и пропускам ценни идеи, които биха могли да се родят в процеса на разговора. В екипа 
имаме човек, който умее да се изразява умерено и конструктивно под напрежение и в отрицателно 
обкръжение и не е подвластен като мен на емоции и резки изказвания. Когато имаме възможност за 
избор, често изпращаме него за парламентьор. Относно това умение съм на етап – осъзнала съм, че 
трябва промяна, но нямам желание да я направя. Все още за мен е по-важно да казвам точно какво 
мисля, отколкото да проявя повече дипломатичност за неща, които са принципно изключително важни 
за мен. Компромисът, който правя в тези случаи е, да не изразя мнение и да изчакам кризата да 
отмине, за да представя моята гледна точка. Разбира се, често това е губеща стратегия.” 

Индивидуалната рефлексия е несъмнено ефективна, но не е достатъчна, за да осигури 
трансформиращо учене. Разбирането за рефлексивно учене е необходимо да се издигне над схващането 
за рефлексията, свързано единствено с рационалния модел на ученето като индивидуална дейност, 
извършвана насаме и в относителна изолация. Вътрешната рефлексия е ограничена до прозренията на 
индивида и при нея винаги има опасност от самозаблуда. Процесът на учене е социално обусловен, 
винаги се извършва в социален контекст, а учещият сам по себе си е социален конструкт. 
Индивидуалното учене се основава на лични възприятия, вярвания и гледни точки, формирани в опита и 
зависещи от личната история, които може да останат недокоснати от вътрешния диалог. Те обаче могат 
да бъдат провокирани от процес на учене, включващ другите и осъществяван с помощта на другите под 
формата на рефлексивен диалог. 

От тази гледна точка рефлексивното учене е “съзнателен процес, който отчита социалния контекст 
и опит и в който учещите се са активни, цялостно представени, ангажирани с другите, отворени към 
предизвикателства, а резултатът включва както подобрения, така и трансформации за индивидите и 
техните организации” [6]. 

Активизирането на такъв процес е свързано с търсене на методи, осигуряващи както максимално 
интерактивно протичане на срещите между преподаватели и участници и между самите участници, така 
и стимули за рефлексия върху тях. Изборът на методи се определя от целта да се създаде учебна среда, 
която да може да възпроизвежда основните характеристики на управленската практика и да осигурява 
експериментиране без риск. Същевременно тази среда трябва да дава възможности за упражняване и да 
улеснява напасването на темпото и фокуса на учебния процес към потребностите на учещите. Нейна 
основна характеристика е екипното учене. 

Очевидните примери са различни групови дейности, свързани с разрешаване на казуси и участие в 
симулации и ролеви игри, актуализиращи определен опит и предлагащи структуриран процес на 
дебрифинг. 

 
Пример 2: Симулация и дебрифинг 
Свързване на стила на учене с процеса на вземане на решения: “По време на груповата дискусия 

бях изцяло фокусиран върху техническата страна на ситуацията. Сега осъзнавам, че това е 
проявлениe на конвергентния ми стил. Напълно подцених човешката страна и проблемите за 
безопасността, които се радвам, че групата отчете, поради което взехме по-добро решение. 
Анализът показа ценното включване на У, който е дивергентен тип и пръв повдигна този въпрос. 
Давам си сметка, че трябва да разпознавам и допускам повече приноса на другите и да не прибързвам с 
вземането на решения.” 

Различна форма на групова работа е провеждането на виртуални дискусии, изискващи от 
участниците предварителна подготовка, осъществяване на аудиозаписи и последваща рефлексия. 

Пример 3: Аудиозапис и рефлексивен анализ 
„...В записа на дискусията на Група 4, У каза нещо изключително ценно за мен: „мениджърът 

трябва да споделя информация”, защото съществува не-споделяне, което пречи на развитието. И тук 
получих проблясък – абсолютно всичко, което знаем и сме постигнали до този момент, се дължи 
единствено и само на споделянето. Една идея първо се ражда в нечие въображение и след това се 
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реализира, но ако даденият човек не сподели с останалия свят това, което знае, то ние не бихме могли 
да получим това знание. От проведената дискусия на всички екипи успях да идентифицирам (осмисля) 
няколко основни за мен поуки. За да успея да бъда ефективна, първо трябва да променя начина си на 
мислене и да стана мениджър от „четвърто поколение”, което означава да центрирам живота си 
върху принципи, даващи израз на целите и ценностите ми. По този начин ще успея да определя 
всекидневните решения и ще мога да балансирам ролите и действията си спрямо всички 
заинтересовани страни.” 

Методи като изследване в дейността и последващи дискусии също се реализират като задачи за 
екипна работа, които могат да завършат с рефлексивен анализ върху процеса на учене. 

Пример 4: Изследване в дейността 
„По време на работата по заданието започнах да полагам повече усилия да правя разлики в 

организациите относно техните специфични дейности, цели, визии и култури. Започнах да осъзнавам 
този детайл по време на груповата работа и сравняването на организациите. При определянето на 
фирмите според предложената типология се очертават характеристики, които на пръв поглед са 
лесно забележими и маловажни, но когато се сравнят с други фирми, става ясно, че точно тези 
характеристики са определяли спецификата на организацията. Опитът, придобит от сравнението 
между трите организации, ни даде идеите, чрез които изготвихме последната част от заданието. 
Екипната работа спомогна за преосмисляне на предложената теоретична част и нейното 
приложение в конкретни примери. Анализът, който аз направих за фирма Х, ми помогна да направя 
оценка на положителните и отрицателните страни в този аспект на организацията. Това не 
означава, че преди не съм се замисляла за тях, но пишейки ги, те кристализираха и сега имам по-
изчерпателни отговори на предишни въпроси.” 

Пример 5: Изследване и сравнителен анализ 
„За мен учебният материал беше много интересен и полезен. Научих ценни факти за 

управлението на човешките ресурси в компаниите и използваните модели и добри практики. Дадох си 
сметка колко е важно една компания да възприема себе си като общност от хора, които са 
стимулирани да дават винаги най-доброто от себе си в работата си. Това е трудна задача, но от 
работата с Х и У се убедих, че все пак не е непосилна, стига да се залага на доказано добри практики, а 
не да се импровизира. 

В работата ми наученото вече започва да влиза в употреба – тази седмица ми се наложи да 
помагам на отдел ЧР... Смятам да продължа да търся допълнителни материали за коучинг подхода, 
както и интересни примери за стимулиране на служителите и гъвкави модели на кариерно развитие. 

Самата работа в екип беше приятна и ползотворна... Трудно ми беше да анализирам кариерната 
система на фирмата, в която работя, но анализите на колегите във форума ми помогнаха да осъзная 
пропуските си и да ги поправя доколкото бе възможно. Смятам да наблюдавам в детайли работата на 
новосъздадения ЧР отдел в „ХХХ” и да разбра и на практика как работят обсъдените модели.” 

Като ефективни инструменти за рефлексивно учене се очертават заданията за провеждане на 
рефлексивен диалог с колега. В някои случаи това е резултат от собствена инициатива да се използва 
такава възможност в работната среда например след направена самооценка с въпросник. 

Пример 6: Самооценка и обсъждане с колега 
“Направеният анализ първоначално ме озадачи. След проверка на входните данни установих, че 

няма грешки. Бях още по-изненадан от получения профил на уменията. Имах драстични разминавания 
точно в умения, които съм мислил за достатъчно развити и най-изисквани от дейността... След 
скептичната позиция, която бях заел относно коректността на проведения анализ, помолих колега, с 
когото работя и познава дейността ми, да прегледаме резултатите...Проведохме прям и открит 
разговор... интересно и интригуващо е да чуеш какво мислят другите за теб и за свършеното от теб. 
Добавих още една линия в профила...и двамата бяхме на мнение, че съм завишил изискванията...След 
време се замислих защо бях вдигнал толкова много летвата и го отдадох на самооценката на млад 
специалист, който няма достатъчно натрупан опит и отчасти в резултат от липса на 
самочувствие.” 

Много обещаващи като резултати и високо оценени в обратните връзка на участниците са 
заданията, изискващи упражняване на провеждане на рефлексивен диалог под формата на коучинг 
разговор с колега. 
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Пример 7: Рефлексия върху “коучинг диалог” и прозрения от него 
„Когато започнахме да говорим за „коучинг” на семинара в УМ, материята ми се стори доста 

сложна. Прочетох материалите, но ми стана още по-трудно. Приложен на практика, при срещата 
коучингът се оказа не нещо друго, а един приятен разговор, насочен към адекватното решение на 
даден проблем, където коучът трябва да прояви търпение и подробно да изслуша (тъй като се оказа, 
че да изслушаш и да разбереш проблема се изисква голямо търпение). Аз съм доволна от срещите с Х, 
която коучвах и У, която коучна мен. Научихме много за себе си, за работата си и за конкретни 
проблеми. Бяхме си взаимно полезни. 

Като рефлексия на моята среща с У мога да кажа, че обсъждайки проблемите и целите си с нея, 
нещата се проясниха и за мен. Изготвих план с моите краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели. 
Разясних си собствените проблеми и се надявам да намеря адекватно решение. В контекста на 
личното ми целеполагане осъзнах, че приоритетът ми е към развитие и излизане от котвата на 
стабилността/ сигурността, защото започвам да не се чувствам сигурна и самостоятелна с тази 
котва.” 

Развитието на умения за рефлексия като основа за изграждане на рефлексивна практика е 
амбициозен процес, който може да бъде свързан с различни трудности. Провеждайки тригодишно 
изследване на военни кадети, Густафсон и Бенет определят 11 променливи, които оказват влияние върху 
рефлексивното поведение. Те ги групират в три области, отнасящи се до учещия, средата и задачите за 
рефлексия [13]. Въпреки специфичния контекст на тяхното изследване, изводите предлагат ясни насоки 
накъде е необходимо да се фокусират усилията за насърчаване на рефлексия. В таблица 4 са представени 
основните фактори, влияещи върху процеса на рефлексия, и съответстващите практики в учебните 
програми на УМ-НБУ, фокусирани върху насърчаване на рефлексията. 

Таблица 4: Практики за насърчаване на рефлексията (по Густафсон и Бенет [13]) 

Области Фактори Практики за насърчаване на рефлексията 

Учещият 

Индивидуални умения и 
опит за рефлексивно 
мислене  

Проектиране на подходящ учебен опит, осигуряващ 
възможности за приложение и упражнение на рефлексия. 
Индивидуализиране на подходите към учещите се 

Равнище на задълбоченост 
на познанията в областта 

Разширяване на познанията и улесняване на свързването 
на новото познание със старото 

Мотивация за рефлексия Укрепване на вътрешната мотивация чрез изразяване на 
практическите ползи от рефлексията. Използване на 
външни стимули като създаване на предизвикателства за 
ума, насърчаване на рефлексивен диалог с колегите, 
работа в екип в условия на конкуренция 

Мисловна нагласа за 
рефлексия 

Създаване на разбиране за лидерството като рефлексивна 
практика. Насочване към непрекъснато професионално 
развитие 

Усещане за сигурност Ясно очертаване на ролята на тюторите и на правилата за 
конфиденциалност. Търсене на обратна връзка за реалната 
стойност за учещия от учебните дейности и даден процес 
на рефлексия  

Средата 

Физическа среда Осигуряване на комфортни условия, включително 
изнесено обучение в хотелска база. Използване на 
съвременни технологии (е-платформа, Web 2.0 техники) за 
осигуряване на процеса на учене от дистанция  

Социална среда Формални и неформални групови дейности. Оценка на 
екипната дейност. Създаване на самоподпомагащи се 
групи. Насърчаване на виртуална екипна работа  

Задачите 
за 

рефлексия 

Същност на стимулите, 
въпросите и насоките 

Насочване към различни равнища на рефлексия. 
Използване на богат набор от стимулен материал 

Изискван формат Изисквания за писмена рефлексия и интегриране на 
продуктите от дейността в е-портфолио  

Качество на обратната 
връзка 

Предлагане на устна и на писмена обратна връзка, 
насочваща чрез подходящи въпроси към непрекъснат 
размисъл върху дейността 

Последствия от 
рефлексията 

Включване на продуктите от рефлексивната дейност в 
процеса на текущо и крайно оценяване  
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На този етап като цяло резултатите от работата на участниците в споменатите програми са 
обещаващи. Ползите от рефлексивното учене видимо се изявяват в провокиране на процеса на учене и 
ангажиране към активно търсене на нов смисъл; в укрепване на чувството за собственост на това, което 
се учи; в разширяване на самоосъзнаването; в създаване на навици за намиране на време и пространство 
за преработване на опита и за изграждане на нови връзки. При някои участници се наблюдават 
значителни промени в начина на мислене, които се изразяват в конкретни управленски инициативи на 
по-късен етап в програмата. Други участници обаче пропускат или изпълняват формално редица 
задания, като показват само повърхностно учене и ограничени доказателства за рефлексия. Това налага 
търсене на допълнителни възможности за насърчаване и развитие на уменията за рефлексия. 

 
Заключение 
Един ефективно проектиран процес на учене и развитие на лидери и мениджъри е необходимо да 

създава предпоставки за промяна в начините на мислене и да насочва към формиране на умения за 
изграждане на нови парадигми. 

Системното проектиране на учебната програма, развиващо уменията за рефлексия и осигуряващо 
време и пространство за рефлексивно учене, значително разширява възможностите за развитие на 
лидерската практика. Освен използването на подходящи стратегии и методи, ключов фактор за успех е 
промяната на ролите на преподавателите. От тях се очаква да повишат активния диалог, да подобрят 
качеството на обратната връзка и да служат като пример за рефлексивна практика. Това е особено 
предизвикателство в българското образование, доколкото все още преобладава ограниченото виждане за 
преподавателя като за някой, който най-вече изнася лекции и получава възнаграждение за това. 

Утвърждаването на рефлексивната практика се улеснява от наличието на ясни ориентири за 
сравнение и визия за развитие, като модели за съвършенство и компетентностни модели. Използването 
на съвременни технологии като средства за виртуална комуникация и е-портфолио също може да улесни 
и да документира цялостния процес на развитие. 

Не на последно място, необходима предпоставка за процеса на рефлексивно учене е амбицията за 
непрекъснато усъвършенстване да бъде съчетана с определени етични принципи и ценности. В това 
отношение като цяло в бизнес обучението се откриват съществени дефицити. 
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Резюме: Кариерното развитие се реализира под влияние на множество фактори, както пряко свързани с 
личността, така и вторично повлияващи. В този смисъл изборът на кариера е дълъг разнопосочен процес, 
който постоянно търпи развитие или промяна под влияние на обективни и субективни фактори. Не би могло 
да се направи цялостен обзор на всички фактори, влияещи върху избора на кариера. Аз ще насоча вниманието 
си върху организационната култура. Предвид многопластността на всяка организационна култура и 
динамиката на развитието й, ще се спра върху три от елементите на организационната култура – 
вербалната комуникация, облеклото и проксемиката. За целта съм провела изследване сред 122 лица, 
работещи в различни организации поне от 6 месеца. Използваната анкета търси да определи как предимно 
протича комуникацията между прекия ръководител и служителя и как се предава служебната информация, 
има ли определени изисквания към облеклото и разположението на работните места на служителите и 
ръководителите. Изследва се също така удовлетвореността на анкетираните от трите елементи на 
организационната култура. Накрая се проследява дали и как тези фактори повлияват върху избора на кариера 
и идентификацията на изследваните лица с организацията и професията. 

 
Abstract: Career development is realized under the influence of variety of factors which are either directly connected to 
the personality or which are secondary influencing. In a way career choice is long multidirectional process which 
constantly undergoes changes or development under the influence of subjective and objective factors. It couldn’t be made 
a complete survey of all factors influencing the career choice. I will focus my attention upon organizational culture. 
Concerning the multulayerness of every organizational culture and the dynamic of its development, I will stop on three of 
organizational culture’s elements – verbal communication, dress code and proxemics. For that purpose I made research 
upon 122 people who are working in different organizations at least 6 months. The used inquiry is trying to define how 
the process of communication between manager and employee mainly flows and how the labor information is 
transferred, are there any certain requirement about the dress code and how are situated the workplaces of employees 
and managers. It is researched also the people satisfaction of the three organizational culture elements. Finally it is 
followed whether and how these factors influence upon the career choice and upon the identification of the examined 
people with the organization and with the profession. 

 
Изборът на кариера и в последствие кариерното развитие е стъпка, пред която се изправя 

всеки човек в една или друга степен. В някои случаи решението е съвсем съзнателно и 
целенасочено, в други инерцията и обстоятелствата решават насоката. Така или иначе кариерното 
развитие е дълъг и продължителен процес, върху който оказват влияние множество фактори от 
различно естество и макар същинското кариерно развитие да започва по-късно, първоначалните 
фактори на влияние се проявяват още в ранно детство. Факторите, оказващи влияние могат да са 
както хора, така и обстоятелства – политически, социални, икономически и др. В този смисъл не 
бихме могли да обосновем определен набор от фактори, които биха довели да избора на професия 
на лекар, например. В момента аз няма да се спирам на цялата гама от фактори или дори на 
мнозинството от тях, а само на три елемента от един по-късно проявяващ се фактор, а именно 
организационната култура. Организационната култура оказва значимо влияе върху хората вътре в 
организацията. Тя има три нива като най-видимото са артефактите. Аз ще се спра на елементи на 
вербалната и невербалната комуникация – каналите на вербалната информация, проксемиката и 
облеклото. 

За да изследвам основните насоки на влияние между гореописаните компоненти съм 
използвала авторска анкетна карта, състояща се от 15 въпроса. От тях един е отворен (въпросът на 
възрастта на лицата), още един използва ликъртовата скала за оценка на удовлетвореността на лицата от 
три компонента (вербална комуникация, облекло и проксемика). Останалите въпроси за затворени. Три 
от всички въпроси засягат демографския профил на лицата – възраст, пол и образование. Анкетата се 
попълва напълно анонимно от лица работещи в държавни и частни организации минимум 6 месеца. Този 
минимален период на работа в дадена организация е поставен съзнателно предвид периодът между 3 и 6 
месеца за пълна адаптация на новопостъпилите служители. В анкетата взеха участие 122 изследвани 
лица на възраст от 18 до 70 години. От тези 122 изследвани лица 45.9% или 56 човека са мъже и 
54.1% или 66 човека са жени, 50% (61 човека) са със средно образование и 50% (61 човека) да са с 
висше образование. От анкетираните 55.7% работят повече от две години в настоящата 
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организация, 14.8% работят между година и до две години и 12.3% работят между 6 месеца и до 
година. 

За да се изследва в известна степен кариерното развитие, се опитах да установя дали 
идентификацията на личността е с професията или с организацията. На този въпрос 49.2% от 
лицата са отговорили, че се идентифицират с професията си, а 50.8% с организацията, в която 
работят. Разбира се този въпрос не би могъл да изчерпи цялата същност на кариерното развитие. 
Понятието само по себе си включва множество елементи. Кариерата представлява професия или 
“успешно напредване в служебна и др. дейност” [4] (стр. 339, Милев, Николов, Братков, 2000 г.). 
Важно за дефинирането на определено кариерно развитие е потребността, лежаща в основата. 
“Мотивът е лежащата отдолу сила, която движи вашата кариера” [11] (стр. 7, Mueller & Overmann, 
2008). В своето изследване аз не съм отчитала каква е мотивацията на хората за работа в такава 
дълбочина. Засегнала съм единствено финансовата и личностовата мотивация за работа чрез един 
въпрос за това каква е основната причина лицата да постъпят на работа в съответната организация 
– длъжността или заплащането. 63.9% от лицата са постъпили в организацията заради длъжността 
си, а 36.1% – заради заплащането. Разбира се, избирайки водещият мотив, личността не се отказва 
от другия. Очевидно е, че хората работят и за пари, но понякога това, която ги привлича и задържа 
са задълженията и правата, които имат на определена позиция. 

Изборът на кариера може да започва от въпроса “В какво съм добър всъщност?” или от 
“Какво искам да правя с живота си?”. Какъв подход ще предприеме решава индивидуално всеки 
човек. Кариерното развитие продължава след това с избора на определено средно и / или висше 
образование, постъпване на работа в определен тип организация и т.н.. Аз съм изследвала 
единствено дали лицата са мечтаели да постъпят в такъв тип организация, в каквато работят. 35.2% 
от хората определят, че са мечтали да работят в подобна организация, а 64.8% – че не са мечтали. 
Вероятно част от тези 64.8% не са мечтали точно за такава организация, но част от изследваните 
лица не са имали някаква представа, за това в каква организация искат да работят. 

Кариерното развитие обаче не приключва с постъпването на работа в желания тип 
организация първо, защото самата организация оказва влияние върху единиците си и в този смисъл 
променя в известна степен индивида. И второ, защото не всеки човек успява да постъпи в желаната 
от него организация и се налага да постъпи временно или дори за дълго време в друга организация, 
която от своя страна също влияе. Макар кариерното развитие да е предимно съзнателен и 
целенасочен акт, има хора, които не избират кариерата си, а следват обстоятелствата. Индивидът е 
поставен под постоянното влияние на редица фактори в трудовата му среда и извън нея. За 
установяване на това как хората са избрали професията си има отделен въпрос. Резултатите 
показват, че 42.6% от лицата са избрали професията си съзнателно, а 57.4% – случайно. Почти всяка 
кариера би могла да се реализира в рамките на определена организация. Според Хенди (Handy) три 
чувства определят същността на организацията: “чувство на цялост, чувство на връзка и чувство на 
посока” [14] (стр. 8, Schabracq, 2007). Всичко това създава значението на организацията за индивида. 
Но създаването на подобни чувства с организацията става посредством организационната култура. 
“Независимо дали е слаба или силна културата има силно влияние чрез организацията” [10] (стр. 385, 
Mainiero, Tromley, 1989). Организационната култура е “създадена от хората, които са основали и 
променяли организацията” [9] (стр. 311, Locker, 1995). Тя е елемент на организацията, който постоянно 
се променя под влияние на външни и вътрешни фактори. Макар да съм се насочила към 
организационната култура като фактор, аз не бих могла да я разглеждам като един елемент, защото тя е 
многопластова. Хофстеде я определя като “Начинът, по който се извършват нещата” [2] (Цит. стр. 41 по 
Илиева, 2006; стр. 25, Hofstede, 1980). Илиева обобщава в известна степен част от дефинициите като 
извежда своя. Организационната култура е “система от приети, поддържани и социално научавани 
ценности в организацията, които детерминират и регулират поведението на хората [2] (стр. 44, Илиева, 
2006 г.). Разбира се биха могли да се изведат и цитират още дефиниции на организационната култура. Аз 
не мога чрез няколко въпроса да обхвана цялата организационна култура, затова се насочих към три 
елемента на организационната култура без да претендирам, че те изчерпват същността й. 

Едгар Шайн създава трикомпонентен теоретичен модел, за да опише цялата същност на 
организационната култура. Различните компоненти представляват различни равнища на 
организационната култура, които “се различават според своята дълбочина и видимост или наблюдаемост 
[2] (Цит. стр. 48 по Илиева, 2006; Schein, 1985). Тези елементи могат чисто графично да бъда 
представени като айсберг, на който най-отгоре са артефактите. Те са видимите неща. Под тях на второто 
равнище са ценностите, а в основата са принципните положения и схващания. Артефактите отразяват в 
реалността, лежащите в организационната култура ценности и схващания. Те се изразяват чрез 
“ритуалите, символите, церемониите, разказите, митовете и легендите, материалната среда, т.е. цялата 
съвкупност от лесно наблюдаеми, но трудно обясними аспекти на организационната култура” [2] (стр. 
50, Илиева, 2006 г.). Аз ще разгледам вербалната и невербалната комуникация като вид артефакти на 
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организационната култура. Комуникацията като цяло предава информация под различна форма, но най-
важното е, че тази информация няма да може да се декодира без оглед на ситуацията и културните 
особености на средата, както и познанията на участниците в комуникацията. Всяка организация има 
начин за провеждане на комуникация вътре в организацията и на комуникация с външни за 
организацията елементи. Комуникацията представлява взаимодействие между няколко елемента с цел 
предаване или приемане на информация и се променя в зависимост от контекста и самите участници. В 
своето изследване аз съм се насочила само към вербалната комуникация вътре в организацията. 
“Вербалната комуникация представлява обмяната на информация чрез езика” [12] (стр. 13, Nelsen, 1980). 
Изследванията показват, че в определени ситуации само 7% от информацията [7] (стр. 46, Руменчев, 
2006 г.), която индивидът получава, е чрез думите. Безспорно вербалната комуникация си остава важен 
елемент от средата на индивида. Но тя е и начин за контролиране на дадена ситуация. Защото “когато 
хората обменят информация, те си влияят един на друг” [12] (стр. 1, Nelsen, 1980). Контролът и 
влиянието чрез информацията се осъществява чрез достъпност или недостъпност до определени данни. 
Аз съм засегнала този елемент на комуникацията като съм изследвала кой има право да стартира 
комуникация в организацията. При 74.6% от лицата комуникацията се стартира както от прекия 
ръководител, така и от служителя, докато само при 25.4% комуникацията се стартира от прекия 
ръководител. В рамките на организацията вербалната комуникация има определени правила. Аз ще се 
спра не върху съдържанието на вербалната комуникация и начина на изразяване, а върху начина на 
разпространение на информацията. С цел очертаване на контролната функция на комуникацията съм 
изследвала честотата на общуване между ръководителя и подчинения му, както и начина на обръщение 
към ръководителя. 60.7% от лицата общуват с прекия си ръководител три или повече пъти дневно, 
14.8% – два пъти дневни и 24.6% – веднъж дневно. Резултатите показват, че лицата общуват или веднъж 
дневно или неограничен брой пъти дневно със своя ръководителя. Друг силно осезаем и видим елемент 
на вербалната комуникация е начинът на обръщение към прекия ръководител. 31.1% от анкетираните се 
обръщат към ръководителя си по фамилно име, а 68.9% – по малко име. Обикновено именно чрез 
обръщението се налага силната формализация на организацията и понякога се подчертава йерархията 
тъй като очевидно служителите се обръщат към ръководителя си както той им е позволил, докато 
подчинените нямат тази власт. 

Вербалната комуникация би могла да се приеме не толкова като процес на езика, колкото като 
процес на хората, защото очевидно комуникацията протича между две или няколко страни в лицето на 
различни хора. Т.е. комуникацията се появява, когато “поне един човек възприема думите, действията 
или резултатите от тях на други човек” [12] (стр. 12, Nelsen, 1980). Понякога хората се съпротивляват на 
възприемането на нова информация посредством комуникацията, друг път са отворени към нея. 
Отношението до голяма степен зависи от това колко различна и противоречаща на базовите възгледи на 
личността е. Възприемането и обработката на информацията се определя и от емоционалното състояние 
на възприемащия и изпращащия информацията. В същото време, когато хората си взаимодействат 
периодично, те изграждат модели на комуникация помежду си. Комуникацията най-общо има няколко 
компонента – информация, обработка на информацията, обратна връзка и правила за обработката на 
информация [12] (Nelsen, 1980 г.). 

Комуникацията протича в две насоки – вертикално и хоризонтално. Вертикалното протичане 
представлява комуникацията между две различни нива в йерархията на организацията и може да бъде 
низходящо и възходящо. В някои организации обаче организационната култура не позволява 
възходящото вертикалното протичане на комуникацията. Вертикалната комуникация може да протича 
чрез срещи лице в лице или чрез организиране на заседания и събрания, на които се обменя 
информация. Хоризонталната комуникация от друга страна съдържа и елементи на лична интерпретация 
понякога. Резултатите от анкетната карта показват, че при 77% от лицата информацията се предава 
директно от прекия ръководител. При 16.4% информацията се предава от колегите и едва при 6.6% от 
колега, който има такива функции. 

Комуникацията условно е разделена на вербална и невербална. Както стана ясно вербалната 
комуникация е общуването чрез изговарянето на думи и изречения. Цялата останала информация при 
контакт лице в лице се предава чрез невербалната комуникация. Невербалната комуникация включва 
“информацията, която се излъчва от външния вид и движенията на тялото (телесни знаци и сигнали) или 
се предава чрез промени в гласа, чрез звук, цвят, миризма, както и чрез пространственото поведение” и 
др. [7] (Цит. стр. 15 по Руменчев, 2006 г.; стр. 5, Argyle, 1970). Така дефинирана невербалната 
комуникация има множество и различни по същество елементи, които едновременно и постоянно 
оказват влияние върху количеството и качеството на предадената информация. Аз няма да обхвана 
всички елементи, а ще се спра на два от тях – външният вид и в частност облеклото и пространственото 
разпределение (проксемиката). Облеклото е важен елемент от невербалната комуникация. То показва 
статуса и общественото положение на индивида като в рамките на организацията облеклото може да е 
един от знаците за показване на йерархията и дори властта и правомощията на служителите. Има 
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определени елементи от облеклото, които имат предимно функцията показност като вратовръзката 
например. Тя не цели да прикрие нещо от тялото на индивида, а “тя служи като културна значка и 
разпределя собственика си в дадена обществена категория” [5] (стр. 338, Морис, 2002 г.). Облеклото е 
начин за компенсиране на комплекси или слабости, изразяване на емоции, привличане на вниманието и 
предаване на случайна или преднамерена информация. Затова повечето организации имат изисквания 
към служителите си за начина и стила им на обличане с цел именно обличането да не е в противоречие с 
цялостната организационна култура. В облеклото индивидът е принуден да съчетава изискванията на 
организационната култура и своите собствени стремежи за изява. Понякога може да е налице конфликт 
между тези двама “господари”. Изискванията за облеклото към служителите може да се превърне както 
в пречка, така и в привлекателен фактор за оставане или постъпване на работа, но може и да има 
неутрален характер. Моето внимание е насочено към наличието или отсъствието на формалните 
изисквания към облеклото и какви са те. Попълващите имат възможност да избират от пет варианта на 
отговор: със специална униформа, строго официално, елегантно облекло, спортно облекло и няма 
значение, всеки решава как му харесва и му е удобно. Резултатите показват, че при преобладаваща част 
от хората или няма изисквания или има определена униформа. Макар да се афишира една формална 
свобода в повечето случаи по отношение на изискванията към облеклото, действителността е съвсем 
различна тъй като самата организационна култура налага изисквания там, където липсват наложени от 
ръководството изисквания. Индивидът винаги е поставен пред определени изисквания с императивен 
или доброзорен характер. Ако се нарушат писаните правила, служителят е подложен на наказания и 
порицания, а ако наруши изискванията, наложени от организационната култура, индивидът ще бъде 
изолиран от останалите. Разбира се силно вероятно е изискванията на групата в организацията да са 
повлияни от преобладаващата в обществото култура. 

Културата оказва влияние върху всеки елемент на организационната култура в това число и върху 
проксемиката. Проксемиката е наука за изучаване на начина, по който хората “използват разстоянията 
между себе си и околните хора и предмети” [8] (стр. 100, Хоган, 2008 г.). Терминът е въведен през 1963 
г. от Хол, като той я нарича още пространствена психология. Хол извежда четири вида дистанции: 
интимно, лично, социално и обществено пространства. Определянето на границите на всяко от тези 
пространства зависи в известна степен от културните особености. В организацията проксемиката е 
начин за подчертаване на определена йерархия и значимост на отделните служители. Разположението на 
местата за работене дава допълнителна информация за длъжността и задълженията. Маркира се 
територия и всеки човек би се съпротивлявал сериозно “при нахлуване на негова територия” [6] (стр. 
171, Пийз, Гарнър, 1997 г.). В рамките на организацията индивидът няма много възможност да определя 
личното си пространство при общуване с ръководителя си, тъй като е в подчинена позиция. Въпреки 
това неразрешеното близко навлизане в личното пространство причинява дискомфорт и дори може да 
принуди индивида да напусне работа. Грубото навлизане в личното пространство и твърде голямата 
дистанция повлияват на качеството на общуването, защото “разстоянието влияе на възприятието” [7] 
(стр. 572, Руменчев, 2006 г.). А от тук “пространството влияе на самата ни същност” [7] (стр. 559, 
Руменчев, 2006 г.). Макар разстоянието при комуникация да се подценява като фактор за ефективна 
комуникация, той влияе понякога дори по-силно от фактори като външния вид, мимиките, жестовете. 
Чрез проксемиката не може да се предаде информация, а само да се подпомогне или възпрепятства 
процесът на комуникиране. При общуване в офиса ръководителят може да представи собствените си 
цели или да спомогне за неутрализиране на комуникативните си недостатъци. Статусът също може да се 
подчертае чрез проксемиката – чрез използване на височината. В организационен план това може да се 
изразява чрез позициониране на офисите на ръководството на по-висок етаж от помещенията за работа 
на техните подчинени [7] (Руменчев, 2006 г.). Аз съм изследвала този елемент на проксемиката. При 
55.7% от лицата работното място на прекия ръководител е на същия етаж като тяхното работно място, 
при 18% е в същото място, където работи и служителят, при 18% – е на друг по-горен етаж. Едва при 
4.9% ръководителят се намира на по-долен етаж и при 3.3% – в друг град. Резултатите показват, че 
преобладаващо ръководителите предпочитат да са едновременно близо до своите подчинени и в същото 
време да имат собствено пространство. 

Целта на настоящото изследване е да установи дали вербалната комуникация, проксемиката и 
облеклото оказват значимо влияние върху избора на кариера. Първата ми хипотеза е, че начина на избор 
на професията (случайно или съзнателно), причините за постъпване в организацията (доброто заплащане 
или длъжността) и начинът на идентифициране на личността (с длъжността или с организацията) ще 
оказват влияние върху удовлетвореността от начините на комуникация, проксемиката и изискванията 
към облеклото. Ще има и полови различия и различия по отношение на образованието в 
удовлетвореността от начините на комуникация, проксемиката и изискванията към облеклото. Втората 
хипотеза е, че лицата, които се идентифицират с длъжността, е по-вероятно да постъпят в организацията 
заради длъжността, а не заради заплащането. 



 

510 

В настоящата анкета кариерното развитие е разгледано чрез начина на идентификация на 
служителя (с професията или организацията), чрез постъпването в организацията (съзнателно или 
случайно), чрез това дали личността е мечтаела да работи в организацията или не и чрез причината за 
постъпване в организацията (доброто заплащане или длъжността). 60% от лицата, случайно избрали 
организацията, се идентифицират с организацията, докато 61.5% от лицата, които са избрали съзнателно 
професията си, се идентифицират с длъжността си. В същото време най-голям процент (34.4%) от 
анкетираните са избрали професията си случайно и се идентифицират с организацията, следвани от 
26.2% от анкетираните, които са избрали професията си съзнателно и се идентифицират с длъжността 
си. 34% от всички хора, които са постъпили в организацията заради длъжността се идентифицират с нея, 
а 29% от постъпилите в организацията заради длъжността се идентифицират с организацията. Като цяло 
63.9% от анкетираните се идентифицират с длъжността си, а 36.1% – с организацията. Резултатите 
показват, че 59.1% от лицата, постъпили на работа заради заплащането, се идентифицират с 
организацията. 34% от хората не са си мечтали да работят в такава организация, но въпреки това се 
идентифицират с организацията. 30% от анкетираните също не са мечтали да постъпят в такава 
организация, а се идентифицират с длъжността си. Интересно е, че 53.5% от лицата, които са мечтали да 
работят в такава организация, се идентифицират с длъжността си. В този смисъл не може да се каже за 
наличието на някаква връзка между идентификацията и причината за постъпване на работа. Най-голям 
процент от анкетираните – 34.4% са постъпили на работа заради длъжността и се идентифицират с 
длъжността, докато най-малък процент (13.1%) са постъпили в организацията заради доброто заплащане 
и са избрали професията си съзнателно. Резултатите показват, че обикновено личността е изправена 
пред избор да работи нещо, което иска или да получава добро заплащане. Една такава насока със 
сигурност повлиява на кариерния избор. Резултатите по отношение на кариерното развитие показват, че 
хората, които са избрали професията си съзнателно е по-вероятно да се идентифицират с длъжността си. 
Тези, които си мечтаят да постъпят на работа в такава организация е по-вероятно да се идентифицират с 
длъжността. Вероятно лицата си мечтаят за определен тип организация във връзка реализирането на 
определена професия. Така организационната култура оказва влияние върху кариерното развитие. 
Описаните резултати доказват втората хипотеза, според която лицата, които се идентифицират с 
длъжността е по-вероятно да постъпят в организацията заради длъжността, а не заради заплащането. 

Както стана ясно аз изследвам вербалната комуникация (или за по-кратко наричана само 
комуникация), проксемиката и облеклото като елементи на организационната култура, но елементи, 
които могат да влияят върху кариерното развитие. Резултатите показват, че по-голямата част от 
изследваните лица са удовлетворени в някаква степен от комуникацията в организацията си като 66.4% 
от лицата отговарят с по-скоро съм удовлетворен, удовлетворен съм или напълно съм удовлетворен. 
Едва 3.3% от хората са напълно неудовлетворени от комуникация. По отношение на 
удовлетвореността от изискванията към облеклото най-голям процент – 39.3% са посочили отговор 
“удовлетворен съм”, 26.2% – “напълно съм удовлетворен”, 17.2% са посочили отговор “по-скоро 
съм удовлетворен”. Т.е. преобладаващата част от лицата (82.7%) са удовлетворени в някаква степен 
от изискванията към облеклото като само 3.3% са напълно неудовлетворени. Резултатите показват 
и подобно нещо по отношение на удовлетвореността от подредбата на мебелите и помещенията тъй 
като подобно на удовлетвореността от комуникацията 66.4% от лицата са отговорили, че са 
удовлетворени в някаква степен. 

Освен удовлетвореността, за изследване на комуникацията аз използвах други въпроси. 
Важно е обаче да се установи дали различните компоненти наистина влияят върху 
удовлетвореността от комуникацията. Анализът на резултатите показва, че няма статистически 
значима връзка между удовлетвореността от комуникацията и това кой стартира комуникацията, 
как се разпространява информацията, интензивността на общуване с прекия ръководител дневно и 
начина на обръщане към прекия ръководител. Статистическата значимост на всеки от анализите е 
по голяма от максимално допустимата стойност 0.05. Най-голям процент от хората са по-скоро 
удовлетворени или удовлетворени от комуникацията в организацията независимо дали 
комуникацията винаги се стартира от прекия ръководител или се стартира и от прекия ръководител 
и от служителя в зависимост от ситуацията. Интересното при резултатите е, че в ситуациите, когато 
ръководителят стартира комуникацията няма хора, които да са като цяло напълно неудовлетворени 
или по-скоро неудовлетворени от комуникацията. Това показва, че няма единен модел на общуване 
с подчинените, който винаги да бъде удовлетворяващ за служителите. Установява се също така, че 
най-голям процент (23%) от хората, които са по-скоро удовлетворени от комуникацията, 
последвани от тези, които са удовлетворени (22.1%) получават информация директно от прекия си 
ръководител. Т.е. за по-голяма част от служителите е важно директно да получават информацията 
от ръководителя си. Тези, които са посочили някаква степен на неудовлетвореност получават 
информация от колегите си. Всички лица, които получават информация от точно определен колега 
с такива функции, са посочили отговори в сферата на удовлетвореността като 25% от тях са по-
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скоро удовлетворени, 50% – са удовлетворени и 25% са напълно удовлетворени. Лицата, които са 
по-скоро удовлетворени (19.7%) или удовлетворени (16.4%) от комуникацията, се обръщат към 
прекия си ръководител по име. Има и друга част от служителите, които също се обръщат по малко 
име към ръководителя си, но са неудовлетворени от комуникацията в някаква степен. В същото 
време голяма част (65.7%) от лицата обръщащи се по фамилия към ръководителя си срещу 66.7% 
обръщащи се по малко име към ръководителя си са посочили отговор в сферата на 
удовлетвореността т.ен няма различия въз основа на начина на обръщане към ръководителя. 
Резултатите показват, че най-голям процент от хората, посочили отговор в сферата на 
удовлетвореността, комуникират три или повече пъти с ръководителя си дневно или 19.7% от по-
скоро удовлетворените и 11.5% от удовлетворените. 39.2% от всички лица, посочили отговор в 
сферата на удовлетвореността, общуват интензивно с прекия си ръководител. Това показва 
важността на интензивността на комуникацията за служителите. 

Направеният Т-тест за сравняване на половите различия при удовлетвореността от 
комуникацията показват наличие на разлика. Статистическата значимост на анализа е 0.001. 
Средната стойност на мъжете е отговор “нито съм удовлетворен, нито не съм удовлетворен”, 
докато при жените е “удовлетворен съм”. Има различия в удовлетвореността от комуникацията в 
зависимост от пола и жените са по-удовлетворени от комуникацията от мъжете. Нужни са 
допълнителни изследвания за установяване на наличието или отсъствието на полови различия при 
неудовлетворените лица. Статистическа значимост (sig. = 0.000) има и резултатът за сравнение на 
лицата според образованието. Отново се наблюдават различия. Средната стойност при лицата със 
средно образование е “нито съм удовлетворен, нито не съм”, докато за тези с висше образование е 
“по-скоро съм удовлетворен”. Хората с висше образование са по-удовлетворени от комуникацията 
от хората със средно. Т.е. удовлетвореността от комуникацията зависи от пола и образованието на 
лицата. 

Анализите показват, че 40% от лицата, които биха напуснали работа ако се промени начинът 
на комуникация с колегите и ръководителя, са удовлетворени от комуникацията в организацията, а 
32% – са напълно удовлетворени. Вероятно хората, които са удовлетворени от комуникацията биха 
реагирали към всякакви промени включително и като напуснат организацията. Но и 36.4% от 
лицата, които не биха напуснали, също са удовлетворени от комуникацията. Като цяло обаче 
спрямо всички лица най-голям е процентът (16.4%) на по-скоро удовлетворените от 
комуникацията, които не знаят дали биха напуснали, ако се промени комуникацията. В същото 
врече няма лица, които да са неудовлетворени или по-скоро неудовлетворени и които биха 
напуснали организацията при промяна в комуникацията. 

Изследванията на връзка между удовлетвореността от изискванията към облеклото и самите 
изисквания показва наличието на слаба корелация (r = 0.357), при наличие на статистическа 
значимост на резултата (р = 0.000). Промяната на изискванията върху облеклото би оказала влияние 
върху удовлетвореността от изискванията към облеклото. Регресионният анализ обаче показва, че 
това повлияване ще е изключително слабо при коефицинт β = 0.085 и статистическа значимост 
0.000. Анализите показва също така, че 21.3% от лицата, които са удовлетворени от изискванията 
към облеклото им в организацията и 16.4% от тези, които са напълно удовлетворени ходят на 
работа както им е удобно. За голяма част от служителите е важно сами да определят начина на 
обличане в зависимост от личността си и стремежите си за изява. Интересно е обаче, че макар и 
малко – едва 1.6% от лицата ходят на работа както им е удобно и напълно не са удовлетворени от 
изискванията към облеклото. Липсват полови различия при удовлетвореността от изискванията към 
облеклото при направения Т-тест (sig. = 0.021). Средните стойности на двете групи лица са близки с 
отговор е “удовлетворен съм” и се приеме, че няма полови различия. 

При сравняване на удовлетвореността от изискванията към облеклото при лица със средно и 
с висше образование резултатите са статистически значими (sig. = 0.005). Средната стойност на 
удовлетвореността от изискванията към облеклото при лица със средно образование е “по-скоро 
съм удовлетворен”, докато средната не лицата с висше образование – “удовлетворен съм”. Въпреки 
това 95% доверителен интервал показва, че липсват значими различия между двете групи лица. 
34.4% от хората, които са удовлетворени от изискванията към облеклото, 19.7%, които са напълно 
удовлетворени и 13.9% от лицата, които са по-скоро удовлетворени не биха напуснали 
организацията при промяна на изискванията към облеклото. Интересно е, че 50% от напълно 
неудовлетворените от изискванията към облеклото биха напуснали ако се променят изискванията 
към облеклото. Резултатите показват, че независимо дали са удовлетворени от изискванията към 
облеклото или не, хората не са склонни да напуснат при промяна на изискванията, въпреки че 
хората предпочитат да имат възможност да избират как да се облекат. 

Удовлетвореността от начина на подредба на мебелите и помещенията е друга променлива, 
която е изследвана. Освен удовлетвореността, лицата попълват и въпрос, целящ да установи къде се 
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намира работното място на прекия ръководител. В този смисъл аз съм засегнала само този елемент 
от проксемиката, а не всички елементи. Анализите показват, че със статистическа значимост от 
0.014 т.е. sig. 0.05, че има слаба корелация (0.221) между удовлетвореността от подредбата на 
мебелите и работното място на прекия ръководител. При регресионен анализ резултатите са 
сходни. Със статистическа значимост 0.000 е установено, че има слаба регресия (β = 0.221). Т.е. с 
промяната на работното място на прекия ръководител, ще се промени удовлетвореността на лицата 
от подредбата на мебелите и помещенията. Резултатите показват, че 18.9% от лицата са 
удовлетворени от начина на подредба на помещенията и работното място на техния пряк 
ръководител е на същия етаж като тяхното, но в друго помещение. В същото време няма напълно 
неудовлетворени или неудовлетворени от лицата, чиито работно място е на друг етаж или в друг 
град. Това вероятно се дължи на факта, че прекият ръководител не е в непосредствена близост до 
служителя. Изследването на полови различия при удовлетвореността от подредбата мебелите и 
помещенията, както и на различията според образованието, показват, че такава разлика липсва. 
Анализите няма статистическа значимост. 

За да се докажат хипотезите, се изследва дали има връзка между начина на идентификация на 
личността (с професията или организацията) и удовлетвореността от комуникацията, изискванията 
към облеклото и начина на подредба на мебелите и помещенията. Направените три корелационни 
анализи нямат статистическа значимост. Т.е. няма статистически значима връзка между 
удовлетвореността от комуникацията, изискванията към облеклото и начина на подредба на 
мебелите и начина на идентифициране на личността. Последващият анализ, изследващ връзка 
между удовлетвореността от комуникацията и избора на професията (съзнателно или случайно) 
има статистическа значимост (sig. = 0.023). Резултатите показват наличие на една слаба корелация 
(r = 0.206). Т.е. двете променливи си влияят. Подобни са резултатите от корелацията между 
удовлетвореността от изискванията към облеклото и избора на професия. Налице е статистическа 
значимост (р = 0.022) и има слаба корелация (r = 0.207). Последният анализ за връзка между 
удовлетвореността от подредбата на мебелите и помещенията няма статистическа значимост. 

Изследването на връзка между причината за постъпване в организацията (заплащане или 
длъжността) и удовлетвореността от комуникацията има статистическа значимост (р = 0.000) и 
показва слаба корелация (r = 0.335). Другите два анализа – за връзка между причината за 
постъпване в организацията и удовлетвореността от изискванията към облеклото и от начина на 
подредба на мебелите няма статистическа значимост. Последната връзка, която ще изследвам е тази 
между времето, което лицето работи в организацията и дали е склонен да напусне организацията 
при промяна на начините на комуникация, на подредба на мебелите и помещенията и изискванията 
към облеклото. Резултатите показват, че няма статистически значима връзка между желанието за 
напускане при промяна на начина на протичане на комуникацията и на подредба на помещенията и 
стажът. Налице е статистическа значимост (р = 0.020) единствено между времето, което лицето 
работи в дадена организация и промяната на изискванията към облеклото. Между тези две 
променливи има изключително слаба корелация (r = 0.009). 

От направените множество анализи може да се заключи, че удовлетвореността от начина на 
комуникация, начина на подредба на мебелите и помещенията и от изискванията към облеклото 
имат взаимнозависима връзка с начина на избор на професията (съзнателно или случайно), 
причините за постъпване в организацията (заради доброто заплащане или длъжността) и начина на 
идентификация на личността (с професията или организацията). Резултатите показват, че 
удовлетвореността от комуникацията има взаимнозависима връзка с избора на професия и 
причините за постъпване на работа. Все пак макар и съществуваща тази връзка е изключително 
слаба поради наличието на ниски коефициенти на корелация. По отношение на удовлетвореността 
от изискванията към облеклото, налице е взаимнозависима връзка с начина на избор на професията. 
Наблюдават се също полови различия и различия според образованието при удовлетвореността от 
комуникацията, изразяваща се в това, че жените са по-удовлетворени от мъжете и лицата с висше 
образование са по-удовлетворени от лицата със средно образование от комуникацията. Всички 
останали предполагаеми взаимнозависими връзки нямат статистическа значимост. Направените 
анализи доказват част от поставената първа хипотеза. По отношение на втората хипотеза, данните я 
потвърждават. 

Очевидно подбраните елементи от кариерното развитие не си влияят с удовлетвореността от 
вербалната комуникация, проксемиката и облеклото. Изводите от тези резултати са два: или не съм 
подбрала съществени компоненти на кариерата в една организация или именно тези три артефакти 
на организационната култура не оказват значимо влияние върху кариерата. Проведеното 
изследване не претендира за пълна изчерпателност, а цели очертаване на насоки на влияние по 
отношение на елементи на организационната култура в лицето на вербалната комуникация, 
проксемиката и облеклото върху кариерата на индивида. Очевидно е, че избраните елементи не 
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изчерпват многообразието от фактори, оказващи влияние върху кариерното развитие. Целта на 
настоящото проучване е да се очертае насока на наличие или отсъствие на връзка. Върху 
кариерното развитие оказват влияние фактори от различно естество и поради задължителното 
развитие в рамките на организацията, неминуеми елементи на организацията също ще влияят. Но 
организацията оказва влияние чрез създадената вътре в нея култура и лежащите в основата ѝ 
ценности и норми. Изведените резултати от проучването безспорно отговориха на зададените в 
началото въпроси, но все още остават много неотговорени въпроси и разбира се, с отговарянето на 
няколко въпроса, се откриват още десетки други въпроси без отговор. Или казано по-кратко 
открихме една капка, но целият вир е все още скрит. 
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Резюме: Кариерното развитие, приемано като възможността за съзнателен избор на кариерата, е 
абстрактно понятие в България. То се използва основно за демонстриране на определена дейност в 
университети от лица, занимаващи се с “кариерно ориентиране” на студентите и от Министерството на 
образованието, младежта и науката и Агенцията по заетостта по отношение на предстоящата или 
случващата се в момента безработица. Реални ефективни мерки към момента обаче не би могло да се каже, 
че се вземат. За месец юли 2011 г. по официални данни безработицата в България въпреки незначителния си 
спад е 9,47%, а реалната вероятно е по-висока предвид големия процент лица, които са работили в сивия 
сектор или не желаят да се регистрират в бюрата по труда. Кариерното развитие в България се разглежда 
от три страни, формално целящи да подпомогнат процеса на правилен избор на професионално развитие на 
младите хора. Тези три страни са университетите, работодателите и държавата, представена от 
Агенцията по заетостта. В разработката ще направя обощение на мерките и политиките, които 
Държавата предприема за подпомагане на професионалното ориентиране. Ще направя кратък преглед на 
дейността на университети в тази насока. Накрая ще разгледам водещата практика за кариерно развитие на 
част от организациите. 

 
Abstract: Career development, accepted as an opportunity for conscious career choice, is abstract idea in Bulgaria. It is 
used mainly for the demonstration of certain activity in the universities by people, who make “career orientation$ of 
students and by The Ministry of Education, Youth and Science and National Employment Agency concerning 
forthcoming or occurring unemployment. It couldn’t be said however that real effective measures are taken at the 
moment. The official date for July 2011 is that the unemployment in Bulgaria is 9.47% despite the insignificant decrease 
and the real unemployment is probably higher giving the fact that there are a large percentage of people who work in the 
grey economy or do not want to sign in the Administration as unemployed. Career development in Bulgaria is a point of 
interest of three parties with the formal purpose to help the process of the right professional development choice of the 
young people. These three parties are the Universities, the Employers and the State in the face of National Employment 
Agency. In this work I will make a summary of all measures and politics which the State take for supporting the 
professional orientation. I will make a short review of the Universities’ activities in that direction. Finally I will examine 
the leading practices for career development in part of the Work Organizations. 

 
Изборът на кариера или професия е съзнателен избор, който всеки човек прави за себе си под една 

или друга форма. Разбира се множество фактори оказват влияние върху личността преди и по време на 
взиманетона такова важно решение. Професията се дефинира като “постоянна специалност или вид 
дейност, занятие, което изисква определена подготовка и е източник на средства за съществуване. Дава 
възможност за лично развитие и усъвършенстване, за процъфтяване на индивидуалните способности, 
утвърждаване и самоутвърждаване в обществото” [1] (стр. 421, Десев, 2003). Кариерното развитие, 
дефинирано като избор на професия, представлява “кръг от дейности, които подпомат хората на всички 
възрасти и на всеки етап от техния живот да определят своя капацитет, компетенции и интереси, да 
вземат решения за образование, обучение и работа, и да управляват своя индивидуален живот и 
възможности за учене, работа и други ангажименти, в рамките на които този капацитет и компетенции 
могат да се придобият и/или прилагат” (цит. по Пътна карта на Кариерното развитие в България 2009 – 
2013). Изборът на кариера се състои от два еднакво важни етапа п- индивидът да установи какво му е 
интересно и да предприеме мерки по постигане на желаната професия. Държавата и учебните заведения 
имат водеща функция в целия процес, докато органзициите имат роля приоритетно при реализирането 
на мечтаната професия. Поради недостатъчното участие на държавата и учебните заведения, през 
последните години се наблюдава тенденция работодателите постепенно да навлизат и в процеса на 
първоначално ориентиране чрез провеждане на множество презентация пред ученици и студенти. 
Изборът на професия от страна би следвало да е подпомогнат от Държавата, бизнес организациите и 
университети, защото те са водещите ползватели на резултатите от този процес. Унивреситети разчитат 
на студенти, за да съществуват, бизнес организациите също. Държавата от своя страна има интерес 
организациите да имат все по-голяма печалба и респективно да плащат все повече данъци. 

През 2000 г. със закона за Професионално образование и обучение се създава специализиран 
орган към Министерския съвет – Национална агенция за професионално образование и обучение 
/НАПОО/. Целта на тази агенция е “осигуряване и поддържане на качество в професионалното 
образование и обучение на младежи и възрастни, адекватно на потребностите на пазара на труда и 
развитието на конкурентноспособността на българската икономика” (цит. по Нашата мисия от 
официалния сайт на НАПОО). Така държавата създава орган, който да подпомага и подобрява процеса 
по избор на кариера на младите хора, както и възможностите за преквалифициране. Агенцията 
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управлява и процеса по съдаване на центрове за професионално обучение като е изготвила определени 
изисквания към всяка професия и специалност, както и като следи за качеството на получаваното 
обучение. НАПОО участва активно и в оперативната програма за развитие на човешките ресурси и по-
фокусирано към подпрограмата за заети лица “Аз мога”. Друга цел на НАПОО е стимулиране и 
подпомагане на професионалното ориентиране, но към момента повечето предприети мерки са по-скоро 
на теория, от колкото да имат реално приложение. През 2009 г. Управителния съвет на НАПОО приема 
Пътна карта на кариерното развитие в България за периода 2009 – 2013 г. В тази пътна карта се 
определят приоритети и основните цели на България в областта на кариерното ориентиране. Един от 
важните изводи от създаването на тази карта е, че системата за професионално ориентиране в България 
се нуждае от сериозни промени най-вече по посока на разширяване на достъпа до тази услуга на повече 
лица и осигуряване на по-добро качество на услугата към всички консуматори. Липсва цялостна система 
за професионално ориентиране на национално ниво. Установено е също така, че липсва кооридинация 
между отговорните институции, ползвателите на тази услуга и предоставящите я. Няма и достатъчно 
квалифицирани и достатъчно на брой специалисто по професионално ориентиране. Всичко това 
представлява сериозно предизвикателство пред Държавата в лицето на Националната агенция за 
професионално образование и обучение и затова Пътната карта представлява мерки за подобряване на 
процесите и в перспектива осигуряване на услугата за по-голям брой потребители. 

Година по-рано през 1999 г. на основание Закона за народната просвета е създаден Център за 
развитие на човешките ресурси съвместно от Министерството на труда и социалната полигика и 
Министерството на образованието и науката.. Той “организира, консултира, координира и осъществява 
проекти и изследвания в областта на образованието, професионалното образование и обучение, пазара 
на труда и човешките ресурси в България, в сътрудничество с Министерството на образованието и 
науката, Министерството на труда и социалната политика и с други институции, юридически и 
физически лица” (цит. по официалния сайт на Център за развитие на човешките ресурси). Основната 
дейност на този център е да подпомага или реализира различин проекти в областта на обучението на 
човешките ресурси като например да подпомага реализирането на програмата Еразъм. Той има няколко 
функции като кооридинараща, информативна и консултираща, но не е фокусиран върху 
професионалното ориентиране на лицата, а върху създаването и подпомагането на проекти, които 
помагат за развитие на човешките ресурси включително професионланото ориентиране. 

Изборът на кариера започва от рано и обикновено началото е поставено от родителите дори чрез 
избора на училище, в което малкото дете да постъпи първолак. Голяма част от родителите не са готови 
все още за такъв избор или предоставят свободата на самите деца да избират. Първата задължителна 
крачка в кариерното развитие е избора на профил в гимназията. За разлика от обучението в университет, 
в момента профилът в гимназията няма такъв неотменен характер и търпи промяна. Неотменността на 
придобитото висше оразование е обусловено от икономическите условия и правила в обществото. 
Ученикът е длъжен да завърши някакво средно образование, независимо от профила. Студентът сам 
избира специалността, но и икономически трябва да обоснове избора си. Всеки от университетите 
предлагат информация за специалностите си, като обикновено тези описания имат по-скоро преувеличен 
характер, с цел да обрисуват едно желано, лесно достижимо благоденствие на завършилите успешно 
лица. 

Държавата в лицето на Министерството на образованието и науката се включва в процеса на 
професионално ориентиране чрез създаване на Национална програма за развитие на училищното 
образование и предучилищното възпитание и подготовка за периода 2006 – 2015 г.. Програмата е в 
резултат от дефинираната необходимост от провеждане на ранно професионално ориентиране и 
включването му в учебната програма. В тази програма са заложени редица промени в програмата, сред 
които въвеждането на модули по ранно професионално ориентиране. Преди приемането на тази 
програма функцията по кариерно ориентиране бе поверена на училищните психолози. Въпреки 
направените последните години промени, към момента един психолог би следвало да отговаря за 
минимум 250 ученика. На практика обаче реалното количество ученици, за което отговаря един 
училищен психполог е по-голямо. Но дори и да са 250 ученика при един психилог, специалистът няма 
физическата възможност да отдели на всичките 250 човека време за подпомагане на процеса по 
кариерно ориентиране. Обикновено от услугата се възползват по-проактивните ученици, които събират 
информация от всеки източник и които биха извършили сънателения избор на професия независимо от 
наличието на училищен психолог. От друга страна има множество неориентирани ученици, които не 
осъзнават, че се нуждаят от помощ и на които училищния психолог не би могъл да помогне. През 2009 г. 
са създадени клубове “Кариера” в три софийски училища – 96 СОУ „Лев Толстой”, ПГИЧЕ „Св. 
Методий” и 142 ОУ „Веселин Ханчев”. Учениците в тези училища са имали възможност да се научат как 
да планират кариреното си развитие и в тези клубове за период от една година 350 ученика между 2 и 12 
клас са взели учестие в различни извънкласни дейности н тази насока. Като резултат от тези усилия 
учениците са установили необходимостта от училище и образованието за бъдещата професия, както и 
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необходимостта от осъзнат избор на кариера. Тези клубове не са алтернатива на училищния психолог, а 
подпомагат целта на дейността му. В известен смисъл подпомагат и дейността на университетите и 
университетските кариерни центрове. 

В момента в България има 50 Висши учебни заведения в 21 населени места. В тези универсисетти 
се студентите изучават 52 направления като например Икономика, Медицина, Туризам, Филилогия и 
т.н. В рамките на всяко от направленията има от две –три до десетки специалности. Това прави 
ориентирането на току-що завършилите училище кандидати още по-трудно. В България, а и не само, 
масово хората не работят по специалността си. Това е резултат от няколко фактора. Първо 
унивеситетите не са достатъчно гъвкави да променят програмата си според нуждите на бизнеса и 
множество студенти завършват специалности, които са вече неприложими. В същото време пазарът на 
труда търси други специалист, които образователнатасистема все още не е произвела. Тоза механизъм на 
обем на търсенето и предлагането регулира и възнагражденията на съответните специалисти. И второ до 
преди няколко години записването в университет не бе лесна работа. Изискваше подготовка, множество 
усилия, за да се постигне заветната цел индивидът да стане студент. Веднъж минали по трудния път на 
кандидатстването дори да не са доволни от специалността си, малко студенти предприемат крачката към 
промяна. Така множество студенти се оказват в ситуация за учат нещо, което не желаят с единствената 
цел да имат висше образование. Иммено заради това в последните години се появиха множество Висши 
учебни заведения, които лесно приемат студенти и с по-малко усилия предоставят на завършилите 
диплома за придобито бакалавърско ниво на образование. Което обаче не решава основния проблем, че 
кандидатстващите не се ориентирани в това какво им е интересно и какво искат да работят. 

С цел подпомагане на процеса по избор на порфесия, се зараждат различни класации на 
университетите и специалностите от различни автори. През март 2011 г. Министреството на 
образованието, младежта и науката се включи в удовлетворяването на тази потребност на потребителит. 
Затова създаде отделен сайт /rsvu.mon.bg/, където всеки човек може да да си избере университет, 
съобразно с желаната специалност. В същото време самите университети постепенно започват да 
предприемат мерки в отговор на потребността на бизнес от обучени студенти и да подпомагат 
осъществяването на връзка между организациите и мотивираните студенти. Голяма част от студентите 
имат нереалистични представи за професията си, защото още не са се срещнали с недостатъците й. Те са 
тревожни и нямат ясна стратегия за намиране на работа. В по-далечното минало студентите не е 
трябвало да мислят за това. След завършването си държавата е изпращала младите хора с определно 
назначение и те така са стартирала професионалния си път. В същото време преди 1989 г. не може да се 
говори за истинска безработица тъй като всеки, който е искал да работи, е можел да си намери работа. В 
по-близкото минало този процес е подпомагат единствено от социалната мрежа на роднините, които 
намират работта. Все още има традиции в тази насока и се чести случаите, когато управилетил на фирми 
назначават роднини с недостатъчно квалификация вместо квалифицирани непознати. Така хора с една 
квалификация вместо да работят по специалността си, работят при свои роднини и заемат свободните 
места за квалифицирани в тази насока лица. За да преодолеят този недостатък на назначаването на 
работа, много международни фирми приеха правила и процедури, забраняващи назначаването на 
роднини на служители в същата организация. 

Обществото не подкрепя постоянното учене в университет без то да е съчетано с навлизане в 
трудовата сфера и реализирането на определени доходи. Съчетаването на двете дейности е 
изключително трудно предвид пазара на труда в България. Работодателите като цяло рядко са позитивни 
към академичните занимания на служителите си и приемат това по-скоро като наложено задължения, от 
колкото като право на избор. Не случайно дори в обявите за работа има задължителна графа, в която 
предлагащия работа да отбележи дали позицията е подходяща за студенти. В същото време обаче 
работодателите изискват колкото се може по-високо и подходящо образование спрямо длъжността. 
Именно това противоречие поражда напрежение в младите хора и спомага за отказ на студентите да 
сменят специалността си и така да отложат постъпването си на работа по специалността. Безспорен е 
фактът, че физическото оцеляване на студентите зависи и от финансовите възможности на родителите 
им. Така съзнателно или не, правилно прецененео или не, индивидът се сдобива чрез множество усилия 
с познания в дадена област и отново е изправен пред неопределен брой избори с неясен успех – какво 
точно да работа. В този етап на процеса студентът е подпомогнат в своя избор от работодателите, 
стремящи се да привлекат най-успешните абсолвенти в редиците на служителите си. Все повече 
работодатели започват да предлагат платени или неплатени стажове с или без опции след успешното 
приключване на стажа, дасе започне работа. 2000 г. Българо-американския инвестиционен фонд (БАИФ) 
създава Джобтайгър, който през 2002 година съвместно с Министреството на икономиката организира за 
пъвви път Форума Кариера 2002. Целта на форума е да подпомогне срещата между млади специалист и 
завършващи студенти и трудовите организации. Във форума взимат участие 37 фирми и той се провежда 
само в София. В рамките на два дни участниците могат да присъстват на различни презентации от 
различни фирми, както и да получат специализирана помощ при изготвянето на документи за 
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кандидатстване. Още на следващата година организаторите разширяват обхвата на Форума и го 
организират и във Варна, където участват 24 фирми. В същото време в София се увеличава и броя на 
участниците на 42 фирми. Разширява се също така и броя на университетите, които участват в 
инициативата, като през 2003 година 4 Софийски университета и два варненски взимат участие. През 
следващата година организаторите включват и Пловдив в градовета, където се организира Форумът. Над 
10 000 души общо посещават форума в трите населени места, което ясно показва потребността на 
студентите и търсещите работа изобщо от подобно мероприятие. През 2005 година организаторите 
продължават традицията и добавят още един град към участниците – Велико Търново. Нараства отново 
и интереса към събитиято като в четирите града то събира 16 000 участници. Увеличава се и броят на 
фирмите участници, желаещи да се срещнат с младите хора. През 2006 година Русе е включен във 
Форума, посетен общо от 17 000 човека. 2007 година носи спад на интереса до 12 000 посетители, 
въпреки включването на още два града във Форума – Стара Загора и Благоевград, които обаче са с много 
ниска посещаемост от едва 150 човека в Стара Загора и само 800 посетитела в Благоевград. 2008 година 
отново е белязана от разширяване и Свищов се включва в събитието, което довежда до посещаемост от 
над 18 000 души. Стара Загора отново има слабо участие с едва 9 фирми и само 200 посетители. През 
2011 г. Поради ниската посещаемост и липсата на интерес Форумът не е организиран в Стара Загора и 
Благоевград, но пък за първи път е организиран в Бургас, където събира 900 човека. Или общо над 
14 000 души за всички градове. През настоящата 2011 година отново се организира Форумат Дни на 
кариерата, като мероприятието бе представено в същите градове като миналата година и събра над 
16 000 посетители. 

При проследяване на развитието на форума, се забелязва прогресивно нарастване на фирмите 
участници до 2008 година, когато вероятно заради кризата, освобождаването на персонал и 
замразяването на назначенията, редица фирми отказват да участват. Така през 2009 г. и 2010 г. се 
наблюдава спад на фирмите, взели участие и постепенното повторно нарастване на участниците през 
2011 г. /Графика 1/: 
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Графика 1. 

Успоредно с това подобно тенденция се наблюдава при нарастване на броя на посещенията т.е. с 
нарастване на броя на фирмите участници, нараства и броят на посетителите /Графика 2/. Интересен 
резултат се получава през 2009 г., когато фирмите участници намаляват почти на половина и в същото 
време нараства посещаемостта на събитието. Това разминаване е в резултат на кризата и от една страна 
невъзможността на много фирми да предложат стажантски програми и работни места и от друга страна 
нарастналия брой на беработни лица, които активно търсят работа и използват всички налични 
възможности. Възможно е също така високата посещаемост да се дължи на неосъзнаването на много 
лица, че икономиката наистина е в криза и техните очаквания са продължаване на икономическия 
растеж и респективно за увеличаване на предлагането на работни места. През 2010 г. такива заблуди са 
вече преодолени. По-малко посетители търсят възможности за стаж и по-малко фирми предлагат такива. 
През настоящата година постепенно започват да се увеличават както броя на фирмите участници, така и 
броя на посетителите. 
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Графика 2. 

В обобщение броя на посещенията и броя на фирмите участници варират. Тази вариация е 
обусловена от икономическите условия в страната. В предходни години постепенното нарастване би 
могло да се обясни с постепенно разширяване на обхвата на Форума и респективно с увеличаване на 
броя на лицата, имащи информация за събитието. Това от своя страна довежда да увеличаване на 
интереса на търсещите и предлагащите стаж и работа. /Графика 3/: 
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Графика 3. 

В същото време постепенно навлезе по-масово стажът като начин за обучаване на новозавършили 
или завършващи студенти, за използване на техния потенциал и в същото време за придобиване на 
практически опит от страна на студентите. Част от университетите също така въведоха задължителен 
стаж, който трябва да е проведен от всеки студент, за да има право да завърши бакалавърската или 
магистърската си степен като например Стопанската Академия “Ценов”, където всеки студент трябва да 
има минимум 45 дни стаж и да предоста документ, че е проведен стажат, за да има право студентът да се 
яви на държавен изпит. Така студентите дори и да не желаят са принудени да придобият малко 
практически опит. През тази година по статистика на Джобтайгър над 92 фирми предлагат стаж. 
Стажантските програми са с различна продължителност, заплатени или не и всяка организация наема 
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различен брой стажанти. Към момента няма единна статистика на това колко стажанти са назначени 
през предходните години и колко се планира да се назначат през настоящата от всички работодатели. 
Част от големите компании публикуват на сайтовете си информация за броя стажанти, които планират 
да назначат, например Виваком посочва, че през 2011 г. ще назначи на стаж 77 човека или се посочва 
броя на назначениет през предходната година стажанти като например в УниКредит Булбанк през 2010 
г. са назначени на стаж 356 лица, в ЧЕЗ Груп – 16 и др. Проблем при провеждането на стажа е 
недобросъвестното отношение на работодателите към стажантите. На стажантите се дава най-
неприятната, скучна, рутинна работа, която никой не желае да свърши. Нерядко на тях им се отказва 
възможност да научат нещо, защото никой не желае да отдели време да им покаже. В същото време 
поради това, че масово стажовете се провеждат през летния сезон, много работодатели използват 
стажантите като нископлатена допълнителна работна ръка, която да поеме свръхнатоварнатето на 
останалите служители в резултат на отпуските. 

Увеличаването на младите хора, започнали стаж в различни организации се дължи на няколко 
фактора. До март 2010 г. в продължение на близо две години нивото на безработицата постоянно 
растеше, което се отразяваше най-вече върху навлизащите в трудовата дейност и тези, които са вече на 
изхода й. През март месец започва постепенно намаляване на безработните, както заради относително 
стабилизиране на икономическата ситуация в България, така и заради мерките, които предприема 
Държавата чрез реализиране на различни програми за стимулиране на заетостта. Въпреки това, нивата 
на безработицата за цялата 2010 година остават по-високи от тези през 2009 г. и 2008 г. 
Средногодишното ниво на безработица за 2010 г. е 9,47%, което е с близо два пункта по-високо от 2009 
и повече от три пункта по-високо от 2008 г. През 2011 г. тенденцията по спад на безработицата се 
запазва. За дългосрочна безработица при младите хора трудно може да се говори. Проблемът е, че току-
що завършилите специалист не могат да започнат да работят по специалността си поради постоянното 
изискване на работодателите за наличие на опит. Именно организирането и провеждането на стажове 
цели преодоляването на това противоречие. Държавата също предприема мерки в тази насока и 
Агенцията по заетостта чрез Бюрата по труда организира и провежда програмата “Старт в кариерата”. 
Отчитайки високото равнище на безработица сред младите хора като един от основните проблеми на 
пазара на труда в България, през 2004 г. стартира тази програма. Водещата цел на програмата е “да 
бъдат осигурени възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи, завършили 
средно или висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и заетост” (цит. по 
официалния сайт на Агенцията по заетостта). Обект на програмата са лица на възраст до 29 години, 
които са регистрани в Бюрата по труда и нямат опит по специалността си. Те трябва също така да са 
завърши висшето си образование в настоящата или предходната година. При старта си в програмата 
могат да участват общо 178 лица и тази квота започва значително да нараства с всяка година като за 
2005 г. вече е 985 лица, а за 2007 година – 2189 лица. С настъпването на икономическата криза се 
намали и броят на лицата, които могат да бъдат назначавани всяка година като за 2011 г. квотата е 1303 
човека в различните звена на държавната администрация. 

Друга функция на държавата е да играе ролята на посредник между работодателите и търсещите 
работа, но за съжаление тя изпълнява по-скоро административна функция по броене на безработните и 
отпускане на финансова помощ на част от безработните. Постепенно тази ниша се запълни чрез появата 
на агенции за подбор на персонал. Те улесняват контакта между търсещите работа и наемащите на 
работа. Един безработен може да отиде в агенция за подбор на персонал и да кандидатства по няколко 
позиции, както и чрез регистрацията си да заяви интерес към определена сфера, за да бъде потърсен от 
представители на агенцията. Внезапно се появиха десетки агенции за подбор, които предлагаха 
множество примамливи оферти за работа и регистрираха кандидатите срещу заплащане. Така се оказа, 
че има агенции за подбор, които се издържаха не от посредническа дейност, а от регистриране на 
безработни или търсещи работа. Затова на 27 юни 2006 г. в изменение, публикувано в бр. 52 на 
Държавен вестник [2], Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по 
наемане на работа е променена и е наложена забрана на Агенциите за подбор на персонал да взимат 
пари за услугата си тъй като услугата е определена като нещо, предоставяно на търсещите работа 
безплатно. За съжаление част от агенциите заобикалят това като изискват пари не за регистрация, а 
например за направата на задължителна портретна снимка или помощ при изготвянето на някакви 
документи. 2007 г. и началото на 2008 г. бяха пикът на агенциите за подбор, тъй като имаше по-голямо 
предлагане спрямо търсенето на работа. След настъпването на световната икономическа криза, много 
фирми драстично ограничиха назначаването на персонал и предприеха мерки по-скоро по 
освобождаване. Фирмите приеха мерки за ограничаването на разходите си и едно от първите неща, 
които отпаднаха, бяха средствата за подпомагане на процеса по наемане на нови служители. Това доведе 
до фалит или силно ограничаване на агенциите за подбор на персонал. За разлика от агенциите за 
подбор на персонал, където услугата е платена за работодателите, в бюрата по труда една фирма може 
безплатно да публикува обява и да потърси необходимия ѝ работник. Служителите от бюрата по труда 
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започнаха да имат по-активна роля и самите те да търсят работодатели. Независимо от всичко обаче 
нито агенциите за подбор на персонал, нито бюрата по труда предлагат истинска професионална 
консултация на нуждаещите се. Те събират документите, оценяват кандидатите, но нищо повече. Така 
постепенно навлезе в България и идеята за наличието на кариерен център в рамките на университета. 
Първият кариерен център е създаден в Американския университет през 1994 г. Подобно на 
международната практика, кариерният център подхотвя книга с автобиограии на завършилите и я 
предоставя на над 100 международни организации. Кариерният център също така поддържа актуална 
информация за реализиралите се абсолвенти. 

 През 2005 година в отговор на бизнес нуждите в 21 университета в България се създават 
университетски кариерни центрове. Първоначално при стартирането на учебната година отварят 11 
кариерни центрове като например Нов български университет, Стопанската академия в Свищов, 
Аграрният университет в Пловдив, Русенският университет, СУ "Св. Климент Охридски", техническите 
университети в Габрово и Варна и други. До края на 2005 година в последствие още 10 университета 
отварят кариерни центрове, сред които са Университета за национално и световно стопанство, 
Шуменския университет. 

В момента в специализиран сайт за университетстките кариерни центрове е публикувана 
информация за почти всички актуални кариерни центрове. В България има 36 кариерни центрове в 36 от 
Университетите. Според посочената статистика е видно, че част от кариерните центрове са по-активни, 
за разлика от други. Например Икономическия университет Варна няма членове за разлика от 
Университета за национално и световно стопанство София, което има близо 10 000 члена. Не може да се 
претендира, че списъкът е пълен, тъй като липсва Кариерния център на Нов Български университет, но 
все пак тези данни показват някаква тенденция, а именно постепенното разрастване на тази услуга. 
Кариерните центрове предлагат на студентите възможност да се научат как да си подготвят правилно 
документите, но също така и възможност да се ориентират какво им е интересно. За съжаление не се 
води статистика с броя на студенти, които са получили кариерни консултации най-вече, защото голяма 
част от случаите протичат по-скоро в неформалото общуване между работещите в кариерния център и 
студентите. Администрацията на университетите подхожда с недостатъчна сериозност към функциите 
на кариерните центрове, вероятно защото все още не е въведна реализацията на завършилите като 
критерий за оценка на самия университет. Към момента се правят спорадични изследвания на броя на 
реализираните студенти според специалността или университета, но тези изследвания обикновена се 
правят за целите на даден журналистически материал или PR кампания на даден университет, което 
предполага, че не отразяват цялата картина или поне не бихме могли да им се доверим в достатъчна 
степен. 

Равносметката от всичко това, е че държавата и посредническите организации не помагат 
ефективно на индивида да се избере професия. Мерките, които се предприемат са формални и тъй като 
не носят краткосрочен резултат или печалба, не представляват интерес. В същото време държавата в 
лицето на Министерството на труда и социалната политика, Агенцията по заетостта и Бюрата по труда в 
цялата страна би следвало да имат по-дългосрочни цели предвид функцията им да помагат на 
обществото. Вместо това те си поставят предимно краткосрочни цели като например за една година да 
намалят регистрираните безработни с определен процент. Единствените, които подобряват процеса са 
част от големите организации, които предлагат стаж на успешните студенти. Все пак стажовете не се 
реализират във всички сфери на дейност. Но така или иначе това остава единствения шанс на 
завършващите да се ориентират и да стартират професионалния си път. 
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ВЛИЯНИЕ НА МОТИВАЦИОННИЯТ ПРОФИЛ 

ВЪРХУ БЪРНАУТА ПРИ УЧИТЕЛИ 
 

ИВАНКА ТОШЕВА 
гл. ас., Национална спортна академия „В. Левски” – София 

 
Резюме: Настоящото изследване разглежда влиянието на мотивационния профил, като личностна 
характеристика, детерминираща развитието на бърнаут при учителите. Като конструкт, 
мотивационният профил е изведен въз основа на метатеорията за източниците на мотивацията на Leonard, 
Beauvais & Scholl, 1995, 1997, 1999. Използвани са следните методики: Тест за изследване на основните 
източници на мотивация – MSI (Barbuto & Scholl, 1998) и въпросник за изследване на бърнаут – MBI (Maslach 
& Jackson, 1981, 1986). Обект на изследване са 159 учители от столицата София и страната. Резултатите 
показват значимо влияние върху бърнаута при три от основните мотивационни профили с преобладаваща 
изява на: инструментална, външна мотвация; вътрешна Аз-концепция и интернализация на целите. 

 
Abstract: The present study examines the impact of the motivation profile as a personal characteristic determining the 
development of burnout with teachers. As a construct, the motivation profile has been formulated on the base of the 
meta-theory for the motivation sources of Leonard, Beauvais & Scholl, 1995, 1997, 1999. The following methods have 
been used: Motivation Sources Inventory test – MSI (Barbuto & Scholl, 1998) and Maslach Burnout Inventory 
questionnaire – MBI (Maslach & Jackson, 1981, 1986). The subject of the survey is 159 teachers from the capital city 
Sofia and the country. The resuits show a sinificant impact on burnout with three of the major motivation profiles with 
prevalence of: instrumental (external) motivation; internal Self-concept and internalization of the objectives. 

 
Значимо място в изследванията посветени на учителската професия заемат проблемите на стреса в 

трудовата среда и появата на бърнаут – синдромът на професионалното „изпепеляване”. Редица 
проучвания установяват, че около 1/3 от учителите определят работата си като изключително напрегната 
[12 и др.] свързана с високи нива на стрес [6,4,15] и на бърнаут [7,21,8]. 

Бърнаутът е негативно психическо състояние, което се поражда в отговор на въздействието на 
хронични стресори от трудовата среда. Този отговор има три ключови измерения: 1) емоционално 
изтощение (emotional exhaustion), което намира израз в чувство за непрекъснато претоварване, 
напрежение и изчерпани емоционални ресурси; 2) деперсонализация (depersonalization) – прояви на 
дистанцираност, отчуждение, дори на цинично отношение накъм хората в работната среда; 3) спад в 
личните постижения (personal accomplishment) – чувство за намалена работоспособност, липса на успех 
и компетентност и развитие на негативна самооценка [24,25]. Емоционалното изтощение, обикновено се 
приема за централно качество на бърнаута и е една от най-очевидните му прояви [26], а 
деперсонализацията и спада в личните постижения са по-пряко свързани с трудовото благосъстояние. 

Традиционно, личностните характеристики се възприемат като модератори на стресовото 
въздействие, които определят профила на бърнаута, както по отношение на интензивност, така и на 
структура [28, 27]. Бърнаутът трябва да бъде разбиран и обясняван, като резултат от взаимодействието 
между екологични променливи и личностни черти (характеристики на индивидуалността), които могат 
да облекчат или възпрепятстват проявлението му [35]. „Предизвикват ли определени ситуации, събития 
или условия на работното място проблематично напрежение и бърнаут, това зависи от начина, по който 
те са изпитани от учителите. С други думи, детерминантите на стрес и евентуален бърнаут се 
опосредяват от възприятията на учителите” [17, p.180]. Каплан акцентира върху проекцията на 
личностната индивидуалност върху гледната точка за събитието, като по този начин се възпрепятства 
или облекчава процеса на адаптация, оказва се влияние върху психическите и физическите ефекти, 
включително и върху здравето [16]. 

Изследвано е влиянието на различни личностни характеристики върху проявленията на стрес и 
бърнаут. Голяма част от проучванията са посветени на разкриване зависимостите между „големите пет” 
личностни фактори, и професионалното изпепеляване. Установява се, че невротизмът най-силно 
корелира с бърнаута [9, 34, 26] .При обширно изследване на учители в Испания, откриват, че тези, които 
имат високи показатели за невротизъм и интроверсия, са с най-изявен бърнаут [11]. Проучванията върху 
локализацията на контрола и бърнаут, показват с по-малка или по-голяма степен на изявеност, че 
екстерналите са предразположени по-силно към развитие на бърнаут [31; 29]. Няколко изследователи 
достигат до резултати, според които високите показатели за професионална Аз-ефективност са свързани 
с по-ниско ниво на бърнаут и по-бавното му развитие като процес [14; 13], както и високите показатели 
за неувереност в себе си са свързани с висок бърнаут [9]. 

Един от психологическите механизми, който се смята, че изпълнява важна роля по отношение на 
бърнаута е мотивацията [30, 33]. Обяснението за това е, че „в мотивационния процес се оглежда като в 



 

522 

огледало цялата човешка личност. По-скоро това е самата личност, погледната през призмата на нейната 
активност.” [2, с. 20]. 

В контекста на проблема за професионалното изпепеляване, трудовата мотивация е анализирана в 
различни аспекти. Авторите, които я разглеждат като зависима променлива, утвърждава идеята, че 
появата и развитието на бърнаут, водят до намаляване на мотивацията [5, 10]. 

Пайнс смята, че интензивността на мотивацията и желанието на индивида да извършва точно 
определена професионална дейност са свързани с развитието на бърнаут. Според автора, само високо 
мотивирани и привързани към работата си индивиди попадат в рисковата група, [30, p. 41]. Тези, които 
не са мотивирани да изпълняват определен вид труд могат да чувстват напрежение, отчуждение, 
депресия или умора, но не и бърнаут. Други автори посочват, че високо мотивираните достигат нива на 
бърнаут като тези при работохолиците, при това със силно завишени стойности на компонента 
емоционално изтощение [32]. 

Блез и неговите сътрудници обръщат внимание на това, че по-голямо значение има не 
„количеството”, а „качеството” на мотивацията [4]. Те създават своя мотивационен модел на бърнаут (Le 
modele motvationnel de l`epuisment professionnel – MMEP), като се основават на мотивационната теория 
на Диси и Раян (Cognitive – Evaluation Theory – Deci & Ryan, 1980; 2000). В експериментални 
проучвания потвърждават хипотезата си, като установяват, че учителите с вътрешна мотивация имат по-
низки нива на емоционално изтощение и по-висока удовлетвореност от труда и живота [21]. 

Лок и Латам, разглеждат развитието на трудовата мотивация като процес, зависим от личните 
цели [23]. Според тях трудовата изява е по-висока, когато пред работещите има ясни, трудни, но 
постижими цели, в чието определяне те участвуват и когато има изградена обратна връзка за 
постигането на целите. Изхождайки от тази мотивационна концепция, Салмела – Аро и Нурми 
провеждат изследване на 286 работници от обществения сектор на образованието във Финландия, с цел 
да установят съществуват ли различия между отделните групи според целевата им ориентация по 
показателите за бърнаут, здраве и трудово благополучие. Резултатите показват, че групите, при които 
личните цели са ориентирани към работата и към Аз-а, имат статистически значими по-високи нива на 
бърнаут, от тези, които имат целева ориентация към хоби и към здраве. „Хоби – групата” показва най-
висока степен на удовлетвореност от живота и на работоспособност, а ориентираните към работата – 
най-низка работоспособност и най-сериозни здравословни проблеми [32]. 

Анализът на изследванията посветени на връзката между мотивационните характеристики на 
личността и развитието на професионалното изпепеляване, показва, че това е подход, при който се 
очертава ролята на личностна детермината, пряко свързана с трудовото поведение. От друга страна, 
разнообразието на мотивационни теории, от които изхождат отделните автори, води до формулиране на 
изводи, валидни само за отделни аспекти на мотивационния процес. Между отделните теории, трудно 
биха могли да се открият обединителни теми, а част от тях не са подкрепени от качествени изследвания 
[22]. Вън от тях остава широк кръг от проблеми, търсещи допълнително обяснение на човешката 
активност в сферата на самооценката и Аз-образа. Прилагането на интегриран модел за мотивационните 
характеристики на личността, дава възможност за очертаване на много по-пълна и точна картина на 
изследвания феномен. 

В стремежа си към интегриране на схващанията по проблемите на мотивацията във водещите 
теориите и изграждане на обща структура, базирана на Аз-концепцията за личността, Н. Леонард, Л. 
Бовайс и Р. Шол, създават метатеория за източниците на мотивация [18, 19, 20]. 

Аз-концепцията е устойчиво, обобщено познание за самия себе си, което съдържа три основни 
измерения – черти, компетентности и ценности. Чертите са устойчиви тенденции на реагиране и изява, 
които постоянно характеризират поведението. Като личностни характеристики (диспозиции) те 
определят спецификата на поведението в различни ситуации и в различно време без особени външни 
причини. 

Компетентностите отразяват самопознанието за навици, способности, умения, таланти и знания, 
които личността притежава. Ценностите отразяват концепции, вярвания и убеждения, които определят 
отношението на личността към заобикалящата среда и към глобалните проблеми на човечеството и 
света. 

Аз-концепцията се развива чрез социалните взаимодействия. Нейната структура съдържа три 
компонента: Аз-реално, Аз-идеално и Аз-социално. Всеки от тях изпълнява важна роля в активирането, 
насочването и поддържането на организационното поведение. „Аз-реално” съдържа комплекс от 
възприятия за фактическите собствени черти, компетентности и ценности. Тези възприятия могат да се 
характеризират в две отделни измерения – насоченост и сила. Насочеността определя, кое от 
измеренията в структурата на аз-концепцията е най-силно изразено – черти, компетентности или 
ценности, а силата отразява степента на увереност в притежаването и изразеността на признака. „Аз-
идеално” отразява идеала, към който се стреми личността. То съдържа набора от черти, компетентности 
и ценности, които личността би желала да притежава или би искала другите да смятат, че притежава. Аз 
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– идеално определено отразява персоналните стандарти и идеализирания образ, към който личността се 
стреми. „Аз-социално” отразява процеса на социална идентификация на личността. То е свързано със 
сегментирането на социалната среда и самоопределението в нея. 

Подходът, приложен от Леонард, Бовайс и Шол, дава модел за обяснение, както на 
последователността, така и на изменчивостта на индивидуалното поведение в различни работни 
ситуации. Източниците на активност не са свързани само с една област – външни причини, самоизява 
или интернализация на целите. 

Метатеорията за мотивацията, дефинира пет основни източници за детерминиране на 
поведението: 

1. Свойствена, присъща на дейността мотивация. Свойственият процес на мотивиране се 
характеризира с удоволствие от задачата и извършваната работа. Работата трябва да бъде интересна, 
забавна. Личността е склонна към изоставяне на задачи, които не предизвикват интереса й. Проявява 
относително безразличие към обратната социална връзка. При възможност за избор се предпочита по-
приятната алтернатива. Поведението се поддържа, докато задачата е приятна и се разпада, когато тя 
загуби привлекателността си дори и да не е достигната целта. Когато не се изпитва удоволствие от 
работата, задачите се подценяват, омаловажават и изпълнението им се протака във времето. 

2. Инструментална, външна мотивация е свързана със заинтересованост към материалните 
стимули. Мотивират парите, наградите, премиите. Очаква се компенсация за всяка допълнително 
извършвана работа. Предпочитат се задачи с голям потенциал за външни награди. Поведението се 
поддържа докато съществува вероятност за постигане на очакваната награда. 

3. Външна Аз-концепция отразява безпокойство за мнението на другите и е с насока към 
съхраняване и увеличаване на репутацията. Проявява се стремеж към търсене на обратна връзка, на 
похвала и признание за извършената работа. Също така се характеризира със стремеж към членство в 
успешен екип, с борба за успех в групата, чрез което се утвърждава публичното самовъзприятие. 

4. Вътрешна Аз-концепция е свързана със стремеж към самоутвърждаване и проява на личните 
възможности, качества и стандарти. Съществува тенденция към самоуправление и незаинтересованост 
от обратната връзка. Водещо значение има съобразяването с личните стандарти и стремежът към 
майсторство. Характерно е насочването към най-трудните задачи, стремеж към развитие на уменията и 
навиците. Не се изпитва необходимост от постоянни напътствия и контрол. 

5. Интернализация на целите. За този тип мотивация е характерна потребността от изясняване 
на причините и смисълът на извършваната работа и вяра в тях. Основни нейни белези са: отдаденост на 
групата; приоритет на груповите цели; стремеж към изясняване целта на всяка задача; устойчиви 
принципи и ценности; упоритост и всеотдайност при наличие на убеденост в смисъла на извършваната 
дейност; насоченост към обществената значимост на дейността. 

Основните постулати на метатеорията за източниците на мотивацията утвърждават, че 
индивидите могат да се характеризират с мотивационен профил, който отразява относителната тежест 
на всеки от петте основни източници. За всеки индивид има доминиращ източник, който действува като 
център, насочващ решенията и избора на поведение. Когато два или повече мотиви се намират в 
пределите индивидуален конфликт, преобладаващо ще бъде значението на доминиращия източник. 
Индивидите могат да имат различни мотивационни профили в различни ситуации или социални 
тъждества. 

Влиянието на Аз-концепцията върху организационното поведение може да се оцени, както по 
отношение на преднамерените процеси, така и по отношение на реактивните действия. При установена 
идентичност, със съответен набор от черти, компетентности и ценности, личността прави избори на 
поведенчески алтернативи, избор на цели и задачи, на усилия, така че обратната социална връзка да е 
съвместима с Аз-концепцията, със самовъзприятието. Когато индивидът реагира на въздействието на 
средата, което е в противоречие с Аз-концепцията, то той се насочва към множество адаптивни 
стратегии, които да доведат до промяна на обратната връзка. 

Приложението на метатеорията за източниците на мотивацията към изследване проявите на 
бърнаут при учители дава следните възможности: 1. Да се определи степента на изразеност на определен 
мотивационен профил в учителската професия, като проява на съзнателен избор на трудова дейност в 
рамките на определена професия (социално тъждество); 2. Доколкото бърнаутът отразява нарушено 
равновесие между личност и трудова среда, може да се прецени при кой от мотивационните профили, 
тази диспропорция е най-силно изразена и е с най-голям потенциал за развитие като тенденция; 3. Да се 
установи съществува ли зависимост между мотивационния профил и компонентите на бърнаута. В този 
смисъл може да се извърши диференциална предсказуемост за развитието на всеки един от тях, на 
базата на мотивационния профил. 

 
Целта на настоящото изследване е да се установят особеностите на влияние от страна на 

мотивационните профили като личностни характеристики, върху бърнаута при учители. 
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Задачите са следните: 1. Да се установи разпределението на изследваните лица в зависимост от 
техния мотивационен профил; 2. Да се установи интензивността и насочеността на влияние при всеки от 
мотивационните профили върху компонентите и цялостният бърнаут. 

Обект на изследване са 159 учители от столицата и страната, от които 111 са жени и 48 са мъже. 
 
Методите за събиране на емпирична информация са: 1. Въпросник за изследване на бърнаут – 

MBI (Maslach & Jackson, 1981,1986) – съкратена версия. Тестът съдържа три субскали – емоционално 
изтощение, деперсонализация и лични постижения. Отговорите на изследваните лица се отразяват в 5-
степенна скала – тип Ликерт. 2. Тест за източниците на мотивация – MSI (Barbuto & Scholl, 1998). Тестът 
е адаптиран за български условия от Георгиев, Тошева (2003). Тестът съдържа 5 субскали за всеки от 
основните мотивационни източници и 7-степенна скала за отговори, Ликертов тип. 

Приложените статистически методи са корелационен и регресионен анализ. 
Изходна точка на анализа относно особеностите в активацията на трудовото поведение при 

учителите е установяване на разпределението на изследваните лица според техния мотивационен 
профил. Основните типове профили, носят названието на доминиращия източник и са следните: 

- А – свойствена, присъща на дейността мотивация; 
- В – инструментална, външна мотивация; 
- С – външна Аз-концепция; 
- D – вътрешна Аз-концепция; 
- Е – интернализация на целите. 
Получените резултати разкриват изключителна неравномерност в представителството на 

отделните мотивационни профили (Фиг. 1). При преобладаващата част от учителите (59%), мотивацията 
се определя от източника вътрешна Аз-концепция (Тип D). Високият процент на лицата, притежаващи 
мотивационен профил тип D, показва, че педагогическата дейност е привлекателна като възможност за 
трудова изява на лица, при които се извършва естествена саморегулация на поведението, чрез 
максимална изява на притежаваните за даден момент умения, способности и компетентност (фиг.1). 
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Фиг. 1. Разпределение на изследваните лица според мотивационния им профил 

На следващо място, според броя на лицата, за които е характерен, е мотивационен профил тип А с 
преобладаваща свойствена, присъща на дейността мотивация. Централна характеристика на свойствения 
мотивационен процес е наличието на жив интерес към извършваната дейност и изпитване на 
удоволствие от нейното изпълнение. Загубата на интерес води до спад в активността. 

С 12% е представен мотивационен профил тип Е (интернализация на целите), за който е 
характерно активиране на поведението при съответствие между смисъла и социалната значимост на 
извършваната дейност със собствената ценностна система и принципи на поведение. 

Най-слабо представени, с почти еднакъв брой на лицата са мотивационните профили, при които 
поведението се мотивира от външни стимули – материални награди (Тип В – 6%) и от похвали, 
признание и членство в успешен екип (Тип С – 5%). 

Не се разкриха различия между жените и мъжете нито по отношение на ранжирането на отделните 
типове профили според броя на лицата, нито в съотношението между тях. 

Основна насока в анализа на данните, в съответствие с целта на изследването е търсенето на 
зависимости между отделните мотивационни източници и бърнаута. 

Резултатите от корелационния анализ, показват наличие на зависимост между три от 
мотивационните източници – инструментална, външна мотивация (В), вътрешна Аз-концепция (D) и 
интернализация на целите (Е) от една страна и от друга – отделни компоненти и цялостния бърнаут 
(табл. 1). 
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Таблица 1. Корелационни зависимости между мотивационни източници 
и бърнаут-показатели 

Мотивационен източник r p Бърнаут-показатели 

B – Инструментална, външна мотивация

0,36 0,01 Деперсонализация 

0,17 0,05 Лични постижения 

0,28 0,01 Бърнаут-индекс 

D – Вътрешна Аз-концепция 
- 0,51 0,01 Лични постижения 

- 0,39 0,01 Бърнаут-индекс 

E – Интернализация на целите 

- 0,23 0,01 Емоционално изтощение 

- 0,16 0,05 Деперсонализация 

- 0,37 0,01 Лични постижения 

- 0,39 0,01 Бърнаут-индекс 

Единственият мотивационен източник, по отношение на който се установи положителна 
корелация с бърнаут-показатели е инструменталната, външна мотивация. Получените стойности 
показват умерена зависимост между, деперсонализацията и цялостния бърнаут, както и слаба 
зависимост между същия мотивационен източник и компонента лични постижения. Резултатът показва, 
че при учители с доминираща инструментална мотивация, може да се очаква проява на бърнаут с 
изявена деперсонализация, която от своя страна предизвиква спад в нивото на лични постижения. 

В настоящото изследване групата на учителите, при които инструменталната мотивация определя 
профила им е малка – 6%. При тези учители трудовото поведение се активира основно от очакваното 
парично възнаграждение и материални стимули. Педагогическата професия не предлага големи 
възможности на практикуващите я, както за базисно, така и за допълнително материално стимулиране. 
Тази особеност обяснява и сравнително малкият брой лица, притежаващи посочената мотивационна 
нагласа, да я изберат и да останат в нея. От своя страна, развитието на бърнаут при тях, би се проявило с 
дистанциране и отчуждение от реалните проблеми на учениците, на педагогическия колектив и всички 
други лица, с които влизат в професионални взаимодействия. Адаптирането към професията и трайното 
обвързване с нея е сериозен проблем за учителите с преобладаваща инструментална, външна мотивация. 

Вторият мотивационен източник, по отношение на който се установи корелационна зависимост с 
бърнаута, е вътрешната Аз-концепция. В този случай зависимостта е отрицателна, като тя се проявява 
само при компонента лични постижения. 

При над половината изследвани учители, източникът вътрешна Аз-концепция определя 
мотивационния им профил. Ако тези учители намират достатъчно добри възможности, според 
собствените им виждания, за изява в труда на притежаваните от тях качества и способности, ако 
условията позволяват допълнително да бъдат развивани, те ще изпитват задоволство от начина на своето 
представяне и ще съхранят положителната си самооценка. От своя страна това са фактори, които ще 
възпрепятстват развитието на професионалното изпепеляване при тях. 

Разкритата отрицателна корелация между мотивационния източник тип Е – интернализация на 
целите и всички бърнаут-показатели, определя тази зависимост като най-широкоспектърна. За лицата, 
при които поведението се активира и насочва от вяра в смисъла на извършваната работа, от 
възможността да изразят чрез труда си своите убеждения и възгледи, е характерна многопосочна защита 
по отношение развитието на бърнаута. Най-силно тя се проявява по отношение на спада в нивото на 
лични постижения, следван от развитието на емоционално изтощение и деперсонализация. 

При останалите два мотивационни източници, свойствена, присъща на дейността мотивация (А) и 
външна Аз-концепция (С), не се установиха значими корелационни зависимости с бърнаута. Една 
хипотетична положителна корелация, би отразявала ситуации, при които с нарастване на интереса, 
забавлението и удоволствието от извършваната дейност (тип А) и получаването на похвали, признание и 
укрепване на репутацията (тип С), би нараствало и емоционалното изчерпване, пустотата и 
отчуждението от трудовата среда. Във взаимното изключване на двата типа преживяване се съдържа 
логическото обяснение за липсата на подобна корелационна зависимост. 

Установените от корелационния анализ зависимости между мотивационните източници и 
показателите на бърнаут се потвърдиха и при регресионния анализ. 

Първата насока на анализа е свързана с проследяване на взаимодействията между отделните 
мотивационни източници от една страна и компонентите на бърнаута, разгледани като зависими 
променливи, от друга. В това отношение се разкриха следните резултати: 
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- Върху емоционалното изтощение се установи влияние от страна само на един мотивационен 
източник – интернализация на целите (Е), което е с отрицателна стойност – β = -0,225; р = 0,01. Според 
водещите теоретични модели за структурата на бърнаута, емоционалното изтощение е начален етап в 
развитието на процеса. В този аспект, учителите, които се мотивират от убедеността си в социалната 
значимост на техния труд и които откриват личностен смисъл в извършваната професионална дейност, 
притежават по-голяма устойчивост по отношение зараждането и началния етап на развитие на бърнаут. 
Сравнително ниските стойности на установената зависимост, показват, че възможностите на тази 
протекция не трябва да се надценяват; 

- Влияние на мотивационните източници върху компонента деперсонализация се откри само при 
инструменталната, външна мотивация (В), като стойността е с положителен знак: β = 0,380; р = 0,01. С 
нарастване интензивността на инструменталната мотивация се стимулира развитието на 
деперсонализацията. Като компонент, деперсонализацията има двупосочно влияние. От една страна тя 
редуцира емоционалното изтощение, а от друга – стимулира спада в нивото на лични постижения; 

- Промените в компонента лични постижения, могат да бъдат следствие от въздействието на два 
от мотивационните източници. Вътрешната Аз-концепция, предизвиква задържане в спада на лични 
постижения, докато инструменталната, външна мотивация, оказва противоположно по насоченост 
въздействие. Влиянието на посочените мотивационни източници върху личните постижения е разкрито 
чрез два модела. Като независима променлива източникът вътрешна Аз-концепция обуславя промяна в 
компонента лични постижения, чиято стойност е β= -0,503; р=0,01. При модела представящ съвместното 
влияние на двата източника, вътрешна Аз-концепция и инструментална мотивация, установените 
стойности са съответно, β = – 0,500; р=0,01 и β=0,166; р=0,05. 

Резултатите от диференцирания анализ, извършен на компонентно ниво се проектират и във 
влиянията върху цялостния бърнаут. Мотивационните въздействия върху цялостния бърнаут (бърнаут-
индекс – зависима променлива) са представени чрез три последователни модела (табл. 2). 

Във водещия модел е представен мотивационният източник интернализация на целите (Е), по 
отношение на който се установи наличие на корелационни зависимости и с всички компонента. 

Следващите два модела отразяват съвместното влияние на повече от един мотивационен 
източник. При тях се проявяват две особености. Първо, когато мотивационните източници имат 
противоположна насоченост на въздействие върху бърнаута, те взаимно неутрализират част от силата 
си. Второ, комплексното въздействие на повече от един източник се отразява върху изходното ниво на 
настъпващите промени. 

Таблица 2. Модели за детерминиращо влияние 
на мотивационните източници върху бърнаута 

Модел В St. Error β P 

1. (Constant) 
Тип Е 

3.337 
- ,023 

,195 
,005 

 
- ,349 

,000 
,000 

2. (Constant) 
Тип Е 
Тип В 

2.847 
- ,020 
 ,012 

,250 
,005 
,004 

 
- ,304 
 ,225 

,000 
,000 
,003 

3. (Constant) 
Тип Е 
Тип В 
Тип D 

3.375 
- ,012 
 ,013 
- ,019 

,294 
,005 
,004 
,006 

 
- ,186 
 ,245 

- , 254 

,000 
,024 
,001 
,002 

Проведеното изследване дава възможност за формулиране на следните изводи: 
- Мотивационният профил е личностна характеристика, по отношение на която успешно може да 

се отчита ролята на трудовата мотивация, като предшестващо условие за появата и развитието на 
бърнаут при учителите; 

- Не всички мотивационни източници се изявяват като детерминанти на влияние върху бърнаута 
при учители; 

- Широкоспектърното въздействие на мотивационният източник интернализация на целите, 
определя водещото му значение за устойчивост и протекция на професионалното изпепеляване. 
Учителите, притежаващи мотивационен профил доминиран от този източник, не само отдават най-
доброто от себе си в процеса на труда, защото са убедени в неговата ценност и значимост, но 
притежават и своебразна защита от неблагоприятните въздействия на трудовата среда, което им 
позволява да съхранят професионалното си дълголетие. 
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Резюме: Индивидуалните особености на служителите действат като филтър за 
рецептивността на корпоративните практики. Това налага познаване на основните 
характеристики, които участват в това взаимодействие. Докладът е посветен на базисни 
характеристики на човека като смисловата ориентация, хедонистичната ориентация и 
ориентацията към включеност и тяхната роля в процеса на възприемане на политиките по 
управление на човешките ресурси. В проведеното емпирично изследване се анализират както 
особеностите на тези ориентации в организационен контекст, така и въздействието им при 
възприемането на основни показатели за организационната среда, като равнището на 
автономия, разнообразието на задачите, обратната информация от колеги и ръководители за 
качеството на работа. Специално внимание е отделено на последиците за организационните 
политики и тяхната оптимизация в светлината на получените резултати. 

 
Abstract: Personal characteristics play a special role in the corporate life. They filter the corporate practices 
and form the basis for their acceptance by the employees. This implies that the main elements of the 
interaction need to be carefully studied. The present article aims at exploring basic human characteristics 
like meaning orientation, hedonistic orientation and orientation to engagement and the way they form 
preferences to main job characteristics. The empirical study focuses on the link between these orientations 
in organizational context and the preferences for some basic job characteristics such as task autonomy, task 
variety, feedback from work, and work time flexibility. The results are discussed in light of their 
consequences for evaluation and improvement of the organizational policies. 

Въведение 

Изследването на индивидуалните особености е важна част от изучаването на личността и 
начините, по които тя функционира в различни условия. В настоящата разработка ще бъдат разгледани 
три основни ориентации на човека – ориентация към смисъл, към включеност и към извличане на 
удоволствие (хедонистична) – като вниманието ще бъде съсредоточено върху тяхното функциониране в 
контекста на организациите и особено върху връзките им с възприемането на някои базисни 
характеристики на работните задачи. 

 Трите ориентации са широко застъпени в психологическата литература. Те са изследвани във 
връзка с различни области от живота на човека по посока на това какво кара хората да преживяват 
положителни емоции. Определят се като личностни предиспозиции, всяка от които би могла да бъде 
притежавана от даден индивид в различна степен [10]. Смисловата ориентация се характеризира с 
тенденция човек да се ангажира в дейности, позволяващи му до крайна степен да развие своя потенциал 
и да използва натрупаните знания и усвоените умения, за да служи на по-велико добро, надхвърлящо 
собствените му стремежи и желания. В този контекст съществена е сензитивността към смисъла [1], 
изразяваща се в тенденция да се търси смисъла на актулните действия и те да бъдат разглеждани в 
перспективата на дългосрочни цели и стратегически насоки в дейността на човека. По този начин се 
удовлетворява стремежа към пълноценен и целенасочен живот, изпълнен с предизвикателства и 
възможности за израстване, което носи на индивида положителни емоции и го кара да се чувства 
щастлив. 

Концепцията за хедонистичната ориентация се свързва със стремежa на човека да увеличи 
удоволствията и да минимализира болката в своя живот [10]. Идеята води началото си още от 
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хедонистичната доктрина, формирана от Аристип (435 – 366 г. пр. н.е.) и доразвита от Епикур (342 – 270 
г. пр. н.е.), който разглежда хедонизма в термините на фундаменталното морално задължение на човека 
до доведе до максимум удоволствието в живота си. Според М. Селигман [14] хората, които се 
характеризират във висока степен с хедонистична ориентация, преживяват положителна емоционална 
стимулация по пътя на доставянето на телесни, сетивни удоволствия и в този смисъл са склонни да се 
ангажират в дейности, които могат да им ги осигурят. 

Третата ориентация – към включеност, се базира на идеите на М. Чиксенмихайли [3] за 
преживяването на емоционален подем: психичното състояние, което съпровожда извършването на 
дейности, с които човек е изключително силно ангажиран и в които е дълбоко включен. Според М. 
Селигман [14], когато човек се характеризира с високи показатели по тази личностна предиспозиция, 
той би бил склонен да търси дълбокото ангажиране и потапяне в дейностите, които изпълнява, тъй като 
това му носи положителни емоции. 

Трите ориентации са широко застъпени в литературата. Често те се разглеждат във връзка с 
удовлетвореността от живота и преживяването на положителни емоции. Редица автори са работили 
върху концептуализацията на ориентациите [10]; [13]; [14]; [16]. Проведени са различни изследвания в 
повече от 30 страни [4]; [9]; [10]; [11]; [12]. В изследването на Чан [4] се прави опит тези три ориентации 
да бъдат пренесени в организационен контекст. 

Редица автори търсят отговор на въпросите за ефективността на човека на работното място, 
неговата мотивация и удовлетвореност и начините, по които те да бъдат повишени. Сред тях 
изключително популярен е моделът на Р. Хекмън и Г. Олдъм [6]. Р. Хекмън [5] прави опит да определи 
обективните характеристики на работата, които създават условия за високи нива на вътрешна 
мотивация, удовлетвореност и позитивни преживявания у служителите. Той смята, че това, което би 
довело до гореописаните състояния, е преживяването на работата като смислена от страна на 
служителите, възприемането на лична отговорност за успехите и неуспехите в нея и редовното 
получаване на достоверна информация относно собствените резултати. За достигане до тези 
преживявания Р. Хекмън и Г. Олдъм [6] посочват пет централни характеристики на работата, които 
разглеждат като необходими условия: разнообразие на уменията, идентичност на задачата, значимост на 
задачата, автономия и обратна връзка от резултатите в работата. Когато работата бъде преструктурирана 
така, че да се повишават показателите ú по тези характеристики, може да се очаква завишаване на 
мотивацията, удовлетвореността, както и подобряване на изпълнението. Важен момент в тази теория е 
фактът, че тя не може да бъде успешно приложена към всеки човек. Според авторите решаващи в случая 
са индивидуалните различия като се посочват различни модератори, които опосредстват връзките между 
характеристиките на работата, мотивационните състояния и резултатите. 

В настоящата разработка фокусът е поставен именно върху трите базисни ориентации – към 
смисъл, към включеност и към търсене на удоволствие (хедонистична) – и върху връзката им с част от 
основните характеристики на работата – автономия, разнообразие на задачите и уменията, социални 
взаимоотношения на работното място, гъвкавост на работното време, обратна връзка от резултатите в 
работата. Установяването на евентуални зависимости между двете групи променливи би могла да се 
използва в корпоративни политики в областта на управлението на човешките ресурси, поради което 
изследователският интерес към тематиката е не само оправдан, но и необходим с оглед на това да се 
отговори на нуждите и приоритетите на съвременната организационна практика. 

Методология 

Инструменти 
За постигане на поставените цели са използвани няколко методики. 
Скалата, измерваща смисловата, хедонистичната ориентация и ориентацията към включеност е 

конструирана от К. Питърсън, Н. Парк и М. Селигман [10]. Включва 18 твърдения, разпределени в три 
субскали – по една за всяка от ориентациите. Трите изследвани конструкта са теоретично и емпирично 
разграничими, но не са взаимоизключващи се. Човек би могъл да се разположи на различна позиция в 
континуума на всяка една от трите базисни характеристики. Авторите определят индивидите, 
демонстриращи високи стойности и по трите ориентациите, като хора с т.нар. пълноценен живот. 
Според авторите тези личности са склонни да изразяват предпочитания към по-широк набор от 
дейности, което респективно води към допускането, че те биха могли да извличат емоционални 
позитиви в широк набор от ситуации. 

За използване на скалата в български условия са направени три независими превода от английски 
език, както и обратен превод на окончателния вариант. Окончателната форма на въпросника е обсъдена 
с широк кръг експерти. Използваната методика не е предварително адаптирана и стандартизирана за 
български условия, поради което изисква повишено внимание при интерпретацията на данните и 
обхвата на извежданите заключения. 
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За измерване на предпочитанията на хората към характеристиките на тяхната работа, се използват 
скали, част от въпросник, създаден специално за български условия. Той е разработен от Ирина 
Зиновиева и Мария Караиванова и се базира на модела на Р. Хекман и Г. Олдъм за характеристиките на 
работата, като за основа са взети твърдения от въпросника EDMK, разработен от Р. Ру, Л. А. Тен Хорн, 
И. Зиновиева и Е. Диенеш [15] и стандартизиран за български условия от Ирина Зиновиева. Особеното 
при въпросника на М. Караиванова и И. Зиновиева е, че той използва част от дефинираните от Хекмън и 
Олдъм характеристики, но освен това включва и скали за предпочитания към организационни стимули и 
резултати от работата. Така се получават 11 субскали, обединяващи 55 твърдения. Те са конструирани 
по начин, даващ възможност да се оценяват предпочитанията на респондентите, а не реалните 
параметри на тяхната работа. За целите на настоящата разработка се използват 5 от скалите на 
посочения въпросник – по една за всяка от следните пет характеристики на работата и работния 
контекст – автономия (8 твърдения), разнообразие на изпълняваните задачи и изискваните умения (4 
твърдения), обратна връзка на работното място (4 твърдения), гъвкавост на работното време (3 
твърдения), социални контакти на работното място (5 твърдения). 

Пилотно изследване 

Тъй като използваните в настоящото изследване методики не са стандартизирани, с цел проверка 
на тяхната надеждност бе проведено пилотно изследване. В него взеха участие 60 ИЛ на възраст от 20 до 
75 години. От тях 42.4 % (N = 25) са мъже, а останалите 57. 6 % – жени (N = 34). Обобщените резултати 
от тях са представени в Таблица 1. 

Таблица 1. Надеждност на скалите в пилотното изследване 

Скала Брой айтеми α на Кронбах 
Ориентация към смисъл 6 0.75 
Ориентация към удоволствие 6 0.79 
Ориентация към включеност 6 0.67 
Предпочитания към 
разнообразие на 
изпълняваните задачи и 
изискваните умения 

4 0.61 

Предпочитания към 
автономия 

8 0.68 

Предпочитания към гъвкаво 
работно време 

3 0.64 

Предпочитания към социални 
контакти на работното място 

5 0.72 

Предпочитания към обратна 
връзка за резултатите от 
работата 

4 0.73 

Резултатите показват, че стойностите на показателя α на Кронбах за всяка от скалите имат 
достатъчно високо равнище за изследователски цели. Въпреки че анализите отчитат, че в част от скалите 
има айтеми, чието премахване би могло да доведе до повишаване стойностите на коефициента, след 
обсъждане в по-широк професионален кръг се взе решение те да не бъдат отстранявани с оглед на факта, 
че стойностите са достатъчно добри и запазването на настоящата конструкция е оправдано с цел да се 
провери вътрешната консистентност след събиране на данни от цялата извадка. 

Извадка 

В настоящото изследване взеха участие 278 изследвани лица. Данните от честотните 
разпределения по пол, възраст, образование и местоживеене са представени в Таблица 2. 

Таблица 2. Честотно разпределение на извадката, N=278 

Показател   Честота Процент 

Пол 
Мъж 88 31,8 
Жена 189 68,2 

Възраст 
20 – 30 години 122 44,4 
31 – 50 години 110 40,0 
51 – 75 години 43 15,6 
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Образование 
Средно 93 33,6 
Полувисше 18 6,5 
Висше 166 59,9 

Местоживеене 

Село 18 6,5 
Малък град 17 6,1 
Голям Град  105 37,9 
Столица 137 49,5 

 
По отношение на разпределението по пол броят на жените в извадката силно превишава този на 

мъжете: 189 (68.2%) от взелите участие в изследването лица са от женски пол, а 88 (31.8 %) – от мъжки. 
Това разпределение изисква внимателна интерпретация на данните по отношение на различията, които 
биха могли да се открият между двата пола и отчитане на неравнопоставеността им в конкретната 
извадка. Взелите участие ИЛ са на възраст между 20 и 75 години. Честотното разпределение показва, че 
44.4 % от участниците са на възраст до 30 години, 40 % са на възраст между 31 и 50 години, 15.6 % – 
между 51 и 75 години. По-голямата част от извадката включва респонденти, попадащи в активна 
трудова възраст. По отношение на образователното ниво и местоживеенето извадката е небалансирана. 
Поради неравнопоставеността на участниците по тези две демографски характеристики, различия по тях 
няма да бъдат търсени. 

Резултати 

Анализ на надеждността на скалите в основното изследване 
С цел да се провери вътрешната консистентност на използваните в настоящата разработка скали, 

е направен анализ на надеждността на всяка от тях. Резултатите от него са представени в Таблица 3. 

Таблица 3. Брой айтеми, надеждност, средни стойности и стандартни отклонения 
на използваните скали в основното изследване 

Наименование на 
скалата 

Брой 
айтеми 

α на 
Кронбах 

Средна 
стойност 

Стандартно 
отклонение 

Ориентация към 
смисъл 

6 0.675 3.4269 0.6919 

Ориентация към 
удоволствие 

6 0.769 3.4964 0.7452 

Ориентация към 
включеност 

6 0.570 3.4392 0.5765 

Предпочитания 
към разнообразие на 

изпълняваните задачи и 
изискваните умения 

3 0.659 4.3118 0.5787 

Предпочитания 
към автономия 

6 0.761 4.0785 0.5898 

Предпочитания 
към гъвкаво работно 

време 
3 0.609 3.8513 0.8240 

Предпочитания 
към социални контакти 

на работното място 
4 0.687 4.2419 0.5896 

Предпочитания 
към обратна връзка за 

резултатите от работата 
4 0.680 4.0108 0.6653 

 
В резултат от проведения анализ бяха направени промени в структурата на част от скалите. Някои 

от айтемите бяха изключени с цел подобряване надеждността. Крайните данни от проведените анализи 
свидетелстват за това, че не е необходимо някоя от скалите да отпадне и да не бъде подлагана на по-
нататъшна статистическа обработка. Показателят α на Кронбах за всяка от скалите демонстрира 
стойности, кореспондиращи със задоволителни нива на вътрешна консистентност, предвид 
общоприетите статистически норми и броя на айтемите, изграждащи дадената скала. 
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Честотен анализ 

За да се установят общите тенденции в извадката, беше направен честотен анализ, резултатите от 
който са представени в Таблица 3. Трите ориентации демонстрират сходна степен на припознаване в 
изследваната извадка. Все пак в най-висока степен ИЛ се характеризират с хедонистичната ориентация, 
докато ориентациите към включеност и смисъл показват се припознават по-ниска степен. 

Извадката показва най-силни предпочитания към разнообразие на изпълняваните задачи и 
изискваните умения (х = 4.3118). Високо е равнището на предпочитания и по отношение на социалните 
контакти на работното място (х = 4.2419). Малко по-слаби са изразените от извадката предпочитания 
към автономия (х = 4.0785) и обратна връзка (х = 4.0108). Най-ниска е степента на предпочитание за 
гъвкавост на работното време (х = 3.8513). 

Взаимоотношения между ориентациите към смисъл, удоволствие и включеност и 
предпочитанията в работата 

Връзките между променливите са изследвани с корелационен анализ между трите изследвани 
междуличностни променливи и предпочитанията към всяка от разглежданите организационни 
характеристики. Получените от анализа резултати са представени в Таблица 4. 

Таблица 4. Корелационен анализ на ориентациите към смисъл, удоволствие и включеност 
и предпочитанията към характеристиките на работата, N=277 

Променливи

Разнообра-
зие на 

работните 
задачи 

Гъвкавост 
на 

работното 
време 

Социални 
контакти на 
работното 
място 

Автономия в
работата 

Обратна 
връзка от 
резултатите 
в работата 

Ориентация към 
удоволствие

,114 ,213*** ,316*** ,120* -,009 

Ориентация към смисъл ,291*** ,070 ,300*** ,287** ,297*** 

Ориентация към 
включеност ,297*** ,048 ,175** ,384*** ,198** 

*** – р ≤ 0.001 ** – р ≤ 0.01 * – р ≤ 0.05 

Най-висока значимост показва връзката между ориентацията към включеност и предпочитанията 
за автономия в работата (0,384 при р ≤ 0.001), тоест хората с висока степен на ориентация към 
включеност имат най-изразени предпочитания именно към автономията в работата си. Доста висока е 
значимостта за тях и на разнообразието на работните задачи (0,297, р≤0.001). Значително по-слаби са 
предпочитанията им към обратната връзка в процеса на работата (0,198, р ≤ 0.01) и качеството на 
социалните контакти на работното място (0,175, р ≤ 0.01). Търсенето на социални контакти на работното 
място е най-необходимо за хората с висока хедонистична ориентация (0,316, р≤0.001), докато 
автономията при тях има доста по-малко значение (0,120, р ≤ 0.05). Хората с доминираща ориентация 
към смисъл обръщат особено внимание на социалните контакти на работното място (0,300), на 
обратната връзка от резултатите на работата си (0,297) и на разнообразието на работните задачи (0,291), 
всички с р ≤ 0.001. Автономията в работата за тях има малко по-слаба степен на предпочитание (0,287, р 
≤ 0.01). Интересно е да се отбележи, че гъвкавостта на работното време представлява значимо 
предпочитание само за хората с изразена степен на хедонистична ориентация, докато за другите две 
групи този фактор няма статистическа значимост. 

Получените в настоящото изследване резултати свидетелстват за наличието на взаимозависимост 
между предпочитанията на служителите към различни характеристики на тяхната работа и 
ориентациите към смисъл, удоволствие и включеност като личностни предиспозиции. Макар че при 
анализа на резултатите трябва да се вземат предвид ограниченията на изследването, свързани преди 
всичко с нерепрезентативност и недобра балансираност на извадката, от една страна, и 
нестандартизираните методики, от друга, големият брой изследвани лица (278) дава основание да се 
допусне, че получените данни биха могли да се приемат като отчитащи наличие на определена 
тенденция. За да може обаче със сигурност да се твърди съществуването на такава, са необходими 
допълнителни изследвания, които да преодолеят ограниченията на настоящото. 

Получените резултати в контекста на управлението на човешките ресурси 

Установяването на зависимост между двете групи променливи би могло да се отрази в 
корпоративни политики в областта на управлението на човешките ресурси, поради което 
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изследователският интерес към тематиката е не само оправдан, но и необходим с оглед на това да се 
отговори на нуждите и приоритетите на съвременната организационна практика. 

Сферата на управление и развитие на човешките ресурси е динамична област, в която на преден 
план е изведен въпросът за човека в труда – неговите модели на поведение в работата и ефективността 
на неговото изпълнение. За да бъдат добре изучени и респективно интегрирани в корпоративните 
практики по управление на човешките ресурси начините за подобряване на цялостното функциониране 
на служителите на работното място, е важно да се отчита ролята на индивидуалните особености на 
хората. В психологическите теории, засягащи тематиката за човека на работното място, е отделено 
специално внимание именно на личностните предиспозиции и тяхната роля. Например в модела на Р. 
Хекмън и Г. Олдъм за характеристиките на работата [6] е посочено значението на индивидуалните 
особености за начина, по който служителите реагират на преструктуриране на работата си. Според Р. 
Хекмън, Г. Олдъм, Р. Янсън и К. Пърди [7] моделът не може да бъде приложен във всички случаи. Те 
твърдят, че психологическите потребности на хората са много важни фактори при определянето на това 
кой може и кой – не, да достигне до вътрешна мотивация, удовлетвореност и респективно по-висока 
ефективност на основа на характеристиките на работата. Р. Хекмън [5] отбелязва, че множество 
изследвания са посветени на това да изучат влиянието на индивидуалните различия върху 
преструктурирането на работата. Измервани са голям набор от личности черти и индивидуалните 
различия по отношение на тях, като събраните данни са противоречиви. Интензивността на влиянието 
им в случаите, в които такова е установено, варира в различните изследвания – понякога то e силно и 
статистически значимо и може да се генерализира към по-широка популация, в други случаи – не. 
Авторът отбелязва, че значението на индивидуалните различия обаче е безспорно, когато става въпрос 
за начините, по които хора реагират на преструктурирането на работата. 

Резултатите, получени в настоящото изследване, също биха могли да се обвържат с 
организационната практика. Основният извод, който би могъл да се направи на база събраните данни и 
проведените анализи, е по посока на наличие на модераторна функция на ориентациите към смисъл, 
удоволствие и включеност по отношение на значимостта, която хората приписват на различните 
характеристики на работата и работния контекст. В този смисъл разпознаването на тяхното значение на 
всеки един етап от пребиваването на човека в дадена организация е не само важно, а дори необходимо с 
оглед на неговото ефективно представяне. Отчитането на стойностите на служителите по всяка от трите 
ориентации още на входа на организацията – на фазата на подбора, би могло да даде на специалистите 
по управление на човешките ресурси първоначална ориентация по отношение на предпочитанията на 
служителите към такива ключови характеристики на работата, каквито са автономията, разнообразието 
на изпълняваните задачи и изискваните умения, обратната връзка, гъвкавостта на работния график и 
социалните взаимоотношения. Изготвянето на индивидуален план за развитието на съответния служител 
в компанията, съобразен с неговите предпочитания, в степен, адекватна на организационната политика и 
съобразена с корпоративните цели и ценности, би могло да допринесе за повишаване на 
удовлетвореността и вътрешната мотивация на човека, което да резултира в по-висока ефективност. 

Отчитането на индивидуалните показатели по отношение на трите изследвани базисни 
ориентации на личността може да подпомогне и процеса на мотивиране на служителя, тъй като те дават 
информация за онези елементи на работата и работната среда, към които той проявява по-силни 
предпочитания. Ако използваните подходи за мотивиране бъдат съобразени с тях, би могло да се очаква, 
че резултатите биха били по-добри в сравнение със случаите, в които мотивационните техники са 
насочени към използване на стимули, нерелевантни на индивидуалните предпочитания на дадения 
служител. 

Информацията по отношение показателите на даден служител по всяка от трите ориентации – към 
смисъл, удоволствие и включеност, би могла да бъде от полза и за лидерите на екипи. Познавайки 
особеностите на своите подчинени, ръководителят би могъл да съобразява своя стил на въздействие с 
тях и при възможност да им осигурява работа, отговаряща на техните очаквания и предпочитания. Това, 
от своя страна, би могло да се разглежда като предпоставка за постигане на по-високи резултати, 
базирани на по-високата вътрешна мотивация и удовлетвореност. 

Според С. Любомирски, Л. Кинг и Е. Дайнер [8] може да се допусне наличието на каузална 
зависимост между щастието, операционализирано като преживяване на позитивни емоции със силен 
превес над негативните, и успеха в различни сфери на житейското функциониране, включително и в 
работата. Проведено от К. Бернхард-Оетер, Н. Де Купър и Е. Бернтсън [2] изследване свидетелства за 
наличие на връзка между удовлетвореността на предпочитанията на служителите в работата им, водеща 
до преживяване на позитивни емоции, и резултатите, които демонстрират. Т.е. ако предпочитанията на 
служителите по отношение на тяхната работа бъдат удовлетворени, това би могло да доведе до 
преживяване на позитивни емоции, което може да се превърне в предпоставка за успех и ефективност. 
А предпочитанията, от своя страна, са конструкт до голяма степен зависещ и предопределян и от 
личностните характеристики. Затова би било полезно и обосновано да се търсят зависимостите между 
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различни предиспозиции на индивида и предпочитанията му в работата, тъй като тази връзка би могла 
да бъде ключ към постигане на успехи в организационен контекст. 

Заключение 

Настоящият доклад представя резултатите от емпирично изследване, проведено с българска 
извадка от 278 лица върху три базисни личностни предиспозиции – смисловата ориентация, 
хедонистичната ориентация и ориентацията към включеност. Получените резултати свидетелстват за 
тенденция в българската извадка да се припознават в сходна степен и трите ориентации, което 
кореспондира с резултатите, получени в изследвания в други страни, сред други културни условия. 

Изследването си поставя и задача да разшири тематиката за ориентациите към смисъл, 
удоволствие и включеност, като я обвърже с организационния контекст. Бяха проведени анализи с цел 
да се установят евентуалните зависимости между личностните ориентации и някои предпочитания, 
които хората имат в работата си. Резултатите показаха наличието на поредица значими корелации. 

Във финалната си част статията прави опит да разгледа проблема за взаимовръзката на 
изследваните личностни предиспозиции и предпочитанията към различни организационни 
характеристики през призмата на управлението на човешките ресурси, като очертае възможните ползи, 
които отчитането на трите ориентации от страна на специалистите по човешки ресурси, би могло да им 
осигури при изпълнение на професионалните им задължения. 

Настоящата разработка и получените в нея резултати могат да послужат като добра първоначална 
ориентация в особено важния проблем за това как три базисни личностни предиспозиции, каквито са 
ориентациите към смисъл, удоволствие и включеност, могат да бъдат пречупени през призмата на 
контекста на работната сфера. Ориентациите се оказват свързани с предпочитанията на индивидите към 
определени характеристики на работата и ако се организира работната среда така, че да отговоря на тези 
ориентации, има възможност за изместване на емоционалния „баланс” по посока на позитивните 
емоции. Така хората могат да се почувстват щастливи на работното си място. А според представените в 
разработката изследвания, щастливите хора са по-ефективни в работата си. Затова изследването на тези 
личностни особености в контекста на работата е от особено значение както за служителите, така и за 
работодателите, и представлява важен изследователски проблем, свързан с условията, приоритетите и 
нуждите на съвременната организационна практика, и предизвикателство пред работата на 
специалистите по управление и развитие на човешките ресурси. 

Литература: 

1. Зиновиева, И. (2010). Смисъл и смислова регулация на поведението. София: Изд-во на Продуцентски център 
ЛМ. 

2. Bernhard-Oettel, C., De Cuyper, N., Berntson, E., & Isaksson, K. (2008). Well-being and organizational attitudes in 
alternative employment: The role of contract and job preferences. International Journal of Stress Management, 15 (4), 
345 – 363. 

3. Csikszentmihalyi, M. (1999). If we are so rich, why aren’t we happy?. In: American Psychologist, 54, 821–827. 
4. Chan, D. (2009). Orientations to happiness and subjective well-being among Chinese prospective and in-service 

teachers in Hong Kong. Educational Psychology, 29, 139-151. 
5. Hackman, J.R.(1980).Work redesign and motivation. Professional Psychology, 11 (3), 445–455. 
6. Hackman, J. R., & Oldham, G. R. (1976). Motivation through the design of work: Test of a theory. Organizational 

Behavior and Human Performance, 16, 250-279. 
7. Hackman, J. R., Oldham, G. R., Janson, R., & Purdy, K. (1974). A new strategy for job enrichment. California 

Management Review, 17 (4), 57 – 71. 
8. Lyubomirsky, S., King, L., & Diener, E. (2005). The Benefits of fequent positive affect: Does happiness lead to 

success? Psychological Bulletin, 131 (6), 803–855. 
9. Park, N., Peterson, Ch., & Ruch, W. (2009) Orientations to happiness and life satisfaction in twenty-seven nations. In: 

The Journal of Positive Psychology, 4 (4), 273–279. 
10. Peterson, Ch., Park, N., & Seligman, M.(2005). Orientations to happiness and life satisfaction: the full life versus the 

empty life. In: Journal of Happiness Studies, 6 (1), 25-41. 
11. Peterson, Ch., Ruch, W., Beermann, U., Park, N., & Seligman, M. (2007). Strengths of character, orientations to 

happiness, and life satisfaction. In: The Journal of Positive Psychology, 3, 149–156. 
12. Ruch, W., Harzer, C., Proyer, R., Park, N., & Peterson, Ch. (2010). Ways to happiness in German-speaking countries. 

The adaptation of the German version of the Orientations to Happiness Questionnaire in paper-pencil and internet 
samples. European Journal of Psychological Assessment, 26(3), 227–234. 

13. Ryan, R. & Deci, E. (2001). On happiness and human potentials: A review of research on hedonic and eudaimonic 
well-being. Annual Review of Psychology, 52, 141– 166. 

14. Seligman, M. (2002). Authentic Happiness. New York: Free Press. 
15. Ten Horn, LA., Zinovieva, I.L, Roe, R.A., & Dienes, E. with cooperation of B. Strahilov. (1996). EDMK – 

Questionnaire. Technical & Reference Manual. WMQ-Documents 006-96-INT-EN. Delft: March 1996. 
16. Waterman, A. (1993). Two conceptions of happiness: Contrasts of personal expressiveness (eudaimonia) and hedonic 

enjoyment. In: Journal of Personality and Social Psychology, 64 (4), 678-691. 
 



 

536 

 
СМИСЪЛ И ОРГАНИЗАЦИОННА ПРОМЯНА 

 
ИРИНА ЙОНЧЕВА 

мениджър човешки ресурси на CSC – България 
 
Резюме: Докладът разглежда конструирането на смисъл в контекста на неуправляваната организационна 
промяна. Фокусът е върху търсенето на смисъл в неясен или амбивалентен контекст посредством развитие 
на толеранс към неопределеността като предпоставка за справяне с промените. Конструирането на смисъл 
се дефинира като процес на придаване на значение при наличие на непълна, двусмислена или изненадваща 
информация. Докато в теорията организационната промяна се описва като система от структурирани и 
управлявани процеси, в практиката много често промените в културата, стратегиите и структурата на 
организациите се случват и ad hoc, тоест не непременно планирано и управлявано. В доклада се дискутират 
ефетивните лидерски умения през призмата на неуправляваната организационната промяна. Разгледаният 
казус илюстрира как промените в една организация може да бъдат частично комуникирани или оставени 
като отворен текст за интерпретация и структуриране от страна на служителите. Отделено е внимание 
на методите, чрез които организацията може да промотира като своя ценност толеранса към 
неизвестност, както и целенасочено да развива у своите членове лидерски умения, основани на амбивалентен, 
динамичен контекс. 

 
Abstract: This paper reviews the process of sense-making that occurs in a situation of not managed organizational 
change. It is focused on making sense in an ambiguous or unclear context by developing tolerance to ambiguity as a 
means to deal with change. Sense-making is defined as a process by which people give meaning to experience in presence 
of uncertain, ambiguous or surprising information. While in theory organizational changed is described as a system of 
structured and managed processes, in practice changes in the organizational culture, strategies or structure often happen 
ad hoc, e.g, not necessarily in a planned and manageable manner. The leadership skills that help to deal with non-
managed organizational change are discussed in the paper. The case study provided illustrates how changes in the 
organization could be partially communicated to people, or left to employees as an open text for interpretation and 
restructuring. Attention is paid on means by which the organization can promote tolerance to ambiguity as a corporate 
value, as well as to develop deliberately leadership skills in its members based on ambiguous or dynamic context. 

Въведение 

Промяната е неизбежна част от организационния живот и е съществена за нейния прогрес [9]. 
Свикнали сме да си представяме организационната промяна като стратегическа, тоест, очаквана, 
планирана, подкрепяна или управлявана, но тя не винаги е такава. Причините за това могат да бъдат 
най-различни, например: липса на сензитивност към промяната, желание за промяна, ресурси за 
справяне, ангажираност или управленски компетенции. 

В случаите, когато промяната е слабоуправлявана или лошо комуникирана, членовете на 
организацията са поставени в амбивалентен, неясен контекст и това ги провокира към преструктуриране 
на ситуацията съгласно промените в нея. За хората настъпва прекъсване в обичайния ход на събитията, 
ситуацията е различна, може би хаотична, информацията, която идва е неконсистентна с досегашния 
начин на функциониране. Това се отразява в техните питания: „Какво се случва?”, „Какво са предприели 
мениджърите?”, „Сега по различен начин ли ще трябва да изпълняваме работата си?”. Ясно е, че 
промените в организационния контекст изискват преосмисляне и преструктуриране. Налице е процес на 
смислообразуване. 

При стратегическата организационна промяна конструирането на смисъл („Какво правим?”, 
Какво се случва?”, „Какво да очакваме?”) е дело на топ-мениджмънта като лидер на промяната. 
Смисълът се комуникира към служителите на организацията контролирано и преднамерено. 

При неуправляваната организационната промяна функциите по генериране и комуникиране на 
смисъла могат да се поемат от средния мениджмънт – лидери на екипи и на отделни звена. Средният 
мениджмънт по принцип е свързващо звено в комуникацията отдолу-нагоре и отгоре-надолу и без да 
става дума за организационна промяна. Различното в случая е, че лидерите трябва да умеят да се справят 
с неясни ситуации и да търсят смисъл в амбивалентен и многозначен контекс – контекстът на 
непланираната организационна промяна. Става въпрос за нови клас умения на лидера: сензитивност към 
промяната, толерантност към многосмислени или неясни сигнали, генериране и предаване на смисъл, 
създаване и споделяне на визия. 

Теоретичната част на настоящата работа разглежда накратко същността на организационната 
промяна. Изяснява се с повече детайли процесът на смислообразуване. Търси се пресечаната точка 
между промяната като източник на амбивалентност и конструирането на смисъл, генерирано от тази 
амбивалентност. Втората част представя казус на организационна промяна. Илюстрира се как членовете 
на организация се справят с неясната информация при некомуникирана организационна промяна. 
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Отделено е внимание на новите умения на лидера като активен участник в организационната динамика. 
Представят се конкретните действия, с които организацията преднамерено може да развива у своите 
лидери умения за справяне с и използване на неясен или многозначен контекст. 

 
1. Конструиране на смисъл в неопределения контекст на организационната промяна. 
1.1 Същност на организационната промяна 
Живеем в бързоизменящ се социален, политически и икономически контекст и промяната е наш 

ежедневен спътник през последните десетилетия. Световните макротенденции и свръхбързи темпове на 
живот рефлектират върху локалното развитие на организациите. За да продължат да съществуват, и при 
това да бъдат конкурентни, организациите трябва да прегърнат промяната. Необходимостта от 
организационна промяна често се предшества от индикатори като: сливания и поглъщания, анонсиране 
на нов продукт или услуга, нов лидер, нова технология, икономически подем или спад [9] 

Според същия източник съществуват няколко програми за организационна промяна, които да 
осигурят подобрение на бизнес резултатите: структурни промени, оптимизация на разходите, 
оптимизация на бизнес процесите, промяна на организационната култура, промяна на лидерството. 
Следването на програма, разбира се, не е гаранция за успех, предвид сложността на промяната, но 
увеличава усещането за контрол и сигурност чрез планиране на действията. 

Организационната промяна често се свързва с понятия като: организационно развитие, 
адаптация, преход, трансформация, еволюция. Фактът, че организационната промяна е постоянна и 
неизбежна не означава, че хората са щастливи да променят начина, по който работят. Срещат се и доста 
асоциации с негативен нюанс: резистентност, тревожност, дискомфорт, несигуност. M. Паркин (Parkin) 
[8] сполучливо описва този негативизъм: 

„Много от нас чувстват тревога по отношение на промяната. Тя изисква от нас да се 
придвижим от място, където се чувстваме относително комфортно и безопасно към място, което ни 
е напълно непознато... Промяната и преходът са трудни за нас, защото ни карат да се откажем от 
навиците и рутините, да поставим под въпрос собственото си мислене, собствените си ценности, 
дори може би вярвания и принципи, с които сме живели живота си досега.„ 

Особено силен е негативизмът при високорискови организации, където бизнес-контекстът се 
променя драстично и изисква високо ниво на адаптивност и готовност за промяна.[3]. В такъв контекст 
смислообразуването е по-ценено, в сравнение, например с процеса на вземане на решения. То е по-
гъвкаво, иновативно и по-скоро задава предписания и напътствия, отколкото готови програми за 
действие, което го прави много по-подходящо за динамични ситуации. 

Неяснотата, двусмислените или неточни сигнали от ситуацията са спътник на организационната 
промяна, с която членовете на организацията трябва да се справят. Именно тази амбивалентност на 
организационния контекст стартира и захранва процеса на конструиране на смисъл. 

 
1.2 Конструиране на смисъл. Връзка на понятието с понятията вземане на решения, 

значимост на работата и наратив 
Теориите за конструирането на смисъл (срещано в англоезичната литература като sensemaking) 

са тясно свързани с имената на Karl Weick и на Brenda Dervin, като работата на K.Weick е изключително 
фокусирана върху смисъла в организационния контекст. Въпреки, че темата е интересна, популярна и 
често цитирана в областта на организационните теории, не са много изследванията, направени върху 
смислообразуването. Вероятно основна причина за това е, че конструктът не се поддава толкова лесно 
на проучване, особено чрез количествени методи [6]. И все пак, в последните години изключително 
ативно се говори за конструиране на смисъл в организациите във връзка с: вземането на решения, 
предприемането на действия и учене от опита, смисъл и значимост на работата (meaningfulness of 
working), смисъл и наратив (storytelling), както и по отношение на новите качества на лидерите – 
фокусирано върху смисъла лидерство и лидерът като визионер (sensegiving leadership, sensemanager). 

Най-общо, под конструирането на смисъл се разбира структуриране на неизвестното и 
съотнасянето му към някаква познаваема рамка. Смислообразуването възниква при наличие на 
необичайна, неясна или амбивалентна информация, която следва да бъде подредена и интерпретирана. 
То е провокирано от прекъсване в обичайния поток на възприятието и предизвиква изненада и 
необходимост от разбиране и обяснение. Конструирането на смисъл, според К. Уейк е ключово в 
ситуации с висока степен на несигурност и неяснота, каквито са ситуациите на риск [10]. 

Според Уейк смислообразуването има няколко основни характеристики. То е ретроспективно 
(основано на промяна, която вече се е случила), базирано на личностова себеидентификация 
(принадлежност към група или набор от изпълнявани роли), реализира се в социален контекст, 
интерпретира очевидна информация, разгръща се в динамична среда, по-важно е да е приемливо за 
групата, а не да е правдоподобно, и, подпомага предприемането на действие. 
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Хинрикс, Ставрос и Сийлинг (цитирани в [7]), добавят към дефиницията за смислообразуване и 
колективния контекст на осъществяването му, в който чрез социални взаимодействия и комуникация се 
интерпретират стимулите на контекста. 

Друг автор, Б. Йохансън [4] обръща внимание на това, че съществуват умения за 
смислообразуване и отделно умения да се долавя и усеща какво се случва наоколо (sensemaking and 
sensing skills). При това умението да се долавя случващото се е сензорна мъдрост, която захранва след 
това процеса на търсенет на смисъл. Авторът твърди, че сензорната чувствителност е едно от най-
важните качества на ефективните лидери. Усещането при тях прилича на всушване в ситуацията и 
откриване на сигнали и знаци, които другите в организацията още не са способни да доловят. 

За разлика от вземането на решения, процесът на смислообразуване е по-гъвкав и иновативен и 
позволява на членовете на организацията все пак да действат с увереност, въпреки нивото на неяснота 
или липсата на информация [7]. Образуването на смисъл е по-базов когнитивен процес, който 
предшества вземането на решение, той е по-гъвкав и изисква повече итерации и малки стъпки. 
Конструирането на смисъл се явява необходимата референтна рамка, която да подпомогне 
последващото вземане на решения. 

Смислообразуването е и предикат при търсене на значимост и цел (например в работата). В 
българския език често използваме думата „смисъл” и когато говорим за значимост, ценност или 
трансцедентност в работата („Не намирам смисъл в това, което върша”, „Работата ми е 
безсмислена”). Някои автори разглеждат придаването на значимост като вид смислообразуване, 
възникващо при търсене на смисъл на явления с по-широк екзистенциален характер [2]. Англоезичната 
литература по темата прави разлика между смисъла като структуририращ познавателен процес 
(sensemaking) и приписването на значимост на събития и обекти (meaningfulness). Към това разделение 
се придържа и настоящата разработка. 

Конструирането на смисъл в социалния контекст на организациите се отразява в комуникациите 
и взаимодействията между членовете на организацията и намира отражение в наратива и разказването 
на истории (storytelling). Чрез тях хората споделят и обменят знаци от средата и сверяват своите 
референтни рамки. Историите и организационните легенди служат и за обяснение и интерпретиране на 
събитията по начин, който улеснява споделяне на ценности и постигане идентификацията с 
организацията, както и адаптирането към промяна. 

 
1.3. Толерантност към неопределеност като алтернатива на планираната организационна 

промяна 
Казахме, че организационната промяна е не само неизбежна, тя може да бъде високорискова, 

постоянна и най-вече, толкова динамична, че затрудняваща ефективното дългосрочно планиране. 
Възниква въпросът: „Има ли алтернативен подход на управляваната организационна промяна, който да 
пести на организацията ресурси по планирането и комуникирането й?” 

Д. Уилкинсън [11] насочва към възможен отговор на този въпрос. Авторът говори за 
толерантност към неопределеност като ключово качество на съвременния ефективен лидер. Контекстът 
на организационната промяна е с нарастваща сложност и динамика, което постоянно генерира 
неопределеност и не е възможно тази неопределеност да бъде изцяло взета под внимание или пък 
напротив, пренебрегвана. Новият лидер, според автора, трябва да се чувства комфортно с 
неопределеността, а не да се старае да я избягва. Той трябва да има отворено съзнание за ставащите 
промени, за да може да ги усети и интегрира в смислена картина. 

Авторът препоръчва следните действия за изграждане на толеранс към неопределеността: 
- Да се отделя време за себерефлексия, да се обмислят алтернативни решения 
- Да се обръща внимание на отвореното съзнание, свободно от предразсъдъци и шаблони на мисълта 
- Да се развива въображението и креативността 
- Организационната среда да стимулира ученето 
- Да се толерира експериментирането и предприемането на различни от обичайните действия 

Толерансът към неопределеността става нова организационна ценност, която генерира 
смислообразуване и по този начин – създаване на иновативни бизнес решения. Толерантността към 
неопределеност е признание на гъвкавостта, креативността и способността да се предлагат бързи, 
релевантни и ефективни решения на проблеми. Импровизацията става изход от невъзможността да се 
планира. 

 
1.4. Новите умения на ефективния лидер: 
За да може лидерът да развива толерантността си към неопределеност, той трябва да е 

любопитен и отворен към новото, да се вслушва в непознатите сигнали на динамичната среда и да е 
готов да ги оцени и приеме. 
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Трудното планиране развива у лидера друга група умения: импровизация, справяне в движение 
с възникнали затруднения и неочаквани проблеми (troubleshooting and fire-fighting). 

Ефективният лидер съчетава умения за мислене с емоционална интелигентност, за да използва 
наратива и комуникациите в изграждане на общ за колектива смисъл. При това лидерът не е единствено 
генератор на смисъл, той активно подпомага участието на останалите членове в процеса на 
смислообразуване. 

Д. Анкона [1] описва структура на лидерството, базирана на следните четири конструкта: 
конструиране на смисъл, създаване на визия, социално взаимодействие и изобретателност. Създаването 
на визия, според авторката, наподобява конструирането на смисъл, което е отнесено към бъдещето. 
Социалното взаимодействие е способността да се изграждат взаимоотношения в организацията, а 
изобретателността е способността да се приложи всичко това в действие. 

Организациите могат да подпомогнат изграждането на тези лидерски качества посредством 
различни практики и процедури. 

 
2. Пример от реалността: Оганизационни практики по комуникиране на промяната и 

справяне с неясен контекст. 
2.1. Описание на организацията. 
Организацията е аутсорсинг център за разработване на бизнес софтуер, работещ за външния 

пазар и в тясно сътрудничество с френския клон на американска мултинационална ИТ компания. 
Съществува на българския пазар от повече от 10 години, като преди 3 години става собственост на 
същата американска компания. Служителите са над 600, средният мениджмънт се състои от около 70 
тийм-лидери. Организационните промени, които компанията посреща за период от 3 години са: 
- Смяна на собствеността 
- Смяна на изпълнителния директор 
- Интензивен темп на разрастване (с около 20% за последната година само) 
- Разкриване на нови услуги, структури и длъжности 
- Преструктуриране и сливане на отдели 
- Оптимизация и подготовка за стандартизация и сертифициране на основни бизнес-процеси 
- Синхронизиране на политиките и процедурите съгласно новия стандарт на компанията, в това число 

локализиране и адаптиране на практики по управление на човешките ресурси от компанията-майка 
- Ситуация на глобална икономическа криза 
- Организацията е изправена не пред единична промяна, а пред комплекс от взаимосвързани промени. 

2.2 Методология на изследването 
За проучването на организацията и описанието на казуса са използвани качествени методи за 

събиране на данни: 
- Полуструктурирани интервюта с представители на тийм—лидерите и екипите 
- Проучване на артефакти: е-платформа за обучение, документи, описващи политики и процедури, 

компетентностен модел на компанията-майка. 
- Официални данни за историята на компанията 
- Включено наблюдение 

 
2.3 Анализ на данните и дискусия: 
Данните са обработени чрез контент-анализ. 
Анализът на данните показва, че някои от организационните промени не са комуникирани, 

докато на други напротив, е обърнато специално внимание. 
Служителите не са били официално информирани нито за предстоящата смяна на 

собствеността, нито за произтичащите от това последици. Ситуацията със своята неяснота е провокирала 
търсене на смисъл и визия сред хората. Липсата на официален канал за комуникация за такава голяма 
организация е довел до появата на множество слухове. Хората са си задавали въпроси като: 

„ Ще има ли съкращения?”, „Ще ни накарат ли да работим като американците по 10 часа на 
ден? „А ще ни плащат ли като на американци?”, „Дано се промени към по-добро и досегашните 
неуредици изчезнат.” 

Липсата на информираност за дълбочината на промените през първите 2 години е провокирало 
следното приписване на смисъл: промяната е била по-скоро като знак за „по-добро бъдеще” и 
„разширени възможности за реализация”, като „оптимизация, а не като възпрепятстване на 
досегашния стил на работа”. 

Традиционното средство за информиране и комуникация на топ-мениджмънта с тийм-лидерите, 
е било и остава презентациите. Поради прекомерното им използване, както и поради PR-ефекта им, 
тяхното въздействие е далеч под очакванията – то провокира съмнения в реализацията на планираните 
стъпки: 
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„Омръзна ни да ни баламосват с презентации и да не се стига до реални действия”. 
Допълнително, контекстът на работа е традиционно неопределен и генериращ стрес. Отчасти 

това се дължи на стила на работа с чуждестранни клиенти, ръководители и партньори. Например, често 
се случва служител да бъде внезапно пренасочен към други проекти и екипи по желание на 
чуждестранните партньори, без да бъде дори информиран за промяната. 

 „Идвам на работа понеделник сутринта и не мога да се логна в базата на проекта. Оказва се, 
че в петък са ме прехвърлили към друг проект, но аз дори не съм информиран. И тийм-лидерът ми не е 
информиран”. 

Междукултурните различия показват, че толерантността към несигурност на българските 
служители на компанията, за разлика от, да кажем, френските, изглежда значително по-ниска. Това 
често внася напрежение в работата на българския център, който предпочита да планира, а не да „гаси 
пожари”, да участва при вземането на решения за начина на работа, а не да бъде поставян пред свършен 
факт. 

С течение на времето компанията изгражда локален Вътрешен е-портал като официално 
средство за информиране и комуникация отгоре-надолу. Вътрешният портал е средство, което достига 
до всички членове на организацията и не се налага да се разчита на средния мениджмънт да предаде 
информацията отгоре-надолу. Това намалява усещането за несигурност, а заедно с това и интензитета на 
слухове, но не отменя потребността от конструиране на смисъл и обяснителни схеми сред служителите 
относно организационния живот. Въвеждат се оперативки и периодични срещи с ръководството, за 
обмен на информация, знания и не на последно място – за генериране на смисъл чрез социалните 
взаимодействия и наратив. 

Тийм-лидерите постоянно работят в неясен контекст, не само поради организационните 
промени, но и поради специфични локални практики. Стратегията им за справяне е фокусирана не върху 
изграждане на толерантност към неопределеността, а върху търсене на изясняваща информация чрез 
писане на мейли, описание на проблемите в организационния е-форум, ескалиране на проблеми към 
ръководители, клиенти или партньори, оплаквания, ултиматуми. 

Безспорна придобивка от сливането с американската компания става възможността да се 
ползват вътрешните електронни ресурси на компанията-майка от всеки служител. Проучването на тези 
ресурси показа следните ресурси, които компанията използва, за да подпомогне развитието на нов 
клъстър от лидерски качества: 
- Бизнес симулации и тестове за себеоценка 
- Видео-интервюта и презентации на топ-мениджъри на компанията по конкретна тема 

(неопределеност, проактивност, взаимоотношения с клиента, иновативност и др). 
- Литературни източници по темата (електронни версии на книги и списания) 
- Публикации на документи, отразяващи политики, правила и процедури, валидни за органинзацията 
- Бизнес казуси и техните решения 
- Дискусии във вътрешни форуми 
- Публикации на презентации 

От проучването на процедурите си заслужава да се спомене компетентностния модел. Този 
модел осигурява преход на служителите от една позиция или роля към друга в течение на кариерното им 
развитие чрез съпоставка на наборите от умения, характерни за всяка длъжност. Толерантността към 
неопределеност е задължително умение, характерно за позициите с лидерски и мениджърски функции, 
наред с умения за делегиране, планиране или даване на обратна връзка. Толерантността към 
неопределеност се оценява при мениджърите по време на годишните атестации. 

Можем да обобщим, че организационните промени понякога се комуникират, а понякога – не. 
Комуникирането им става посредством официални канали, като оперативки, презентации или 
официални е-публикации. В случаите на дефицит на информация, служителите се справят като 
използват смислообразуване, споделят и сравняват индивидуалните си обяснителни модели неформално 
(чрез слухове) или формално (организирани оперативки). Друг начин на справяне е активно търсене на 
липсваща информация, която еднозначно да обяснява съответната ситуация и да не изисква търсене на 
смисъл. 

Организацията, от своя страна предоставя ресурси за самообучение в толерантност към 
неопределеност и посредством атестациите демонстрира, че това умение се счита за важна 
организационна ценност. 

Заключение 

Настоящата разработка имаше за свой основен фокус да изясни как генерирането на смисъл се 
осъществява в условията на неуправляема организационна промяна. За тази цел беше направен кратък 
обзор на понятията организационна промяна, смисъл и смислообразуване. Направена бе и съпоставка на 
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смислообразуването с други, сходни процеси, като вземането на решение, изграждането на визия, 
търсенето на значимост. 

Подчертава се, че пресечената точка между организационната промяна и конструирането на 
смисъл е в неопределеността. Беше отделено специално внимание на толерантността към 
неопределеност като умение, което подпомага изграждането на смисъл. Това умение е ново за 
съвременния лидер, но спомага за постигане на по-голяма ефективност в турбулентни ситуации, 
високорискови ситуации или постоянни промени. 

Използваният в разработката казус илюстрира комуникирането на организационната промяна и 
задействането на механизмите на смислообразуване при дефицит на информация у служителите. Бяха 
изброени възможностите, които организацията използва, за да подтиква лидерите си към развитие на 
толеранс към неопределеността. 

В перспектива темата за търсенето на смисъл в контекста на организационната промяна 
отключва нови интереси и възможности за проучване: 
- В каква степен е възможно конструирането на смисъл от членовете на организацията да измести 

необходимостта от планиране на организационната промяна? 
- Как се променя наборът от ефективни лидерски умения съобразно динамиката на ежедневието и 

дали традиционните подходи за обучение на лидери не са остарели? 
- Колко голяма може да е степента на несигурност, за да не се блокира трудовата ефективност на 

хората? 
- Доколко толерантността към неопределеност е характерна само за лидерите, и до колко по принцип 

за човека на 21 век? 
 
Тези и още подобни въпроси отварят пространство за изследване за изкушените от търсенето на 

смисъл при организационната промяна. 
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Резщме: Въпреки че няма универсално приета дефиниция за социалната компетентност, все пак тя може да 
бъде определена като способността за извличане на желателни социални резултати и избягване на 
негативни такива в различен социален контекст (Dodge & Murphy, 1984). Повечето изследователи обаче се 
съгласяват с дефинирането на социалната компетентност в термините на специфични способности или 
умения. В настоящия доклад ще бъдат представени резултати от емпирично проучване на потребността от 
тренинг за развитие на уменията за повишаване на социалната компетентност при охранители. Целта на 
изследването е да идентифицира потребностите от обучение на служителите в частно охранителни фирми 
за развитие на т.нар. „меки” умения. Установява се, че за ефективното изпълнение на работата на 
охранителите най-важни са стрес устойчивостта, комуникативните умения и сътрудничеството. 
Регистрира се обаче значима разлика между важността на уменията за ефективно изпълнение на работата 
и желанието за развитие на тези умения. 

 
Abstract: Although there is no universally accepted definition of social competence, it can be defined as the ability to 
extract desirable social outcomes and to avoid negative ones in different social contexts (Dodge & Murphy, 1984). Most 
researchers, however, agree with the definition of social competence in terms of specific abilities or skills. The current 
report will present the results of an empirical study of the need for training of security guards to develop skills that 
enhance their social competence. The aim of the research is to identify the training needs of employees in private security 
firms for the development of the so-called "soft" skills. We find that stress resilience, communication skills, and 
cooperation are the most important factors for security guards’ effective job performance. However, there is a significant 
difference between the importance of the skills for effective job performance and the desire to develop these skills. 

ТЕОРЕТИЧНА ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА 

В обществото, основано на знанието, социалната компетентност създава добавена стойност за 
трудовия пазар, взаимозависимост и активна гражданска позиция, като допринася за повишаване на 
адаптивността, удовлетвореността и мотивацията. Тя е важна за развитието и благополучието на 
обществото, тъй като гарантира повече гъвкавост в ,d-работната сила, позволява ù да се адаптира по-
бързо към непрекъснатите промени във все по-глобализиращия се свят. Също така е значим фактор за 
иновацията, продуктивността и конкуренцията. Социалната компетентност е фундаментална за 
успешното развитие на всеки човек, като се проявява под формата на знания, умения и поведения. 

Социалната компетентност представлява сложен, мултидименсионален концепт, състоящ се от 
социални, емоционални, когнитивни и поведенчески умения, както и мрежи от мотивация и очаквания, 
необходими за успешната социална адаптация. Тя рефлектира върху перспективата, свързана с дадена 
ситуация, основава се на миналия опит и прилага това знание при промените в социалните 
взаимодействия [21]. Социалната компетентност е основата, върху която хората развиват перцепциите 
си за собственото си поведение и очакванията за бъдещо взаимодействие с други хора. 

Въпреки развитието и промените в концептуализацията през ХХ век не е постигнато съгласие за 
дефиницията и измерването на социалната компетентност [8]. Дефинициите често не вземат предвид 
възрастта, ситуацията и специфичните умения в комплексния конструкт социална компетентност [17]. 

Ранните модели за социалната компетентност поставят ударение върху ролята на контекста и 
специфичността на ситуацията при операционализацията на конструкта [12]. В тях се организират и 
интегрират различни умения, поведения и знания, свързани със социалната компетентност. 
Дефиницията се фокусира по-скоро върху „резултатите”, отколкото върху поведенията, с които такива 
резултати се постигат [12]. 

Един от популярните модели за социалната компетентност е четиридименсионалният модел, 
предложен от Р. Фелнър и колеги. Неговите същностни елементи включват четири суперординантни 
мрежи от умения, възможности и способности: (1) когнитивни умения и способности, (2) поведенчески 
умения, (3) емоционална компетентност и (4) мрежи от мотивация и очаквания [10].  Когнитивните 
умения и способности се свързват с културното и социалното знание и са необходими за ефективното 
функциониране в обществото. Поведенческите умения се отнасят до знанието за поведенческите 
отговори и възможността за възпроизвеждане. Емоционалната компетентност се свързва с 
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емоционалната регулация на поведението и възможностите за улесняване на социално компетентните 
отговори и формиране на взаимоотношенията. Мрежите от мотивация и очаквания се отнасят до 
ценностната структура на личността, моралното развитие, чувството за ефикасност и контрол. 

Според Е. Уотърс и Л. Сроуф [23] концепцията за социалната компетентност е важна в 
дискусията за мотивацията, интелекта и поведенческото приспособяване. Въпреки че е полезна за 
толкова много сфери, е трудно да бъде дефинирана и уменията, които се асоциират с тази концепция, са 
едновременно екстензивни и трудни за схематизиране. 

Терминът социална компетентност се прилага при обяснението на различни аспекти от 
поведението. С. Андерсън и С. Месик [2] систематизират 29 различни обяснения, които варират от 
специфични умения до абстрактни концепти като консолидация и идентичност. 

Най-общо съществуват два главни подхода. Първият разглежда социалната компетентност като 
интегративна концепция, която обяснява в широк смисъл способността да се генерира и координира 
гъвкавостта, адаптивните отговори на въпроси и да се капитализират възможностите в дадена среда. 
Вторият подход дефинира социалната компетентност като специфични умения за решаване на 
проблеми. В първото определение липсват обаче специфичните приложения за оценяване, а във второто 
специфичните умения се свързват с други личностни черти, което вероятно прави концепцията 
разточителна. 

Компетентността, както я определят Е. Уотърс и Л. Сроуф [23] не е уникално дефинирана с 
някакви точни черти или модели на личностните ресурси. Тя се идентифицира със способността да се 
мобилизират и координират тези ресурси по такъв начин, че да се създадат възможности личностният 
потенциал и ресурсите на средата да се реализират. Тази дефиниция до голяма степен се различава от 
определението на Р. Уайт [24], според който социалната компетентност интегрира поведенчески и 
психодинамични модели за мотивация. 

Според И. Шун [20] социалната компетентност представлява ключов индикатор за подобряване 
на просперитета и благополучието. В по-широк смисъл тя се дефинира от Х. Арънд [3] като 
способността, позволяваща на хората „да живеят заедно в света” и съдържа аспекти от междуличностни, 
междукултурни, социални и граждански умения. 

Изследователите разглеждат социалната компетентност в термините на уменията за решаване на 
проблеми и стратегии в социални ситуации от гледна точна на ефективното социално функциониране 
[16]. Фокусът се поставя върху това, как хората избират социалните цели, вземат решения за най-
добрата реакция в дадена ситуация и в този смисъл се постулира връзката между социалното познание и 
социалната компетентност. 

Социалната компетентност представлява интерес за учените от различни области, като се 
определя за релевантна на адаптивното функциониране през целия жизнен цикъл на личността. В най-
общ план тя отразява приспособяването в семейството, в училището, на работното място, в обществото, 
като при възрастните хора изисква по-специфични определения. В нея се включват уменията за 
междуличностно взаимодействие, социалните желания и характеристиките на ситуацията. М. Аргайл и 
колеги споделят мнението, че уменията трябва да бъдат разглеждани като относителни, необходими и 
значими за различните условия [5]. 

От психологическа гледна точка Б. Сарасън [19] определя социалната компетентност като 
личностна характеристика, която може да се манифестира чрез различни способности – емпатия, 
толерантност, съзнателност, способност за сътрудничество. Според М. Аргайл [4] и Х. Тажфел [22] 
социалната компетентност представлява динамичен конструкт, съдържащ способността за 
приспособяване и взаимодействие в дадена социална среда. А. Бандура [7] я определя като 
самоефикасност, а за Х. Гарднър [11] и Д. Голмън [13] тя се свързва съответно със социалната или 
емоционалната интелигентност. От педагогическа гледна точка социалната компетентност се разбира 
като учене през целия живот – междукултурно и социално. В икономически аспект социалната 
компетентност се използва обикновено за обяснение на така наречените „меки умения” (soft skills), 
състоящи се от способности за гъвкавост, работа в екип, мотивиране на колеги и клиенти. 
Икономическият термин социален „капитал” се използва в социологията и в социалните науки главно за 
описание на ресурсите, произлизащи от социалните връзки [18; 6]. 

В последните години изследователите са загрижени за ерозията на социалната компетентност 
като следствие от социоисторическата промяна и увеличаващата се глобализация. Някои изследователи 
оспорват повишаването на инструментализацията и индивидуализацията на социалните 
взаимоотношения [18], докато други поставят ударение върху необходимостта от нови ценности и 
жизнен стил, толериращи етническите, културните и сексуалните различия, по-проблемно 
ориентираните форми на участия, по-ясното фокусиране върху самоизразяването и търсенето на 
значение и цел в живота [15]. 
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Като се вземе предвид цялото това разнообразие в определенията, е необходимо да се създаде 
унифицирана работна дефиниция, която признава различията във фокуса и специфичните особености на 
проявяването, както и специфичните компоненти и умения. 

По своята същност социалната компетентност описва как хората се държат в контекста на 
междуличностните и груповите взаимоотношения. Характеристиките на взаимодействията включват и 
контекста на създаване на възможности за усвояване и изразяване на социалните умения. Основен 
въпрос, който вълнува изследователите, е могат ли социалните умения да бъдат генерализирани в 
групите и обществата, и как способностите, нормите и очакванията за социална връзка и участие влияят 
върху развитието на социалната компетентност през целия жизнен цикъл. В този аспект може да се 
направи заключението, че социалната компетентност влияе върху целта в живота и зависи от развитието 
на способности като социално осъзнаване, социални умения и самоувереност. 

Социалните умения трябва да се развиват от всеки човек, което предполага успешно интегриране 
в стратегиите и инфраструктурата най-вече в контекста на ученето през целия живот, което представлява 
комбинация от знания, умения и поведения, подходящи за дадена среда, които са най-необходими за 
личностното израстване, социалното развитие, активната гражданска позиция и професионалното 
представяне. 

 
МЕТОД 

 
Цел на изследването 

Целта на настоящото изследване бе да се идентифицират потребностите на служители от частни 
охранителни фирми от обучение за развитието на т.нар. „меки” умения, които са значими за 
ефективното изпълнение на работата, повишаването на компетентността и личностното израстване. 
Друга основна цел на проучването е да открои доминиращите очаквания и желания на респондентите за 
развитие и усъвършенстване на уменията, които рефлектират във всекидневните взаимодействия. В тази 
връзка е важно да се проверят различията в значимостта на изследваните социални умения за 
професионалното представяне и степента на желание за тяхното развитие. 

 
Респонденти и процедура 

Изследването е проведено в рамките на проект „Социално компетентни полицейски служители в 
близост до обществото – SOCOPOL” с финансовата подкрепа на Програма Учене през целия живот 
/Леонардо да Винчи/ Трансфер на иновации/ Многонационални проекти. 

Изследвани са общо 109 мъже, работещи като охранители в частни охранителни фирми. 
Изследваните лица са на възраст между 22 и 69 години, като средната възраст е 47,5 години. За целта на 
изследването респондентите са разделени в три групи – до 39-годишна възраст (27%), от 40 до 49-
годишна възраст (28%) и над 49 години (45%). Общият трудов стаж на изследваните лица варира от 7 до 
47 години, като средният брой години трудов стаж е 19. Според общия трудов стаж респондентите са 
групирани в три категории – до 9 години (29%), от 10 до 20 години общ трудов стаж (28%) и над 20 
години (43%). 
 
Инструмент 

В специализираната литература не съществува консенсус за това, как да се измерва социалната 
компетентност. Оценката ù се прави с различни методи, вариращи от самооценъчни скали и доклади за 
поведението, ценностите и мотивацията, директно наблюдение на поведението (в реални или в 
експериментални условия), скали за оценка на поведението (попълвани от мениджъри и подчинени), 
кратки описания, интервюта, ролеви игри, социометрични методи, компютърни симулации и др. 

Подборът на инструментариум е емпиричен въпрос и в настоящото изследване е предпочетен 
метод, включващ самооценъчна скала, специално съставена за изследването. На изследваните лица е 
представен списък с тринадесет социални умения, които се оценяват в два варианта. При първия вариант 
изследваните лица оценяват ключови компетентности от гледна точка на тяхната значимост за 
професията, а при втория вариант – от гледна точка на желанието им за обучение. Скалата за отговори е 
петстепенна, Ликъртов тип, като варира от „1 – изобщо не е важно” до „5 – изключително важно”, като 
няма неутрална позиция. 

 
РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ 

За изследване на значимостта на социалните компетентности за успешното професионално 
представяне са използвани методите на описателната статистика. 

 
При отговора на въпроса в каква степен всяко едно от посочените умения е важно за работата 

могат да бъдат откроени следните тенденции (вж. фиг. 1). 
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Фиг. 1. Разпределение на значимостта на социалните умения за професионалното представяне 

Както се вижда от фигура 1, изследваните лица определят като най-значимо за успешното 
изпълнение на работата умението „Устойчивост на стрес” (първо място), следвано от умението за 
„Ефективно общуване” (второ място), а на трето и четвърто място са поставени съответно уменията за 
сътрудничество и решаване на проблеми. Най-ниско в йерархията са ранжирани уменията за 
„Ориентация към клиентите”, „Предприемчивост” и „Независимост, автономност в работата”. 
Вероятното обяснение на тези резултати може да се свърже със социалния и трудовия опит на 
изследваните лица. Характерът на работата изисква работещите в тази сфера да се справят в стресови 
ситуации, да могат да си сътрудничат и помагат, за да решават успешно поставените им задачи. 
Необходимо е обаче да се отбележи, че респондентите не осъзнават в достатъчно висока степен 
важността на уменията за ориентация към клиентите и независимостта в работата. Този резултат може 
да се интерпретира от гледна точка на спецификата на работата в охранителните фирми. Работата в екип 
или група предполага взаимозависимост на членовете. От друга страна, тези резултати могат се 
асоциират с българската социокултурна среда, която се характеризира с висок контекст и голямо 
властово разстояние. В такъв аспект подчинените очакват от ръководителите си да им оказват строг 
контрол в работата, да поемат цялата отговорност и за това те ги уважават [1]. 

На фигура 2. са показани резултатите за това, в каква степен всяко едно от посочените умения 
изследваните лица смятат, че трябва да развиват и усъвършенстват. 

От представените данни на фигура 2, могат да бъдат направени следните изводи. Респондентите 
смятат, че в най-голяма степен трябва да се обучават за развиване и усъвършенстване на уменията си за 
справяне в стресова ситуация, за да повишат своята устойчивост. На следващо място е поставено 
умението за учене през целия живот, за ефективно общуване (трето място) и решаване на проблеми 
(четвърто място). Най-ниско в йерархията на желанията за развитие и усъвършенстване са поставени 
уменията за ориентация към клиентите, гъвкавост и предприемчивост. Вероятното обяснение на 
получените резултати отново може да се свърже със спецификата на работата, която изисква висока 
стресоустойчивост, умения за ефективна комуникация и работа в екип. 

 
Фигура 2. Разпределение на значимостта на желанието за развитие 
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На фигура 3 са показани различията между оценката за важността на уменията за професията и 
желанието на респондентите да се обучават, за да ги развиват и усъвършенстват. 

 
Фигура 3. Различия в оценката на значимостта на уменията за професията 

и желанието за развитието и усъвършенстването им 

Както се вижда от фигура 3, установява се висока съгласуваност между важността на уменията за 
професионалното представяне и желанието за обучение в следните категории: устойчивост на стрес, 
ефективна комуникация и решаване на проблеми, на които и в двата случая са приписани високи 
оценки. Висока съгласуваност се регистрира и в ниските оценки на уменията за предприемчивост и 
ориентация към клиентите. 

Важно е да се отбележи, че изследваните лица оценяват в много висока степен необходимостта от 
учене през целия живот, което дава възможност за развитие и повишаване на социалната компетентност, 
която е фундаментална за успешното реализиране на целите, както в личен, така и в професионален 
план. Необходимо е да се обърне внимание и на още един резултат. Той се отнася до умението за 
независимост и автономност в работата. В йерархията за значимостта на уменията за професионалното 
представяне то заема последно място, докато при изследване на желанията за обучение – то е поставено 
на десета позиция. В този смисъл може да се каже, че независимо от субординационния тип организация 
на дейността респондентите осъзнават важността на тези умения за изпълнението на работата и именно 
поради това изразяват по-силно желание за тяхното развитие и усъвършенстване. 

Изследваните лица изразяват по-слабо желание за развитие на уменията за гъвкаво и адаптивно 
поведение, както и за развитие на предприемчивостта. Вероятната интерпретация на тези резултати 
може да бъде свързана с доминиращите характеристики на социокултурния контекст в нашата страна. 
Българската култура се характеризира със силно избягване на несигурността, което се изразява в 
търсенето на ясни структури и избягването на неопределени и непознати ситуации, а също така със 
силна потребност от много правила (писани и неписани) и вярването, че дори и някое правило да не е 
ефективно, то не трябва да се променя [1]. 

За установяване на различията в значимостта на уменията за професионалното представяне и 
желанието за развитието и усъвършенстването им са проведени серия от едностранни Т-тестове за 
зависими извадки, резултатите от които са показани в таблица 1. 

Таблица 1. Различия между значимостта на уменията за професиятаи желанието за развитието им 

№ Умения за:  Х Т р 

1 Ефективна комуникация 
Важно за професията 4,47 

6,597 0,000 
Желая да се обучавам 3,82 

2 Сътрудничество 
Важно за професията 4,29 

5,241 0,000 
Желая да се обучавам 3,77 
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3 Предприемчивост 
Важно за професията 3,83 

3,188 0,002 
Желая да се обучавам 3,55 

4 Гъвкавост 
Важно за професията 4,08 

6,050 0,000 
Желая да се обучавам 3,61 

5 Ориентация към клиента 
Важно за професията 3,96 

4,163 0,000 
Желая да се обучавам 3,63 

6 Ефективност 
Важно за професията 4,15 

4,271 0,000 
Желая да се обучавам 3,76 

7 Независимост/автономност в работа 
Важно за професията 3,80 

1,899 0,060 
Желая да се обучавам 3,63 

8 Разрешаване на проблем 
Важно за професията 4,23 

4,939 0,000 
Желая да се обучавам 3,81 

9 Планиране и организиране 
Важно за професията 4,01 

3,737 0,000 
Желая да се обучавам 3,72 

10 Учене през целия живот 
Важно за професията 4,06 

3,288 0,001 
Желая да се обучавам 3,83 

11 Проактивен подход 
Важно за професията 4,13 

4,015 0,000 
Желая да се обучавам 3,78 

12 Устойчивост на стрес 
Важно за професията 4,55 

5,669 0,000 
Желая да се обучавам 4,05 

13 Събиране и управление на информация 
Важно за професията 4,01 

2,897 0,005 
Желая да се обучавам 3,74 

Както се вижда от таблица 1, значими различия се установяват в оценките за важността на 
уменията за професионалното представяне и желанието за тяхното развитие и усъвършенстване. 
Единствено за умението за независимост и автономност в работата не се регистрират значими разлики в 
оценките за важността за работата и желанието за обучение и развитие. При всички изследвани умения 
се установяват подобни тенденции. По-високи стойности са приписани на важността на уменията за 
професионалното представяне, докато при оценката им за желанието за обучение се регистрират по-
ниски стойности. От получените резултати може да се направи предположение, че вероятно 
изследваните лица имат висока самооценка за уменията, които се асоциират със социалната 
компетентност, което може да е отражение на големия професионален и социален опит. Като се има 
предвид средната възраст на респондентите (47,5 г.) и на общия трудов стаж (19 г.) може да се направи 
извод, че получените по-ниски оценки за желанието за обучение са очаквани. Въпреки това обаче ясно 
изразено е желанието на изследваните лица да се учат през целия живот, за да развиват и 
усъвършенстват социалните си умения, като по този начин повишават социалната си компетентност. 

Възрастта и общият трудов стаж не са диференциращи фактори за значимостта на социалните 
умения за професионалното представяне и желанието за развитието им. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Настоящото проучване предлага задълбочен анализ и синтез на концепциите за същността на 
социалната компетентност, разглеждана от специалистите в различни сфери, като разкрива важни 
тенденции за основните компоненти на този феномен. По-голямата част от концепциите идентифицират 
социалната компетентност с уменията за социална адаптация и приспособяване, за социално 
изпълнение, както и с емоционалните когнитивни и поведенчески умения. Сложността и 
многодименсионалността на изследвания конструкт, както и използването на различни методи за 
измерването му, често води до концептуално объркване. Настоящото изследване се опитва да изясни 
тези въпроси и се стреми да интегрира теоретичната концепция за социалните умения като 
структурообразуващ елемент на социалната компетентност и показва достойнствата на такъв 
систематичен подход. По този начин могат да се разкрият някои тенденции и да се разширят познанията 
за значимостта и очакванията на хората за развитието на социалната компетентност в български 
социокултурен контекст. 

Изследваните ключови умения, които се включват в социалната компетентност, създават рамката 
за постигане на целите, както на индивидуално, така и на професионално равнище. Развитието и 
усъвършенстването на социалните умения е непрекъснат процес, който продължава през целия жизнен 
цикъл на човека, което обяснява важността на ученето през целия живот в термините на успешното 
адаптиране към промените и интеграцията. Осъзнаването на значимостта на социалната компетентност 
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рефлектира върху създаването на програми и тренинги за развитие и усъвършенстване на социалните 
умения и поведения. Повишаването на социалната компетентност е развитиен процес, за който все още 
има твърде малко знания за това, как хората научават и разпознават нейните компоненти в различни 
ситуации, а също така как уменията се развиват и разнообразяват през цялото време. В този смисъл е 
важно да има информация за различните манифестирани умения и поведения, както и за потенциалните 
фактори и процеси за повишаване на социалната компетентност и популяризиране на успешни 
програми, които да се адаптират и развиват в съответния социокултурен контекст. 

В такъв аспект настоящото изследване на потребностите от обучение на охранители от частни 
охранителни фирми дава възможност да се изведат някои тенденции за значимостта на 
компетентностите, които са важни за специфичната професионална сфера, а също така да се направят 
заключения за доминиращите очаквания за обучения. В този смисъл мениджърите е важно да се 
съобразят с тези желания и изисквания за повишаване на социалната компетентност на служителите, 
което може да рефлектира върху конкурентоспособността на организацията и може да доведе до по-
висока ефективност от работата. 
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ХРОНИЧНОТО ОТЛАГАНЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

И ВЪЗМОЖНИ МЕНИДЖЪРСКИ РЕШЕНИЯ 
 

МОМЧИЛ КИРЯКОВ 
Научноизследователски сектор при СУ „Св. Климент Охридски” 

 
Резюме: Темата на настоящия доклад е хроничното отлагане на задълженията на работното място. В 
съвременния свят на потребление и технологии, отговарящи на всички нужди и желания на човека, този 
феномен, който представлява аспект на хедонистичната саморегулация, придобива все по-застрашителни 
измерения. Представени са резултатите от първото изследване на хроничното отлагане на задълженията, 
проведено в български условия. Потърсени са връзки със значими организационни и личностни фактори 
Отчитайки културните особености на българската професионална среда и влиянието, което те имат върху 
феномена на хронично отлагане, е направен анализ на получените резултати. Описани са откритите 
значими зависимости между ненужното отлагане и променливите: автономия, сензитивност към смисъла и 
усещане за лична ефективност. Акцент в доклада е поставен върху важността, която тези връзки имат за 
мениджърската практика и възможните начини, по които доброто им познаване би могло да намери 
приложение. Оказва се, че българските мениждъри трябва да бъдат изключително внимателни и сензитивни 
към проблема на хроничното отлагане при позициии, характеризиращи се с висока степен на автономия. 
Предлагат се конкретни мерки, които могат да бъдат взети при управлението на човешки ресурси в 
организациите за ефективно справяне с този проблем. 

 
Abstract: The subject of this paper is procrastination in work settings. In our world of consumption and omnipresent 
technologies that take care for most things that people need and want, this phenomenon, being an aspect of hedonistic 
self-regulation, is becoming more and more dangerous. Results from the first study of procrastination in Bulgaria are 
presented in this paper. Correlates with significant organizational and personal factors have been tested. The final 
analysis of the results takes into account the cultural specifics of Bulgarian work settings and their links to 
procrastination. Described are significant relationships between procrastination and factors like autonomy, self-efficacy, 
and sensitivity to sense. The main accent in this paper is on the importance of these relationships for management 
practice and on the ways in which good knowledge about them can be applied in practice. It turns out that Bulgarian 
managers should be extremely wary and sensitive to procrastination in positions, characterized with high autonomy. 
Particular measures are proposed that can be taken by human resources managers to effectively fight this problem in 
their organizations. 

 
Човешкото поведение често изглежда неадаптивно, дисфункционално, нерационално и 

саморазрушително, ако бъде наблюдавано отстрани. Но при по-внимателен анализ зад привидната 
нелогичност на голяма част от действията на хората стоят съвсем логични и разбираеми причини като 
емоционалната динамика, времевата перспектива или навиците на конкретния индивид. По този начин 
поведения, които биват осъждани като „неадаптивни” и „негативни” в дългосрочен план, обикновено 
имат изключително благоприятно съотношение в настоящия момент или в краткосрочен план между 
ползи и вреди/разходи. От друга страна, поведения, които изглеждат благоприятни за индивида в 
бъдеща перспектива, могат да изискват в настоящия момент висока цена, която той не е готов да плати, 
дори и това да означава, че ще си навреди по този начин в дългосрочен план. Ето защо, не е учудващо и 
необяснимо, че хората често не правят „правилния” избор, дори и да знаят кой е той. Това, носещо 
негативи за индивида поведение, се разпростира върху всички аспекти на живота му – работа, физическо 
състояние, семейство и приятели. То може да приема различни форми. 

Една от тях е хроничното, ненужно, често ирационално отлагане на действие или задача, което се 
случва дори, когато човек знае, че това закъснение ще повлияе на представянето му и ще компрометира 
самия него в очите на останалите, а и в неговите собствени. Трябва да разграничим този тип отлагане от 
онова, което се основава на приоритети. При ненужното отлагане ние забавяме изпълнението на важна 
задача като избираме да посветим времето си на нещо, за което знаем, че не е важно или не трябва да се 
свърши точно в настоящия момент. Тази алтернатива обаче изглежда по-привлекателна и 
възнаграждаваща в настоящия момент. 

Някои изследователи [3] заявяват, че около 20% от хората се определят като хронично 
практикуващи поведение на ненужно отлагане на задачите и дейностите си. За тях това поведение е 
начин на живот, макар и неадаптивен. Като имаме предвид, че ненужното отлагане се характеризира с 
изключително ниска степен на саморефлексия (която е един от основните начини за справяне с този 
проблем), можем да предположим, че реалният процент на хората, които страдат от подобен тип 
поведение, е много по-висок. Тежките прояви на хроничното ненужно отлагане са свързани със 
значителен спад в продуктивността, изживяване на социално неодобрение, поради невъзможността да се 
поема отговорност и циклично задълбочаваща се лична криза. В трудовия живот такова поведение може 
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да има опустошителни последици, както за работодателя, така и за работника. Всичко това прави този 
феномен особено интересен за изучаване от научна гледна точка и полезен за познаване от практическа. 

За да бъдат разбрани по-цялостно причините, които са в основата на ненужното отлагане, е 
необходимо анализът да започне от по-широката рамка на неуспешната саморегулация. Питър Хол и 
Джефри Фонг [1] предлагат обяснение на предпочитанията за извършване на определени действия в 
съответствие с времевото съотношение на ползи и вреди в своята времева саморегулативна теория 
(Temporal Self-Regulation Theory – TST). Според тях, една от основните причини добрите намерения и 
разбиране за това какво трябва да се направи да не се трансформират в действия при отделния индивид е 
разпределението на позитивите и негативите, които съответната постъпка носи във времето. Според тази 
теория капацитетът за ангажиране с действия, които да обслужват дългосрочни интереси е сложна 
комбинация от биологични, когнитивни и социални фактори, по-специално – биологично-заложения 
саморегулативен капацитет (конструкт, които се състои от степента на развитие на изпълнителната 
функция в нервната система и физиологичната енергия), социално когнитивни променливи, като 
например убеждението за свързаността между настоящото поведение и бъдещите резултати и ценността, 
която се придава на разпръснатите във времето резултати от съответното поведение. Очакванията за 
тези резултати формират намерението за извършване на определено действие, но връзката между това 
намерение и реалното действие бива модерирана от два фактора, наречени от авторите поведенческа 
предразположеност и саморегулативен капацитет, които ще бъдат обяснени по-долу. 

Поведенческата предразположеност е свързана с онези отговори и рефлекси, които се налагат над 
останалите отговори и рефлекси, които организмът може да произведе. При хората и останалите по-
низши животни степента на предразположеност към определен отговор се определя от вътрешните 
нагони като глад и жажда, от сигналите на средата и от миналия опит. Капацитетът да се потискат 
отговорите, към които индивидът се чувства предразположен, е в основата на саморегулацията и 
практикуването на поведение, ориентирано към бъдещето. Непрекъснато се изправяме срещу отговори, 
които чувстваме че сме предразположени да дадем в ежедневния си живот – привлекателният колега от 
противоположен пол със сигурност не предизвиква професионално отношение като естествен отговор, 
навикът да излизаме в обедна почивка 15 минути по-рано и да се връщаме от нея със същото закъснение 
често е по-силен от ясното съзнание, че точно днес имаме много работа за вършене, средата от колеги, 
които не вземат напълно сериозно професионалните си задължения води до адекватно на тяхното 
отношение и у нас. Ако на тези доминиращи поведенчески тенденции не се отговори с целенасочено 
усилие, за да бъдат преодолени, те ще водят индивида до повтарящо се поведение, което сериозно ще 
застраши благополучието му в дългосрочен план, макар това не винаги да се осъзнава в конкретния 
момент. 

Хроничното отлагане на работното място е изключително слабо застъпено в изследването на 
организационното поведение, въпреки огромният негативен потенциал, който това поведение има за 
влияние върху продуктивността и ефективността. Изследванията на този феномен са ограничени от 
липсата на интегративна теория, използването предимно на студенти като изследвани лица (а не трудово 
заети възрастни) и едноизмерните дефиниции, които преобладават в научната литература за него. 

Феноменът ненужно отлагане на работното място може да бъде дефиниран, само когато 
задачите, които трябва да се свършат, са ясно определени, свързани са с определени количествени и 
качествени стандарти и са във физическите и ментални възможности на служителя. Времевите 
ограничения не трябва да изключват възможността задачата да бъде свършена навреме и служителят 
трябва да осъзнава, че е длъжен да свърши работата. В крайна сметка – задачата не се изпълнява, или се 
изпълнява със закъснение или не е достатъчно добре изпълнена като качество и количество, поради 
усилията, положени в последната минута. 

Факторите, които мениджърите трябва да имат предвид, за да контролират ненужното отлагане 
могат да се разделят на две големи групи – личностни и ситуационни. Първата група трудно могат да 
бъдат повлияни или променени от специалистите по човешки ресурси, ето защо единствено при подбора 
познаването и идентифицирането им може да има позитивен ефект. Тук влизат личностни 
характеристики като ниска самооценка, висока степен на перфекционизъм (социално ориентиран), 
висока тревожност, нисък фрустрационен толеранс, както и неадекватна времева перспектива. 

Характеристиките на организационната среда, предразполагащи към хронично и ненужно 
отлагане на задачите, не са достатъчно изчерпателно изследвани, поради което обяснителната им сила е 
нещо, което предстои да бъде доказвано и измервано в точни стойности. Голяма част от тези 
характеристики са изведени по теоретичен, а не по емпиричен начин и връзките им с хроничното 
отлагане се проследяват емпирично за първи път в настоящото изследване. 

Основните ефекти, които има ненужното отлагане на работното място са обвързани с 
изпълнението на задачите и субективното благополучие. Концептуално ненужното отлагане се асоциира 
с фактора съзнателност от „големите пет”, който от своя страна е определящ за изпълнението. 
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Следователно – хората, практикуващи хронично, ненужно отлагане имат занижени показатели за 
изпълнение и субективно благополучие. 

Ненужното отлагане дълго време се е разглеждало като начин за емоционално справяне с 
проблемите, избягване на тревожността и съответно за повишаване на субективното благополучие за 
сметка на изпълнението. Изследванията сочат, че това справяне за съжаление е временно и по-късно има 
многократно по-силен негативен емоционален ефект [4,6]. По този начин ефектът на ненужното 
отлагане върху субективното благополучие би могъл да се изрази темпорално чрез крива линия, която 
първоначално върви нагоре, но в последствие слиза много под изходното равнище. Тази нелинейна 
връзка създава предпоставка за оформяне на порочен кръг, в който човек непрекъснато отлага задачите 
си, за да изпита първоначалния ефект на завишено субективно благополучие. По-късно обаче той трябва 
да се срещне с последствията от това свое поведение, което го кара отново да се чувства тревожен и 
нещастен също както, когато е взел решение да отложи задълженията си, но в по-голяма степен. Той 
вече знае от опит какво трябва да направи, за да се почувства по-добре и прибягва отново до мимолетно 
бягство от проблемите, само за да ги посрещне в още по-тежка форма по-късно и т.н. Като цяло, 
спиралата на благополучието върви надолу, но в конкретния момент, когато се взема решение за 
отлагане, това се пренебрегва, за сметка на краткосрочния позитивен ефект. Хипотимните настроения 
пораждат ненужно отлагане, което 
пък от своя страна създава още по-
сериозен емоционален спад. 

Счита се, че ненужното 
отлагане води до по-лошо изпъл-
нение. Някои хора, обаче, заявяват, 
че това поведение подобрява 
изпълнението им, тъй като набли-
жаващият краен срок им помага да 
мобилизират ресурсите си. Тези 
индивиди считат, че работят по-
добре в състянието на стрес и 
емоционална възбуда, което им 
носи отлагането до последния 
момент. Емпиричните данни [5] 
сочат, че липсват доказателства, 
които да подкрепят подобно твър-
дение. Ето защо е доста по-веро-
ятно теорията за позитивния ефект 
на отлагането върху изпълнението 
да е предимно имплицитна и поро-
дена от необходимостта на хората, 
практикуващи поведение на не-
нужно отлагане да решат когни-
тивния си дисонанс и да се само-
убедят, че вземат „правилното 
решение”. Също както и при су-
бективното благополучие, взаимо-
действието между ненужното отлагане и изпълнението може да е двупосочно. Отлагането води до по-
слабо изпълнение, което от своя страна снижава усещането за компетентност и този цикъл се повтаря 
отново и отново. 

За измерване на склонността към ненужно отлагане беше използвана общата скала за ненужно 
отлагане на Лей[2]. Оригиналната скала се състои от 20 въпроса, отчитащи поведенческото изражение 
на ненужното отлагане. Редица изследвания, проведени с тази скала, сочат, че тя има висока надеждност 
[2,7]. Двама експерти преведоха скалата на български и направиха контент анализ на отделните въпроси. 
Вземайки предвид особеностите на съвременната българска култура, 9 от въпросите бяха премахнати. 

За всички посочени в теоретичния модел конструкти изследваните лица отговаряха на общо 
60 въпроса по петстепенна Ликъртова скала, даваща им следните възможности: 

1. Напълно вярно 
2. Донякъде вярно 
3. Колкото вярно, толкова и невярно 
4. Донякъде невярно 
5. Напълно невярно 

 автономия

смисленост на 
работата 

разнообразие на 
задачите 

обратна връзка

въвлеченост

усещане за лична 
ефективност 

сензитивност 
към смисъла 

степен, в която 
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Фиг. 1 Модел за предикторите и последиците 
от ненужното отлагане на работното място 
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За отчитане на субективното благополучие и общата удовлетвореност, беше използвано по едно 
твърдение, където изследваните лица трябваше да посочат своята позиция като избират от четири 
възможности (въобще не сте щастливи, донякъде шастливи, щастливи, много щастливи) и 
десетстепенна скала (дадени са наименования само за първата и последната степен – напълно 
неудовлетворени и напълно удовлетворени). Различният брой степени беше умишлено търсен, за да се 
избегне ефектът на сливане на двете твърдения и съответно автоматично даване на еднакви или близки 
отговори за тези, на пръв поглед, сходни понятия. Останалите въпроси от използвания инструмент, 
изследват демографските характеристики: пол, възраст (разделена на четири групи, от които 
изследваните лица трябва да изберат една – 1. под 25; 26-35; 36-45; 46-55; над 55), завършено 
образование и заеман пост. За последната характеристика вариантите са – работник, служител, 
ръководител, като разликата между работник и служител е в типа труд, който полагат – съответно 
физически и интелектуален. 

Табл. 1. Надеждност на използваните скали 

Скала 
Надеждност, измерена чрез коефициента 

α на Кронбах 
1. Ненужно отлагане 0,68 
2. Автономия 0,76 
3. Смисленост 0,69 
4. Степен, в която работата се счита за интересна 0,77
5. Въвлеченост 0,78 
6. Сензитивност към смисъла 0,77 
7. Изпълнение 0,63 

Табл. 2. Конструкти, описващи работната среда 

Конструкт Средна 
Стандартно 
отклонение Минимум Максимум 

Коефициент 
на наклона 

Автономия 3,99 0,84 1,80 5,00 - 1,119 
Смисленост 3,81 0,94 1,00 5,00 - 0,901 
Степен, в която 
работата се счита за 
интересна 

4,11 0,80 1,60 5,00 - 1,082 

Разнообразие1 3,68/ 4,16 /3,97 1,34/ 1,22 /1,09 1,00/1,00 /1,00 5,00/ 5,00/ 5,00 -0,661/-1,715 /-1,103  
Обратна връзка 4,30/ 4,38 /4,11 0,89/ 1,03 /1,04 2,00/1,00 /1,00 5,00/ 5,00 /5,00 -1,169/-1,984 /-1,136 

Табл. 3. Конструкти, описващи извадката 

Конструкт Средна 
Стандартно 
отклонение Минимум Максимум 

Коефициент на 
наклона 

Хронично отлагане 2,43 0,67 1,00 4,00 0,273 
Въвлеченост 4,01 0,79 1,33 5,00 -1,255 
Сензитивност към смисъла 4,45 0,46 3,13 5,00 -0,810 
Изпълнение 3,39 0,51 2,25 4,50 -0,042 
Щастие2 2,34 0,69 1,00 4,00 0,302 
Удовлетвореност 5,88 2,59 1,00 10,00 -0,285 
Лична ефективност 4,35/4,42 /2,54 0,72/ 0,77 /1,30 2,00/1,00 /1,00 5,00/5,00 /5,00 -1,121/-1,680 /0,681 

След като беше направен дисперсионен анализ, беше установено, че в изследваната извадка има 
статистически значими разлики между две от възрастовите групи по бал за ненужно отлагане (F = 2,649, 
p < 0,05). Според получените резултати, лицата, принадлежащи към възрастовата група от 26 до 35 
години, имат по-малка склонност да отлагат хронично задълженията от тези, които са под 25 години. 

                                                 
1 За конструктите: разнообразие, обратна връзка и усещане за лична ефективност, поради малкия брой 
твърдения, се анализира всяко едно от тях, без да се изчислява сумарен бал за скалата. 
2 За конструктите удовлетвореност и субективно благополучиене не е използвана петстепенна скала от 
Ликъртов тип и по тази причина представените за тях стойности трябва да се съотнасят с респективния 
брой на степените в съответните им скали(10 за удовлетвореност и 4 за субективно благополучие). 
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Проведеният дисперсионен анализ установи статистически значими разлики между изследваните 
лица по показателя ненужно отлагане, според отговорите на твърдението: Когато трябва да постигна 
нещо, аз мога да преодолявам трудности, без да се отказвам от своята цел (F = 2,944; p < 0,05). 
Анализите, които трябва да установят групите (според това дали отговорът им на въпроса е 1, 2, 3, 4 или 
5) не бяха възможни, тъй като честотата на отговорите в две от групите беше по-малко от 2 (това са 
двете групи, съответстващи на отговори: Напълно невярно и Донякъде невярно). По тази причина беше 
необходимо да се проведе допълнителен корелационен анализ, който демонстрира, че връзката е 
обратнопропорционална (r = -0,329; p < 0,01). 

Според проведения дисперсионен анализ, съществуват статистически значими разлики по бала за 
хронично отлагане между лицата, посочили отговор Щастлив и тези, отговорили Донякъде щастлив на 
твърдението, измерващо субективното благополучие. Според получените резултати, лицата отговорили 
Щастлив имат по-малка склонност да отлагат хронично задълженията от тези, които са отговорили 
Донякъде щастлив. Честотата на изследваните лица, дали двата крайни отговора – Въобще не е щастлив 
и Много е щастлив, е много ниска (съответно – 5 и 3, което отговаря на 7,2% и 4% от изследваните 
лица). 

Направената нелинейната кубична регресия демонстрира значими връзки между автономия и 
ненужно отлагане (F=4,074, p < 0,05), а линейната регресия демонстрира значими връзки меджу 
ненужното отлагане и сензитивността към смисъла (F=6,200, p < 0,05). 

 
Фиг. 2. Графично представяне на връзката 

между ненужното отлагане и автономията чрез 
кубичен модел на нелинейна регресия

Фиг. 3. Графично представяне на връзката 
между ненужното отлагане и сензитивността 

към смисъла чрез линейна регресия 
  
Ненужното отлагане е феномен, който придобива все по-голямо значение в съвременния свят. 

Широката му разпространеност и тежките последици, които може да има върху индивида и 
заобикалящата го среда в личен и професионален план, са предпоставки за нарастващия научен интерес 
към това явление. Основният изследователски фокус в научната литература е върху проявленията на 
ненужното отлагане в академична среда, тъй като там те са най-ясно изразени и следователно – 
достъпни за отчитане. 

Настоящето изследване имаше за цел да потърси зависимостите между ненужното отлагане и 
други конструкти, с които то се свързва в научната литература – изпълнение, автономия, усещане за 
лична ефективност, смисъл, разнообразие, въвлеченост, обратна връзка и степен, в която извършваната 
дейност се счита за интересна. Тези връзки бяха изследвани в български условия в контекста на 
организицията. Изводите, до които беше достигнато могат да имат важно значение за мениджърската 
практика, ако бъдат потвърдени от бъдещи изследвания. 

Може би, най-важният сред тях е, че ангажирането с търсене на смисъл в заобикалящия индивида 
свят е несъвместимо с отлагането на активното взаимодействие с този свят. Тази инфомация може да 
бъде използвана от мениджърите човешки ресурси по различни начини. Един от тях е отчитане на 
сензитивността към смисъла при подбора на персонала за позиции, където ненужното отлагане може да 
има сериозни негативни последици за фирмата. Освен това взаимодействието между висока 
сензитивност към смисъла и вероятността определена длъжност да носи смисъл за служителя, който я 
изпълнява, би могло да се окаже важен предиктор при превенция на ненужното отлагане на работното 
място. 
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Интересна, от гледна точка на проектирането на длъжностните характеристики, е и зависимостта 
между автономия и ненужно отлагане, която има специфичен израз в българските културни условия. 
Получените резултати демонстрират как степента на автономия, която мениджърите предоставят на 
своите служители, влияе пряко върху тяхната склонност да отлагат задълженията си. За разлика от 
смисъла на извършваната дейност, автономията е показател, който е по-пряко зависим и съответно – 
повлиян от мениджърската политика в компанията. Получената специфична зависимост за български 
условия, съгласно която твърде високите нива на автономност могат да доведат до ненужно отлагане, е 
важна да бъде взета предвид за професиите, където подобна степен на автономност е неизбежна. 
Познаването на тази опасност би довело до по-своевременни и адекватни мениджърски реакции. 

Поради редица ограничения на изследването, като размера на извадката и еднотипността на 
използвания инструментариум, въпросът за реалните параметри на хроничното отлагане в български 
професионален контекст и връзките, които то има с други фактори на работната среда, остава открит. 
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Резюме: Проведено е изследване с цел проверка на хипотезата, че аутизмът е свързан с абнормална 
церебрална латерализация. Чрез батерии от моторни проби са изследвани водещите ръка, око, ухо и крак на 
група аутистични деца и група контроли. Допълнително, само при вербалните аутисти и при контролите, 
чрез дихотичната парадигма е изследван и сравнен статуса хемисферната асиметрия за езикова перцепция. 
Получените резултати указват за атипичен патерн на церебралната доминантност при по-голямата част 
от децата с аутизъм. 
 

Abstract: A research has been conducted to test the assumption that autism is linked with abnormal cerebral 
lateralization. Using a battery of motor probes, the handedness, the eyedness, the eardness and the footedness in a group 
of autistic children and a control group were studied. In addition, only in the verbal autistic children and the controls the 
status of hemispheric asymmetry for language perception is studied and compared, using dichotic paradigm. The results 
that were received indicate an atypical pattern of cerebral dominance in the majority of children with autism. 

Въведение 

Аутизмът е тежко, комлексно и дълбоко разстройство на когнитивното, личностното и социално 
функциониране на индивида. Въпреки продължаващите разногласия относно неговото 
концептуализиране, към настоящия момент почти единодушно се приема, че този невроразвитиен 
дефицит има невробиологичен произход и се дължи на мозъчна или неврологична дисфункция [6, 10, 31, 
32, 40]. Предположението, че лявохемисферно или билатерално увреждане става причина за 
установяването на атипичен патерн на хемисферната доминантност, възпрепятстващ нормалното 
развитие на ръкостта [35, 36] и езиковите способности при аутизъм [9, 16], поставя началото на 
систематични проучвания на статуса на хемисферните асиметрии при тази популация [29]. 

Натрупаните към момента данни от изследвания на ръкостта недвусмислено указват за 
отклонения от типичния патерн на мануално предпочитание при аутизъм. Прави впечатление, че сред 
аутистичните субекти се отчита по-голяма честота на всички описани в литературата аномалии на 
ръкостта, а именно леворъкост и/или смесена ръкост [3, 4, 7, 11, 12, 19, 20, 27, 37, 39, 40]; непостоянна 
ръкост [8, 11, 19, 22, 37]; дисоциация на мануално предпочитание и мануална сръчност [30]. Внимание 
заслужават и съобщенията за по-висок процент сред аутистите не само на леворъкост, но и на левоокост 
и лява назална доминантност [15]. 

Аналогично, повечето от проучванията на структурните асиметрии на мозъка при аутистични 
субекти установяват явни отклонения от патерните, наблюдавани при генералната популация. 
Регистрирани са отклонения както в общия обем на мозъка (увеличен в детска възраст, но редуциран в 
юношеска и зряла възраст [2, 13, 34]), така и в размера на отделни мозъчни райони, свързани с езиковите 
функции (напр., редуциране на левия темпорален планиум при деца, юноши [34] и възрасни с аутизъм 
[33]; увеличен обем на дясна горна темпорална гънка при деца и юноши с високо функциониращ 
аутизъм [25]; структурни абнормалности в медиалния темпорален дял на лява хемисфера [22]). 
Съобщава се за обратен патерн на анатомичните асиметрии на парието-окципиталните райони [24] и на 
долния фронтален район (включващ зоната на Брока и оперкулума) [23]. В друга изследване е 
установена липса на асиметрия на фронталния дял [21]. 

Атипичният патерн на анатомичните асиметрии в мозъчни райони, свързани с езиковите функции 
при аутизъм, се потвърждава от функционалните измервания, получени както в изследвания, използвали 
електоенцефалографски методи [16, 17], така и в изследвания със съвременните невроизобразителни 
техники [26]. 

Далеч по-малобройните поведенчески изследвания с аутистични субекти също откриват 
доказателства за отклоняваща се от типичната функционална латералност. Така например, в изследване 
чрез дихотичната парадигма е установено атипичното преимущество на ляво ухо/ДХ за вербална 
перцепция при аутистични деца [5], а в други поведенчески изследвания е констатирана аномална 
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латерализация при изпълнението на езикови и екзекутивни задачи, но нормална латерализация при 
изпълнението на зрително-пространствени задачи при субектите с аутизъм (за обзорен преглед – [31]). 

В своята съвкупност така получените резултати формират базата на атрактивната напоследък 
хипотеза, че нарушението в развитието на мозъчната латерализация и в частност установяването на 
аномална езикова латерализация, може да е една от причините за нарушеното езиково развитие при 
аутизъм [18, 19, 28, 38]. 

Проучването на тази хипотеза залегна в основата и на настоящото изследване, като конкретното 
ни допускане бе, че патернът на абнормална церебрална латерализация е типичен за аутистите с тежко 
нарушаване на езиковото развитие и функциониране. 

Субекти 

В изследването взеха участие 17 деца с диагноза „аутизъм”, на възраст от 5г. 7м. до 16г. 1м 
(средна възраст = 9г. 8м.), от които 7 момичета и 10 момчета. Диагнозата на всяко едно от тях бе 
поставена много по-рано от специалист/и по детска психиатрия. Към момента на изследването всички 
посещаваха ресурсен център за работа с аутистични деца. 

Всички аутистични деца бяха с късно и подчертано дефицитарно езиково развитие и с 
интелектуален дефицит. Две от децата (1 момче и 1 момиче) бяха невербални, а при 5 деца (4 момчета и 
1 момиче) фразова реч бе много слабо развита и спонтанното им речепроизводство бе основно 
представено от шаблонни изрази и ехолалии. Според анамнестичните данни и данните от медицинските 
досиета, всички аутистични деца бяха с нормален слух и без моторни нарушения. 

Контролната група бе формирана от подбрани на случаен принцип 17 неврологично здрави деца, 
7 момичета и 10 момчета, на възраст от 5г. 3м. до 12г. 8м. (средна възраст = 8г. 10м.), обучаващи се в 
общообразователно училище/детско заведение. Според събраните данни от родителите, училищния 
психолог и/или медицинското лице, всички контроли бяха с нормално езиково и интелектуално 
развитие, добра учебна успеваемост и нормален слух. 

Участието на всички деца бе доброволно и с информираното съгласие на родителите и 
училищната институция. 

 
Методи и процедура 
Оценяване на водещите ръка, око, ухо и крак 
За оценката на ръкостта на участниците бе използвана батерия от моторни проби [1], включваща 

10 унимануални действия, за които се предполага, че в максимална степен зависят от функционалната 
организация на мозъка (като вземане на предмет от пода, почесване по носа, махане за довиждане, 
отваряне/затваряне на цип и др.), т.е. не са включени действия, които биха могли да бъдат обучени. На 
всяко дете индивидуално бе изчислен коефициент на мануалната асиметрия (Кма) (по общоприета 
формула), чиято стойност може да варира от -100 до +100%. 

Ръкостта на всички деца – аутисти и контроли, бе оценена по следните три показателя: 
• тип (леворъкост, десноръкост и амбидекстрия); 
• степен на изразеност (силна или слаба леворъкост/десноръкост); 
• стабилност (стабилна/нестабилна). 
С цел оценяване на стабилността на мануалното предпочитание, ръкостта на всички деца, аутисти 

и контроли, бе двукратно оценена. Второто оценяване бе направено не по-рано от 24 часа след първото. 
Като нестабилна се оценяваше ръкостта на онези участници, които за двете оценявания показаха 
различен тип и/или степен на изразеност на ръкостта (напр. Кма1=+80% , а Кма2=+40%; или Кма1=+20%, а 
Кма2=-20%). 

За определянето на водещите око, ухо и крак бяха използвани батерии от по две проби. При 
изпълнение и на двете проби с ляво око/ухо/крак оценката бе левоокост /левоухост/ левокракост, при 
изпълнение и на двете проби с дясно око/ухо/крак оценката съответно бе 
десноокост/десноухост/деснокракост, а при изпълнение на пробите с различно око/ухо/крак, оценката бе 
амбиокост/амбиухост/амбикракост. 

С цел оценяване на стабилността на тези видове латерално предпочитание, водещите око, ухо и 
крак също бяха двукратно оценени. 

Дихотично слушане 

Използвана е собствено модифицирана версия на класическия дихотичен тест със срички от типа 
съгласен-гласен, където съгласният е от групата на преградните П, Т, Д, К, Г, а гласният е звук А [1]. 
Модификацията му се изразява във въвеждането в записа на инструкция “внимание”, която се подава 
моноаурално (т.е. само на едното ухо), в подходящо случаен ред, но по равен брой пъти на ляво и дясно 
ухо за целия тест, една секунда преди чуването на всяка дихотична двойка срички. Това бе направено с 



 

 557

цел да се ограничи скритото (неволево) насочване на вниманието към едната половина на слуховото 
пространство, което би могло значимо да повлияе резултатите от дихотичното слушане. След чуването 
на всяка стимулна двойка следва 10s пауза, по време на която става свободното писмено 
възпроизвеждане на чутото. 

Тестът се състои от 36 дихотични двойки срички. Прослушва се двукратно, като при второто 
прослушване се сменят местата на слушалките. Това се прави с цел нивелиране на евентуални различия 
между двата канала, породени от несъвършенство на техническото изпълнение на тестовете (тази 
манипулация, т.е. повторното прослушване е от задължителните условия за обективност на 
изследването). Второто прослушване на теста се провежда 24 часа след първото – това е времевият 
интервал, посочван като оптимален в специализираната литература (за подробности относно условията, 
на които трябва да отговарят изработването и приложението на дихотични вербални тестове, виж [25]). 

Оценяването на резултатите е направено въз основа на данните от двете прослушвания. 
Силата на сигнала в двете слушалки бе уеднаквен (70 dB). 
Преди провеждането на реално тестуване, на всяко дете поотделно бе обяснeно в какво се състои 

задачата, какво ще чува и какво трябва да прави, след което се прави тренировъчно прослушване с 
материал, различен от този, включен в експерименталния тест. 

Тестуването е проведено индивидуално с всяко дете в часовете на сутрешен физиологичен 
максимум (от 10 до 12 часа). 

Анализът на индивидуалните и групови данни от дихотичния тест отново бе направен по двата 
основни показателя на функционалната асиметрия при изпълнението на латерализирани перцептивни 
задачи, а именно: (1) Коефициент на асиметрия (Кас) и (2) Перцептивен перформанс. 

Обработка на данните и статистика 

За целите на статистическата обработка всички стойности бяха изразени като средна стойност и 
стандартно отклонение (М+SD). Сравнението между групите бе направено чрез използването на t-
критерий (параметричен метод) за анализа на средните групови стойности и чрез използването на хи-
квадрат (непараметричен метод) за междугруповия анализ на проценти. 

 
Резултати 
Резултати от оценяването на водещите ръка, око, ухо и крак 
Данните от сравнителното оценяване на ръкостта на групата аутисти и контролната група здрави 

техни връстници по трите показателя на мануалното предпочитание – тип, степен на изразеност и 
стабилност, както и данните за наличие/отсъствие на фамилна история за леворъкост, са представени в 
таблица 1. 

Таблица 1. Процентно разпределение на участниците в изследваните групи според ръкостта 
и фамилната обремененост за леворъкост 

 
Първо измерване Второ измерване Ста- 

билнa 
ръкост 

леворъкост Амб. десноръкост леворъкост Амб. десноръкост
силна слаба слаба силна силна слаба слаба силна 

Контроли 5.88 0.00 0.00 11.76 82.36 5.88 0.00 5.88 5.88 82.36 94.12 
Аутисти 0.00 11.76 11.76 41.18* 35.29** 0.00 11.76 5.88 41.18* 41.18* 64.71* 

* статистически значими различия (p<0.05) в сравнение с контролната група; 
** статистически значими различия (p<0.001) в сравнение с контролната група. 

На практика във всяка една от групите, двете оценявания на ръкостта очертаха много сходен 
патерн на разпределение на участниците според вида и степента на изразеност на мануалното 
предпочитание. 

Съгласно получените резултати, контроли и аутисти не се различаваха по представянето на 
леворъкостта, но съществено се различаваха по представянето на слабата и силна десноръкост. И двете 
оценявания на ръкостта регистрираха статистически значимо по-висок процент в контролната група на 
демонстриралите силна десноръкост, а в аутистичната група – на демонстриралите слаба десноръкост 
(p<0.05). В по-широк план разликата може да бъде отнесена към представянето в групите на случаите 
със силна десноръкост и случаите със смесена ръкост (включва слаба леворъкост, слаба десноръкост и 
амбидекстрия). Видно със смесена ръкост са преобладаващата част от аутистите – 64.70% според 
първото и 58.82% според второто оценяване, и много малка част от контролите – 11.76% според двете 
оценявания (t=3.30; p<0.01). Обратно, според двете оценявания със силна десноръкост са 82.36% от 
контролите, а от аутистите – 35.29% според първото и 41.18% според второто оценяване (t= 2.73; 
p<0.05). 

Сравняването на контроли и аутисти относно стабилността на демонстрираната ръкост, оценена 
въз основа на промяната/запазването на индивидуалните стойности на Кма за двете оценявания, отново 



 

558 

откри съществени различия между тях. Промяна на ръкостта (по тип и/или степен) бе регистрирана само 
при едно дете от контролната група (5.88%), но при 6 деца от аутистичната група (35.29%) (t=2.28; 
p<0.05). 

Междугруповото сравняване на резултатите от оценяването на водещото око и водещото ухо 
(представени в таблица 2 и таблица 3) откри статистически значими различия между контроли и аутисти 
само по отношение на стабилността на демонстрираното предпочитание, отчетена въз основа на 
наличие/отсъствие на промяна на типа окост и ухост при второто оценяване. Отново при много по-висок 
процент от контролите отколкото от аутистите, бе отчетена стабилност на предпочитаното око (при 
76.47% от контролната група срещу 41.18% от аутистичната група, t=2.45; p<0.05) и на предпочитаното 
ухо (88.24% от контролите и 52,94% от аутистите, t=2.45; p<0.05). 

Що се касае до сравняването на честотата на представяне на вида окост и вида ухост, прави 
впечатление, че според първото оценяване и на двете характеристики между групите липсват различия – 
преобладаващата част и от контролите, и от аутистите са показали предпочитание към дясно око 
(76.47% от контролите и 70.59% от аутистите) и съответно към дясно ухо (при 88.24% и от двете групи). 
Патернът на резултатите от второто оценяване обаче, очерта явни различия между групите, но с 
равнище на статистическа значимост само по отношение на ухостта, а именно, докато мнозинството от 
контролите показаха десноокост (58.82%), то мнозинството от аутистите показаха амбиокост (също 
58.82%) без разликата да е съществена (p>0.05); съответно, относно ухостта – макар повечето от 
половината и от двете групи да са демонстрирали водещо дясно ухо, процентът на децата с десноокост е 
съществено по-висок в контролната група (88.24% срещу 58.82%; t=2.06; p<0.05). 

Таблица 2. Процентно разпределение на участниците в изследваните групи 
според оценката на окостта 

 
Първо измерване Второ измерване Стабилност 

 на окостта левоокост амбиокост десноокост левоокост амбиокост десноокост 
Контроли 5.88 17.65 76.47 5.88 35.30 58.82 76.47 
Аутисти 11.76 17.65 70.59 0.00 58.82 41.18 41.18* 

* статистически значими различия (p<0.05) в сравнение с контролната група. 

Таблица 3. Процентно разпределение на участниците в изследваните групи 
 според оценката на ухостта 

 
Първо измерване Второ измерване Стабилност 

 на ухостта левоухост амбиухост десноухост левоухост амбиухост десноухост 
Контроли 0.00 11.76 88.24 0.00 11.76 88.24 88.24 
Аутисти 0.00 11.76 88.24 17.65 23.53 58.82* 52.94* 

* статистически значими различия (p<0.05) в сравнение с контролната група. 

Само оценяването на водещия крак не откри различия между изследваните контроли и аутисти 
(таблица 4). Както според първото, така и според второто измерване, и в двете групи най-голям дял имат 
участниците с водещ десен крак, като междугруповата разлика в тяхното процентно представяне е много 
малка и несъществена (p>0.05). Относно стабилността на демонстрираното предпочитание – и в двете 
групи бе отчетена еднакво висока стабилност (при 76.47% и от аутистите, и от контролите). 

Таблица 4. Процентно разпределение на участниците в изследваните групи 
според оценката на водещия крак 

 
Първо измерване Второ измерване 

Стабилност на 
водещия крак ляв 

крак 
Липса на 
водещ крак 

Десен крак Ляв крак 
Липса на 
водещ крак 

Десен 
крак 

Контроли 0.00 29.41 70.59 0.00 29.41 70.59 76.47 
Аутисти 0.00 23.53 76.47 0.00 35.29 64.71 76.47 

Резултати от дихотичния тест 

Дихотичното тестуване бе проведено само с 10 от 17те изследвани аутистични деца. Тежкото 
нарушаване на езиковите и речеви функции при останалите 7 деца обуслови неприложимостта на 
дихотичния тест при тях. 

По тази причина на анализ и сравнение бяха подложени резултатите на цялата група контроли и 
така оформената група аутисти. 
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Установени бяха явни и съществени различия между групите и по двата показателя на 
функционалната асиметрия на мозъка за вербална перцепция – коефициент на асиметрия и перцептивен 
перформанс, данните по които са представени в таблица 5. 

Сравняването на средните аритметични стойности на Кас на контролната и аутистична групи, при 
изчисляването на които се взима под внимание знака на индивидуалните коефициенти, показа, че докато 
контролната група демонстрира достатъчно добре изразено лявохемисферно преимущество за 
дихотична фонемна перцепция (+15.57%), то аутистичната група показа много слаба, почти липсваща 
лявохемисферна асиметрия (+1.19%). Така отчетената разлика е статистически значима (t=2.45; p<0.05). 

Таблица 5. Средни стойности (аритметична и абсолютна) на Кас и перцептивния перформанс 
(общ, на дясно ухо и на ляво ухо) на контролната и аутистична групи (М+SD; %) 

 Ср.аритметична 
стойност на Кас 

Ср.абсолютна 
стойност на Кас 

Ср.общ 
перформанс 

Ср. ерформанс 
на дясно ухо 

Ср. перформанс 
на ляво ухо 

контроли +15.57+17.96 18.49+14.72 29.60+7.77 33.38+8.34 28.06+6.64 
аутисти +1.19+12.41* 9.11+5.97* 14.90+5.64** 15.04+5.94** 14.78+6.03** 

* статистически значими различия (p<0.05) в сравнение с контролната група; 
** статистически значими различия (p<0.001) в сравнение с контролната група. 

Сравняването на честотата на представяне на лявохемисферното преимущество в двете групи 
откри явна, но недостигаща ниво на статистическа значимост разлика – 76.48% от контролите и 50.00% 
от аутистите показаха тази типична за вербалното информационно процесиране хемисферна асиметрия 
(р>0.05). От останалите участници, 11.76% контроли и 30.00% аутисти показаха дяснохемисферно 
преимущество (р>0.05), а липса на хемисферно преимущество (т.е. Кас=0) – съответно 11.76% контроли 
и 20.00% аутисти (р>0.05). 

Поради много по-голямата честота на представяне на дяснохемисферното преимущество в 
аутистичната група, с цел оценяване на реалните различия между контроли и аутисти относно степента 
на изразеност на хемисферната асиметрия независимо от нейния знак, на сравнение бяха подложени 
средните абсолютни стойности на Кас на групите. Получените резултати потвърдиха по-слабата 
латерализация на езиковата перцепция при аутистичната група: средната абсолютна стойност на Кас на 
аутистичната група е двойно по-ниска от тази на контролната група – 9.11% срещу 18.49% (t=2.33; 
p<0.05). 

Големи междугрупови различия откри сравняването на резултатите относно перцептивния 
перформанс. В сравнение с контролите, аутистичните деца възприемат много по-лошо дихотично 
слушаните фонеми, независимо от това на кое ухо са подадени, като отчетените междугрупови различия 
са с високо ниво на статистическа значимост (р<0.001). 

При 9 от общо 10те аутистични деца (90.00%) бе отчетен феномен на екстремно пренебрегване на 
едното ухо в условията на дихотично слушане, намиращ израз в пълна невъзможност в условията на 
дихотично слушане да се чуят две срички. Този феномен бе констатиран само при две деца от 
контролната група (11.76%), което прави статистически значима разликата с аутистичната група (t=6.37; 
p<0.001). 

От съществено значение е , че при три от аутистичните деца бе отчетен перформансен колабс, 
като две от децата (20%) възпроизвеждаха само сричка ТА след чуването на дихотичната двойка, а 
третото дете (10%) – само ТА или ДА.. 

Обсъждане 

Настоящото изследване имаше за цел да проучи в сравнителен план различни аспекти на 
функционалната хемисферна латерализация при деца с класически аутизъм и клинично здрави техни 
връстници, с цел проверка на хипотезата, че аутизмът е свързан с атитичен патерн на церебралната 
латералност. 

Въз основа на оценяването на водещите ръка, око, ухо и крак бе проучен статусът на 
хемисферните асиметрии в по-нискоравнищните моторни и сензорни функции, а посредством 
перформанса на латерализираната задача за дихотично вербално слушане бе проучен статусът на 
хемисферните асиметрии в езиковите функции. 

Обобщено представени, резултатите от цялостното сравнително изследване показаха, че с 
изключение на показателя „водещ крак”, по всички проучени показатели на функционалната 
латералност – ръкост, окост, ухост и езикова латерализация, изследваните аутистични деца 
демонстрират атипичен патерн на хемисферна доминантност, което се съгласува с данните от предходни 
подобни проучвания [3, 5, 7, 8, 10, 19, 22, 31, 32,37, 40]. 
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Сравнителното оценяване на ръкостта по вид (леворъкост, десноръкост, амбидекстрия), степен на 
изразеност (силна или слаба) и постоянство (стабилна или нестабилна) откри, че в сравнение с 
контролите, сред аутистичните деца статистически значимо по-често се срещат смесена ръкост (най-вече 
слаба десноръкост) и непостоянна ръкост. 

По отношение на водещото ухо бе установена статистически значимо завишена честота на 
недесноухост (т.е. левоухост или амбиухост) и на нестабилност на демонстрираното предпочитание сред 
аутистичните деца. 

Сравняването на резултатите от оценяването на водещото око откри междугрупови различия само 
по отношение на стабилността на демонстрираното предпочитание, със статистически значимо по-
голяма честота на нестабилност на водещото око в групата на аутистите. 

Единствено по отношение на водещия крак, резултатите на аутистичните и неаутистичните деца 
бяха много сходни. 

Най-големи и съществени междугрупови различия бяха констатирани по показателите на 
функционалната езикова латерализация, оценени въз основа на данните от изпълнението на дихотичния 
вербален тест. Типичното за този вид перцепция лявохемисферно преимущество, демонстрирано от 
преобладаващото мнозинство от контролите, бе отчетено само при половината от изследваните аутисти, 
но значимо по-слабо изразено. Останалата половина показаха липса на преимущество или атипичното 
дяснохемисферно преимущество. Средният Кас на аутистичната група бе със стойност близка до нула, а 
сравняването на средните за групите абсолютни стойности на Кас потвърди, че независимо от типа (т.е. 
дали е лява или дясна), хемисферната асиметрия за фонемна перцепция е съществено редуцирана при 
аутистите. Що се касае до перцептивната ефективност, предвид тежките езикови дефицити на 
изследваните аутисти, очаквано тя бе критично лоша при всички тях. Нещо повече, при 90% от групата 
бе отчетено екстремно пренебрегване на едното ухо в условията на дихотично слушане, а при 30% – и 
перформансен колабс. 

В своята съвкупност, резултатите от комплексния анализ на всички получени данни 
свидетелстват, че при изследваната група аутистични деца патернът на различни аспекти на 
функционалната церебрална латералност е съществено различен от този, отчетен при групата на 
здравите им връстници и то по посока на редуциране на хемисферните асиметрии и липса на 
хемисферна доминантност. 

Това, което отличава нашето изследване на връзката аутизъм-латералност от по-рано проведените 
подобни е, че в него бяха включени само деца с класически аутизъм (синдром на Канер), като всички 
бяха с подчертано тежко нарушаване на езиковото развитие. Тази форма на аутистично нарушение е с 
най-тежките клинични прояви и най-лоша прогноза от групата на нарушенията от аутистичния спектър, 
и езиковите дефицити, и то конкретно нарушенията на структурния език (функция, която е приоритет на 
лява хемисфера), са ключова негова характеристика. 

Значимостта на подбора на изследваните аутисти заедно с ясно очерталите се при тях специфични 
отклонения в почти всички проучени показатели на церебралната латералност – езикова латерализация, 
водещи ръка, око и ухо, аргументират заключението ни, че нарушената латерализация на церебралните 
функции и невъзможността за установяване на хемисферна доминантност са характерни за класическата 
форма на аутизъм и имат отношение към появата и персистирането на част от типичните ѝ когнитивни и 
поведенчески дефицити. Не е изключено атипичният патерн на церебрална латералност да не е свързан с 
аутизма, а с коморбидното специфично езиково нарушение – идея , споделяна и от други изследователи 
[18]. 

Патернът на нашите резултати напълно подкрепя теорията, свързваща аутизма с лявохемисферно 
[9, 16, 29, 35]. или билатерално нарушение [31, 37, 40], и осигурява потвърждение на предположението, 
че лявохемисферното нарушение може да доведе до аномална езикова латерализация – редуцирана 
лявохемисферна или обратна дяснохемисферна, явявайки се потенциална причина за типичните за 
аутизма езикови дефицити. [18, 19, 28, 29, 38]. 

В контекста на получените резултати можем да допуснем, че вероятно, размерът и локализацията 
на увреждането (дисфункцията), а също и това дали е едностранно или двустранно, в голяма степен ще 
определят параметрите на нарушенията на церебрална латералност при всеки конкретен случай, т.е. ще 
определят латерализацията на кои функции ще бъде повлияна (езикови, речеви, мануални и/или други 
моторни, сензорни и когнитивни функции) и как ще бъде повлияна – дали по посока на редуциране на 
хемисферните асиметрии при тяхната реализация с невъзможност за установяване на хемисферна 
доминантност, или по посока на инвертиране и установяване на противоположен на типичния патерн на 
функционалната латералност. 

Едно достатъчно представително сравнително изследване едновременно на повече аспекти на 
хемисферните асиметрии при субекти с нискофункциониращ аутизъм и субекти с високо функциониращ 
аутизъм ще допринесе за проверка и верифициране на резултатите и предположенията от настоящото 
изследване. 
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НЕВРОТЕРАПИЯТА КАТО НАУЧНО И ТЕРАПЕВТИЧНО 

НАПРАВЛЕНИЕ В ПРИЛОЖНАТА НЕВРО- И ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ 
Е НАПЪЛНО НЕПОЗНАТА ЗА БЪЛГАРИНА 

 
СТОЯН ВЕЗЕНКОВ 

гл. ас., д-р, ЮЗУ „Неофит Рилски“ 
 

Резюме: Невротерапията като практики, базирани на доказателства в приложната невро и 
психофизиология са малко познати на българина, сочат резултатите от настоящето изследване. Методите 
неврофийдбек и ЕЕГ-фийдбек терапията, не са или са слабо известни на българското население. 
В настоящето изследване се прави опит да се проучи кои групи (по различни критерии) и до каква степен са 
запознати с тези съвременни методи за психофизиологична терапия. Липсата на информираност относно 
наличието на практики, базирани на доказателства извън сферата на здравеопазването показва, че те или 
липсват, или потребителите не са информирани. Направено е и кратко въведение в използваната 
терминология на изследването. 

 
Abstract: Neurotherapy, an evidence-based practice in the field of applied neuro and psychophysiology, was shown here 
to be a completely and partly unknown to Bulgarian population. Neurofeedback, EEG feedback as therapy methods are 
also unknown. In the present study are shown some groups and their knowledge on these modern methods of 
psychophysiological therapy. The lack of information on the evidence-based practices in paramedical field showed that 
they are either absent or the clients are not familiar with. Short introduction into the terms used in the on-line survey was 
made. 

 
Въведение 
Невротерапията включва методи за модулиране работата на мозъка. Малко се знае за мястото на 

невротерапията сред фундаменталните и медицински науки. На таблица 1 е показано къде точно се 
намира невротерапията във фундаменталното и терапевтично научно поле [3, 4]. 

Таблица 1. Място на приложната неврофизиология сред фундаменталните и медицински науки  

Фундаментални 
науки 

Медицина 

Поведение в норма Патологично поведение 
Научни изследвания Научни изследвания Диагноза Терапия 

Психология Невропсихология DSM-IV, ICD-10 
Неврохирургия, 
Психотерапия 

Неврофизиология ПЕТ, ЯМР, ЕЕГ и др. 
ПЕТ, фЯМР, ЕЕГ, 

кЕЕГ, ЕП Невротерапия 

Биохимия Фармакология 
Рецептори, йонни 

канали и др. 
Фармакология 

Молекулярна генетика Медицинска генетика ДНК, гени 
Генно инжинерство, 

генна терапия 

Приложната неврофизиология е клон на невронауките, която изучава използването на 
принципите и методите на невромодулация на функциите на човешкия мозък в клиничната практика и 
други сфери на обществения живот – образование, кибернетика и др. 

За разлика от инвазивните методи и методите на неврофармакологията, приложната 
неврофизиология използва принципа на обратна връзка, резонанса и други неинвазивни 
невромодулационни принципи, благодарение на наличния в момента мощен компютъризиран 
математически инструментариум и бурното развитие на приложната статистика. 

Приложната неврофизиология включва невротерапията, мозъчно-компютърния интерфейс 
(BCI, brain-computer interface) и др. От своя страна невротерапията се разделя на методи, основаващи се 
на нервна и психична обратната връзка (неврофийдбек) и стимулационни методи. Транскраниална 
електро стимулация (TES, CES, tDCS), транскраниална магнитна стимулация (ТМС), дълбока мозъчна 
стимулация (DBS) и аудио-визуалното увличане (AVE) са известни методи за стимулиране на мозъчната 
дейност. Хемоенцефалографията (ХЕГ), количествената електроенцефалографията (кЕЕГ), невро-
метриката със своите нормативни бази от данни, музикално-мозъчен интерфейс (ММИ) и др. 
предоставят своите параметри на методите за нервна и психична обратна връзка (неврофийдбек 
методи). [1,2,5,7,9] Неврофийдбек методите използват и собствен уникален визуализационен метод, 
наречен LORETA (НРЕМТ, ниско резолюционна електромагнитна томография). [6] Неврометриката е 
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самостоятелно научно направление, обслужващо Невротерапията, и предоставя необходимите 
стандартизирани нормативни бази от данни на използваните параметри в норма и патология. (фиг. 1) 
[8,10] 

 
Метод на изследване 
On-line въпросник бе-

ше изпратен до 1000 души 
на случаен принцип. Полу-
чените данни бяха импорти-
рани и обработени с MS 
Excel 2010 (Microsoft corp.) и 
представени в таблици и 
фигури. 

 
Резултати 
От 1000 въпросника 

бяха изцяло попълнени 295, 
от тях 57,63% жени и 42,37% 
мъже. Разпределението по възраст и пол е представено в таблица 2. Наблюдава се лек превес на жените 
и всеки трети от запитаните е на възраст 17-21 години, което се обяснява с голямата интернет активност 
на тази възрастова група. 

Таблица 2. Разпределение по възраст и пол на отговорилите лица (в %) 

 Жени (в %) Мъже (в %) Общо (в %) 
под 16 2,37 1,02 3,39 
17-19 16,27 4,75 21,02 
20-21 17,63 11,19 28,81 
22-24 8,47 8,81 17,29 
25-27 1,69 3,73 5,42 
28-30 1,69 2,37 4,07 
31-35 2,37 6,44 8,81 
36-37 0,68 1,02 1,69 
38-42 1,69 0,68 2,37 
43-49 3,05 1,02 4,07 
50-59 1,02 1,02 2,03 
над 65 0,68 0,34 1,02 

Географското разпределение на отговорилите лица е представено на фиг. 2. Болшинството от 
запитаните са от градовете и столицата. 

 
Фиг. 2. Географско разпространение на изследаните лица (в %). 

 
Фиг. 1. Място на невротерапията сред методите 

на приложната неврофизиология и други методи за невромодулация 
(съкращенията в текста) 
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Отговорите на въпросника (в относителен брой, в %) са представени в таблица 3. 

Таблица 3. Отговори на on-line въпросника 

 Въпрос Да  
(в %) 

Не  
(в %) 

1 Знаете ли какво е ЕЕГ? 37* 63* 
2 Знаете ли какво е биофийдбек (биологична обратна връзка)? * 21* 79* 
3 Знаете ли какво е Неврофийдбек? * 19* 81* 
4 Знаете ли какво е Невротерапия? 54 46 
5 Има ли разлика между Невротерапия и Неврофийдбек?* 38* 62* 
6 Знаете ли какво е практика, базирана на доказателства? * 23* 77* 

*въпроси, след които има поле за свободен отговор 

Само 35%, 5,01%, 15,25%, 3,34% и 3,39% от запитаните са се опитали да отговорят на въпроси 1, 
2, 3, 5 и 6 в полето за свободен отговор. От тях само 34%, 4,4%, 6,1%, 0% и 0,34% съответно са 
отговорили правилно. 3,73% от отговорите на въпрос 3 бяха, че невротерапия и неврофийдбек като 
понятия са идентични. 1,36% от отговорилите на въпрос 5 казват, че невротерапията е вид неврофийдбек 
метод и никой не е отговорил правилно. Най-много верни отговори се получиха на въпрос 1 – 34%. 

Разпределението на верните отговори на въпрос 1 по образователна степен са представени в 
таблица 4. 

Таблица 4. Разпределение на верните отговори на въпрос според образователната степен 
на запитаните 

Степен на образование
Относителен 
дял (в %) 

Отговор "Да" 
(в %) 

Верен отговор (в 
%) 

Верен отговор (в 
групата, в %) 

основно 7,46 0,68 0,68 9,09 

средно 65,08 24,07 21,36 32,81 

специалист 8,47 3,05 2,37 28,00 

бакалавър 10,85 4,41 4,41 40,63 

магистър 7,46 4,41 4,41 59,09 

доктор 0,34 0,34 0,34 100,00 

доктор на науките 0,34 0,34 0,34 100,00 

Прави впечатление, че болшинството от отговорилите на въпросника са със средно образование, 
от които близо един на трима са отговорили вярно. Бакалаврите са отговорили всеки двама от пет, а 
магистрите са всеки трима от пет. Всички със степен доктор и доктор на науките са отговорили вярно. 

Само запитаните със степен доктор знаят какво е практика, базирана на доказателства. 

Заключение 
С изключение на съкращението ЕЕГ (34% верни отговори) верните отговори към всички останали 

въпроси беше под 5%. Тези резултати показват, че термините невротерапия, неврофийдбек и практики, 
базирани на доказателства са напълно непознати на българина. Огромна образователна работа лежи 
пред научните и здрави институции да информират и запознаят обществото с методите на приложната 
невро- и психофизиология, които са безлекарствени съвременни практики, базирани на доказателства, 
популярни по цял свят. 
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ОБЯСНИТЕЛЕН ПОТЕНЦИАЛ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА КОНЦЕПЦИЯ 
ЗА РЕФЕРЕНТНА АКТИВНОСТ ОТНОСНО МЕНТАЛНОТО РАЗВИТИЕ 

И ДИСФУНКЦИИ ПРИ ЛИЧНОСТИ С ТЕЖКА ПСИХОТИЧНА ПАТОЛОГИЯ 
 

СВЕТОЗАР ДИМИТРОВ 
главен асистент по обща и клинична психология, 

Университет „Проф.д-р Асен Златаров” – гр. Бургас 
 
Резюме: Теорията за множествения код е иновативна психологическа концепция за емоционална 
интелигентност и преработването на емоционална информация. Теорията обхваща интеракциите между 
отделните сензорни, моторни, соматични, познавателни и езикови репрезентации и процеси, тяхната 
интеграция в организацията на личността, както и тяхната адаптивна или дезадаптивна функция по 
отношения на целите на индивида. Концепцията за референтна активност представя ново равнище на 
предизвикателство в психологичната наука, търсейки пресечна точка между резултатите на когнитивните 
и експериментални методи в психологията, включително и изследвания на компютърни симулации и 
психоаналитичната концепция за психиката, наблюденията върху развитието на бебето и детето и 
емоционалната теория. Теорията на множествения код представя ново психологично обяснение на 
психотичното функциониране на личността, наблюдавайки активността на менталните репрезентации 
като образи и тяхното влияние върху специфични психопатологични симптоми 
 
Abstract: The multiple Code Theory is an innovational psychological theory of emotional intelligence and emotional 
information processing. The theory concerns the interactions among diverse sensory, motoric, somatic, cognitive and 
linguistic representations and processes, their integration in the organization of the Self and their adaptive and 
maladaptive functioning in relation to the individual’s goals. This theory presents a new level of challenge in 
psychological science looking for crossing point between modern results of cognitive and experimental methods in 
psychology, including studies of computer simulation of intelligent processes and the psychoanalytical concept of mind 
with observations of infant and child development and emotional theory. Multiple code theory provides new psychological 
explanation about psychotic functioning of personality, observing activity of mental representations like images and their 
influence on specific psychopathological symptoms. 
 

Психотичното развитие на личността често автоматично e причислявано през медицинската 
гледна точка като болестно състояние. В психологичен план обаче т.нар. психотичен режим на 
функциониране се разглежда като сериозна личностна дисфункция и препятствие пред пълноценния 
психичен живот. Такъв психологичен профил прави невъзможна добрата компенсация на 
съществуващите личностни дефицити. 

Психозата по своята същност показва като състояние и успоредно с това води като процес до 
качествена промяна на личността, при която настъпва деформиране на отразяването на субективната и 
обективната реалност. 

Психодинамиката на психотичните, респ. шизофренните процеси изглежда най-цялостна, 
разбираема и задълбочено изследвана през теориите от широкото психоаналитично – психодинамично 
направление. От друга страна редица научни дялове като когнитивната и приложната социална 
психология, както и психологията на развитието внасят своя принос от хипотези и изследвания, което 
създава и възможности за много по – богато описание и тълкувание на тенденции във функционирането 
на психотичните пациенти. В тази перспектива водещото световно психологично знание създава ново 
ниво на разбиране на разглежданата симптоматика, като централно място заема въпросът за единиците 
на психичния опит и качеството на взаимовръзките между тези условно разглеждани елементи, 
придобили популярност като „ментални репрезентации”, успешно адаптирани към изследователската 
методика на т.нар. „референтна активност”. 

Менталната репрезентация е централен теоретичен конструкт, еднакво валиден в психоанализата, 
когнитивната психология, социалната психология и психологията на развитието. Съгласно водещите 
допускания в тези научно – психологични направления децата трансформират своите отношения с 
първичното си обкръжение в познавателно – афективни схеми за себе си и другите. Тези схеми насочват 
и регулират много широк диапазон от последвало поведение, особено в междуличностните 
взаимоотношения. Тези схеми, респ. ментални репрезентации за себе си и другите се развиват през 
целия жизнен цикли съдържат както съзнателни , така и несъзнателни познавателни, афективни и 
преживелищни компоненти, извличани от най – ранния инфантилен опит на отношения с околните. Те 
също така повлияват нивото на индивидуално психично развитие в такива важни аспекти на личния свят 
като импулсите, афектите, нагоните и фантазиите и създават добри условия за много по – пълноценното 
структурно разбиране на психичната дисфункция и страдание. 
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Процесът на построяване на описваните конструкти се счита в съвременната психология, че 
започва в много ранния стадий на отношения между детето и референтно значимите възрастни. Те се 
развиват като част от естествения съзряващ процес и в отговор на търсенията и тревогите на 
обкръжението. В случаите, когато търсенията на детето са подходящи и съответстващи на възрастта му 
и не твърде тежки като психични нужди съществуващите познавателни структури на личността се 
развиват да степен да могат да включат в себе си новопостъпващите колебания и тревоги в общото 
развитие. В крайна сметка тези приспособени впечатления от света на детето и околните се вписват в 
конструкции на по – зрели познавателно – преживелищни структури, изграждайки от елементарния 
физиологичен и сензорно – афективен свят система на абстрактни и символични знакови образования. В 
резултат на последователно надграждащите се трансформации на капацитета на личността за 
репрезентиране на преживяванията в отговор на житейските обстоятелства съзряващите психични схеми 
могат още по успешно да организират, оформят и насочват последвалото поведение с другите. 

В същото време тежки и трудни за адаптиране преживявания могат да надвишат – изразено в 
символиката на преживяването „да прелеят” капацитета на детето да включва и филтрира такъв опит в 
психичното си пространство.Такива ситуации принуждават индивида да търси компромисни 
образувания спрямо капацитета си за формиране и развитие на репрезентиращ опит, като директният 
резултат от това са разнообразните картини на психопатология. Тази симптоматика.по правило търси 
своето място в личностния свят и се свързва с наличните смущения в психичната структура, оставяйки 
траен отпечатък във функционирането на когнитивно – афективните схеми. 

Амбицията на този текст е да проследи водещият досега опит в изследването и проследяването на 
начините, но който се проявяват част от централно поставените ментални репрезентации – а именно 
преживелищните образи на майката и отчасти на бащата – и тяхното участие в засилването и респ. 
отшумяването на актуална за личността психопатологична симптоматика. Тази изследователска 
парадигма следва логиката и принципите на теорията за множествен код и референтна активност, 
търсейки пътища за когнитивен метаанализ на влиянието на важни обектни връзки върху 
функционирането на психичния апарат и системи. 

В свое изследване Дод и Бучи се обръщат към клинично здрави и психотично функциониращи 
пациенти от които не всички диагностицирани с шизофренно заболяване – с молба да им разкажат 
история да интересно свое преживяване. Подобно предложение е стандартна инструкция за изследване 
на референтна активност. Историите са оценявани за последователността в ориентацията към време, 
пространство и личност, така както и по отношение на латентността на ориентацията. Латентността е 
измерена в процентно съотношение в степента, в която слушателят се преживява ориентиран в 
цялостната история, преди разказвачът да е дал насока за личността, мястото и времето. Референтната 
активност в тези групи и разказвани истории бива отчетена и съпоставена с метода на Уилма Бучи за 
богатството и емоционалната наситеност на речта. Нивата на референтна активност в разказваните 
примерни истории е чувствително по – висока при онези изследвани лица, които по – бързо и насочващо 
ориентират своите слушатели. Клинично здрави личности ориентират своите слушатели значително по – 
бързо в сравнение с психотични пациенти. Разликата в ориентацията изглежда пряко свързана с 
тенденцията при добре функциониращи личности да поставят своевременно по бърз начин 
пространствено – времевия контекст. И двете групи въвеждат персонажите си в историята по 
приблизително едно и също разстояние на време. В групата на обичайно функциониращите индивиди 
81% от изследваните лица въвеждат времето и пространството на историята преди появата на 
персонажа, респ. личността. В сравнителен план в групата на психотичните пациенти 51% извършват 
това. В този смисъл може да бъде описано като тенденция при нормална личностова извадка 
поставянето на контекста преди въвеждането на персонажите, включени в действието на разказа. 
Описаната тенденция е значително снижена в разказите на психотично функциониращите индивиди и 
обяснява част от затрудненията и объркаността, която характеризира стила на комуникация при 
психотични пациенти. [6]. 

Knight[13], заедно с група изследователи се насочва към трудностите в разбирането на 
специфичните когнитивни дефицити при шизофрения, в случаите, когато личността показва цялостно 
влошаване на познавателните функции.Тези цялостни дефицити се разглеждат в тясна връзка с 
нарастващите нива на психопатологичен процес. Ефектът на това може да бъде отчетливо разпознат при 
разглеждането на общите стойности на психопатологичен дефект и съответно скалите на наличие на 
референтна активност. Такава корелация е установена и се измерва чрез наративни текстове за ранни 
спомени на личността, ранни спомени за фигурата на бащата и общи стойности на референтна 
активност, поддържайки хипотезата, че развитите когнитивни функции са невъзможни при високи 
стойности на психопатология. Това разбира се не е нито началния момент на изследователския подход, 
нито представя възможни приноси на теорията на множествения коз и на референтната активност в 
разбирането на шизофренните процеси. 
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Установена е през досегашни изследвания тясна обратна корелация между личностен профил с 
негативна психотична симптоматика стойности по референтна активност, което от една страна се 
предполага, доколкото такъв профил изисква високи стойности на психопатология, но далеч по – 
съществено изглежда установяването на връзка не просто с общо разстройство на психичното 
функциониране, а специфично с профила на благоприятно развиващ се психотичен процес. Това, което 
се появява е ясно установен конструкт, при който стойностите на референтна активност се понижават 
при актуалност на негативна шизофренна симптоматика и само по – нататъшно занижени от общата 
психопатологична картина. В такава картина вече можем да говорим за относителна малочисленост на 
референтни връзки между вербалната и невербалната система, придружени от високи нива на негативна 
симптоматика. 

За разлика от това данните за тенденциите при позитивната симптоматика не са така ясни. 
Изходните очаквания са позитивната психотична симптоматика да бъде директно корелираща спрямо 
референтната активност, допускане почиващо на вярването, че острата психотична продукция повлиява 
свръхпродукцията на въображението.. От своя страна активираната система на въображението се очаква 
да се свърже с високи нива на референтна активност. Това предположение не взима под внимание 
възможното повлияване върху стойностите на референтни връзки в речта на процесите на цялостна 
психопатология, като предварителната хипотеза свързва позитивната симптоматика с високи нива на 
цялостен психопатологичен процес. Фактите от изследователската дейност дотук показват обаче, че 
липсват обособени както права, така и обратна корелация между позитивната психотична симптоматика 
и стойности по референтна активност, с изключение на една корелация, който се установява в наративни 
разкази на пациенти относно ранни спомени за образа на майката. Тук изглежда, че всички останали 
фактори работят за подценяването на възникването на отчетливи стойности на референтна свързаност 
при наличие на позитивна симптоматика, този подценяващ ефект изчезва, когато изследваните лица 
биват помолени да възпроизведат ранни спомени за своите майки. 

Допустимо е да се смята, че нагласата към изследователската задача може да стимулира по – 
високи нива на референтни връзки на пациента, по – специално специфични инструкции да се говори 
още в началото на разказите относно личност, пространство и време, както и насърчаването да се 
описват специфични образи и пространства повдига общото нива на референтни връзки при възрастни 
индивиди в клинична норма. Може да се приеме, че питането за специфичен спомен – този за майката – 
подпомага предизвикването на високо изразена референтна свързаност в речта на тази целева група. В 
същото време би следвало да се предположи, че едно „мълчаливо” отношение на изследователя би 
следвало да получим подобен ефект от инструкциите и спрямо наративите от ранните спомени за 
бащата, нещо за което обаче не са установени никакви значими корелации. 

Такава клинична картина в перспективата на теорията за референтна активност предполага, че 
специфичните образи на майката в докоснатите спомени на пациентите осъществяват хало ефект, който 
от своя страна подпомага протичането на информационния процес. Разбира се този факт отговаря 
широко пространство за дискусии относно ролята, която има образът на майката в психичните процеси 
на личността. На първо място психоаналитичните теории относно шuзофренното разстройство поставят 
сериозен акцент върху влиянието на майката в развитието на синдрома. Фенихел [7] през 1945г. при 
отстояване на позиция, близка до тази на Фройд постулира фиксационен момент в ранната орална фаза 
на развитието. Поради сериозни процеси на регресия, Его-то се възвръща в точката на фиксация, 
представляваща недиференцирано състояние, сливане на елементите от структурите на Его и То. В по – 
късна изследователска монография Маргарет Малер предполага, че шизофренията е свързана състояние, 
при което бебето е неспособно да използва т.нар. „матерински принцип”, респ. неуспехът на най – 
ранните интеракции между майката и детето. Проблемът във взаимното разпознаване на нуждите и 
отговарянето на потребностите на детето го предпазват надеждно от нахлуването на бебето или 
съответно връщането му обратно в симбиотичната орбита между новороденото и майката. В описваните 
от Малер клинични случаи на малки деца изглежда, че майката никога не инвестира трайно със значение 
и не позволява развитието на процеса на хомеостазата. Наблюдаваните шизофренни пациенти живеят в 
постоянната нужда от завръщане в симбиотичната позиция и страхове да бъдат оставени вътре. 

Вероятно най – консервативното приложение на тези разсъждения е това, че данните 
препотвърждават важността на менталния образ на майката в състояния на шизофрения. Една по – 
дръзка идея е, че шизофренния пациент е склонен към регресивни актове към симбиотичната фаза на 
развитието си. При експериментална ситуация на припомнянето на ранен образ изглежда, че менталната 
репрезентация на майката се „катектира” със значение. Това позволява на индивида едно мигновено 
преживяване на по – кохезирано и свързано преживяване за себе си, което пък позволява инструкцията 
на експерименталната задача да бъде изпълнена в много по – оптимален вид. Използвайки 
терминологията на Малер пациентите изработват, използвайки обобщения вътрешен образ на майката, 
„симбиотична вътрешна орбита”. Правейки това, те постигат мигновено състояние на хомеостаза, 
позволяващи възникването на високи стойности на референтна активност при наличието на позитивна 
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психотична симптоматика. Мигновеното хомеостатично преживяване подпомага за отделянето на 
фактора на преработката на информация от омаломощаващите въздействия на общите 
психопатологични колебания. 

Тези открития осветляват в качествена посока работата на Лойд Съливан [3] в областта на 
подсъзнателното психодинамично активиране. В тази изследователска парадигма подсъзнателните 
съобщения са представени чрез тахистоскоп след което се анализира ефектът от посланието върху 
субекта. От особено значение в работата на автора са изследванията му върху стимулацията на агресия и 
стимулация на симбиотични фантазии при шизофренни пациенти. Ценността на изследванията преди 
всичко се състои в презентирането на несъзнавано съдържание чрез смятани за значими стимули при 
целева група от пациенти, диагностицирани с шизофренно разстройство. Силверман изследва его 
функциите, особено мисловните разстройства през стимулирането на несъзнавани конфликти. 

В съвместна работа на Силверман и Кандел [3] авторите коментират изследване при шизофренни 
пациенти, които са представени като относително „диференцирани от майката” чрез материал за 
несъзнавана стимулация, отнесен към преживявания на агресия или сливане. В едната от 
експерименталните групи е представено съобщението „Мама и аз сме едно цяло”. В другата 
експериментална група се представя съобщението „Спор”, докато на контролната група се дава 
съобщението „Мъже водят разговор”. Следвайки представянето на съобщенията провокиращи 
несъзнавана конфликтност индивидите в състояние на психична слятост демонстрират занижени 
стойности по скала на мисловни разстройства, за разлика от стимулираните с агресивен контекст, които 
регистрират значително увеличени стойности на мисловни нарушения. Пациентите, оставени в 
стимулация на контролиращи отношения не се отчита промяна на увредеността в мисловната сфера. 
Разновидности на тази базисна парадигма в по – нататъшни изследвания добиват сходни резултати. 

Приносите на изследователската работа на Силверман подкрепя и обогатява хипотезата за 
отчетливостта на референтната свързаност при състояния на психични разстройства. Частичната 
директна корелация между референтната свързаност и позитивната психотична симптоматика е факт с 
особена изследователска стойност поради потвърждаването на менталния конструкт, в който менталната 
репрезентация на майката въвежда мигновено симбиотично преживяване. Като резултат от това 
преживяване се наблюдава снижаване на изразеността на мисловни нарушения, защитаващо 
функционирането на Его-то като ментална структура п о начин, по който директните връзки между 
референтната активност и позитивната симптоматика може да бъде изследвана. 

Важно е от друга страна да бъде подчертан контраста на дотук описаните изследователски 
находки спрямо негативната психотична симптоматика, по причина, че единствено спрямо 
възпроизвеждане на ранни спомени от образа на майката са установени корелативни връзки на 
референтна активност с този вид психотична проблематика. Тук менталната репрезентация на майката 
не може автоматично да предизвика високо ниво на функциониране на референтна свързаност в общи 
условия. Изглежда от друга страна, че възпроизведения образ на майката може временно да редуцира 
влиянието на някои по принцип разрушителни елементи. Когато деструктивният фактор е изместен чрез 
посредничеството на менталния образ на майката, нивото на референтна активност на речта на индивида 
започва да следва своеобразен модел на „две сцени”[3;131]. Позитивните симптоми се свързват с 
относително висока референтна активност, докато негативните аспекти в речта с относително ниска, 
което предполага, че негативната симптоматика е отнесена към ниско продуктивна представна и 
въображаема активност, докато при острите халюцинаторни състояния говорим за свръх-продуктивност 
на въображението. В работата на Силверман като разрушителен фактор се посочва мисловното 
разстройство. 

Парадоксалността в тези резултати, почиващи на психоаналитичната парадигма, която акцентира 
върху масивен ранно детски травматизъм или провал в отношенията и изглежда по – нататъшно 
предизвикателство към изследването на характера на обектното присъствие, кодирано в менталната 
репрезентация на майката и очакванията в субекта, включително изследвани през степента на отричане 
и дезорганизация срещу познавателното търсене, разпознавано в позитивния тип симптоматика. 

В опитите ни за по – добро разбиране за връзките между активността на системата на 
въображението и наличието на специфични симптоми в тясно изследване на референтните връзки могат 
да бъдат принципно обособени два водещи симптома. За целите на презентацията избираме 
халюцинацията като характерен знак отнесен към свръх-продуктивността на въображението, съответно 
слабостта на афекта като водеща марка на ниско продуктивната дейност на представите. До този момент 
не съществуват ясно установени връзки между халюцинациите и референтната активност, с изключение 
на известна тенденция на връзка между субективното въображение и халюцинацията, което продължава 
да бъде неизяснен момент в цялостната обяснителна линия на теорията множествения код в 
разглеждането на шuзофренното разстройство. 

Далеч по – ясно изразени изглеждат нещата по отношение на изравнеността на афект. В 
досегашната литература по темата – Бучи, Дод, Мърей, Андерсон [6] се приема, че ниската отзивчивост 
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спрямо представността и въображението играе съществена роля при дефицитите на вокална изразност 
на шизофренните пациенти с халтав или изравнен афект. Такива индивиди не могат да създадат гласова 
яснота при думи с висока въображаема изразност в речта. Заключението от това е, че шизофренни 
пациенти с такъв профил не могат да се свържат с представната и въображаема стойност на думите, 
които изричат. Ранжирането на изравнеността на афекта, съотнесено с други симптоми на негативния 
психотичен личностен профил поставя ниската продуктивност на системата на въображението като 
съществена особеност на разглежданата синдромна единица. 

Данните от изследователската активност също отчитат разлики по полов признак в достъпа до 
представна активност. Индивидите от женски пол по правило представят по – високо ниво на 
субективна осведоменост за процесите, протичащи във въображението и отбелязват по – високи 
стойности на референтна свързаност в наративните текстове. При афективно неутрални въпроси 
стойностите на лично активирани въображенчески образи при изследвани мъже и жени не се различават 
значимо. Така или иначе, когато менталните репрезентации се утвърдят с афективна стойност мъжете са 
склонни да докладват в експериментална ситуация много по – малка натовареност на разказите си със 
субективно въображаемо съдържание, отколкото жените. Такава констатация може да бъде тълкувана в 
посока на тенденция мъжете да изключват своята вътрешна ориентираност в картините на 
въображаемата си дейност в случаи, когато са подложени на стимулация с материал, провокиращ 
несъзнавани психични конфликти. Ниските стойности на референтна свързаност може също да бъде 
отнесена към защитни операции, по – типични за мъжка извадка, при която референтните връзки биват 
ограничавани като отговор на свръх-стимулацията на системата на въображението с афективни картини. 
Бучи и Дод в своето изследване поддържат хипотезата, че подобен процес върви и при представители на 
женската извадка на т.нар. „аналогово” равнище на преработка на информация, където прагът на 
приемственост при мъжете е по – нисък. 

В тази посока изглежда добре да илюстрираме процеса с наративни разкази на двама пациенти, 
представящи двете описани перспективи. Първият е на жена на 38 години, оценена в психиатрична 
анамнеза с високи стойности на позитивна психотична симптоматика и съответно ниско присъствие на 
негативни симптоми. Тя започва лечението си с формално налично мисловно разстройство, което 
постепенно отшумява в хода на лечението. В своя разказ тя представя: 

„ Когато бях бременна в третия месец имах чувството, че ми се бъркаше и мяташе стомаха. Беше 
страхотно и весело, като че ли някой ме гъделичкаше или нещо такова. И, ъмм, казвам на мъжа ми 
„пипни тук и усети”. Беше нещо като голям възел. И нали разбирате, бебето се обръща, на всички ни 
ставаше весело и това продължаваше всеки ден. Усещам го. Чувствам, как го казвате вие – глад…”. 

Вторият текст е на мъж на 29 години с много високи показатели на негативна симптоматика по 
психиатрична анамнеза, живееш в изключително изолирани условия в градска среда. По първоначални 
оценки той има активно мисловно нарушение, което престава да бъде видимо в хода на неговото 
лечение. С много големи затруднения се справя с вербални тестове и задачи. Представяме цялото му 
изложение по задачата, с изключение на репликите и въпросите на експериментатора. Този случай 
получава много нисък брой точки по скалата за референтна активност: 

„… Не мога да мисля за нищо… – дълга пауза – Казвам се Х. Ще ти разкажа за деня, в който 
завърших училище. Беше хубаво. Бях много горд, че успях! – Дълга пауза – Кара ме да мисля, да 
продължавам да мисля и да повтарям едно и също нещо отново и отново. Тъкмо това ми харесва. – 
Дълга пауза – Не знам какво друго да кажа – Дълга пауза – Ами, мисля само за дипломирането. Гледай 
да завършиш различни училища…! Този ден дойде – дълга пауза. Това е всичко.” 

Контрастът между двата материала е очевиден. В представянето на първия пациент са дадени 
детайли от сферата на усещанията и афективните преживявания. Почти можем да усетим детето, което 
се обръща в корема на майка си и можем да усетим чувството на глад. Обратно пациентът с тежки 
негативни симптоми изглежда неспособен да даде каквито и да е детайли за събитието. Въпреки 
краткостта на своето изказване той извършва непрекъснати повторения, които няма как да бъдат 
отнесени към описание на случката. 

Продължава да бъде централен въпросът за механизма, респ. механизмите, които опосредстват 
обратната корелация между общата психопатологична увреденост и стойностите на референтна 
свързаност. Изглежда разумно да се предполага, че понижената способност на психиката да продуцира 
представни образи, респ. въображение, бидейки в ясно установена обратна корелация с общите 
психопатологични нарушения и негативния профил на психотично разстройство следва да бъдат 
надежден обяснителен конструкт за всички проявления на шизофренната продукция. Това желание на 
изследователите обаче се сблъсква с възраженията на общоприетата теоретична рамка за 
парадоксалността и трудно преодолимата амбивалентност на това психотично състояние и по този 
начин дихотомията свръхпродуктивност – ниска продуктивност на въображението не успява да създаде 
пълна картина на разглежданите процеси. В разглеждания пример с позитивната психотична 
симптоматика елементи от общата психопатологична дисфункция взаимодействат с процесите, 
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създаващи референтни връзки, увреждайки правата корелация между позитивните психотични 
симптоми и референтната свързаност, описана в изложението. Изглежда, че при психичната организация 
на тези пациенти възниква ситуация, свързана с проблем на преработка на информационния процес, 
абстрахирано от влиянието на високата или ниска активност на системата на въображението. Обратната 
корелация между цялостните проявления на психопатологичната картина и нивото на активни 
референтни връзки не е достатъчно задоволително обяснено в ситуацията на потискане на функциите на 
въображението, което остава предизвикателство за по – нататъшни изследвания. 

Важна съставна част от теорията за референтна активност е фактът, че различните аспекти на, 
представени в езика, са лесно измерими с психологически инструменти и съществуват компю-
търизирани психометрични програми, които могат да бъдат ценна помощ за психологически 
изследвания в полето на емоционалната динамика и психичното развитие. Концепцията за 
множествения код има много добри препратки към идеите за ранното развитие на децата, формулирани 
от Маргарет Малер и перспективата на теорията за привързаността в раните етапи на живота, свързвана 
с иметата на Боулби и Фонаги. Допусканията за дефицитите в ранното емоционално развитие и тяхното 
влияние в по- нататъшното развитие на психотичното функциониране на личността се приемат напълно 
от концепцията на референтната активност, катоп кореспондиращо с описателните конструкти на 
“ментализация” Бучи посочва като водеща мотивация за малките деца търсенето на близост и интимност 
с важния възрастен. В продължаваща кореспонденция с Боулби авторката отбелязва, че мотивацията се 
явява базисен елемент на емоционалната организация. В този план на разглеждане колкото по – тежки са 
патологията и дисоциациите в емоционалния живот, толкова по – тежки са дисфункциите в менталния 
живот на личността, изразяващи се обикновено в състояния на шизофренно заболяване и близките до 
това психотични състояния. За картината на това тежко ментално страдание теорията на множествения 
код посочва последиците от липсата на организираща около символи емоционална схема и липсата на 
последователно организиращи психичната активност на дете в младенческа възраст човешки обекти. 

С тези си предложения теорията на референтната активност предоставя много благоприятно поле 
за надграждащи психологични изследвания и ценни посоки за по доброто разбиране на 
психопатологията и емоционалните затруднения в менталното функциониране. 
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Резюме:Независимо от множеството изследвания в областта на генерализираните разстройства на 
развитието причината за появата на този тип патология, остава неизвестна, а поради взаимното 
повлияване на развитийните нарушения се затруднява установяването на адекватна диагноза. Този проблем 
поставя въпроса за по-прецизни изследвания и наблюдения, които максимално да обхванат възможните 
етиопатогенетични фактори, довели до нарушението. Настоящият доклад има за цел да представи 
наблюдения в клиничната практика върху деца с генерализирани разстройства на развитието от 
аутистичния спектър. Все по-често в практиката се наблюдават случаи при които се съобщава за наличие 
на светъл период на нормално ранно детско развитие, последван от внезапен или по-плавен регрес в 
развитието на детето, провокиран от преживяна психотравма. Като резултат се появява разстройство с 
аутистична симптоматика, която трудно би могла да бъде диагностицирана еднозначно. 
 
Abstract:Despite many studies in the field of generalized developmental disorders cause of this type of pathology remains 
unknown, but because of the mutual influence of developmental disorders is difficult to ascertain the proper 
diagnosis.This problem raises the question of more precise tests and observations that could be extended possible 
etiopathogenetic factors leading to the problem. This report aims to present observations in clinical practice in children 
with generalized developmental disorders of the autism spectrum. Increasingly, in practice there are cases where the 
reported presence of a light period of normal early childhood development, followed by a sudden or a smooth regression 
in the child's development, provoked by experienced psychotrauma. As a result, appears autistic disorder with symptoms 
that can hardly is diagnosed uniquely. 

 
  Този доклад е препратка към трудовете на няколко автора с психоаналитична насоченост, в 

които важността на майката в изграждането на психичното в детето е от първостепенно значение. 
Хипотезите за причините за аутистични състояния нямат амбицията на твърдения, както и не бива да 
създават усещане за обвинителен характер към типа родителско функциониране. Основната идея на 
доклада е да се обърне внимание на индивидуалните особености на реактивност към стимули от средата, 
като преживяването на физическа и/или психична травма в ранен невербален период от детството. 

Травмата според Лапланж и Понталис е “Събитие в живота на субекта, което се определя от 
интензивността му, от неспособността на субекта да реагира адекватно, от разтърсването на трайните 
патогенни ефекти, които предизвиква в психичната организация. Травмата се характеризира с приток на 
възбуда, който е прекомерен по отношение на толерантността на субекта и на способността му да я 
овладее и преработи психично.”[2] По този начин принципът на константността, според който 
психичният апарат се стреми да поддържа количеството възбуда в себе си на по-ниско и по възможност 
постоянно ниво, бива нарушен, което довежда до неспособност за оттичане и преработка на възбудата. 
Така едно лично събитие от историята на субекта поставя на проверка присъщата му “податливост”към 
травматични събития. Това може да зависи от особената психологическа кондиция на субекта в момента 
на събитието, от фактическата ситуация с всички съпътстващи я социални обстоятелства и от психичния 
конфликт, с характерните за субекта защити към момента на събитието. 

Затова много често една и съща ситуация се преживява различно от отделните субекти – при 
някои реакцията ще изглежда свръхмерна на събитието, при други дори няма да бъде отчетена такава. 
Вероятно тези различия имат своята биологична предиспозиция, свързана с реактивността към стимули 
на всеки организъм. От друга страна тази реактивност към средата може да е провокирана от ранен 
психотравмен опит на субекта. Затова обяснението за причините на аутистичните разстройства се 
сблъсква с трудността да се даде точен отговор, какво причинява това състояние. От терапевтична 
гледна точка е важно да се отчетат тези различия, като чрез наблюдение и обстойно анализиране на 
анамнестичните данни се изгради индивидуален профил на поява и протичане на нарушението, на база 
на което се разработва терапевтична програма. 

В първата година от живота на детето майката имо особено важна роля за изграждането на 
психичното у детето. Според Уиникът през първите шест месеца от живота – период на примитивно 
емоционално развитие, детето няма структурирано его и обектни отношения. В този период то още не е 
индивид и не може да се разглежда отделно от майката. Авторът твърди, че емоционалният растеж е 
междуличностен процес, в който участват вроденият потенциал и стремеж към израстване на детето и 
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обкръжението осигуряващо условията (улесняващи или затрудняващ) развитието на този потенциал. 
Уиникът въвежда термина “достатъчно добра майка” според автора при наличието на такава майка 
основните механизми на параноидно-шизоидната позиция – страх от преследване, унищожение и 
разединение на егото (по Клайн) – нямат съществено значение и излизат на преден план само при повал 
на обкръжението. “Неуспехите на майката да се адаптира към потребностите на детето, да актуализира 
халюцинаторната му омнипотентност се преживява като прекомерни въздействия отвън (...) и създават 
усещането за заплаха от унищожение на аза. При ситуация на нарцистичен травматизъм бебето не може 
да си обясни внезапната липса/загуба на обекта, а невъзможносттта на майката да предотврати 
травматичната ситуация се изживява субективно от детето като загуба на базова сигурност в либидния 
обект и води до разпад на аза и деперсонализация, в смисъла на развитие на възприятие за “аз” и “не-аз”, 
“вътре” и “вън”.[5] Достатъчно добрата майка е способна да подкрепи процеса на отделяне и 
диференциация, чрез плавно постепенно отделяне и отказ от задоволяване на всички потребности на 
детето, което да доведе до отчитане на реалността от негова страна в едно “междинно пространство”. 
В това пространство се появяват т.н. “преходни обекти”.[5] 

 При нормално развиващи се отношения в диадата майка-дете преходният обект е реален, но носи 
символичното значение на майката, замествайки я в ситуации, в които липсва. Характеристиките на 
предмета са напомнящи усещането за майчина прегръдка-мека, топла и ласкава. Това, което прави 
впечатление при децата с аутистична симптоматика е, че ако изобщо присъства такъв обект, то той няма 
тази емоционална натовареност – обикновено е твър, студен или остър, като обичайно не е използван по 
предназначение и привързаността на детето към него има обсесивно-компулсивен характер. [14] 

Отношения в диадата майка-дете описва и унгарската психоаналитичка Маргарет Малер в 
теорията си за детското развитие, разделено от нея на няколко фази, с уговорката, че границите мужду 
отделните фази са приблизителни, преливайки се, не са ясно диференцирани и зависят от 
индивидуалното психично развитие на детето. Фазите са следните: нормална аутистична фаза (първи 
месец), нормална симбиотична фаза (2-5 месец) субфаза на диференциация (5-10 месец), субфаза на 
повторно сближаване (10-15 месец), субфаза на постепенно постигане на неизменност на либидния 
обект (22-36 месец).[1] Тя определя функцията на майката като огледало, към което “примитивният аз на 
детето се приспособява автоматично”, което ще доведе по-късно до диференциация на егото и телесния 
образ, придобиване на способности и практикуване в средата и оттам нарастване на комуникативните 
способности и интерес към реалния свят. Според авторката някои деца не могат да използват майката 
като средство за ориентиране във външния свят и не могат да организират личността си с помощта на 
отношението с майката като външен либиден обект, поради нарушена или неизградена обектна връзка с 
нея. Малер описва състояние, наподобяващо по произход аутистичен синдром, породено от фиксации в 
отделните фази, поради психотравмени изживявания, при които като симптом се явява аутистично 
поведение, което в същността си е един неуспял травматичен механизъм за защита на интегритета на 
едно архаично психично ниво. Този процес зависи от вродените дадености на детето. [7] 

Друг автор описващ аутистична симптоматика е Франсис Тъстин, британска психоаналитичка, 
специализирала в областта на психотерапия на деца с аутизъм. И според нея в някои случаи аутизмът се 
свързва с патологична реакция на травматично събитие. Като една от причините за подобна патология 
авторката посочва инфантилна убененост за свързаност и единство с тялото на кърмещата майка, където 
липсва пространство между диадата майка-дете, чрез което да се установи индивидуализация на детето. 
Тъстин добавя още една причина за такъв род симптоматика, отбелязана от нейн колега McDougall – 
депресивността на майката през кърмаческия период, чиято позиция на отдръпване и скованост, 
създават усещане у детето за “празна черна дупка” на мястото на обичайното усещане за единство и 
свързаност с майката. Според Тъстин, такова състояние се явява предиспозиция за бъдещи 
психосоматични и фобични реакции, като последица от психотравматични изживявания, на които детето 
не е имало нужния психичен капацитет да отговори.[12] В реалността често се наблюдават клъстър от 
фобични страхове, придружаващи аутистичната симптоматика. При това страховото изживяване не 
напомня в проявата си характерното за хистерията поведение на прилепчивост и изисквания за 
постоянно присъствие към близките на субекта, а по-скоро изглежда като всеобхватен ужас от реална 
заплаха за интегритета му. 

Базирайки се на т.н. “комплекс за мъртвата майка” (по Андре Грийн), според който депресивната, 
отсъстваша психично майка се преживява като заплаха за интегритета поради първично дезинвестиране, 
в един фундаментален момент от структурирането на човешката психика, не можем да не споменем 
идеята на автора за депресивната позиция в аутистичната симптоматика. Според него тази 
деструктивност има цветовете на траура: черно, като в тежката депресия и бяло, като в празните 
състояния. ”Бялата серия включва негативни халюцинации, бяла психоза, бял траур, всичко онова, което 
наричаме клиника на празното или клиника на негативното е резултат от последствията от първичното 
дезинвестиране. Радикално, масивно дезинвестиране, което оставя следи в несъзнаваното във формата 
на “психични дупки”, които ще бъдат запълвани с реинвестиции, прояви на деструктивност, освобонена 
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от еротичните либидни инвестиции”. Подобна празнота и липса на либиден обект се наблюдава в 
симптоматиката на аутистичния синдром.[15] 

Норма Трейси, австралийски психотерапевт говори за “умъртвено психично пространство”, 
където всичко е спряло, а травмата e “зашеметила” аутистичния пациент, потапяйки го в дълбока болка 
без страдание (Pain but not suffering), пространство, в което субектът съществува, чрез идентификацията 
с тази болка – той е болката. Според Cesarei ранният травматизъм разкъсват психичната структура, 
довеждайки до нарцистично-аутистична биполярност. Травматизмът се превръща в заплаха от 
изолирани, неприкосновени ядра при която индивидът изгражда система от примитивни защити, по-
специално отричане и разцепване, поради което “вкаменяването” се явява единствена защита от 
непоносимото напрежение на психиката. [6] 

Подобен род симптоматика е описана и от Reid (по Тъстин), която изследва субгрупа деца с 
аутистични прояви, вследствие на преживяна психотравма. Тя нарича тази група Аутистично 
посттравматично разстройство на развитието (Autistic Post-traumatic Developmental Disorder) и прави 
сравнение на симптоматиката с тази на група деца, които не са аутисти, но страдат от посттравматично 
стресово разстройство, откривайки забележително сходство в поведението. Докато при втората група 
деца тези симптоми отшумяват с времето, то при децата с аутизъм това състояние персистира задълго 
или завинаги. Reid предполага, че за това има биологична или генетична предиспозиция, която 
експресира след преживяна травма. [10] 

В подкрепа на гореописаното ще представим няколко случая, които са част от наш проект за по-
мащабно изследване на психотравмата като катализатор на аутистично поведение. В тях е актуален 
проблемът с прихотравмата в ранен невербален период, когато детето все още няма капацитет да 
отработи и преживее стимулите адекватно. Това обуславя един много по-сложен за преживяване и 
отреагиране травматизъм, при който аутизмът се явява като симптом на неназовани и 
неконцептуализирани психотравмени преживявания, бележещи психичното на детето. 

 
Представяне на първи случай: 
Данни от анамнезата: Касае се за дете на 6 годишна възраст, родено от първа, нормално 

протекла бременност. Детето е дълго чакано, след близо пет години майката забременява. Отглеждано е 
с много любов от цялото семейство, включително възрастни родители и близки роднини, с които живеят 
в близост. Има по-малка с четири години дъщеря. На година и половина детето прекарва тежко 
респираторно заболяване, с висока температура и последвал гърч. Родителите го откарват спешно в 
болница, където, по думите им, избухва скандал мужду тях и лекарите, които се държали грубо, 
крещяли и изтръгнали пищящото дете от ръцете на майката, подлагайки го на манипулация за сваляне 
на температурата – студен душ. След това го отделят от майката до вечерта на другия ден, когато тя го 
заварва вързано за леглото. По думите на майката емоционалното състояние на детето е било отчайващо 
– гледало е с празен поглед, без дори да плаче, нереагиращо на прегръдката и гласа на майка си, 
състояние напомнящо анаклитична депресия (по Рене Шпиц) Остават още няколко дни в болницата, 
където се налагат болезнени манипулации, при които детето е излизало от състояние на ступор и е 
пищяло неистово. След като се прибират у дома очакванията на всички са били, че ще се успокои и ще 
възвърне предишното си състояние. Това не се случва. Придобитите до този момент двигателни и 
говорни умения се загубват, детето започва да се страхува почти от всичко, отказва контакти с външни 
хора, усамотява се и като цяло бележи значителен регрес във всички области от развитието си. Често 
издава странни звуци или извършва стереотипни движения с тяло. В повечето нови ситуации реагира с 
хиперактивност и отказ за участие. Когато е спокойно у дома се държи нормално, помага на майка си в 
домакинството, но не говори, само издава настоичиви звуци, когато иска да му се обърне внимание. 
Това състояние се запазва до днес. Можем да предположим, че става въпрос за посттравматична 
стресова ситуация, която се изразява в мутизъм и стереотипии в поведението. ( по Тъстин, Reid, Autistic 
Post-traumatic Developmental Disorder)[10] Речта по принцип е израз на желание да споделим с другия, но 
когато не е била чута и разбрана на нейно място се загнездва бялата тишина (по Грийн) Липсата на речта 
в този случай е може би израз на емоционална отделеност на субекта и патогенни обектни отношения. 

Актуални проблеми: По заявка на родителите, основния проблем, с който биха искали да се 
работи е липсата на говор, което изолира детето от средата и го прави непригодно за социализиране в 
училищна среда. Детето има някои страхове и натрапливи действия: 
• Страх от по-остри и внезапни шумове, които минават за ирелевантни за другите от обкръжението 

и в същото време неотчитане на силен звук в някои ситуации (тотално вглъбяване) 
• Страх от кучета и овце – побягва панически като ги види. Не обича и други животни и не ги 

докосва. 
• Страх от болнични заведения и лекари 
• Бели кожичките на пръстите си до кръв 
• Чопли белези от ухапвания на насекоми до кръв, дори и върху други хора 
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Когато дойде на консултация, почти не допусна контакт с никого. Изолираше се, като отказваше 
да играе или да се занимава с нещо друго. Беше в състояние на вглъбяване и дори създаваше 
впечатление за глухота. При направена ауро-палпебрална проба не се отчете рефлекс, но при изследване 
на слуха се оказа, че няма нарушение. При последвалата близо година логотерапия, много бавно свикна 
с терапевта, допускайки го до себе си и позволявайки му да играе с нея. Установи се, че чува дори 
шепот, но сякаш избирателно. За близо година научи произношението на повечето звукове и произнесе 
няколко думи, макар и непълни. Вече участва в групов процес с други деца, но все още трудно влиза в 
интеракции. Все по-рядко се наблюдават елементи от аутистичния спектър, като стереотипни движения 
или звуци. Детето взима участие в ролеви игри, всъщност и като по-малко близките са играели с нея, 
макар и без нейното вербално участие, правейки им впечатление, че в тези моменти детето е много 
креативно и напълно забравя за стереотипните движения. 

В емоционално отношение се наблюдава на моменти несъответна на ситуация или стимула 
приповдигнатост. Понякога се наблюдава свръхвъзбуда, при която потреперва цялото ѝ тяло и се стига 
до състояние на прилошаване. Изразява отчетливо ревност към по-малката си сестра, неглижирайки я, 
взимайки ѝ играчката или избутвайки я встрани. Ревност проявява и към други деца от груповата работа. 
За съжаление в момента, в който екипът ни бе радостен от нейния напредък, отнове бе преживяна 
злополука, сериозно нараняване на гърдите с последвало болнично лечение и месец след това детето е 
отново в старото си състояние. 

В този случай ясно се наблюдават последиците от ранната психотравма, при която притокът на 
възбуда е бил в непоносими за субекта граници и е причинил разкъсване на психичната цялост на 
детето. Състоянието на травматизъм остава в психичното като постоянна матрица, който поради 
невъзможност на психиката да го отработи, остава трайно изолиран и провокиращ постоянни 
повтаряеми действия (acting out). От една страна тези стереотипни действия са сякаш идентификация с 
преживяната болка, а от друга биват неуспешен опит за оттичане на тревожността, произхождаща от 
нея. Тази ранна нарцистична катастрофа е довела до т.н. нарцистично-аутистична биполярност (по 
Cesarei), при което патогенното ядро става непробиваемо и отделено от съществуващата в реалността 
персоналност на субекта. Това състояние е структурирало егото по един патологичен начин, при който 
се наблюдава регрес и фиксация в ранно детско психично функциониране, характерно с параноидни 
страхове и примитивни защити. 

Можем да предположим, че какъвто и да е изходът от терапията и борбата на близките да 
възстановят нормалното състояние на детето, в несъзнаваното му ще останат елементи на тотален 
разпад, в следствие на неназован афект, един дефектен примитивен аз-образ и субективно изживяна от 
детето загуба на базова сигурност в либидния обект. 

 
Представяне на втори случай: 
Данни от анамнезата: Касае се за дете на възраст 5 години, макар физически да изглежда по-

малко. По данни от анамнезата бременността е протекла нормално, но при раждането, след неуспешен 
опит с форцепс се е наложило секцио. Прохожда на 1 година, а първите откъслечни думи се появяват на 
година и 6 месеца. От семейната анамнеза има данни за закъсняло езиково развитие – бащата е 
проговорил на 5 годишна възраст, а братовчед на детето е проговорил на същата възраст, внезапно, с 
изречения, макар и по-прости. Като цяло, по наблюдение на родителите, детето изоставало в говора си 
спрямо връстниците, но имало нормално поведение, изразяващо се в желание за контакт с възрастни и 
деца и реагирало на прости вербални команди адекватно. Когато то е на 2 години семейството заминава 
за Испания, където остават почти 3 години. В Испания му е говорено на български у дома, на испански в 
детските заведения и за кратко е имал гледачка, която е говорела английски. Вероятно това е втората 
причина поради която, то се обърква и закъснява в своята вербална комуникация, а оттам следва и 
изолиране от средата. В домашни условия детето говори малко с близките си, обикновено речта е 
свързана с обслужване на битово ниво. Често използва думи на няколкото езика. Поради същата 
причина при проверка на предучилищните умения бива определен като изоставащ и пратен на преглед 
при няколко специалисти. Диагнозата е детски аутизъм. По думите на родителите в Испания има закон 
за децата, които изостават в развитието и те биват настанени в институции. Според тях има и финансова 
причина неговорещо дете, но иначе комуникативно, да бъде диагностицирано като аутист и настанено в 
дом. Така то попада в дневен център за деца с аутизъм, където състоянието му се влошава, то се затваря, 
започва да извършва (вероятно по подражание) стереотипно повтарящи се поклащания на тялото и да 
издава мрънкащи звуци. Когато родителите взимат детето от дома, често го заварват видимо разстроено 
да седи изолирано с подуто от плач лице. Все по-трудно успяват сутрин да го убедят да излезе от къщи 
на път за Центъра. Това е причината да вземат решение да се върнат в България, където диагнозата, вече 
затвърдена със съответното нова поведение на детето, се повтаря. Родителите получават отказ от масова 
детска градина да приеме детето и то попада в частна. Оттам също бива преместето поради идентична 
ситуация – бива изолирано, обиждано и заварвано от родителите разплакано иклатещо се на стола. 
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След последния неуспешен опит за интеграция, детето беше доведено да диагностика и терапия в 
нашия Център. Това се случва шест месеца след завръщането на семейството от Испания. 

Актуални проблеми: При комуникация, насочена към детето в началото се наблюдава 
краткотраен очен контакт, има добро разбиране на речта, съдейки по адекватни реакции, но отговорите 
са едносрични. На моменти се усамотяваше в един ъгъл на стаята с играчката, която носи от вкъщи и се 
наблюдаваха стереотипни поклащания на тялото. Но това се случи само при първите две посещения и 
после отшумя. Не проявява инициатива, но ако бъде помолено да назове предмет, то отговаря 
шепнешком и понякога думата е на испански. Настоява да му се чете приказка, като през това време 
повтаря чутите думи шепнешком. Това говори, че детето се старае да овладее език, който все още е 
сравнително нов и неавтоматизиран като употреба. В последствие то се отпуска, идва с желание и търси 
контакт. Прави впечатление понякога втренчения му поглед в терапевта и особен замислен лицеизраз, 
сякаш търси оценка за себе си. Постепенно се приближава и изявява желание да се гушне. В тези 
моменти винаги идва с някаква книжка и пита за имената на предметите, повтаряйки ги с желание. По 
собствено желание въвежда и игра с марионетки, в които разиграва сцени на агресия, при които, 
държейки две кукли в ръцете си, едната обижда и наранява физически другата, която плаче и се държи 
“странно”. В тези случай речта на детето е странна, с преправен глас и в същото време далеч по-богата 
от обикновено. След неочаквано посещение на студент-стажант в залата, детето се затвори, отново спря 
да говори и повтори стереотипните поклащания. На следващата седмица е отказал да дойде, 
обяснявайки причината на майка си. Когато се видяхме след седмица и влязохме сами в залата, то тихо 
ми каза “Днес – без каки”. За кратко бе дистантен в поведението си, после се установиха предишните ни 
отношения. 

Към този момент все още детето говори малко, но вече с прости изречения, като дори проявява 
инициатива в разговора. Наблюдава се странност в интонацияна и тембъра на гласа. Основната заявка на 
родителите за работа в момента е емоционалното му състояние. Те са обезпокоени от изолацията, в 
която изпада и от грубостта на другите деца, а понякога и родители. Първоначално то има желание да 
играе с други деца, търси контакт, но поради езиковата бариера, често остава изолирано от средата, дори 
неглижирано и системно обиждано по думите на близките му. Така се формира реакция, при която при 
появата на друго дете то започва да се държи по “аутистичния начин” като провокира специално 
внимание към себе си и в същото време, провокира вниманието на майка си, която го наказва заради 
“начина по-който се държи”, прибирайки го у дома. Следва обещание, че вече няма да постъпва така, 
което за кратко е спазено, но при поява на ново дете или на познато, но проявявало вече агресия или на 
група от деца отново се появява “странното поведение”. В спокойна обстановка детето се държи 
наистина нормално, обича да прегръща и да бъде гален, играе на игри, бори се с близките и дори 
допуска две други близки деца в игрите си, които са били помолени предварително да не обръщат 
внимание на първоначалните странности в поведението му. Постепенно детето наистина спира да се 
държи пред тях така и единствена странност остава напевният му говор, почти без интонация, тих и 
често взаимстван от реклами и детски филмчета (т.н. един вид ехолалийна реч). 

Родителите са обезпокоени от факта, че наближава предучилищен период, а това ще наложи 
детето или да влезе неподготвено в училищна среда, където отново да бъде етикетиран или, за да бъде 
забавено тръгването му в училище, да се наложи да представят диагнозата и с това да я затвърдят в 
досието му. 

По този случай можем да предположим, че първата психотравма е била невъзможността за 
продукция на говор, а като последица и притеснението на родителите от онаследените езикови 
способности. Като втора психотравма се явява заминаването на семейството в чужда страна и фактът, че 
почти веднага детето е оставено в ясли. Повторението на идентични социални ситуации на отхвърляне 
се явяват хронична актуална психотравма. Оттам и трудността на детето да се структурира и да 
инвестира социалната среда, влизайки в контакт с нея по приемлив начин. Така забавеното езиково 
развитие, като онаследена генетична предиспозиция и изброените по-горе емоционални проблеми са 
създали клъстър от трудно преодолими психични бариери за правилното развитие. В такава ситуация на 
нарцистичен травматизъм, това дете реагира по най-добрия възможен за него начин. В някои случаи се 
наблюдава провокация от страна на детето към майката, при които без видиа причина, то се завръща към 
аутистично поведение. Това напомня за т.н. вторична полза от болестта (по Фройд), при която 
първичните условия се смесват с вторични мотиви. Поведението е обнадеждаващо за психичното му 
израстване, предвид присъствието на вече по-зрели защити. Това говори за емоционален растеж в 
междуличностния процес и вече отреагиране на травматизма. 

 
Изводи: 
От двата представени случая, които са част от серия направени от екипа ни изследвания в 

областта на детската патология, можем да допуснем, че някои случаи на аутизъм се явяват като симптом 
на психотравма в ранното предвербално детство, когато психотравмени преживявания причиняват 
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сериозни психични разстройства или са предиспозиция за едни бъдещи психосоматични и фобични 
реакции. Според Tustine травмата нарушава не само нормалното психично развитие на детето, но и би 
могла да създаде предпоставка за бъдещи патологични изяви на личността. [12] 

Другата засегната от травмата област, тази на комуникативните умения на децата, което 
присъства в описаните в доклада ни случаи, доказва необходимостта от активна комуникация за 
правилното формиране на психиката по отношение на когнитивно, емоционално и езиково равнище. В 
тази патология авторката препоръчва невербалните методи в началото на терапията, за да може да се 
създаде мост между психотравмените неназовани изживявания от ранното предвербално детство и 
необходимостта от вербализирането, а оттам и освобождаването им от несъзнаваното. В практиката ни 
това поведение наистина помогна за отключване на процеса на работа с децата. 

 Човешкото същество е “социално животно” по думите на социалния психолог Елиът Арънсън. 
Нуждата от общуване е по–скоро несъзнавана и определяща целият спектър от формиращи психиката ни 
нагони и защити от тях или в името на тях. Рано съзрялата емоционалност и свръхсетивност към 
заобикалящия свят, особено съчетани с болезнен опит, създават предпоставка за една неназована 
травматичност, която структурира психиката на детето по патологичен начин, при което детската 
соматика се явява симптом на душевна травма. Ритъмът, който травмираните деца изработват, колкото и 
странен да изглежда, е спасителен език на субекта, чрез който ни съобщава колко е трудно да 
съществуваш в рамките на едно ригидно, неприемащо общество. За да оцелеят тези деца се връщат 
назад в личната си история, където травмата все още не е оставила опустошителните следи на това да 
бъдеш различен. 
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ВЛИЯНИЕ НА ЕКЗОГЕННИТЕ ФАКТОРИ ВЪРХУ ИНДИВИДУАЛНИЯ 

СТИЛ НА УЧЕНЕ ПРИ ДЕЦА С ДИСЛЕКСИЯ 
 

АЛБЕНА ИГНАТОВА 
гл. ас., д-р, Нов български университет 

МАРИЯ КРИТИРИЯДУ 
Кипър 

 
Резюме: Екзогенните фактори в контекста на ученето се свързват с онези външни стимули или прояви, 
които включват дългия списък от разнообразни материали, с които се работи в клас, различните методи и 
форми на преподаване и условията в класната стая, които оформят „сцената”, където детето се изявява. 
Влиянието на външната среда е рядко проучван фактор, при изследването на индивидуалния стил на учене 
(ИСУ), особено по отношение на ученика с дислексия. Целта на проведеното изследване е да установи 
специфичните прояви на ИСУ, които са свързани с влиянието на външните фактори като шум в класната 
стая, температура, светлина, организация на физическото пространство, индивидуалната и групова работа, 
и използването на допълнителни материали. Литературният обзор по темата основава издигането на 
основната хипотеза относно специфични прояви и реакции на учениците с дислексия към шума, 
температурата, осветлението и използването на допълнителни материали за работа в клас. Изследването 
провокира съвременните методи на преподаване и организация на класната стая в българското училище, 
където малко внимание се отделя на нуждите на децата със специални образователни потребности. 
Получените резултати потвърждават издигнатите хипотези за статистически значими разлики в данните 
получени при сравнение на група дислексици и деца без нарушения. Резултатите имат пряко отношение към 
терапевтичните и образователните подходи при дислексия. 

 
Abstract: The aim of this investigation was to examine the learning style preference of children with dyslexia related to 
stimulus events. The theoretical overview makes us rise several hypotheses about learning style preferences in children 
with dyslexia. The general notion of our research is connected with the hypothesis about general difference in learning 
style of children with dyslexia. More specifically we hypothesize that children with dyslexia will be more influenced by the 
noise, temperature and kinesthetic preferences indicators. Our notion comes from literature review of several authors, 
and especially of Reid’s theory about learning style of children with dyslexia. Method: A test for Annalisa of Students 
Learning Form for Stimulus Events of Mercer and Mercer. Our research will be the opposite of the current educational 
methods in general schools in most countries in the world, where children with dyslexia are doomed in failure to learn 
reading and writing. The research results proof our hypotheses and underline the need of new educational model of 
teaching children with dyslexia. 

 
Въведение: Дислексията е термин с гръцки произход, който в буквален превод означава 

„затруднения при разчитането на букви” (British Dyslexia Association, 2008). Разстройството описва 
специфични затруднения в способността за учене, които засягат развитието на академичните умения и 
свързаните с тях езикови способности (Матанова, 2003). Нарушението е неврологично обусловено и 
представлява състояние за цял живот (International Dyslexia Association, 2002). Основните симптоми са 
свързани със затруднения във фонологичното процесиране, скоростта при назоваване, работната памет, 
скоростта на обработка на информация и автоматизирането на определени умения. Отбелязаните 
дефицити не кореспондират с общ когнитивен дефицит или нисък интелект (British Dyslexia Association, 
2008). Децата с дислексия демонстрират сериозни затруднения при овладяването на учебния материал от 
стандартния общообразователен план. В същото, време тези ученици имат добри постижения след 
прилагането на подходящи специфични интервенции, включващи информационни технологии и 
подкрепяща среда (Reid, 2002). Основен компонент на подкрепящата среда е възможността за проява на 
предпочитания стил на учене на всеки ученик. 

Процесът на учене се свързва предимно с ограмотяването, но той има по-широк аспект. Автори като 
Reid (2002) отбелязват, че информационното процесиране представлява кръг, в който важно място 
заемат аспектите на метакогнитивното познание и стилът на учене. Според изследователят, обработката 
на информация преминава през три основни етапа-вход, когнитивна обработка и изход. За нас особен 
интерес представляват различните нива, през които се изгражда индивидуалния стил на учене. Счита се, 
че децата с дислексия биха могли да демонстрират затруднения на всяко едно от тези равнища. 

Затрудненията в ученето биха могли да се задълбочат следствие влиянието на външните фактори. 
Mercer and Mercer (1989) подчертават влиянието на екзогенните фактори, които включват всички онези 
материали, с които се работи в клас, различните форми на инструкции, от страна на учителите, както и 
обстановката в класната стая. Стимулите, идващи от външната среда често повлияват негативно върху 
представянето на ученика с дислексия. Mercer and Mercer (1989) обобщават екзогенните фактори, които 
влияят на индивидуалния стил на учене в три основни категории: 1) физически условия; 2) организация 
на инструкциите и 3) предпочитан стил на учене. Физическите условия-шум, температура, осветление и 
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пространствена организация могат да се нагодят, така че да отговарят на индивидуалните нужди на 
ученика с дислексия. Степента на влияние на всеки от изброените външни фактори може да бъде 
различна. Твърде малко се знае за ефекта, който оказват екзогенните фактори върху индивидуалния стил 
на учене при децата с това нарушение. 

Методология: Целта на настоящото изследване е да установи ефекта на екзогенните физически 
фактори върху индивидуалния стил на учене на децата с дислексия. Теоретичната рамка в представеното 
направление е предпоставка за издигането на няколко хипотези относно ефекта върху стила на учене 
при дислексиците. 

Хипотеза 1 
Предполага се, че учениците с дислексия ще демонстрират различен стил на учене в сравнение с 

контролната група. 
Хипотеза 2 
Предполага се, че учениците с дислексия ще се повлияват в по-голяма степен от шума в класната 

стая, в сравнение с контролната група. 
Хипотеза 3 
Предполага се, че учениците с дислексия ще се повлияват в по-голяма степен от температурните 

колебания в класната стая, в сравнение с контролната група. 
Хипотеза 4 
Предполага се, че учениците с дислексия проявяват предимно кинестетичен подход при учене. 
Издигнатите хипотези предполагат следването на няколко основни изследователски задачи: 1) 

Формулиране на експериментална група от 30 деца с дислексия на възраст 9;0-10;0 г., които се обучават 
в масовите училища; 2) Избор и приложение на подходящ тест за оценка на индивидуалния стил на 
учене; 3) Осъществяване на количествен и качествен анализ на получените данни. 

Избрахме да приложим метода на Mercer and Mercer (1989)-Тестови анализ на влиянието на 
екзогенните фактори върху стила на учене. Както беше споменато стимулите от вършната среда се 
групират в три основни категории, но в представения тест, всяка от тях съдържа отделни компоненти с 
определено измерение. 

1) Физическата среда включва: 
-Подкатегорията шум, за която има предсатевни 4 въпроса, степенувани в интервала от 0 до 3. 
- Подкатегорията температура, за която има предсатевни 4 въпроса, степенувани в интервала от 0 
до 3. 
-Подкатегорията осветление, за която има предсатевни 4 въпроса, степенувани в интервала от 0 до 
3. 
- Подкатегорията обща физическа среда, за която има предсатевни 4 въпроса, степенувани в 
интервала от 0 до 3. 
- Подкатегорията организация на инструкциите, за която има предсатевни 84 въпроса, 
степенувани в интервала от 0 до 3. 
2) Техники на задаване на инструкции, за които има представени 26 въпроса, степенувани в 
интервала от 0 до 3. 
3) Категория за оценка на използваниет материали, за които има представени 14 въпроса, 
степенувани в интервала от 0 до 3. 
4) Категория за оценка на индивидуалния стил на учене, включващ: 
-зрителна перцепция, за която има представени 10 въпроса, степенувани в интервала от 0 до 3. 
-слухова перцепция, за която има представени 9 въпроса, степенувани в интервала от 0 до 3. 
-тактилна перцепция, за която има представени 4 въпроса, степенувани в интервала от 0 до 3. 
-кинестетично предпочитание, за което има представени 6 въпроса, степенувани в интервала от 0 до 
3. 
Общият максимален сбор от теста е 95 точки. 
Процедурата по попълването на теста се осъществи от класните ръководители на изследваните деца. 

Учителите получиха следната инструкция: «Моля, прочетете внимателно представените твърдения 
свързани с стимулите на външната среда. Оградете числото, което най-точно отговаря на проявите на 
съответния ученик. Няма грешни отговори. Използвайте представената Ви таблица за попълване на 
отговорите!” Основните термини, с които се оценяват проявите са степенувани в следния ред: 

3-Винаги се случва 
2-Често 
1-Понякога 
0-никога 
За целта на настоящата статия избрахме да представим резултатите от целия тест (с максимален 

резултат 95 точки); както и подкатегориите-шум (с максимален резултат 12 т.); температура (с 
максимален резултат 12 т.); и кинестетични предпочитания (с максимален резултат 18 т.). 
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В изследването взеха участие общо 60 деца на възраст 9;0-10;0 г., които се обучават в няколко 
масови училища в столицата. Сформирана беше експериментална група на 30 деца с предварително 
установена диагноза дислексия. Децата са предварително диагностицирани от експертен екип и 
посещават специален педагог, логопед и психолог. Останалите деца сформираха контролната група, 
където влязоха тази, без обучителни и емоционално-поведенчески разстройства. 

Резултати: Проведеното изследване потвърди издигнатите хипотези, като бяха установени 
статистически значими разлики между индивидуалния стил на учене при децата с дислексия и техните 
връстници в норма. Проверката на пър-
вата хипотеза, свързана, именно с общата 
оценка на влиянието на стимулите върху 
индивидуалния стил на учене графично е 
представен на Графика 1. 

Проведеното изследване установи 
значителни различия в предпочитания 
стил на учене при децата с дислексия. 
Очевидно, тази група от ученици изисква 
различни условия в класната среда, 
свързани с цялостна промяна на пре-
подавателските инструкции, използва-
ните материали, предпочитаната модал-
ност или общата среда. Всички устано-
вени различия са отнесени към стимулите 
на външната среда или, както ги де-
финирахме в началото на текста, това са 
т. нар. екзогенни фактори. Необходи-
мостта от по-широко физическо про-
странство за работа, невъзможността за 
правилна преценка на пространството и честото „побутване” на съседа почин, губенето на ученически 
принадлежности и гледането през прозореца, неподреденото работно място, се оказват от най-често 
дефинираните твърдения в групата на дислексиците. Тези деца търсят по-осветените части на класната 
стая, за да извършават своите задължения. Учителите отбелязват по-доброто общо представяне на 
децата с дислексия когато работят в група или в тюториали. Слабото представяне е предимно на 
писмени задания или при четене на глас без предварителна подготовка. Прави впечатление нуждата от 
повече нагледни демонстрации при преподаване на материала, задаването на по-кратки и ясни 
инструкции, разделянето на части при по-дългите условия на задачите. Учениците с дислекссия изискват 
повече внимание и насърчаване на подходящото поведение в клас. Повечето учители съобщават и 
необходимостта от стимулиране на задаването на въпроси при неясни моменти. Дислексиците се 
нуждаят от значително повече време, за да довършват задачите и не се справят добре при задачи 

изискващи време за работа. Тези ученици 
предпочитат възможност за изява чрез 
посочване на верен отговор, пред писмените 
работи. Освен това, учителите отбелязват, че 
не всеки път учениците с това нарушение са 
положително настроени към новия материал 
или към непозната дейност. Следващите две 
графики визуализират разликите в стила на 
учене в двете групи по отношение на два 
твърде пренебрегвани фактора-шум и тем-
пература в класната стая. 

Графика 2. демонстрира разликите в 
получените резултатите между двете изслед-
вани групи по отношение на фактора шум. 

Резултатите от проведеното изследване 
установиха статистически значима разлика 
между групата на учениците с дислексия и 
контролите. Експерименталната група отбе-
лязват твърдения свързани с невъзможността 

за работа при страничен шум, както и докато слушат разговорите на съучениците си. В резултат те често 
питат повторно за вече изказана инструкция. Повечето изследвания, свързани с феномена дислексия, 
подчертават различните специфични дефицити. Малко се знае за влиянието на толкова очевиден фактор 

 
Графика 1. Индивидуален стил на учене – общ резултат 

 
Графика 2. Сравнение на групите според фактора шум. 
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като шума. Трудностите в преработката на вербално възприета информация рефлектират и върху 
възприемането и реакциите спрямо обикновената шумова среда в клас. За преодоляване на шума се 
използват различни технологии, като FM-системите. Те дават възможност за изолиране на фоновия шум 
и акцентиране на гласа на учителя (Итнатова, 2010). 

Следващата графика акцентира върху резултатите на двете изследвани групи по отношение на 
фактора температура. Едва ли се обръща внимание на особеностите на температурните разлики в клас. 
Нашето изследване установи значителна реакция на учениците с дислексия към температурата на 
работното място. Реакцията е статистически значимо по-силна от децата без това нарушение. 
Особеностите се изразяват в изразени предпочитания за работа в по-прохладни стаи или избор на чин в 
по-прохладната част на стаята (до прозореца или вратата). Наблюдават се изостряне на поведенческите 
прояви в задушна и по-затоплена стая. Учителите отбелязват, че децата с дислексия проявят повече 
алергии и кожни реакции при резки смени на температурните условия. Разликата в резултатите между 
двете групи е представена на Фигура 3. 

 
Фигура 3. Резултати на двете групи 

по отношение на фактора температура
Фигура 4. Резултати на двете групи по отношение на 

фактора кинестетична модалност. 

Последният акцент в настоящата статия е предпочитаната модалност от децата с дислексия. 
Експерименталната група показа статистически значимо по-голяма разлика при използването на 
кинестетичната модалност в сравнение с децата в норма (Фигура 4). 

Учениците с дислексия определено предпочитат да запаметяват чрез двигателна дейност. Техните 
учители съобщават, че трудно запаметяват, това което пишат, за разлика от контролната група, където 
обикновено по-лесно се запомня информация, която вече веднъж е записвана. Подобно затруднение в 
групата на дислексиците намира логичното обяснение със спецификата на синдрома-нарушение в 
процесите на обработка на писмена информация. Учениците с дислексия не се различават от своите 
връстници в норма по засилените предпочитания към двигателна активност и моторни дейности. 
Препоръчват се изработването на проекти, правенето на експерименти, правенето на снимки и работа с 
аудио-визуална техника. 

Заключение: Определянето на индвидуалния стил на учене е обект на многобройни изследвания 
предимно по отношение на предпочитаната модалност. Малко се знае за влиянието на факторите на 
външната среда върху процесите на учене при децата и особено при тези с специални образователни 
потребности. Резултатите от проведеното изследване имат стойност за всички учители от масовото 
училище и за специалистите, които работят с деца с дислексия. Осигуряването на подкрепяща среда, 
даваща възможност за пълноценна изява на учениците с това нарушение изисква съобразяване с всички 
възможни фактори, възпрепятстващи усвояването на учебния материал. Екзогенните фактори влияят и 
на представянето в клас. Преосмислянето на организацията на пространството в класната стая, 
редукцията на шума и поддържането на подходяща стайна температура са лесно приложими и крайно 
ефективни подходи при работа с дислексия. Адекватната среда, съчетана с навременна и подробна 
оценка на предпочитаната модалност на дислексика, може ефективно и дългосрочно да повиши 
качеството на обучение и изява. Установяването на ефекта от стимулната среда може да бъде направено 
не само със стандартизирани тестове, но и неформално. Необходими са повече внимание и познания в 
областта на стиловете на учене и възможността за вариации при преподаването на учебния материал. 
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СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗРИТЕЛНАТА ПЕРЦЕПЦИЯ 

НА НЕВЕРБАЛНИ СТИМУЛИ ПРИ ДЕЦА ОТ НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ 
С И БЕЗ НАРУШЕНИЯ В СПОСОБНОСТТА ЗА УЧЕНЕ 

 
ЙОРДАНКА ЛАЛОВА 

д-р, гл. ас., Институт за населението и човека – БАН 
АНТОАНЕТА КАЛОНКИНА 

логопед, Логопедичен център – София 
 
Резюме: Целта на настоящото изследване е да се намерят подходящи тестове за ранна диагностика на деца 
със специфични нарушения в способността за учене (СНСУ). В тази връзка проведохме сравнително 
изследване при деца от началното училище без СНСУ (контролна група) и със СНСУ (експериментална група) 
с тестове за дискриминация на тахистоскопично представени геометрични форми. Децата са разпределени в 
две възрастови групи – малка (I и II клас) и голяма – (III и IV клас). Проведен е тест за бинокулярно 
тахистоскопично представяне на конфликтни геометрични фигури и тест за дискриминация на обемни 
геометрични фигури. Данните са обработени с многофакторен дисперсионен анализ ANOVA. При сравняване 
на резултатите между контролната група (здрави деца) и експерименталната (деца със СНСУ) се откроиха 
значимо по-добрите постижения при контролната група по отношение на броя верни отговори и по 
отношение на реакционното време за отговор и за двата теста. При малките деца със СНСУ няма значими 
различия м/у гл. и ан. стратегия и следователно при тях няма изразено глобално предимство както при 
малките деца от контролната група. Установихме и наличие на значими различия според пола в 
постиженията и при двата теста. Резултатите са с практическа стойност при прилагането им в батерия 
за ранна диагностика на деца със СНСУ. 

 
Abstract: The purpose of this paper is to find appropriate tests for early diagnostic of children with impared learning 
disabbilities (ILD). We conducted a research with children from elementary school without ILD (control group) and with 
ILD (experimental group) using tests to discriminate tachistoscopically introduced geometrical forms. The children were 
divided into two groups younger (first and second grade) and older (third and fourth grade).Two tests were carried out. 
One concerning binocullar tachistoscopic presentation of conflict geometrical forms and one concerning discrimination 
of volumetric geometrical forms. The statistical processing is carried out with multi-variance dispersion-analysis 
ANOVA. When comparing the results between the control group (children without ILD) and experimental (children with 
ILD) we found much better results in the control group when taking in account the number of correct answers and the 
time for which each tast was completed during both tests. There is a mild difference in the results from the younger group 
of children with ILD and the ones without when using global and analytical strategy they therefore not expressed as a 
global advantage in young children in the control group . We discovered considerable differences in the results between 
both sexes in both tests. The results of the research are with practical value when applying them for early diagnostic of 
children with ILD. 

 
В експерименталната психология все още стои открит въпросът за развитието на приоритетите 

при зрително-пространствено преработване както на цялото така и на съставните му елементи. 
Изследванията през последните две десетилетия използват стриктно контролирани стимули с подходящ 
за възрастта тестов дизайн. Резултатите от тях показват, че още от предучилищна възраст децата вече 
обръщат внимание и на съставните елементи и на целия пространствен стимул при зрително-
перцептивни задачи [6, 8, 13, 17]. Въпреки, че при децата пространственото преработване на 
иерархически (конфликтни) форми не е с ясно изразена селективност при перцепцията на цялото 
(глобално) в сравнение с частите (аналитично), то през предучилищната и началната училищна възраст 
продължават да се развиват съществени взаимодействия между преработването на частите и цялото. 
Проведена е перцептивна задача с конфликтни стимули – букви подобно на Навон [11]. Интересното е, 
че постиженията на децата на 4 години и на 6 години за дискриминация на стандартни познати стимули 
показват ранна поява на склонност към глобално предимство, което е характерно и за възрастните 
изследвани лица. Когато обаче стимулите са по-сложни и непознати, тогава резултатите при децата 
рязко се влошават. Според това проучване въпреки, че децата имат постижения, които са близки до тези 
на възрастните, при тях още не е утвърден ефектът на глобалното предимство. В по-късни подобни 
експерименти се анализират развитийните промени в глобалното предимство при пространствено 
преработване у деца на 4 – 8 години [7] и на 7 – 10 години [9]. Глобалното предимство намалява с 
увеличаване сложността или непознатостта на формите. Заключението на авторите е, че децата до 
изследваната възраст продължават да претърпяват промени в развитието си по отношение на 
преработването на иерархически стимули. 

Разделянето по различни признаци, чрез сравняване на комбинирани невербални стимули, които 
се различават по две или повече дименсии при зрителна перцепция е проучвано в редица работи. 
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Установено е, че разликите при подобна преценка се отнасят до различията в обхвата на тримерното 
внимание [15]. Въпреки, че аспектите на изпълнението се различават в отделните задачи и стимули, това 
отношение се наблюдава независимо дали резултатите са разгледани и интерпретирани според 
индивидуалните различия при изпълнение [12, 14, 18] или в съответствие с различията във възрастовите 
групи [10, 16, 19]. 

Децата със специфични нарушения на способността за учене (СНСУ) обхващат една широка група 
от така наречените “деца изключения”. Те се отличават от връстниците си с наличието на една или 
няколко невроразвитийни дисфункции, които пречат за осъществяването на процеса на учене. Проявяват 
се, като неспособност да се разпредели добре вниманието, да се открие точната дума, да се направят 
асоциациите между звуковете и графичните им символи – буквите, да се разбират сложни изречения и 
да се следват бързо и точно инструкциите в класната стая. Споменатите по-горе различия са с различно 
изразени психо-емоционлани дефицити. Децата със СНСУ са с интелект в границите на нормата и са 
контингент на масовите училища [3]. 

Цел: 
Целта на настоящото изследване е да се проучат възможностите за зрителна перцепция на сложни 

за възрастта невербални стимули при деца от начална училищна възраст. Търсят се различия с възрастта, 
които да служат като база за сравнение при провеждане на същите тестове при деца със специфични 
нарушения в способността за учене. 

 
Метод и процедура: 
Единият от използваните тестове е за бинокулярно тахистоскопично представяне на триизмерни 

фигури чрез компютърна програма. Стимулният материал се състои от шест триизмерни геометрични 
фигури (призма, пирамида, пресечена пирамида с четириъгълни основи, цилиндър, конус и пресечен 
конус) [1]. 

Другият тест е създаден за проучване на глобално-аналитичната дихотомия и включва три 
вербализуеми фигури – триъгълник, кръг и квадрат, като всяка от тях е изградена от същите фигури в 
малък размер. Например: голям триъгълник, съставен от малки кръгчета – триъгълникът отговаря на 
глобалната стратегия, а кръгчетата на аналитичната стратегия [2, 4]. 

Експериментите се провеждат като фигурите се подават по двойки. 
Чрез натискане от изследваното лице на съответен бутон върху клавиатурата се отчита 

реакционно време от дискриминацията на представената двойка стимули. 
Статистическата обработка на резултатите е извършена с модул за многофакторни дисперсионни 

анализи ANOVA от пакета Statistica 5.5 на StatSoft Inc. В сериите за отчитане на обемните фигури 
участват по 60 реплики, а в сериите за отчитане на конфликтните фигури – по 36 реплики за всяко 
изследвано лице. 

 
Изследвани лица: 
Изследвани са 96 деца от началното училище – 56 деца от I-ви и II-ри клас (30 момчета и 26 

момичета) и 40 деца от III-ти и IV-ти клас (22 момчета и 18 момичета). 
Изследвани са и 41 деца със СНСУ от началното училище (от I до IV клас) от три 

общообразователни училища в гр. София. Тези деца чрез скринингово изследване от психолози и 
логопеди са определени като деца със специфични нарушения в способността за учене. 

Всички изследвани деца са с нормално или коригирано зрение. 
Всички деца са десноръки според теста за ръкост на Анет [5]. 
 
Анализ на резултатите: 
Анализ 1: За теста за конфликтните фигури е направен общ дисперсионен анализ, който включва 

всички участващи фактори: 1 – статус (контролна и експериментална група), 2 – възраст (малка група 
деца от I и II клас и голяма група деца от III и IV клас), 3 – вид стратегия (глобална и аналитична), 4 – 
брой верни отговори за еднаквите и различни двойки стимули. Резултатите са представени в таблица 1. 

Таблица 1. 

 df MS df MS   
Effect Effect Effect Error Error F p-level 

1 1 1628,781 428 16,55428 98,39031 ,000000 
2 1 1,901 428 16,55428 ,11485 ,734856 
3 1 ,686 428 16,55428 ,04142 ,838833 
4 1 ,074 428 16,55428 ,00447 ,946713 
12 1 157,714 428 16,55428 9,52710 ,002156 
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13 1 220,689 428 16,55428 13,33124 ,000293 
23 1 68,424 428 16,55428 4,13331 ,042664 
14 1 15,796 428 16,55428 ,95421 ,329203 
24 1 10,960 428 16,55428 ,66205 ,416290 
34 1 ,324 428 16,55428 ,01959 ,888753 
123 1 ,087 428 16,55428 ,00525 ,942289 
124 1 1,597 428 16,55428 ,09650 ,756222 
134 1 6,406 428 16,55428 ,38698 ,534222 
234 1 ,165 428 16,55428 ,00997 ,920493 
1234 1 12,201 428 16,55428 ,73704 ,391092 

 
Фактор 1 – статус е статистически значим. Както се вижда от фигура 1 тази значимост е за сметка 

на много повечето верни отговори от контролната група деца в сравнение с връстниците им от 
експерименталната група. Това се отнася и за двете възрастови групи (малка – I и II клас и голяма – III и 
IV клас). Със силна статистическа значимост е взаимодействието между статуса и възрастта. Интересно 
е, че при контролната група има подобряване на резултатите с възрастта докато при експерименталната 
група не се наблюдава същата тенденция, а дори има спад в постиженията при големите деца. 
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Фигура 1. Графика на средните стойности между факторите статус и възраст 
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2-way interaction

F(1,428)=13,33; p<,0003
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Фигура 2. Графика на средните стойности между факторите статус и стратегия 
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Със силна значимост е и взаимодействието между статуса и вида стратегия (фигура 2). Както се 
вижда, контролната група е с много повече верни отговори в сравнение с експерименталната както за 
стимулите, представящи глобалната стратегия така и за тези – за аналитичната стратегия. И докато при 
нормата, резултатите, свързани с глобалната стратегия са значимо по-добри в сравнение с тези от 
аналитичната, то при децата със СНСУ резултатите са точно обратните. 

Анализ 2: Участват същите фактори като в анализ 1 с изключение на фактор 4, който отчита 
средното реакционно време за еднаквите и за различните двойки стимули. Важно условие за 
обективността на този показател е насочеността на вниманието на детето, което е гарантирано от 
достатъчната краткотрайност на провеждания тест. Резултатите са на таблица 2. 

Таблица 2. 

  df   MS   df   MS      
Effect  Effect   Effect   Error   Error   F  p-level  

1 1 477788, 428 271389,6 1,76052 ,185267 
2 1 4612672, 428 271389,6 16,99649 ,000045 
3 1 2741087, 428 271389,6 10,10019 ,001590 
4 1 19078, 428 271389,6 ,07030 ,791031 
12 1 2450569 428 271389,6 9,02971 ,002812 
13 1 6700, 428 271389,6 ,02469 ,875220 
23 1 339487, 428 271389,6 1,25092 ,264004 
14 1 384541, 428 271389,6 1,41693 ,234569 
24 1 37222, 428 271389,6 ,13715 ,711309 
34 1 178823, 428 271389,6 ,65892 ,417394 
123 1 1863280, 428 271389,6 6,86570 ,009099 
124 1 62487, 428 271389,6 ,23025 ,631585 
134 1 121340, 428 271389,6 ,44710 ,504074 
234 1 178897, 428 271389,6 ,65919 ,417298 
1234 1 3520, 428 271389,6 ,01297 ,909385 
 
Общият анализ показва наличие на значимост за фактора възраст и за факторното взаимодействие 

статус – възраст. От фигура 3 личи, че тази значимост касае предимно контролната група, в която 
големите деца много по-бързо отчитат видяните стимули като еднакви или различни в сравнение с 
малките. При експерименталната група няма голяма разлика между двете възрасти. Освен това в 
сравнение с нормата няма разлика в бързината на отговор при малките деца, но големите децата със 
СНСУ са значимо по-бавни от връстниците си от контролната група. 
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Фигура 3. Графика на средните стойности между факторите статус и възраст 
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От таблицата се вижда че има значимост и за фактора – вид стратегия. На фигура 4 ясно личи 
съществената разлика в бързината на отчитане между двете стратегии. Децата имат много по-кратко 
реакционно време за глобалната стратегия. 

 
Global/Analitical Main Effect

F(1,252)=9,66; p<,0021
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Фигура 4. Графика на средните стойности при различни стратегии 

Анализ 3: За теста за обемни фигури е направен общ дисперсионен анализ, който включва 
всички участващи фактори: 1 – статус (контролна и експериментална група), 2 – възраст (малка група 
деца от I и II клас и голяма група деца от III и IV клас), 3 – брой верни отговори за еднаквите и различни 
двойки стимули). Резултатите са представени на таблица 3. 

Таблица 3. 

  df   MS   df   MS      
Effect  Effect   Effect   Error   Error   F  p-level  
1 1 12795,11 307 42,83988 298,6727 0,000000 
2 1 895,77 307 42,83988 20,9098 ,000007 
3 1 59,17 307 42,83988 1,3812 ,240813 
12 1 1209,23 307 42,83988 28,2266 ,000000 
13 1 ,83 307 42,83988 ,0193 ,889532 
23 1 3,34 307 42,83988 ,0779 ,780321 
123 1 ,17 307 42,83988 ,0039 ,949973 

Има статистическа значимост по отношение на статуса, възрастта и взаимодействието между 
тези два фактора. Значимостта на статуса е свързана с много по-добрите постижения на контролната 
група деца в сравнение с тези със СНСУ (фигура 5). Вижда се още, че за контролната група няма 
промени по отношение на броя верни отговори според възрастта. Това означава, че за децата в начална 
училищна възраст този вид стимули са все още трудни за възприемане. При децата със СНСУ обаче има 
статистически значима разлика между постиженията на двете възрастови групи. И тук парадоксът е, че 
малките деца дават по-добри резултати от големите. 
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Фигура 5. Графика на средните стойности между факторите статус и възраст 
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Анализ 4: Участват същите фактори като в анализ 3 с изключение на фактор 3, който отчита 
средното реакционно време за еднаквите и за различните двойки стимули. 

Таблица 4. 

  df   MS   df   MS      
Effect  Effect   Effect   Error   Error   F  p-level 
1 1 10612487 307 281788,8 37,66113 ,000000 
2 1 101345, 307 281788,8 ,35965 ,549143 
3 1 361885, 307 281788,8 1,28424 ,257996 
12 1 3385366 307 281788,8 12,01384 ,000603 
13 1 78221, 307 281788,8 ,27759 ,598667 
23 1 19122, 307 281788,8 ,06786 ,794655 
123 1 38298, 307 281788,8 ,13591 ,712634 

Ясно се вижда силната статистическа значимост на фактора – статус. Децата от контролната 
група отговарят много по-бързо след видяните стимули в сравнение с експерименталната група (фигура 
6). Освен това е значимо и взаимодействието между факторите статус и възраст. При децата в норма 
бързината на отговор се съкращава с възрастта. Това не важи за децата със СНСУ. При тях бързината на 
отговор се влошава с възрастта. 
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Фигура 6. Графика на средните стойности между факторите статус и възраст 

Заключение: 

При дискриминацията на тахистоскопично представени невербални стимули на деца от начална 
училищна възраст беше регистрирана възрастова динамика. При децата от контролната група това се 
изразява в значимо подобряване на резултатите както по отношение на отчетения брой верни отговори, 
така и на реакционното време за отговор по отношение на конфликтните стимули. Освен това има 
подчертано глобално предимство при дискриминиране на тези стимули което се запазва с възрастта, но 
при големите деца относителния дял на броя верни отговори за аналитичната стратегия се увеличава. 
Дискриминацията на обемни геометрични фигури при тях се подобрява с възрастта само по отношение 
бързината на отговор, а няма съществена промяна за количеството верни отговори. Тези резултати 
вероятно се дължат на факта, че триизмерните геометрични фигури се изучават след началната 
училищна възраст т.е. това са сложни и не толкова познати обекти за тези деца. 

 
Получените резултати при децата със СНСУ са твърде разнородни и дори парадоксални. 

С възрастта резултатите от дискриминацията на конфликтни и обемни фигури се влошават и по 
отношение на количеството отчетени верни отговори и по отношение бързината на отчитането им. 
Глобалното предимство липсва за разлика от наличието на предимство за стимулите, характризиращи 
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аналитична стратегия. Тези нетипични резултати могат да се обяснят с голямата разнородност и 
различна степен на проявеност на дефицити при тези деца. 

 
Установихме, че и за двата теста, децата с нормален статус имат значимо по-добри постижения за 

всички изследвани показатели в сравнение с децата със СНСУ. 
Представените тестове биха могли да се използват в училищната практиката заедно с други 

тестове за откриване на скрити дефицити в способността за учене при деца от началното училище. 
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Резюме: Докладът е посветен на един малко изучен аспект от психологията на зависимостите – психичните 
особености и преживявания на близките на зависимите. Изяснява се същността на понятието 
„съзависимост”, негови основни параметри и характеристики. Представят се данни от проведено 
психологично изследване с родители на зависими и се очертават техни психични и поведенчески особености. 
 
Abstract: This paper deals with a poorly studied aspect of the psychology of addiction – psychological peculiarities and 
experiences of the relatives of the addicts. The nature of the term "co-addiction" is clarified, as well as its main 
parametres and characteristics. The data from a psychological study of the parents of the addicts are presented. Their 
psychological and behavioural characteristics are pointed out. 

 
През последните три десетилетия психолозите сякаш осъзнаха още един факт по отношение на 

злоупотребата с психоактивни вещества (наркотици, алкохол и др.). Този факт е свързан не с психичните 
и поведенчески особености на зависимите, а с техните близки. Това са хората от „психологичното 
пространство” на зависимите – лица, с които съжителстват: родители, съпрузи, братя и сестри, техните 
деца, приятели. Фокусът обикновено е насочен към зависимия и неговата болест, но задаваме ли си 
въпросите: какво преживяват близките на зависимия, как се чувстват, как се справят с проблемите 
причинени от техния близък – зависим!? 

Хората от обкръжението на зависимия се наричат съзависими и целта на настоящето 
изследване е да проучим основни психични и поведенчески характеристики на съзависими лица. 

Данни за зависимост към психоактивни вещества има още от най-дълбока древност. 
Антрополозите и историците установяват, че в архаичните общества шаманите са употрябявали 
халюциногени за да изпадат в транс. 

Съзависимостта е разпространена толкова широко, че хората са започнали да я считат за норма 
на човешкото съществувание. Освен това, все по-често, стереотипи на поведение и чувства, 
предизвикани от тази болест (съзависимостта), се приемат и утвърждават от обществото като идеал. 
Вкореняват се в културните традиции и се пропагандират от изкуството и литературата. 
Съзависимостите лежат в основата на социални болести като обсесия от пари, власт, психосексуални 
разстройства и др. 

Съзависимостта е не по-малко опасна и разрушителна от самата наркомания. Хората с този 
проблем също се нуждаят от професионална психологична помощ. 

Необходимостта от изучаването на психологическите механизми на съзависимостта е 
продиктувана от следния феномен: дори когато съжителстващите със зависим признават проблема с 
веществото на член от семейството, те отричат или омоловажават влиянието на този факт върху самите 
тях. Опитът ни показва, че повечето двойки възприемат проблемите с веществата при децата си като 
проекция на провала им като родители. Търсят причините, често се обвиняват по между си, помръкнали 
от вина и страх и трудно се фокусират върху възможните начини да излязат от ситуацията. Всичко това 
води до дезадаптивност, соматоформни разстройства, стига се и до разпад на семейството. 

 
Същност на понятието „съзависимост” 
Понятието съзависимост се появява в психологията в края на седемдесетте години на XX век 

[17, с.70]. Няколко американски психолози биха могли да претендират за първенство при 
формулировката на концепта. Сред тях са водещи фигури в областта на съзависимостта като Сондра 
Смоли, Робърт Брадшоу, Робърт Съби и Джон Фрийл. Безспорно е обаче, че терминът се използва 
едновременно в няколко възстановителни центрове в Минесота в Америка – средище на борбата със 
зависимостите и се свързва с програмите за лечение на разстройства вследствие употребата на 
наркотици. Според Робърт Съби и Джон Фрийл терминът се използва за описание на хора, чийто живот 
е силно повлиян от взаимоотношенията им с човек, пристрастен към химични вещества. Съзависимият 
брачен партнъор, дете или любовник на наркомана или алкохолика развива нездравословен модел на 
справяне с живота като реакция на нечия чужда злоупотреба с различни вещества [3,с.54]. 
Специалистите наблюдават процес, при който хората, които поддържат близки взаимоотношения със 
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страдащ от зависимост към психоактивни вещества, развиват физическо, психическо и емоционално 
състояние, подобно на зависимостта [17,с.70-71]. За да обозначат това състояние, първоначално 
използват различни думи, най-вече от професионалния жаргон, превърнали се по-късно в синоними на 
понятието съзависимост – съалкохолик, паразависим и др. Основната идея в случая е че, съзависимите 
са хора, чийто живот е станал неуправляем в резултат на обвързване със зависим. На I -та Конференция 
по съзависимости в САЩ, Аризона, 1989 г. се дава определение, според което съзависимостта е 
устойчиво състояние на болезнена зависимост от импулсивни (т.е. ставащи неуправляеми) форми на 
поведение и от мнението на други хора, формиращи се при опита на човека да придобие увереност в 
себе си, да осъзнае собствената си значимост, да определи себе си като личност (има се предвид, че тези 
опити се реализират по неверен път) [3,с.63] . От тогава (началото на 70–те години на XX век) до сега 
определението на понятието съзависимост се е разширило. Специалистите забелязват, че повечето 
близки хора на проблемния в семейството развиват модели на реагиране и справяне, които много си 
приличат [5,с.61]. Част от работещите в тази област смятат съзависимостта за болест, при това хронична 
и прогресираща. Други са на мнение, че това е нормална реакция спрямо абнормна личност. Често се 
твърди, че съзависим е онзи, който е позволил да бъде повлиян от поведението на друг човек и е обсебен 
от идеята да контролира поведението на този човек [13,с.107]. В повечето определения специалистите 
характеризират съзависимостта като състояние на емоциите, психиката и поведението, което се развива 
в резултат на продължително прилагане на набор от рестриктивни норми и правила. Това са такива 
правила и норми, които не позволяват открито изразяване на чувства и директно обсъждане на лични и 
междуличностни проблеми. Други автори определят съзависимостта като съвкупност от 
себенавреждащи, заучени поведенчески модели или недостаъци на характера, които водят до намалена 
способност за създаване и участие в любящи, интимни взаимоотношения [20,с.47]. Джон Брадшоу дава 
впечатляваща формулировка на съзависимостта, определяйки я като изключително тежка форма на 
стресово разстройство. Да си съзависим това означава да бъдеш във война със себе си – това прави 
невъзможно себеуважението и самосъхранението [16]. Мелъди Бийти, сама преминала през центрове за 
лечение на съзависими, преодоляла проблема и специализирала за работа с жени във възстановителни 
програми нарича съзависим онзи, който до такава степен е позволил да бъде повлиян от поведението на 
друг човек, че да бъде обсебен от идеята да контролира поведението на този човек [3,с.58]. Според 
консултантът Скот Егълстън, съзависимостта е начин за задоволяване на потребностите, чрез който 
потребностите не могат да бъдат задоволени. Ние постъпваме неправилно, водени от правилни подбуди 
[17,с.65]. 

Друго представляващо интерес определение на съзависимостта дават руските нарколози А. 
Данилина и И. Данилин, назовавайки съзависимост онези психологическите особености на 
взаимоотношенията между зависимия и единия(най-често майката) или и двамата родители, които 
предизвикват резки, травмиращи изменения в психологическото състояние на последните, променят 
структурата на личността им и препятстват не само ефективното разрешаване на конфликтната ситуация 
в семейството, но и самия процес на лечение[8,с.33]. От методологическа гледна точка ценно е 
изследването на друг представител на руската школа – В.Барцалкина, която разглежда 
дисфункционалните семейства [18,с.42] като възможна базисна предпоставка за развитие на съзависими 
отношения. Според Барцалкина ако поне един от съзависимите членове преодолее съзависимостта това 
значително ще повиши възможностите за оздравяване на семейната система. 

От посочените по-горе подходи за дефиниране на съзависимостта се установява, че част от 
авторите описват причините, други последствията и резултатите, трети обхващат цялостното състояние, 
някои – само симптомите, има учени, които обсъждат моделите на поведение, други акцентират върху 
болката. 

Съзависимостта не може да бъде дефинирана с няколко изречения [2,с.87]. Сърцевината на 
определението, обаче, както и на възстановителния процес за семействата, би трябвало да се търси в 
начина, по който съзависимите са позволили поведението на зависимия към вещества да им влияе и в 
начина, по който се опитват да оказват влияние върху него – в онова обсебване, контролиране, ниско 
самочувствие, натрапливо „помагане” и грижовност, постоянен гняв и вина, проблеми в общуването и 
главоломно сриване на собствената идентичност [19,с.14-16]. Всички тези форми на преживяване и 
поведение, които препятстват намирането на вярното отношение към най-важния човек в живота ни – 
самите ние. 

Базисни характеристики на съзависимите 
В научни публикации са описани множество характеристики на съзависимите лица [10]. Някои от тях са: 

- свръхзагриженост; 
- самоподценяване и ниска самооценка; 
- потискане на чувства и емоции; 
- обсебващи мисли; 
- проблеми с контрола и самоконтрола; 
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- отричане и омаловажаване на проблемите си; 
- трудности и неустойчиви граници в общуването; 
- гняв: 
- липсва на доверие в себе си. 

Паралелизъм в проявите на зависимостта и съзависимостта 
Сходството между зависимостта и съзависимостта откриваме в това, че и двете състояния: 

- представляват в същността си първични заболявания, а не са симптом на друго заболяване; 
- водят постепенно до физическа, психическа, емоционална и духовна деградация; 
- при ненамеса могат да доведат до преждевременна смърт; 
- в процеса на оздравяване изискват системни промени, както във физически, така и в 

психологически аспект. 
Пристрастеността към вещества, както и съзависимостта, в еднаква степен отнемат от поразения и 
всички около него, енергията, здравето, подчиняват техните мисли и емоции. Докато зависимия мисли 
за поредната доза от веществото, мислите на съзависимите (майки, съпруги), са насочени също така 
натрапливо към възможните способи за контрол върху поведението на пристрастения. 
Както зависимостта, така и съзависимостта са продължителни, хронични състояния, водещи към 
болезнени изживявания и деформация в духовната сфера. При съзависимите, тази деформация се 
изразява в това, че вместо любов, изпитват ненавист към близките си, губят вяра във всички, освен в 
себе си, макар че не се доверяват на здравите си импулси. Изпитват разкъсващо чувство на ревност, 
завист и безнадежност. Живота на зависимите и техните съзависими близки, протича в условията на 
социална изолация (общуването със себеподобни те/други зависими и съзависими) е непълноценно [9; 
11; 12; 14]. 
Зависимостта много често е наричана болест на безотговорността. Зависимият не е отговарен за 
последствията от употребата на веществото, нито за разрушението на здравето си, той също така е 
безотговорен към по отношение на другите членове от семейството, ако е родител, то той не изпълнява 
родителските си задължения. Съзависимите само външно правят впечатление на свръхотговорни хора, 
те всъщност са също толкова безотговорни към своето състояние, потребности, здраве и също така не 
могат да изпълняват родителските си задължения. 

Психологични особености на дисфункциите в поведенческия модел на съзависимите в 
семейството 
Докато зависимият е подчинен на веществото и периодично се бори със собствените си чувства на 

безпомощност и неуправляемост, членовете на семейството са изправени пред сложен емоционален 
конфликт [13,с.98]. Безсилието, което изпитват, е свързано с факта, че не могат да предотвратят 
зависимостта, нито пък са в състояние да контролират поведението на зависимия, докато той е 
подвластен на наркотиците. Много семейства трябва да признаят, че са загубили контрола още преди 
зависимия да започне да използва наркотици. Повечето от написаното за консултиране на съзависимите 
е насочено към взаимоотношенията между тях и злоупотребяващия с вещества. За съжаление, истината е 
че макар и да не могат да контролират поведението на зависимия, близките са и отговорни и 
потърпевши от онова, което той върши. Неуправляемостта нерядко идва под формата на всякакви 
крайности, които те са готови да приемат, и действително го правят, за да контролират поведението на 
зависимия. Целият живот на семейството се върти около цикъла на прием на веществото [8,с.31]. 
Времето, през което съзависимият или съзависимите в семейството се опитват да бъдат спасители и/или 
преследвачи на жертвата (зависимия) може да продължи от няколко месеца до години – пет, десет или 
завинаги. Според спецификата на конкретния случай, когато не са предприети стъпки за лечение или 
няма възможност за такова, съзависимостта може да доведе до редица тежки психосоматични 
заболявания, част от които със смъртен изход [15,с.67]. Изложените проблеми диктуват необходимостта 
от терапия. Ако успеем да решим тези проблеми, преодоляването на съзависимостта може да се 
превърне във вълнуващ процес [6, с.8]. Целта на терапията в тези случаи е да научим съзависимите да 
разпознават и съзнателно да се откажат от неефективните копинг-стратегии, които са развили в резултат 
на съжителството си със зависимия [1; 7, с.55]. Оздравителния терапевтичен процес е насочен към 
научаване на нови форми на поведение [4, с.484], които да им помогнат да преодолеят непоносимата 
болка, с която са живели дълго и да възстановят уменията сами да се грижат за себе си. 

 
Дизайн на изследването 

Изседвани лица: бяха изследвани 30 лица – близки на зависими от Благоевград и региона. Изследването 
е проведено през 2009 г. То е пилотно и с него не претендираме за представителност. 

Методики за изследване: 
- Въпросник за установяване на съзависимост, състоящ се от 10 айтема, на които изследваните лица 
отговорят с “да” или “не”. Тестът е публикуван в: “Никога вече съзависим. Как да престанем да 
контролираме другите и да започнем да се грижим за себе си”, М. Бийти, Кибеа, 2004. 
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- Тест „F.P.I.“ – това е многомерен личностен въпросник, който диагностицира личностни качества в 
широк обхват – от динамика на нервните процеси през скрити импулси и особености на емоционалната 
сфера до общи способности за саморегулация и междуличностно поведение. Също така установява най-
често прилаганите неефективни модели (копинг стратегии) за справяне. Тестът е апробиран от няколко 
колектива у нас. 

 
Обсъждане на резултатите 
Резултатите, получени от Въпросника за установяване на съзависимост очертават следната 

картина: 
- 82.4% от изследваните лица реагират компулсивно в опитите си да подпомогнат зависимия в 

семейството, като при това пренебрегват собствените се чувства; 
- 64.75 % развиват различни дисфункционални модели на “овладяване” на ситуацията в семейството 

като прикриват, лъжат или не позволяват на никого да обсъжда поведението на зависимия; 
- 58.8% пренебрегват собствените си потребности и желания и се фиксират единствено и само на тези 

на зависимия; 
- 70.5% правят всичко/способни са да направят каквото и да било/, за да контролират зависимия; 
- 88.2% биха направили всичко, т.е. допускат, че биха постъпили по начин, по който не би трябвало 

да постъпят, за да спасят зависимия в семейството; 
- 70.5% винят себе си за всички проблеми в семейството; 
- 94.1% се чувстват наранени, обидени и ядосани; 
- 88.2% са обсебени от мисълта да накарат зависимия да спре наркотика; 
- 58.8 %, т.е. повече от половината се срамуват от случилото се в семейството; 
- 52.9% понякога не намират смисъл в живота си. 
 

Резултатите от тест FPI разкриват следните тенденции: 
- завишените стойности по скалата Невротичност – 76.5% дават основание да се предположи, че ИЛ 

често са в ситуации, свързани с интензивни и продължителни преживявания на безпокойство, 
напрегнатост и тревожност; 

- стойностите по скала Агресивност са 52.9%. Това свидетелства за повишено равнище на 
импулсивност, характеризиращо поведението на ИЛ, както и най-често прилаганите неефективни 
модели (копинг стратегии) за справяне с проблема като реакцията на проблемите в семейството с 
гняв, насилие и враждебност; 

- високите стойности по скала Депресия – 70.6% – са показател за много ниска самооценка 
(самоподценяване), подтиснатост и понижено настроение; 

- крайно високите стойности по скала Раздразнителност – 82.4% говорят за неустойчивост на 
емоционалните процеси (гняв/вина), нисък праг на толерантност към фрустрация, склонност към 
обвиняване и самообвиняване; 

- Ниските стойности (58.8%) по скала Уравновесеност са показателни за фиксирането върху 
болезнените отношения със зависимия, трудното преодоляване на натрупващите се негативни 
емоции, развитието на устойчиви стресови реакции и съпътстващите ги симптоми; 

- Преобладаващо ниските стойности на показателите по скала Общителност ( 42, 2%) могат да бъдат 
интерпретирани като следствие от ниската самооценка (самоподценяване), подтиснатостта и 
хронично пониженото настроение. В случая те корелират с високите стойности получени по скалата 
за Депресия; 

- Ниските стойности на резултатите при 64.7% по скала Лидерство са показателни за неефективни 
модели (копинг стратегии) на стресово реагиране при проблемните ситуации в семейството, 
протичащ с постепенно разширяване границите на търпимостта и допускане да бъдат наранявани, 
пренебрегвани и манипулирани (неефективни копинг стратегии); 

- Стойностите на показатели при 76.5% по скала Откритост са в ниските нормативни групи. 
Показателите по нея до известна степен могат да бъдат аналог на скалите за лъжа. В случая, обаче 
би трябвало да се има предвид спецификата на изследвания поведенчески модел на съзавсимост и 
резултатите да се интерпретират по-скоро като следствие от трудностите в общуването, 
затрудненията да споделят проблемите си, както и да изразят откровено, открито и по подходящ 
начин чувствата си (неефективни копинг стратегии); 

- Скала Екстраверсия/Интроверсия е производна от другите скали. Скалата диагностицира 
динамиката на протичане на нервните процеси (съгласно модела на Айзенк). Ниските стойности на 
показател екстраверсия при 58.8% от изследваните отразяват динамиката на тази личностовата 
дименсия и корелира с ниските стойности на показателите по скалите за общителност и откритост, 
както и с високите стойности на показателите по скала Депресия; 
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- При 82.4% показателите по скала Емоционална лабилност са във високи нормативни групи. Тези 
високи стойности са следствие от продължителното съжителстване със зависимия и проблемите, 
които това съжителство предизвиква – животът в хаос, постоянните, но често безрезултатни опити 
за контрол върху ситуацията в семейството, страхът от още по-големи усложнения и отчаянието, че 
положението не може да бъде овладяно; 

- Стойностите на показателите по скала Мъжественост/Женственост при 58.8% са в ниските 
нормативни групи, при 23.5% са в норма, а при 17.6% – във високите нормативни групи. Тъй като 
следва показателите по тази скала да бъдат интерпретирани съобразно половата принадлежност на 
изследваните и културно обусловените модели на поведение, приемаме, че тази скала не е значима 
за нашата интерпретация. 
 
Заключение 
Данните получени от настоящето изследване с родители на зависими лица дават достатъчно 

основания да се твърди, че съзависимите са в състояние на дезадаптация, дистрес и преживяват дълбоки 
страдания – причинени от зависимия близък. 
Съзависимостта също е болест както зависимостта и на съзависимите лица трябва да се оказва 
професионална комплексна помощ. Отношението на терапевтите и консултантите към съзависимите 
като към хора – нуждаещи се от психологична помощ все още не е ясно изразено. Фокусирането към 
проблемите на съзависимите е жизненоважно за оздравяването на много семейства, в които проблемите 
на съзависимостта сериозно застрашават оцеляването на семейната структура. Съзависимите трябва да 
бъдат подпомагани в процеса на преодоляване на съзависимото поведение и да бъдат научени на нови 
форми на поведение, по-здравословни както за самите тях, така и за хората, с които съжителстват. 
Съзависимостта като феномен не е достатъчно изучен, не е разкрита в пълнота неговата 
детерминираност, многоплановост и сложност. Именно затова нашите усилия са насочени в тази посока. 
Единият автор на настоящия доклад – Д. Иванова подготвя докторската си дисертация по тази 
проблематика. 
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физиология и патофизиология” 

 
Резюме: Цел на настоящото изследване е да бъдат оценени гнева и депресията при пациенти с онкологични 
заболявания, както и влиянието им върху интензивността на болката. Методика на изследването: State-Trait 
Anger scale и Back depression inventory. Изследвани са 63 пациенти. Средните равнища на гнева при 
изследваната група пациенти с онкологични заболявания са 31.6 (SD = 7.5), а на депресията – 9.9 (SD = 3.6). 
Общо при 37.2% от изследваните пациенти бяха измерени високи равнища на двата фактора – гняв и 
депресия. За сравнение беше включена и група пациенти с болка, които не страдат от онкологични 
заболявания. Сравнението между двете групи показа, че при пациентите с болка и онкологични заболявания 
се установяват значимо по-високи равнища на гняв в сравнение група пациентите с болка, които не страдат 
от онкологични заболявания. Беше установено и наличие на по-висок риск от интензивна болката при 
наличие на гневна предиспозиция. 
 
Abstract: The aim of investigation was to examine anger and depression in pain patients – cancer and non-cancer and to 
investigate whether the anger and depression affect their pain intensity. Anger and depression were measured using the 
State-Trait Anger scale and Back depression inventory. 63 patients were studied. The mean anger score was 31.6 (SD = 
7.5) and for the depression this was 9.9 (SD = 3.6). Overall 37.2% of patients scored high on both anger and depression. 
In comparison to cancer patients investigation was involved a second group – non-cancer patients with pain. Cancer 
patients with pain showed a significant higher degree of anger mean. It was found a greater risk in pain intensity in the 
presence of anger. 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Онкологичните заболявания оказват значимо влияние върху соматичното и емоционалното 
функциониране както на пациентите, така и на техните семейства. Въпреки сериозния биомедицински 
прогрес в лечението на това заболяване, ракът все още в съзнанието на много хора е синоним на смърт, 
болка и страдание [25]. Наред с това, ракът не е просто отделно събитие с несъмнен край, а едно 
перманентно състояние, характеризиращо се с растяща несигурност, късни последици както от болестта, 
така и от нейното лечение, и не на последно място – сериозни психологични резултати [36]. Редица 
изследвания доказват наличието на повишена заболеваемост от психични разстройства при пациенти с 
рак [1,12]. В изследвания, които изучават депресията и тревожността при пациенти с гастро-
интестинален рак се показва, че 17% от тях страдат тревожност, а 21% – от депресия. Освен това, оказва 
се, че пациентите с рак на стомаха са по-уязвими от психолигичния дистрес, свързан с диагнозата в 
сравнение с пациентите, страдащи от колоректален рак [18,19]. Тези изследвания показват, че в хода на 
времето пациентите демонстрират много малки промени в равнищата си на емоционално благополучие 
[20]. Важно е да се отбележи също, че удовлетвореността от живота се влияе значимо от равнищата на 
трежожност и депресия при изследваните пациенти [21]. По-съвременните изследвания показват, че 
тревожността е по-често срещана при по-младите пациенти, а депресията – при тези, които са имали 
дълги хоспитализации [16]. 

Колоректалният карцином представлява вторият по честота карцином при мъжа (след 
белодробния и преди стомашния) и третият при жената (след карцинома на млечната жлеза и матката). 
Честотата му непрекъснато нараства. 90% от болните с рак на дебелото черво са над 50 години. 
Заболеваемостта е най-висока в САЩ, Канада, Австралия, Нова Зенландия. В африка и Югоизточна 
Азия тя е най-малка. Според данни на СЗО заболеваемостта е повече от 940 000 новооткрити случая на 
година, а смъртността е над 500 000 случая. Честотата е еднаква при мъже и жени[29]. 

Официалните статистически данни у нас показват, че колоректален карцином е най-честото 
злокачествено заболяване на гастро-интестиналния тракт. През 2002 г. в България са регистрирани 
252,2/100 000 случая, от които 49,1/100 000 са новооткрити. През 2003 г. броят на регистрираните случаи 
нараства на 269,0/100 000 случая, като новооткритите са 48,3/100 000 случая. Увеличението на 
новооткритите случаи се наблюдава както за рака на колона, така и за рака на ректума и ануса. Това 
определя значимостта и социалните щети, които търпи обществото от това заболяване. 
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Сред многото смущения, които възникват в хода на онкологичните заболявания, болката заема 
специално място. Освен значително влошаване качеството на живот пациентите усещат постоянни 
сигнали за съществуването на злокачествено заболяване, а така също – и за евентуалният му прогрес. Не 
на последно място персистиращата болка може да доведе до разколебаването на пациента в желанието 
му да посещава редовно лекуващите си лекари. Персистиращата и влошаваща се болка се усеща като 
знак за прогресиране и влошаване на болестта [2] и може да създаде усещане за безнадеждност поради 
опасенията, че краят наближава или за изгубен смисъл от живот ако трябва да се живее с такава болка 
[10]. Широкото разпространение на свързаната с тумора болка е добре известен проблем на пациентите 
и техните близки. Въпреки наличието на съвременна ефектива аналгетична терапия и широките 
възможности, предоставяни от напредъка на невроонкологията [11], не е постигнато значимо 
намаляване на ролята на болката като водещ симптом при онкоболните [34]. Повече от 70% от 
пациентите с рак имат средно изразена или тежка болка, която налага лечение с опиати [14]. В 
настоящото изследване болката заема водещо място сред стресиращите симптоми на пациентите с 
онкологични заболявания. 

През последните 20 години се натрупаха данни, внушаващи тезата за връзката между болката и 
разстройствата в настроението при пациентите с рак [33]. Качеството на живот при пациенти с рак на 
простатата, придружен с болка и без наличие на болка се изследва от Gerbershagen et al. (2008). Ahles et 
al.(1983) сравняват раково болни с – и без наличие на болка. Пациентите с болка показват по-високи 
нива на депресия, тревожност, враждебност и соматизиране на оплакванията. 

Болката е далеч не само ноцицептивен сигнал – тя е продукт на миналия опит. Това се пречупва в 
социо-културалния контекст и оценъчната система. Оценката относно причината, контрола, 
продължителността, изхода и вината заема важно място [6]. Автори като Lame et al.(2005) отбелязват че 
качеството на живот при хроничната болка е свързано в много по-голяма степен с убежденията на 
пациента относно болката, отколкото с нейната интензивност. 

През последните десетилетия, с увеличаване процента на оцеляващите в резултат от напредъка в 
лечението на онкологичните заболявания, и на ранното им откриване, научните усилия се насочиха към 
анализ качестото на живот и психологичното функциониране по време на и след лечението, вместо 
единствено към проявите на болестта. Депресията, тревожността, гнева и отричането в много 
изследвания биват идентифицирани като най-значимите реакции спрямо рака [23]. 

Демографските фактори като възраст [3], семейно положение [27] и биологични променливи като 
стадий на болестта и вид на лечението [7] могат да окажат влияние върху психологичните симптоми. 

В много случаи пациентите с онкологични заболявания не получават адекватно лечение на 
болката от своите лекари. Това отчасти се дължи на недооценяване значимостта на болката за 
качеството на живот на пациента от страна на лекаря и считането ѝ за съпътстващ и в този смисъл не 
основен проблем, и отчасти на неспособността за точната ѝ оценка по същност и интензивност както от 
страна на лекарите, така и от страна на самите пациенти [17]. В този контекст е важно да се отбележи, че 
използването на болкоуспокояващи медикаменти само по себе си не винаги води до очакваното 
освобождаване от болката, тъй като психологичните фактори също играят важна роля в перцепцията на 
интензивността на болката. 

Където има болка, винаги има негативни емоции, които се доминират от тревожността, 
депресията и гнева [8]. Изхождайки от когнитивните компоненти на гнева могат да бъдат намерени 
редица причини за гнева на пациентите с болка. Fernandez and Turk (1995) определят 10 основни 
прицеланагнева при пациентите с болка: личността, която считат отговорна за болестта им, 
медицинските специалисти, правната система, застрахователите, работодателите, техните близки, Бог, 
самите себе си и светът като цяло. 

Редица изследвания в областта показват че прецизната оценка на болката е от особено значение за 
постигането на контрол над нея и в крайна сметка за повишаване качеството на живот на пациентите със 
злокачествени заболявания. Оказва се обаче, че за сега няма установен достатъчно надежден метод за 
нейната оценка. При използване на самооценъчни и оценъчни скали обикновено е налице значима 
разлика. Пациентите и техните близки най-често дават по-високи оценки в сравнение с медицинските 
специалисти. Много автори интерпретират това като ефект от недостатъчно добрата комуникация на 
медиците с техните пациенти. В този смисъл от съществено значение е да се водят разговори с пациента 
за болките, които усеща, за тяхната същност и причини. Това обаче е само първата стъпка. Също 
толкова важно е да се говори за злокачественото заболяване, терапевтичните стратегии и за стратегиите 
за справяне, които биха били удачни за конкретния пациент. Клиничният опит в областта на 
психосоциалната онкология показва, че при наличие на болка е трудно да бъдат дискутирани други 
проблеми. Нещо повече – разговорите за рака сам по себе си биват избягвани както от пациентите, така 
и от медицинския персонал, и от техните близки. В процеса на психична адаптация спрямо болестта, 
бoлката често има функцията на своеобразен език на тялото, който позволява на пациента да намекне за 
своето страдание без директно да засяга темата за рака, а вместо това поставяйки ударение върху 
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болката. Дешифрирането на този метафоричен език и постигането на адекватен отговор на скритите 
намеци на пациента е една от най-трудните задачи в грижите за пациенти с онкологични заболявания. 
Редица изследвания показват, че несъответствието между оценките на болката, които дават самите 
пациенти и тези, които дава медицинския персонал намалява в същата степен, в която се подобрява 
комуникацията между тях [32]. В допълнение към това разликите стават по-малки след като лекарите 
преминат тренинг в умения за разбиране и оценяване на болката [36]. Намаляването на тези разлики 
може да бъде важна цел в изследването на болката по принцип. 

Цел на настоящото изследване е да бъдат оценени гнева и депресията при пациенти с 
онкологични заболявания, както и влиянието им върху интензивността на болката. Болката и особено 
болката при пациенти със злокачествени заболявания не е чисто физическо преживяване, то включва 
много аспекти на човешкото функциониране, включително физикални, психологични и социални 
измерения, а така също и взаимното влияние между тях. За да бъде осветлена потенциалната връзка 
между болката и психо-социалните променливи трябва да бъдат идентифицирани различни сфери, а 
именно: физическо благополучие и дейности от еженевието; психологично благополучие, съдържащо 
афективни и когнитивни фактори; качество на общуването със по-близката и по-широка социална среда; 
стратегии за справяне, специфично значение на болката и рака сам по себе си за отделния индовид; 
психологична ко-морбидност и интерперсонално благополучие включващо социална подкрепа и ролево 
функциониране [24]. Болката при рак може да бъде разбрана най-добре като съсредоточаване на 
множество активирани системи с механизми за обратна връзка, които в крайна сметка формират 
болковия синдром [31]. 

МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО: 

Изследвани лица 
Пациентите, които бяха включени в настоящото изследване се разделят на две групи, както 

следва. Първа група пациенти, които отговарят на следните изисквания: 1) Диагностицирани са с 
колоректален карцином; Споделят за преживяване на болка, свързана с онкологичното заболяване или с 
неговата терапия; 3) Продължителността на болката е поне един месец; 4) Не са настанени в болнично 
или социално заведение. Втора група пациенти, които отговарят на следните изисквания: 2)Споделят 
за преживяване на хронична болка; 3) Продължителността на болката е поне три месеца; 4) Не са 
настанени в болнично или социално заведение: 

В рамките на проведеното полуструктурираното интервю участниците попълниха редица 
въпросници (напр. Демографски въпросник, скали за тревожност, депресия, гняв). Интервютата бяха 
проведени през периода февуари – май, 2011г. 

1. Методи 

a. Скала за субективна оценка на интензивността на болката.- Визуална аналогова скала 
(VAS) – самооценъчно измерване на болката, което включва избор на точка от 10 -
сантиметрова линия, между определенията „липса на болка” до „болката е толкова силна, 
че по-силна не би могла да бъде” [26]. 

b. Тест на Спилбъргър за ситуативна и личностова тревожност – [28].. Тестът се състои от две 
субскали с по 20 въпроса: Скала за ситуативна тревожност и Скала за личностова 
тревожност. В настоящото изследване беше използвана само скалата, измерваща 
тревожността като черта на личността 

c. Въпросник на Бек за депресия. Въпросникът съдържа 21 въпроса с акцент върху 
когнитивните симптоми на депресията [4]. 

d. Тест на Спилбъргър за изследване на гнева Въпросник, който се състои от 34 айтема [30]. 
По 4-степенна скала участниците определят интензивността и честотата, с които 
преживяват и изразяват гняв. (1 = никога; 2 = понякога; 3 = често; and 4 = почти винаги). 
Надеждността на скалата варира между ά = 0.72 до ά = 0.85 [30]. 

Статистически анализ 

Използвани са еднофакторен дисперсионен анализ (ANOVA) и t-test за изследване значимостта на 
разликите мевду независими променливи за сравнение на тревожността и депресията относно 
демографските и клинични характеристики на изследваните пациенти. Използван е още регресионен 
анализ с цел да се установи кой фактор е в най-изразена връзка с тревожността и депресията. 
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РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

Характеристики на пациентите 
Изследвани са 63 пациенти. Средната им възраст е 54.5(SD = 14.6) години. Повечето пациенти са 
семейни (87%), мъже (55%) 
 
Гняв и депресия. Средните равнища на гнева при изследваната група пациенти с онкологични 
заболявания са 31.6 (SD = 7.5), а да депресията – 9.9 (SD = 3.6). Общо при 37.2% от изследваните 
пациенти бяха измерени високи равнища на двата фактора – гняв и депресия За сравнение беше 
включена и група пациенти с болка, които не страдат от онкологични заболявания. Сравнението между 
двете групи показа, че при пациентите с болка и онкологични заболявания се установяват значимо по-
високи равнища на гняв в сравнение група пациентите с болка, които не страдат от онкологични 
заболявания 31.6 (SD = 7.5), срещу. 28.3 (6.4). Беше установено и наличие на по-висок риск от 
интензивна болката при наличие на гневна предиспозиция. 

Очевидно гневът може да има редица ефекти както върху генезиса, така и върху интензивността и 
продължителността на болката. Гневът може да пролонгира продължителността на епизода с болка или 
да хронифицира болката. Това е така вероятно и защото гневът при страдащите от болка пациенти често 
предизвиква покорство или загриженост у околните, а това в крайна сметка поддържа поведението на 
изява на болката. 

Тревожност. Тревожността присъства в преживяванията и достига до подобни равнища на 
изразеност при всички, включени в изследването пациенти, независимо от заболяването им. Наред 
стова, не се установява значима връзка между тревожността, депресията от една страна и семейсния 
статус и възрастта от друга. Слаба връзка беше установена между демографските променливи и 
психиатричната заболеваемост. На тази база може да се направи извода, че демографските различия са 
по-малко релевантни като фактори, предразполагащи към тревожни разстройства след значими 
житейски събития в сравнение с наличието на тежки стресори какъвто е появата на злокачествено 
заболяване [22]. 

Не се установява и значима връзка между тревожността, депресията и стадия на развитието на 
болестта. Като цяло вероятно валидно е правилото, че щом е налице развитие на тумор в 
гастроинтестиналния тракт са налице психологични проблеми. Пациентите и техните семейства трябва 
да се справят с тежки хранителни проблеми, значима загуба на тегло, гадене и повръщане, абдоминален 
дискомфорт, диария или констипация, а така също и с други свързани с болестта явления, които трябва 
да бъдат управлявани. Всички тези проблеми причиняват емоционален дистрес на пациентите [5]. 
В настоящото изследване се оказаха включени пациенти с колоректален карциносм в различен стадий на 
болестта им, но с подобни симптоми на дискомфорт и по тази причина вроятно не се установи 
корелация между тревожностт, депресията и стадия на развитие на болестта. В допълнение към това 
броят на пациентите, представляващи някои от стадиите беше твърде малък за да се постигне по-
прецизна представа за преживяванията им като отделна група. 

Таблица 1. Тревожност и депресия при пациенти, страдащи от хронична болка с Колоректален 
карцином и в зависимост от възраст, пол, семеен статус, образователно равнище 

Тревожност    Депресия 
Възраст     Средна (SD)     Средна (SD) 
19–29      39.4 (6.6)     8.0 (4.3) 
30–39      41.6 (7.1)     9.9 (3.7) 
40–49      40.1 (6.9)     10.4 (4.3) 
50–59      37.8 (5.9)     8.8 (4.0) 
≥60      36.2 (5.4)     8.4 (3.6) 
ANOVA F = 3.87 F = 0.50 
P = 0.005* 0.73 
Пол 
Мъже      39.0 (7.7)     8.9 (4.0) 
Жени      41.3 (8.2)     10.1 (3.7) 
t-test -1.63 -0.021; P = 0.1 0.83 
Семеен статус 
Несемейни     36.8 (7.7)     8.1 (2.9) 
Семейни     38.7 (6.6)     8.6 (3.9) 
Вдовци      39.1 (8.1)     10.6 (3.1) 
ANOVA F = 0.24 F = 2.75 
P = 0.78 0.06 
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Образователно равнище 
Неграмотни      37.2 (7.3)     8.6 (3.6) 
Основно      37.2 (7.6)     7.6 (3.5) 
Средно      41.3 (7.9)     10.1 (5.9) 
Висше       39.4 (6.2)     9.1 (3.4) 
ANOVA F = 2.33 F = 1.64 
P = 0.07 0.18 
Първоначално лечение 
Хирургично     40.1 (4.4)     9.2 (3.9) 
Химиотерапия/радиотерапия   39.6 (4.0)     9.7 (3.1) 
Подкрепящи грижи     39.9 (4.8) 8    9.9 (4.1) 
ANOVA F = 1.30 F = 0.36;P = 0.27 0.69 

Беше установено наличие на значима връзка между тревожността и възрастта. Това е в 
съответвствие с резултатите от предишни изследвания, които показват, че младите хора преживяват по-
високи равнища на дистрес в сравнение с възрастните при боледуване от сериозни заболявания като 
рака например [16]. 

Въз основа на всички приведени данни можем да подчертаем, че поради плашещата и 
потенциално стигматизираща същност на рака и поради това, че при пациентите, болни от рак 
психологичния дистрес е с високи равнища лекарите и останалия медицински персонал трябва да бъдат 
добре осведомени за преживяванията и трудностите на пациентите. Това означава да бъдат обучени да 
разпознават и третират проблемите възможно най-рано или да насочват пациентите към специалисти по 
психично здраве, когато това е уместно и необходимо. Това е така, защото нетретираните психични 
проблеми могат да доведат до преживяване за по-висока интензивност на изпитваните от пациентите 
болки или дори да станат причина за поява на болков синдром като специфичен език на тялото, скойто 
пациентите да търсят възможност да обърнат вниманието на околните към тежестта на страданието си. 
В редица изследвания е доказано още, че наличието на съпътстващи психични проблеми води до 
предприемане на по-чести визити в лекуващите ги клиники от страна на онкологично болните пациенти, 
до повишаване на разходите за лечението им, увеличаване броя и продължителността на 
хоспитализациите, а така също – намалява съдействието на пацентите и тяхното качество на живот [35]. 

Изводи 

Необходим е задълбочен скрининг на психиатричните проблеми и преценка личността при 
пациентите, страдащи от колоректален карцином. Този извод се налага от получените при изследването 
резултати, че 37.2% от пациентите с това заболяване имат високи стойности по два от изследваните 
показатели – гняв и депресия. 

Не се установява статистически значима разлика в стойностите на тревожност между двете 
групи, включени в изследването. Тревожността очевидно присъства в преживяванията на всички 
пациенти, страдащи от болка независимо от диагнозата, която им е поставена и отразява най-вече 
равнището на психологичен дистрес при тях. 

Рутинната преценка на психологичен дистрес при пациенти с онкологични заболявания, в 
частност – при пациенти с колоректален карцином би било уместно да включва и оценка на болката като 
фактор, значимо корелиращ със стреса при тях. 
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ЛИЧНОСТНИ ОСОБЕНОСТИ, СВЪРЗАНИ С АДАПТАЦИЯТА НА ПЪТНОТО 

ПЛАТНО ПРИ ШОФЬОРИ С АЛКОХОЛНА ЗАВИСИМОСТ 
 

ГЛОРИЯ ПЕТРОВА 
хон. асистент и редовен докторант към к-ра Психология, 

Философски факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград 
БОЙКО НИКОЛОВ 

доц. д-р, к-ра Психология, ЮЗУ „Неофит Рилски – Благоевград 
 

Резюме: Резултатите от представеното научно съобщение се явяват логично продължение на участието в 
проведената през м. XІ. 2010 г. в Благоевград Международна конференция по Психология на тема: „Традиции и 
формализъм в психологията”. Представените на научната конференция резултати за психичните 
характеристики: Емоционална стабилност; Чувство за отговорност; Самоконтрол; Авантюризъм и нужда 
от силни усещания, както и изследваните в настоящия труд: Инструментална агресия; Чувство, породено 
от гняв; Удоволствие от насилие и Негативизъм, характеризиращи тенденциите за агресивно шофиране, са 
подчинени на общата ни цел да изследваме готовността за адаптация при шофьорите с алкохолна 
зависимост. 

 
Abstract: The results of the presented scientific message appear to be a logical continuation of the participation during 
the International Conference in Psychology entitled “Traditions and Formalism in Psychology”, which was held in 
November 2010 in Blagoevgrad. The presented results for the mental characteristics during this conference: Emotional 
Stability; Sense of Responsibility; Self-control; Spirit of Adventure and Need of Strong Emotions as well as the 
scrutinized in this work: Instrumental Aggression; Feeling Caused by Anger; Pleasure from Violence and Negativism, 
characterizing the tendencies for aggressive driving, are subject to our common aim to examine the willingness of 
drivers, who have alcohol dependence, to adapt. 

Въведение 
Проблемът за пътно-транспортните произшествия (ПТП) става все по-актуален, защото е 

свързан в световен мащаб с огромни имуществени и сериозни неимуществени вреди, във вида на тежки 
психо-соматични последици за самите участници и тяхното близко обкръжение. На този етап, като 
съществени причини за това се анализират единствено проблеми, касаещи техническата изправност на 
превозното средство, наличието и изправността на пътните знаци, неравностите по пътната настилка и 
други от този род. За съжаление, много малко внимание се обръща на онези личностни особености на 
шофьорите, които са основна причина за превишена скорост и неправилно изпреварване, явяващи се 
значима предпоставка за катастрофи със жестоки последици. 

Една от актуалните за обсъждане теми, свързани с катастрофите по пътищата е употребата на 
алкохол. Често, подобно разтърсващо събитие провокира мисъл у водачът на МПС – дали ежедневната 
му алкохолна злоупотреба не се е превърнала в тежка хронична болест, каквато е алкохолната 
зависимост и по какъв начин алкохолът е трансформирал психичните му процеси и личностни 
характеристики. И това е напълно основателно, защото прекомерната консумация на алкохол наистина 
води до промяна на личността като цяло и, в частност на когнитивно-емотивните процеси, както и на 
свързаните с тях личностни характеристики, детерминиращи готовността за адаптация на пътното 
платно. 

С проведеното изследване, което се провежда за първи път на територията на област Пловдив, 
ще се опитаме да изведем изразеността на някои личностни особености, свързани с готовността за 
адаптация на шофьорите с алкохолна зависимост. За целта използваме методика „Агресивно поведение 
при шофиране”, явяваща се част от компютъризираната австрийска – „Виена тест систем”. Готовността 
за адаптация измерваме чрез пригоден за целта тест от Енциклопедия за психологични тестове . 

За статистическия анализ, при обработка на получените данни, използваме проверка за наличие 
на статистическа значимост на различията на данните, както вътре в извадката (Friedmann test), така и 
между двете извадки (Kruskal-Wallis test). Извършваме корелационен анализ (Spearmen correlation) за 
проверка влиянието на изследваните психични характеристики върху способността за адаптация на 
пътното платно (за всяка от изследваните популации шофьори поотделно). 

 
1. Резюме относно феномена „адаптация” 
И в това психологично изследване изхождаме от факта, че феноменът “адаптация”, с най-

общото значение на ”приспособяване”, се използва от много научни направление, независимо, че му се 
придават множество значения. Обединяващото ги звено, характерно и за поведението на шофьора е, че 
се отнася към способността на индивида не само да се приспособи към непрекъснато променящото се 



 

604 

обкръжение, но и взаимодействайки си с него да въведе ред в своето поведение и ситуацията като цяло. 
От съществено значение за изследователската ни работа е становището, че „Същността на психиката е 
адаптивна. Тя осигурява гъвкавост на адаптацията в съответствие с променливостта на информацията, 
носена от въздействията” [4, 1993 г., с.26]. Това ни дава основание да приемем, че самата адаптация 
може да бъде по-лесна или по-трудна, а това, от своя страна, зависи не само от възможностите на 
субекта, но и от сложността на условията за постигане на целта или за удовлетворяване на най- 
значимите потребности. 

Изследваните от нас персонални отличителни черти, детерминиращи адаптацията на водача на 
МПС, може да се разглеждат като елементи и на така наречения „адаптационен синдром”, явяващ се 
централно звено в създадената и развита от Х. Селие теория за стреса [7, С., 1981 г.]. 

Приемаме, че адаптацията е интегрална реакция на организма, водеща до поддържане на 
неговата устойчивост, при постоянно променящите се условия на средата. Казано по друг начин, 
своевременните и целенасочени усилия за промяна допринасят за преодоляване на пречките и улесняват 
процеса на активно приспособяване на водача към всяка нова ситуация на пътното платно. 

Подобни са и разсъжденията на Асен Петков [4, 1987 г., с. 146], който, без да анализира 
дейността и поведението на шофьора, приема, че „Адаптацията при човека изисква той да се ориентира 
правилно в обкръжаващата го обстановка, в собствената си личност, да е в състояние да си даде отчет за 
всяко свое действие”. Това означава, че всеки водач трябва да е в състояние да разбира и правилно да 
оценява евентуалните последици, както за самия него, така и за обществото като цяло, респективно за 
всички участници на пътното платно. 

Извършването на това приспособяване, става посредством ориентировъчната регулация, която 
се състои в „регулиране на поведението посредством възприемане и преработване на значима за него 
информация” [2, 1989 г., с. 341]. 

 
2. Характерни белези на изследваните личностни особености 
2.1. Инструменталната агресия се характеризира с това, че при нея, този който я причинява, 

атакува другия, не само заради силното желание да му причини страдание, а и като средство на 
постигане на друга цел, която може да не е свързана с конкретни разрушителни действия. Тази цел може 
да се реализира чрез „агресивни действия, които включват принуда и влияние върху другия човек или 
„настояване на своето”.[1, 1997 г., с. 31]. По този начин инструменталният агресор може да повиши 
ниската си самооценка и да се себедокаже, като наложи собствени „правила”. Не е за пренебрегване 
фактът, че инструменталната агресия често бива провокирана от невротичност, предизвикана от 
неудовлетворение от постигнатото в личен план. Уповавайки се на становището, че „взаимната връзка и 
обусловеност между психичните характеристики, а следователно и между различните равнища на 
психична дейност, се илюстрира чрез тяхната относителна самостоятелност” [4, 2000 г., с.103] не можем 
да игнорираме връзката на инструменталната агресия с останалите личности особености, разгледани в 
теста за агресивно шофиране – чувство, породено от гняв, удоволствие от насилие и негативизма. 

Инструменталната агресия често се проявява на пътното платно и е съпроводена с използване на 
определен инструмент. Този инструмент може да бъде крик, бухалка, нож или самото превозно 
средство, което е впечатляващо със своите размери и възможността му да развива голяма скорост. Това 
дава самочувствие на агресивния шофьор, който се чувства „господар на пътя” и доминиращ върху 
останалите чрез сила и принуда. 

2.2. Чувството, породено от гняв провокира рискови модели на поведение при шофиране. 
Условно доц. П. Петкова [http/dokkpbgp.m.v.r.bg] разделя пътния гняв на словесен, тих гняв и проява на 
силна ярост. 

Словесният гняв, упражнен от водач „завладян” от подобно чувство се изразява чрез вербална 
и невербална агресия, характеризираща се с викове, ругатни, псувни и обиди, както и на заканителни 
жестове отправени към даден водач на пътното платно. 

Тихият гняв е характерен за водачи на моторни превозни средства, които предпочитат да 
запазят своята анонимност. Те изразяват негативните си емоции, като се оплакват и недоволстват 
шофирайки, „бибиткат”, подсвиркват и се съпротивляват на временните ограничения на пътя. 

Силната ярост се проявява при шофьори, които безотговорно предприемат гонитби на пътното 
платно, които включват неправилно изпреварване и неспазване на пътната маркировка. По този начин 
гневът им включва разрушителна ярост към случайни обекти, а често и разрушителни действия, 
съпроводени с физическо насилие. 

При алкохолно зависимите, вследствие на продължителната употреба на алкохол съществува 
дефицит в задръжните процеси, което води до по-бърза проява на рисково поведение при шофиране, 
породено от чувство на гняв. 

2.3. Удоволствието от насилие е личностна особеност, която е детерминирана от това, че 
много от насилниците са били жертви на агресия в детството си. „Такива деца отрастват с усещането, че 
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не са обичани, че са пренебрегвани и отбягвани от възрастните, от които зависят и че са нежелани и 
отхвърляни”. Лесно можем да се представим какви ще бъдат тези деца, когато пораснат и вземат 
свидетелство за правоуправление [www.teenproblem.net]. 

Заради ниската самооценка, насилниците често са емоционално зависими от другите по 
отношение на привързаност и сигурност. В своите връзки те са обикновено амбивалентни – искат 
емоционална близост, но се страхуват от доверяване на онези, които могат да им я дадат. Много от 
насилниците са ревниви, подозрителни, както и недоверчиви, дори и към най-близкото им обкръжение. 
Поради това насилието става средство за себеубеждаване в собствената им сила и способност за 
контролиране на нещата. Всичко това провокира определен модел на агресивно поведение, който 
включва удоволствие при проява на насилие, както в ежедневието, така и на пътното платно. Това е 
свързано с рискови ситуации при които водачът на МПС преднамерено отнема предимството на другия, 
не спазва нужната дистанция или целенасочено пречи на шофьора зад него да извърши изпреварване. 

При алкохолно зависимите шофьори съществува тенденция удоволствието от насилие да се 
изразява в по-голяма степен, тъй като прекомерната употреба на алкохол често води до агресивно 
поведение, съпроводено с актове на насилие. 

2.4. Негативизмът е „типична проява на слабоволие, качество на характера, проявявано в 
немотивирано волево съпротивляване на човек срещу всичко, което идва от другите хора, необосновано 
отхвърляно решение само за това, защото е чуждо” [5, 1981, с. 123]. 

Негативизмът, като личностна особеност се проявява и при шофирането. Често той се изразява в 
необосновано нарушаване на правилата на пътното движение – неспазване на фиксираната чрез пътен 
знак скорост, изпреварване на места, където това е забранено и др. 

 
3. Изследователски дизайн 
3.1. Цел на психологичното изследване е да проверим готовността за адаптация на пътното 

платно при шофьори с различно отношение към алкохола в зависимост от изразеността на 
детерминиращите агресивно поведение личностни особености 

3.2. Обект са 30 изследвани лица, водачи на МПС, от които.15 са с алкохолна зависимост, 
лекувани в Психодиспансер – гр. Пловдив, а 15 – са без алкохолен проблем. 

3.3. Предмет на изследване е готовността за адаптация на пътното платно и връзката ѝ с 
водещите до агресивно поведение личностни особености: инструментална агресия; чувство, породено от 
гняв; удоволствие от насилие и негативизъм. 

3.4. Основна хипотеза: Предполагаме, че различието в готовността за адаптация при 
шофьорите с различно отношение към алкохола е свързано с различието в изразеността на 
детерминиращите агресивно поведение личностни особености. 

 
Доказателството на тази глобална хипотеза ще проследим чрез следните работни хипотези: 
Работна хипотеза №1. Предполагаме, че резултатите от проведеното изследване ще разкрият 

по-ниски стойности на инструментална агресия при шофьори без алкохолна зависимост. Следствена 
хипотеза 1.1. Предполагаме, че по-ниската инструментална агресия, при неупотребяващите алкохол 
шофьори, ще детерминира по-добра готовност за адаптация на пътното платно. 

Работна хипотеза №2. Предполагаме, че резултатите по показателя „Чувство, породено от 
гняв” на пътното платно ще разкрият съществено различие между алкохолно зависимите шофьори и 
непиещите. Следствена хипотеза 2.1. Предполагаме, че по-слабата изразеност на личностната 
особеност „Чувство, породено от гняв”, при неконсумиращите алкохол, ще детерминира по-добра 
готовност за адаптация на пътното платно от тази на алкохолно зависимите. 

Работни хипотеза №3. Предполагаме, че афинитетът към удоволствие от насилие ще бъде по-
силно изразен при алкохолно зависимите шофьори. Следствена хипотеза 3.1 Предполагаме, че 
алкохолно зависимите шофьори с афинитет към удоволствие от насилие ще имат по-слаба готовност за 
адаптация на пътното платно от групата неупотребяващи алкохол. 

Работна хипотеза №4. Предполагаме, че по-висока степен на личностната особеност 
„Негативизъм” ще покажат шофьорите с установена алкохолна зависимост. Следствена хипотеза 4.1. 
Предполагаме, че алкохолно зависимите шофьори, имащи по-висока степен на „Негативизъм”, ще 
демонстрират по-ниска готовност за адаптация на пътното платно. 

4. Интерпретация на получените резултати 
Тестът за агресивно поведение при шофиране е много информативен по отношение на 

получените резултати и позволява автоматично да се отчита реалното време за решаване на теста, 
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количествения израз на получения резултат, както и неговата качествената изразеност1. Статистическата 
обработка на събрания емпиричен материал осъществихме по реда на поставените хипотези. 

Първото предположение е свързано с евентуално наличие на по-ниски стойности на 
инструментална агресия при шофьорите, неупотребяващи алкохол. Диаграма №1 илюстрира 
визуалното различие по отношение на тази персонална личностна особеност, а статистическата проверка 
установи, че по-слабо изразената инструментална агресия при неупотребяващите алкохол шофьори се 
различава значително от тази при групата-алкохолици.(0,002). Този факт сам по себе си и вероятността 
от нежелани, неразбираеми и неподдаващи на контрол емоции превръщат шофьорите-алкохолици в 
сериозна опасност на пътното платно. 

Втората работна хипотеза е свързана с предположението, че резултатите по показателя 
„Чувство, породено от гняв” на пътното платно ще разкрият съществено различие между алкохолно 
зависимите шофьори и тези без алкохолна зависимост. 

 
Диаграма 1. 

Диаграма №2 визуализира получените резултати и разкрива, че съществува значимо различие 
между двете извадки, което се потвърди и от статистическия анализ, (0,004). Това различие е в полза на 
алкохолно зависимите и се обяснява с наличието на хронична болест, която води до намаляване на 
задръжните процеси и отключване на гневни реакции, водещи до агресивно поведение. 

 
Диаграма 2. 

Предположението от работна хипотеза №3 е, че афинитетът към удоволствие от насилие ще 
бъде по-силно изразен при алкохолно зависимите шофьори се потвърждава както от визуализацията, 
представена на Диаграма № 3, така и от статистическия анализ, който потвърждава статистически 
значимата разлика – 0,005. Завишените стойности на „удоволствието от насилие” е сериозна опасност за 
безопасността на движението по пътното платно. 
                                                 
1 В настоящето съобщение ще използваме и ще представим статистическата обработка само на усреднените 
стойности от количествените стойности по изследваните личностни особености и тяхното влияние върху 
адаптацията на пътното платно при шофьорите-алкохолици и шофьорите без алкохолна зависимост. Останалите 
резултати ще бъдат предмет на едно по-голямо изследване. 
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Диаграма 3. 

Четвърта работна хипотеза е свързана с предположението, че по-висока степен на личностната 
особеност „Насилие” ще покажат шофьорите-алкохолици. Диаграма №4 красноречиво разкрива този 
факт. Проверката за между групово равенство разкри, че и тук имаме статистическо значимо различие 
между резултатите на двете извадки шофьори. 

 
Диаграма 4. 

Следващата проверка е свързана с установяване значимостта на различието между готовността 
за адаптация на пътното платно в двете изследвани групи. Диаграма №5 разкрива значимостта на 
различието в готовността за адаптация на пътното платно при двете извадки изследвани шофьори. 
Независимо от малките извадки от 15 изследвани лица-алкохолици и 15, нямащи проблем с алкохолната 
консумация, резултатите разкриват, че алкохолната зависимост е проблем, който е добре да бъде 
дискутиран в публичното пространство, нещо повече, това е хронична болест, която трябва да бъде 
лекувана като всяко друго човешко страдание. 

 
Диаграма 5. 

След проследените и визуализирани значими различия между личностните особености, ще 
представим корелационен анализ с коефициент на Пиърсън, разкриващ зависимостите между 
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готовността за адаптация на пътното платно и останалите четири личностни характеристики за двете 
изследвани групи2. 

При лицата с алкохолна болест. 
Започваме с проследяване на зависимостта между готовността за адаптация на пътното платно и 

инструменталната агресия. Тук полученият коефициент на корелация разкрива, че по-големите 
стойности на инструментална агресия са свързани с по-лоша адаптация на пътното платно. Идентична 
зависимост се наблюдава и при чувството, породено от гняв, удоволствието от насилие и 
негативизмът.Докато при изследваните лица без алколна болест се наблюдава обратна зависимост.. 

 
Обобщения: 
След анализиране на резултатите, получени от статистическия анализ, пристъпихме към 

проверка на хипотезите. Потвърди се предположението ни, че резултатите от проведеното изследване по 
показателя „Инструментална агресия” ще разкрият по-ниска инструментална при неупотребяващите 
алкохол. Доказа се хипотезата, че резултатите по показателя „Чувство, породено от гняв” на пътното 
платно ще разкрият съществено различие между алкохолно зависимите шофьори и непиещите. 

Предположението, че по-слабата изразеност на личностната особеност „Чувство, породено от 
гняв”, при неконсумиращите алкохол, ще детерминира по-добра готовност за адаптация на пътното 
платно от тази на алкохолно зависимите се потвърди. 

Очакванията от хипотезите, че афинитетът към удоволствие от насилие ще бъде по-силно 
изразен при алкохолно зависимите шофьори, както и следствената на нея гласяща, че алкохолно 
зависимите шофьори с афинитет към удоволствие от насилие ще имат по-слаба готовност за адаптация 
на пътното платно от групата неупотребяващи алкохол също се потвърдиха. Потвърди се 
предположението, че по-висока степен на личностната особеност „Негативизъм” ще покажат шофьорите 
с установена алкохолна зависимост. 

Доказа се и хипотезата, в която предполагахме, че шофьорите с висока степен на 
„Негативизъм”, които са алкохолно зависими ще демонстрират по-ниска готовност за адаптация на 
пътното платно. 

Проведеното психологично изследване разкри обективното различие в адаптацията на пътното 
платно при шофьорите с алкохолна зависимост и тези без проблем, но като зависими от различието в 
детерминиращите агресивно поведение личностни характеристики. 

Препоръките ни са за продължаващо изследване не само на анализираните по горе личностни 
особености, но и по отношение на свързаните с тях когнитивни и емотивни процеси, тъй като 
интеграцията между тях ще позволи да се направи цялостен личностен профил на водачът на МПС, 
което надяваме се, че ще помогне за предотвратяване на неприятните последици от пътно-транспортни 
произшествия. 
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СОЦИО-КУЛТУРНА ИДЕНТИЧНОСТ И ЛИЧНОСТНИ ПРОФИЛИ 

В ПОПУЛАЦИЯТА НА ГЛУХИТЕ ХОРА 
 

ЦАНКА ПОПЗЛАТЕВА, проф., д-р 
 

Резюме: Научният доклад представя емпирично проучване насоцио-културната идентичност и профилите 
на личността в популацията на глухите хора. Приложени са Въпросник за психо-социалнаидентичност на 
глухи хора и петфакторен въпросник за личността (NEO – FFI) с 94 глухи ИЛ, на възраст от 18 до 47 г. 
Резултатите показват специфични зависимости между модел на социокултурна идентичност и профил на 
личността. Констатира се изразена доминанта на бикултурните модели на идентификация. Обобщеният 
профил на личностно функциониране в популацията на Глухите се отличава със значими девиации по 
домейните Невротизъм (+), Екстравертност(+) и Съзнателност (-). Изследваната зависимост между модел 
социокултурна идентичност и личностен профил показва, че при високо равнище на бикултурна 
идентичност и при маргинална идентичностличностният профил е балансиран и попада в нормативите на 
чуващата популация.Позитивнr личностни компенсации се наблюдават при екстремална идентификация с 
глухото общество (наднормено завишени показатели по Съзнателност)и екстремална идентификация с 
чуващите(над норма изразена Отвореност към нов опит). В останалите случаи се запазват типичните за 
цялата извадка личностните проблеми, което извежда актуална потребност от специализирана 
психологическа подкрепа. 

 
Abstract: The scientific report presents an empirical study of the socio-cultural identity models and personality profiles in 
the population of deaf people. In a sample of 94 deaf people, aged 18 to 47 years are administered Questionnaire for 
psycho-social identity of deafpeople (Popzlateva, 2010) and Five factor personality questionnaire (NEO – FFI) of Costa 
& McCrae. The results showspecificrelationships between socio-cultural model of identity and personality profile. 
Biicultural models of identity are dominant in the population of the deaf.Summary profile of personality functioning of 
the deaf people is characterized by significant deviations in domain Neuroticism (+), Extraversion (+) and 
Conscientiousness (-). In contrast to this, thedeaf with high level of bicultural or marginal identity show balanced 
personal profile, which meets the standards of the Bulgarianhearing population. Positive personality compensations 
occur in extreme identification with the deaf community (overweight increased performance in Consciousness) and in 
extreme identification with hearing people (overweight increased performancein Openness to new experience). In other 
cases of socio-cultural identification, the structure of personality corresponds strongly with that of the entire deaf 
population. There is a current need for specialized psychological support. 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Повече от три десетилетия учените изписват общността на нечуващитехора сглавна буква (Deaf; 
Глухи),за да се противопоставят на традиционния медицински дефицитарен модел и акцентират върху 
редица предимства насоцио-културната конструкция на глухотата. Обосновава сепринадлежност на 
глухите хора към малцинствена общност с уникалнакултура и собствен език, история, ценности, споделен 
опит и общо чувство за идентичност като Глухи (Higgins, 1980; Padden&Humphries, 1988; Bat-Chava, 
1994 и др.). Правят се аналогии с другите културно-лингвистични малцинства, но се извеждат и 
съществени различия. Преобладаващата част от членовете на Глухата общност(90-95%) се раждат в 
семейства на чуващи хора и Braden (1994) сполучливо определя тази атипична ситуация на развитието 
като „малцинство в собственото си семейство“. Въпреки полаганите усилия, глухите деца не постигат 
флуентен устен език и преживяват ежедневни фрустрации в междуличностни интеракции с чуващите 
партньори. Обикновено, те попадат в среда на визуално достъпния знаков език (ЗЕ) в училищна, а 
понякога дори и в юношеската възраст. В тази по-късна възрастсе поставя начало на тяхното интензивно 
приобщаванекъмобщността и културата на Глухите. 

Според Padden&Humphries (1988) най-типичен модел за културно Глухи предоставят второ 
поколение глухи деца (около 10% от популацията), които от момента на раждането се развиват в 
езиковата среда на визуалните знаците и общуват пълноценно в своето семейство. В хода на 
социализацията нарастват реципрочните интеракции с глухи, но и с чуващи референтни групи, което 
подкрепястабилно бикултурно самоопределение на личността.От друга страна, не всички слухово 
увредени се идентифицират с микросоциума на Глухите. Късно оглушали и част от обучавани в 
масовите училища конструират личностна идентичност в мажоритарното социокултурно поле на 
чуващите и се дистанцират от това на Глухите. 

Днес сурдопсихолозите опровергават дълго поддържаната позиция, че слуховата патология и 
вербалната езикова компетентност са единствените независими променливи, моделиращи различията в 
когнитивното и личностно развитие. Научните изследвания активно прилагат контекстуално-
интеракционисткия подход към популацията на глухите хора и извеждат специфични демографски 
фактори, чиято сложна констелацияе модератор намеждугрупови, но и вътрешногрупови различия 
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(Braden, 1994; Foster &Kinuthia, 2003;Gurp, 2001;Crowe, 2003; Jambor&Elliott, 2005; Попзлатева,2010 и 
др.). Съвременните изследователи обобщават, че масивните бариери вкомуникацията на глухите индивиди 
се появяват много рано, придружават всички фази на развитието и възпрепятстват адекватното 
разрешаване на типични за възрастта конфликти. Сериозно се аргументират ограничените шансове на 
глухите хора да разгърнатсвоя личностен потенциал единствено в системата на говоримия устен език. 
Изграждането на личностна идентичност в юношеството означава придобиване на чувство за 
уникалност и цялостност, но също присъединяване и принадлежност към групи, системи от ценности и 
вярвания (Еrikson,1968, Силгиджиян, 1999). Bernd (1998) посочва ограниченията на глухите младежи за 
декодиране на фините различия в ролевите очаквания на чуващите партньори,трудности с презентиране на 
собствената личност в нейната цялостност и уникалност.За да защитят своята личност и самоуважение, 
глухите младежи и възрастни са изправени пред проблема да развиват копинг-стратегии в света на 
чуващите, от типа наоттегляне към обществото на себеподобните, прикриване на глухотата в чуващи 
социални групи или бикултурно функциониране (Linderman, 1997; Jambor и Elliott, 2005; Попзлатева, 
2010). Еко-анализите прогнозират, че превенцията на тяхното психично здраве и оптималната 
личностната самоактуализация силно зависят от знаковия език и приобщаването към „света на Глухите”, 
но без дезинтеграция от чуващия макросвят. Тези проблеми обаче все още не са достатъчно научно 
изяснени и търсят решения в унисон с потребностите на социално-педагогическата и клиничната 
практика. 

 
МЕТОДОЛОГИЯ 
 
Наши скорошни изследвания върху общите и уникални детерминанти на социокултурното 

самоопределение на глухите хора проявяват наличието на съществени вътрешногрупови различия 
(Попзлатева, 2010, с. 125-168). Тази хетерогенност в изграждането на социокултурнаидентичносте 
изходен момент за хипотезата, че е вероятна тясна корелация между нея и появата на атипични профили 
на личностностно функциониране. 

Целта на организираното емпирично проучване е да се проявят личностните профили в 
популацията на глухи младежи и възрастни, като се разкрие степента на тяхната зависимост от 
интернализирания модел нагрупова принадлежност. 

 
Контингент на проучването 
Извадката включва94 глухи лица на възраст от 18 до 47 години. Обособени са четири възрастови 

субгрупи: І ВГ (18 – 21 г.) обхваща 37 ИЛ; ІІ ВГ (22 – 28 г.) – 25 ИЛ; ІІІ ВГ (29-36 г.) – 16 ИЛ, и ІV ВГ 
(37 – 47 г.) също16 ИЛ. По пол извадката се разпределя на 64,9% мъже (61 ИЛ)и 35,1% жени (33 ИЛ). 

Разпределението на извадката по специфични за глухотата демографски фактори, проучено чрез 
специално създадена анкетна карта (Попзлатева, 2010), е следното: 

• Състояние слуха – 54,3% глухи и 45,7% слабочуващи. 
• Възраст на оглушаване – 44,7% вродената глухота, предлингвално оглушалите (до 2-3 г. 

възраст) -33% , а постлингвална глухота – 22,3% . 
• Слухов статус на семейството – 34% от семейства с друг нечуващ член и 66% от чуващи 

семейства. 
• Училищен контекст – 22,3% от масово и 77,7 % от специално училище. 

 
Психологически инструментариум 
За целите на изследването са приложени: 

•  Въпросник за психо-социална идентичност на глухи хора (Попзлатева, 2010) 
• Личностен въпросник NEO – FiveFactorInventory (NEO – FFI), кратък вариант на 

NEO PI-R на Costa&McCrae, в българска адаптация и стандартизация от Николов (2007). 
Въпросникът за психо-социална идентичност на глухи хора (ВПСИГХ) е съдържа 40 айтема, 

които са групирани в три основни скали: 
 Скала за Идентификация с Глухото общество (СИГО) – 15 айтема; 
 Скала Идентификация с Чуващото общество (СИЧО) – 15 айтема; 
 Скала за Самоуважение (ССУ) – 10 айтема 
На ИЛ се предлага 5-бална самооценка по всеки айтем (- 1 – 2 0 +1 +2), която при обработката е 

трансформирана в балове от 1 до 5. За първите две скали минималният бал е 15, максималният – 75 бала, 
а при Скалата за самоуважение – минимален бал 10 и максимален 50. 

Въпросникът за психо-социална идентичност на глухи хора е нормиран и разпределя ИЛ в 
категории на ниско, норматив и високо равнище на груповата идентификация. Проявените равнища по 
СИГО и СИЧОхарактеризират модел насоцио-културната идентичност. Диференцирани са четири 
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базови модела – Бикултурна идентичност, Идентичност на Глух (ИГ), Идентичност на чуващ (ИЧ) и 
Маргинална идентичност (МИ).Бикултурният модел се клъстеризира в 4-ри субкатегории: 

 Балансирана бикултурна идентичност с високипоказатели по двете скали (ББК – в). 
 Балансирана бикултурна идентичност с умерени показатели по двете скали (ББКИ -н). 
 Бикултурнаидентичност при доминираща идентификация с Глухото общество (БКИГ) – 
умерени показатели по идентификация с Чуващи и високив идентификацията с Глухи. 
 Бикултурна идентичност при доминираща идентификация с Чуващото общество (БКИЧ) – 
високо равнище на идентификация с Чуващи и умерени по идентификация с Глухи . 
Личностният въпросник NEO – FFI е кратка версия на NEO – PI -R на Costa&McCrae, в българска 

стандартизация от Николов (2007). Базира се на концептуален модел за структурата на личността, който е 
прецизиран чрез многогодишни факторни анализи на резултати, получени в клинични и нормални извадки. 
NEO – FFI съдържа 60 айтема, оценяващи само петте основни домейни (дименсии) на личността: 

 
- Невротизъм(N) – оценява емоционалната стабилност на изследваните лица. Към него са 

включени фасетите – N1: Тревожност; N2: Враждебност; N3: Депресия; N4: Стеснителност; 
N5: Импулсивност и N6: Уязвимост. 

- Екстраверсия (Е) – оценява общителност, енергичност и активност на изследваните лица. 
Фасети на този домейн са- E1: Добронамереност, E2: Общителност, E3: Асертивност, E4: 
Активност, E5: Търсене на усещания, E6: Позитивни емоции. 

- Отвореност към нов опит (О) – оценява любознателност спрямо външния и вътрешния свят. 
Представен от фасетите – О1: Фантазия, О2: Естетика, О3: Чувства, О4: Действия, О5: Идеи и 
О6: Ценности. Индивидите с високи оценки са любознателни спрямо вътрешния и външния 
свят. 

- „Насоченост към другите“ (А) – вторадименсия(заедно с Екстраверсия), пряко се отнася до 
междуличностните взаимоотношения. Включва фасетите А1: Доверие, А2: Откровеност, А3: 
Алтруизъм, А4: Покорност, А5: Скромност и А6: Отзивчивост. 

- Съзнателност (С) е домейн, който се асоциира с традиционните представи за „характер“. 
Фасети са С1: Компетентност, С2: Ред, С3: Съвестност, С4: Стремеж към постижения, С5: 
Самодисциплина и С6: Предпазливост. 
 

Краткият вариант на NEO – PI -R не се анализира по фасети (черти), но дава представа за някои по-
специфични черти, характерни за отделните домейни. 

Обработката на резултатите се извършва чрез превръщане на реалните точки в Т-точки, които 
поставят изследваното лице в дефинирана скала и могат да се сравняват степените на проявление по 
основните дименсии. В изследването този личностен въпросник се прилага за първи път се с глухи лица и 
позволява извеждане на междугрупови и вътрешногрупонипазличия. Преведен е със българския знаков 
език (Жестомимика) и може да се предоставя 
в предпочитани езикови модалности или 
симултанно. 

 В статистическата обработка на 
резултатите се използва Статистическия 
пакет за социални науки за Windows – SPSS 
16.0. 

РЕЗУЛТАТИ 

Резултати от цялата извадка са 
анализирани и дискутирани по посока 
модели на идентичност, профили на 
личността и зависимости между тях. 

По отношение на социокултурното 
самоопределение Бикултурният модел на 
идентичност е доминиращ избор във всич-
ки възрастови групи. Случаите на Марги-
нална идентичност, екстремална идентич-
ност на Глух или на Чуващ човек са зна-
чително по-слабо представени (диаграма 1). 
Може да се твърди, че Бикултурната идентификация е основна копинг-стратегия за защита на позитивна 
Аз-концепция. Въпреки това,вътрешногруповите различия в проявленията набикултурна идентичност са 
показателни за съществуването на специфични диспозиции и очаквания от принадлежността към 
Глухите или чуващото мнозинство. Ясно се очертава доминантата на балансирана, но умерена степенна 

 
Диаграма 1. 
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Бикултурна идентичност (БКИ-умерена), следвана от Бикултурна идентичност, но с превес на 
предпочитанията към глухата общност (БКИГ). С най-малка представеност в популацията са 
балансираната Бикултурна идентичност с високо равнище на приобщаване към двете общности и 
Маргиналната идентичност. 

Обобщеният личностен профил на глухите хора се характеризира с завишените стойности по 
Невротизъм и Екстраверсия, както и с по по-ниските показатели по домейна Съзнателност (табл. 1). 
Силно изразеният емоционален дистрес насочва към проблеми, във връзка с които глухите младежи и 
възрастни се нуждаят от компетентна професионална помощ. Компенсаторно засилена потребност от 
общуване и стабилните вътрешни нагласи към създаване на нови контакти, са показателни за 
комуникативния потенциал. Заедно с това, много от глухите хора са неуверени в собствените 
способности и са апатични към социалната си реализация в по-широката социална система. 

Таблица 1. Социо-културна идентичност и личностни профили 
в популацията на глухите (Т) 

 БКИГ БКИЧ ИГ ИЧ МИ 
БКИ-
висока

БКИ – 
умерена 

Невротизъм (N) 
 61,07 64,66 66,66 60,92 52,49 50,51 63,30 

Екстравертност (E) 57,84 57,80 65,65 60,63 56,10 53,90 58,36 
Отвореност към 
нов опит (O) 

50,60 46,37 49,00 56,54 51,24 49,59 51,87 

Насоченост към 
другите (A) 

54,23 53,64 60,44 42,19 47,29 64,98 49,51 

Съзнателност 
(C) 41,93 38,36 57,89 37,39 51,24 53,81 43,44 

По дименсиите на личността Отвореност към нов опит и Насоченост към другите изследваната 
извадка попада в границите на нормативите. Това е индикатор на интелектуално любопитство, 
естетическасензитивност, дивергентно мислене, склонност към нови идеи и нестандартни решения. 
Глухите младежи и възрастни са отворени към доверително общуване, имат добре развито чувство за 
емпатия 

Половият фактор разделя извадката по домейните Екстравертност (мъжете са в норматив), 
Насоченост към другите (жените са с наднормативни стойности) и Съзнателност (жените са в норматив). 
Възрастта има още по-ограничено влияние, което се демонстрира във вариране на показателите главно 
по домейн Съзнателност. 

Изследването показва, че избраният в юношеството и поддържан в следващите възрасти модел на 
социо-културна идентичност е значим фактор в изграждането на личностния профил: 

  Лица с високо равнище на идентификация със света на глухите и със света на чуващите 
(Бабансиранабикултурна идентичност – високо равнище) имат личностен профил, който е 
близък до стандартизираните нормативи в българската чуващата популация. В този профил не се 
наблюдават девиации, типични за цялата изследвана извадка. Установява се норматив по четири 
домейна – Невротизъм, Екстравертност,Отвореност към нов опит, Съзнателност.Леко се 
надвишават нормативните показатели по Насоченост към другите; което може да се 
интерпретира като положителна компенсация. 
 Екстремалнатаидентичност на Глухсе отличава с над нормативно завишени показатели по 
Съзнателност. Това силно отличава субгрупата от цялата популация и е индикатор за позитивни 
личностни компенсации. 
 Екстремалната идентичност на Чуващ кореспондира с над нормативно завишенипоказатели 
по Отвореност към нов опит и под нормативно понижени характеристики по Насоченост към 
другите; 
 Маргиналната идентичност, подобно на високата балансирана бикултурна идентификация, 
кореспондира с четири фактора на личността, които попадат в нормативния диапазон – 
Невротизъм, Отвореност към нов опит, Насоченост към другите и Съзнателност и има леко 
завишени стойности по домейна Екстравертност. Този резултат е неочакван, тъй като в 
традиционната концепция за двойствената идентичност на глухите хора той се интерпретира като 
„негативен” (Glickman, 1996; Bat-Chava, 1994; Leigh, Marcus, Dobosh, andAllen, 1998).Нашите 
резултати се доближават до алтернативната хипотеза на Emerton (1996), че опитът на „аутсайдер” 
може да маргинализира човек в посока на „индивидуалист”, който има двойствена ориентация 
към социалната реалност във всяка конкретна ситуация. 
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 Всички останали модели на социална идентичност кореспондират с обобщения профил на 
личността, изведен за цялата извадка от глухи изследвани лица. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Получените емпирични резултати показват, че глухите хора поддържат високо равнище на 
личностно самоуважение, като прилагатспецифичникопинг – стратегии в ежедневните 
психотравмиращи ситуации -бикултурната и маргинална идентичност, оттеглянето към Глухия 
микросвят или прикритие на глухотата в чуващия макросвят. Изградените модели на социокултурна 
идентификация имат различна ефективностпо отношение на психичното здраве и чувството за 
самоактуализация. Силно изразенитеневротизъм и неувереността в собствената социално-практическа 
реализацията са показателни за наличие на множество психологически проблеми в популацията на 
глухите хора. Проявява се силна потребност от компетентна психологическа помощ, която предполага 
флуентна комуникация със специалистите. Подобна помощ у нас не се предлага, главно поради 
факта,челипсват специалисти, флуентни в използването на алтернативния Знаков език. Това е важен 
обществен проблем, който заслужава вниманието на медицинската и социалната практика, тъй 
личностните девиации в популацията са в голямата си част социално детерминирани и имат потенциал 
да бъдат блокирани в сензитивните възрастови периоди. 
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БЪЛГАРСКА АДАПТАЦИЯ НА ММРI-A: ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
НА ИНСТРУМЕНТА И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НЕГОВОТО ИЗПОЛЗВАНЕ 

В КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА 
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НИКОЛАЙ НИКОЛОВ 
ОС България 

 
Резюме: Докладът представя основните резултати от българската адаптация на MMPI-A и възможностите 
за приложение на теста в клиничната практика. MMPI-A е един от най-популярните инструменти за 
изследване на личностни характеристики в юношеска възраст. Той е съобразен със спецификата на 
развитието на юношите и позволява надеждното идентифициране на характерните за тази възраст прояви 
на психопатология. Резултатите от проведените изследвания показват, че българската версия е 
еквивалентна във функционално отношение на оригиналния тест. В доклада са представени групови профили 
по теста на различни клинични групи. 

 
Abstract: The report presents the main results of the Bulgarian adaptation of MMPI-A and the possibilities for the 
implementation of the instrument into the clinical practice. MMPI-A is one of the most popular tests for studying the 
personality traits during adolescence. It is consisted with the development of adolescents and allows reliable identification 
of the psychopathology during this period. The results of the study show that the Bulgarian version is functionally 
equivalent to the ogriginal version of the instrument. The report presents group profiles of different clinical groups. 

Въведение. 

Юношеството се определя като периодът с най-много промени в развитието на индивида, след 
периода на ранното детство [Holmbeck and Updegrove, цит. по 1]. Физиологичното съзряване, 
когнитивното съзряване и емоционалното развитие бележат хода на нормалното функциониране на 
юношите през този период. Този своеобразен “бум” в развитието понякога се съпътства от използването 
на неефективни стратегии за справяне, които предизвикват появата на редица проблемни поведения. 
Това е и периодът през който за първи път се проявяват редица психични разстройства сред които 
шизофренията, хранителните разстройства, биполярните разстройства, обсесивно-компулсивното 
разстройство и злоупотребата с психоактивни вещества. Познаването на спецификата на 
функционирането на юношите в норма и патология е сред основните приоритети в клиничната практика. 
Един от най-значимите индикатори при определянето на психичния статус на индивидите е оценката на 
личностните им характеристики. Данните от научни изследвания сочат, че MMPI-A е най-широко 
използваният обективен инструмент за изследване на личностните особености на юношите. 
Приложението на инструмента у нас налага адаптирането и стандартизирането му за България. 
Настоящият доклад е първата публикация, свързана с процеса на адаптация на MMPI-A за страната. Той 
включва два акцента: 1) Представя концептуалната рамка на инструмента, свързана с разбирането, че 
проявата на проблемни поведения и психопатология могат да бъдат по-точно отграничени, когато имаме 
ясни параметри на нормалното развитие, характерно за тази възраст; 2) Описва характеристиките на 
теста и резултатите от данните получени при изследване на българските нормативна и клинична 
извадка. 

Задачи на развитието през юношеството 

Физиологично/сексуално съзряване. В научната литература се разглеждат два аспекта на 
физиологичното съзряване през периода на юношеството [1]. Първият аспект е свързан с 
фундаменталните физически промени, включващи промени в ендокринните, биохимични и 
физиологични процеси. Вторият аспект касае психологичните процеси, свързани с преждевременното 
или значително забавеното физиологично развитие. Арчър посочва, че промяната на хода на нормалното 
физическо съзряване може да предизвика стрес у юношите, който да рефлектира в ниска самооценка или 
Аз-концепция при тях през този период. 

Когнитивно съзряване. Според теорията на Пиаже за когнитивното развитие, през периода на 
юношеството индивидът прави преход от стадия на конкретните операции към стадия на формалните 
операции, който се характеризира със способността на индивида да борави с идеи и понятия, да различи 
реалното от идеалното и да се ангажира страстно с абстрактни идеи и понятия [10]. През този период се 
развива и умението у юношите да „мислят за мисленето”, което според Елкинд [6] може да ги направи 
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изключително загрижени за това как другите ги възприемат. Той определя егоцентричната тенденция на 
юношите да вярват, че техните поведения се наблюдават обстойно от другите като „въображаемата 
публика” [7]. 

Емоционално развитие. Един от водещите компоненти, свързани с формирането на стратегии за 
справяне (ефективни или неефективни) през периода на юношеството е психологичното развитие, което 
включва процеса на индивидуализация, формирането на Его идентичността и съзряването на Егото. 
Според Арчър [1] процесът на индивидуализация най-ясно се забелязва в ранните фази на 
юношеството, докато процесът на формиране и консолидиране на идентичността обикновено се 
проявява в по-късните фази на юношеството. В резултат на тези процеси, обикновено се формира 
начинът, по който юношите общуват и се обвързват с другите. По-специално юношите започват да 
общуват по-активно с връстниците си и да намаляват пряката си идентификация с членовете на 
семейството. 

Льовингер [9] развива концепция за развитието на егото във връзка със значението което което 
индивидите придават на своя житейски опит. В модела на Льовингер концепцията за развитието на 
Егото е дименсия от индивидуални различия, както и развитийно следствие от покачващото се във 
времето усложняване на фунционирането, включващо развитие на контрол върху импулсите, развитие 
на характера, междуличностни отношения и когнитивно усложняване. Стадиите на зрялост описани от 
Льовингер (предконформизъм, конформизъм и постконформизъм) не се отнасят до специфични 
възрастови групи, но тя посочва, че по-високите стадии на развитие на Егото рядко могат да бъдат 
достигнати от юношите. 

Юношество и психопатология 

При разглеждането на психопатологията, която се проявява през периода на юношеството ясно се 
открояват две тенденции. Едната тенденция е свързана с разглеждането на „вътрешното безпокойство” 
при юношите като норма [Hall, 1904; A. Freud, 1958, Blos, 1962, Erikson, 1956 цит. по 1]. Блос например, 
приема че психиатричните симптоми, които се проявяват през периода на юношеството често са 
неправилно дефинирани, нестабилни и преходни по своята същност, и не са стабилни маркери за 
психиатрична болест. Подобна е и гледната точка на Ериксън, според когото борбата за самоопределяне 
често завършва с девиации от очакваното нормално поведение, което той определя като дифузия на 
идентичността или объркване на идентичността и го разделя от твърдата психопатология. Ана Фройд 
представя друга трактовка на характерното за юношеството безпокойство. Тя застъпва тезата, че юноши, 
които не демонстрират непокорство и необузданост в адаптацията през този период, са в риск по 
отношение развитието на сериозни психопатологични симптоми през периода на зрелостта. Другата 
тенденция разглежда вътрешното безпокойство при юношите като изискващо специално внимание и 
лечение с цел превенция на последващи проблеми през периода на зрелостта [Bandura, 1964; Viner and 
DelGaudio, 1976 цит.по1]. Бандура смята, че много юноши установяват спокойни, базирани на доверие 
отношения със своите родители, като успоредно с това увеличават контактите си със своите връстници. 
По този начин преместването на фокуса от нуклеарното семейство към връстниците не е задължително и 
неминуемо източник на напрежение в семейството. Подобна е и позицията на Винер и Дел Гаудио. В 
преглед на литературата, посветена на психопатологията през юношеството, те правят следните три 
заключения: Първо, психиатричните симптоми не са нормална черта на юношеството; второ, границите 
между нормално и абнормно юношество могат да бъдат очертани въпреки трудността на тази задача; и 
трето, вместо отминаваща фаза, психологичното безпокойство през юношеството трябва да се разглежда 
като изискващо лечение за постигане на ремисия. 

Разгледаните тенденции представят юношеството като период, през който индивидите се 
сблъскват с различни предизвикателства, свързани с цялостното им развитие. Според Климстра и сътр. 
[8] физиологичните и психо-социални промени повлияват и промените, свързани с формирането на 
личностните черти. Авторите посочват изследвания, според които съзряването на личността при 
юношите трябва да се изрази в повишаване на стабилността и установяване на индивидуалните различия 
и същевременно личностните профили трябва да станат по-стабилни и добре организирани. 
Нарушенията в хода на този процес, могат да се разглеждат като индикативни за риск от проява на 
психопатология. Ето защо разглеждаме проучването на личностните особености на юношите като 
значим индикатор за навременното диагностициране на различните прояви на психопатология в процеса 
на развитие през този възрастов период и като важен фактор в планирането на необходимите 
интервенции в клиничната практика. Обект на настоящия доклад е процеса на адаптиране за България на 
една от най-широко използваните методики за изследване на личностните черти на юношите -
Минесотския Многофакторен Личностен Въпосник. Използването на тази методика в практиката би 
могло да повлияе качеството на работа с една от най-динамичните възрастови периоди-юношеството. 
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Създаване на ММРI-A 

MMPI-A е специална възрастова версия на MMPI-2. Самият MMPI/MMPI-2 е най-добре 
проученият и най-често използван личностен тест в света [2,3,4,5]. Разработването на специалната 
версия за изследване на юноши ММРI-A е свързано с наличието на фактори, които са пряко свързани с 
качеството на оценката на изследваните лица от тази възрастова група – необходимостта от 
актуализиране на юношеските норми на „стария” MMPI; нуждата от ревизиране на айтеми, които са 
неподходящи за тийнейджърите или са трудни за разбиране от тях; и целесъобразността на създаването 
на специални нови скали за оценка на проблемни области, характерни само или най-вече за периода на 
юношеството. В допълнение към цялостната ревизия на айтемите от въпросника за възрастни, чиято цел 
е била да се достигне по-голяма яснота и уместност при използването им сред юноши, ММРI-A включва 
и нови айтеми, свързани със значимите форми на психопатология в процеса на развитие през този 
възрастов период като формирането на суицидни идеи, злоупотреба с алкохол и наркотици, хранителни 
разстройства и др. На ниво скали, ММРІ-А включва нови измерители на психопатологията, които са от 
особено значение за юношите, като поведенчески разстройства, училищни проблеми, депресия, 
тревожност и незрялост. Нормативната извадка на оригиналната версия на теста включва 1620 юноши от 
различни географски, социо-икономически и етнически групи. Публикуването на „официалните” 
юношески норми на ММРІ-А от издателството на университетът в Минесота допринася значително за 
елиминирането на неправилната, но широко разпространена практика да се използват нормите на 
възрастните при интерпретирането на отговорите на юношите [4]. 

Българската адаптация на ММРI-A е осъществена на базата на последната официална версия на 
оригиналния Минесотски многофакторен личностен въпросник за изследване на юноши. Преводът на 
тестовите материали беше осъществен от четирима независими преводачи, които на следващия етап от 
своята работа дискутираха айтем по айтем преводите си и постигнаха консенсус за най-добрата 
формулировка на всяко съждение. След това провизорната българска версия на въпросника бе преведена 
на английски от друг преводач и обратният превод беше сравнен с оригиналния тест, като направените 
корекции бяха инкорпорирани в следващата предварителна българска версия на въпросника. Едва тогава 
тази втора провизорна версия бе отново преведена на английски и изпратена на Издателството на 
Университета Минесота за одобрение. В края на май 2010 година одобрението стана факт и екипът от 
изследователи, отговорящ за подготовката на българския MMPI-A пристъпи към събиране на 
нормативни и клинични данни. Резултатите от тези фази на проекта са представени по-долу в настоящия 
доклад. 

Структура на ММРІ-А 

Инструментът съдържа 478 айтема. Администрирането на първите 350 айтема от въпросника са 
достатъчни, за да се набавят данните, необходими за изчисляване на скалите за валидност L, F, и K и 
стандартните клинични скали. Останалите 128 айтема са необходими за изчисление на останалите 
валидностни скали, допълнителните и съдържателни скали. Десетте стандартни клинични скали на 
MMPI са запазени в MMPI-А, но в техните айтеми са направени някои промени. 58 от първите 350 
айтема са премахнати, като най-голям брой от тях (88% от всички елиминирани айтеми) са от скалите F, 
Mf, and Si. Премахнатите айтеми като цяло изследват религиозни нагласи и практики, сексуални 
предпочитания, функциониране на пикочния мехур и червата или са били оценени от повечето експерти 
като неподходящи за житейския опит на юношите. Данните от емпиричните изследвания с новия 
въпросник в САЩ показват, че промените са се отразили благоприятно върху надеждността и 
валидността на тестовите скали и че новият MMPI-A чувствително превъзхожда в психометрично 
отношение стария MMPI. Финалният вариант на MMPI-А включва оригиналните 13 MMPI стандартни 
скали, заедно с 4 нови скали за валидност, 15 нови съдържателни скали, 6 допълнителни скали и 28 
Харис-Лингоис субскали на стандартните клинични скали както и 3 субскали на скала Si. Завършваме 
тази въвеждаща част на доклада с кратко представяне на скалите на MMPI-А. 

 
Индикатори за валидност 

• ? – Не мога да преценя – Общ брой липсващи отговори 
• VRIN (Вариативна неконсистентност) различни отговори на съдържателно едни и същи въпроси 

или еднакви отговори на съдържателно противоположни айтеми. Високите резултати по тази 
скала свидетелстват за неконсистентно отговаряне. 

• TRIN (Същинска неконсистентност) – подобна като структура на скала VRIN, но съставена само 
от съдържателно противоположни айтеми. Високите резултати показват тенденция към 
безкритично съгласяване или отхвърляне на тестовите айтеми. 

• F, F1 и F2 – ниска честота. Високите резултати по тези скали показват склонност към симулация 
или преувеличаване на проблемите. 
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• L – Лъжа. Високите резултати по тази скала са показателни за социална желателност и отричане 
на проблемите. 

• K – Корекция. Високите резултати по тази скала са индикативни за защитни нагласи и отричане 
 
Клинични скали 

• Скала 1 – Хипохондрия. Измерва психосоматични проблеми и симптоми. 
• Скала 2 – Депресия. Високите резултати са индикативни за деперсивни тенденции. 
• Скала 3 – Хистерия. Високите резултати са индикатор за конверсивни тенденции. 
• Скала 4 – Психопатия. Високите резултати са показателни за антисоциални нагласи и 

поведения. 
• Скала 5 – Мъжественост /Женственост. Високите резултати по Мъжественост се асоциират с 

„женствени” интереси, а по „Женственост” – предпочитания и интереси към типично мъжки 
дейности. 

• Скала 6 – Параноя. Пароноични нагласи, параноидни идеи, мнителност. 
• Скала 7 – Психастения. Тревожностни симптоми и разстройства като например генерализирана 

тревожност, компулсивно-обсесивно разстройство и др. 
• Скала 8 – Шизофрения. Високите резултати се асоциират с шизофренни или шизоидни 

тенденции. 
• Скала 9 – Хипомания. Високите резултати се асоциират с манийна симптоматика. 
• Скала 0 – Социална Интроверсия. Високите резултати са индикативни за затворени и 

стеснителни тийнейджъри. 
 

Съдържателни скали 
• A-anx – Тревожност 
• A-obs – Натрапливост 
• А-dep – Депресия 
• A-hea – Загриженост за здравето 
• A-aln – Отчуждение 
• A-biz – Странно мислене (странни идеи, свърхценни идеи) 
• A-ang – Гняв 
• A-cyn – Цинизъм 
• A-con – Поведенчески проблеми (антисоциални поведения) 
• A-lse – Нискo самочувствие 
• A-las – Ниски стремежи (ниска мотивация) 
• A-sod – Социален дискомфорт 
• A-fam – Семейни проблеми 
• A-sch – Проблеми в училище 
• A-trt – Негативно отношение към терапията 

 
Допълнителни скали 
Традиционни скали 

• A – Тревожност 
• R – Репресия 
• MAC-R Резивизирана скала за алкохолизъм на MacAndrew 

 
Нови допълнителни скали 

• ACK – Осъзнаване на проблем, свързан с употребата на алкохол/наркотици 
• PRO – Предразположеност към развитие на проблем, свързан с употребата на алкохол/дрога 
• IMM – Незрялост 

Методология 

В предходната част започнахме с представянето на нашия подход при адаптирането на MMPI-A 
за България. След полученото одобрение на превода на айтемите от Издателството на Университета 
Минесота започна и реалното събиране на нормативни и клинични данни. До момента на писането на 
този доклад (началото на август 2011) бяха събрани 478 „нормални” и 46 „клинични” валидни 
протокола. От събраните данни бяха изключени тестови протоколи, които не отговорят на стандартните 
критерии за валидност, формулирани на базата на резултатите по скали „?”, „F” („F1” и „F2”) и „L” 
[вж.4]. Изследваните лица, формиращи нормативната извадка са от пет географски района на страната – 
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Североизток (Варна, Шумен, Разград и Русе), Северозапад (Видин, Монтана и Плевен), Югоизток 
(Бургас, Сливен, Ямбол), Югозапад (Пловдив и Благоевград) и София и са разпределени приблизително 
пропорционално на разпределението на българското население според данните от преброяването от 
2001 год. Клиничната извадка се състои само от лица от София, Шумен и Шуменска област. Както в 
нормативната, така и в клиничната извадка леко преобладават момичетата – 57% срещу 43% в 
нормативната и 52% срещу 48% в клиничната извадка. По възраст изследваните лица са разпределени 
сравнително равномерно в 5 групи. В нормативната извадка юношите между 14 год. и 0 месеца и 14 
години и 11 месеца са 16% от цялата извадка; тези между 15 год. и 0 месеца и 15 години и 11 месеца са 
21%; между 16 год. и 0 месеца и 16 години и 11 месеца са 24%; между 17 год. и 0 месеца и 17 години и 
11 месеца са 19% и между 18 год. и 0 месеца и 18 години и 11 месеца са 20%. В клиничната извадка има 
еднакво големи възрастови групи с юноши съответно на 14, 15, 16 и 17 години, докато тези между 18 
години и 0 месеца и 18 години и 11 месеца са само 6. Както нормативната, така и клиничната извадка все 
още не са изпълнени напълно и събирането на данните продължава. 

За да се покаже, че българската версия на MMPI-A е еквивалентна на оригиналния тест трябва да 
се проверят и сравнят факторните структури на теста в САЩ и България, коефициентите на надеждност 
на тестовите скали, коефициентите на времева устойчивост (тест-ретест) на тестовите скали, груповите 
профили по теста на типични клинични групи в САЩ и България, средните резултати по тестовите 
скали на нормативната извадка, корелациите на тестовите скали с други психологически тестове и т.н. 
Част от тези анализи, касаещи преди всичко функционалната и скаларна еквивалентност на българската 
адаптация са представени в следващия раздел на доклада. 

Резултати 

Функционалната еквивалентност между две версии на един и същи тест показва доколко 
конструктите (тестовите скали) имат сходни поведенчески прояви в двете култури или, казано по друг 
начин, могат да бъдат операционализирани чрез едни и същи айтеми. Функционалната еквивалентност 
на превода може да се докаже, ако се демонстрира, че коефициентите на вътрешна консистентност на 
скалите (коефициентите на Кронбах алфа) са съизмерими с тези на скалите на оригиналния тест и 
същевременно тестът има сходна факторна структура в двете култури [2]. 

 
 Сравнение на коефициентите на вътрешна консистентност 
Вътрешната консистентност на тестовите скали може да се оцени с помощта на различни 

индекси, но най-често използваният сред тях е коефициентът на Кронбах алфа. Той е производен на 
корелациите между айтемите в дадена скала и може да се дефинира като средна корелация между 
всички възможни сплитове на скалата. В таблица 1 са представени коефициентите на Кронбах алфа на 
скалите на оригиналния MMPI-A и неговата българска адаптация. Повечето от тях са в границите между 
0,70 и 0,80, което е характерно за добрите личностни въпросници. Сравнително по-ниска е вътрешната 
консистентност на скали L, Hy, Pd, Mf, Ma, R и PRO, което свидетелства за хетерогенността на тези 
скали и измерваните чрез тях конструкти. Вътрешната консистентност на скала Mf 
„Мъжественост/женственост” може да се определи като проблематична и затова интерпретирането 
на резултатите по нея трябва да се прави изключително предпазливо. Впрочем по-ниската 
консистентност на гореизброените скали е тяхна иманентна характеристика и не може да бъде обяснена 
нито с грешки в превода на въпросника на български език, нито пък с различното функциониране на 
тестовите айтеми в българската култура. Ако съпоставим коефициентите на Кронбах алфа на скалите, 
изчислени на базата на американски и български данни, ще видим че в почти 80 процента от случаите 
разликите са незначителни (по-малки от 5 стотни), както и че в повечето случаи, когато разминаванията 
са по-големи, те обикновено са в полза на българската адаптация. 

Като примери могат да се посочат скали Pa, A-biz, A-ang, A-con, A-fam, Mac-R, ACK и PRO, чиито 
коефициенти на Кронбах алфа в българската версия са по-високи от тези на оригиналния тест. 
Единственият случай, в който скала на оригиналния тест има чувствително по-добра вътрешна 
консистентност от съответната ѝ скала в българската версия е скала Mf, но, както вече посочихме, 
вътрешната консистентност скала „Мъжественост/женственост” е твърде проблематична, при това 
не са в българския превод и оригиналния тест, но и в почти всички чуждоезикови версии. В 
оригиналното ръководство на теста Бутчер и неговите колеги [4] обръщат специално внимание на този 
въпрос. 
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Таблица 1. Сравнение между вътрешната консистентност на скалите на българската 
и оригиналната версия на MMPI-A 

Скала 
Кронбах алфа*  Скала Кронбах алфа  Скала Кронбах алфа 

САЩ България   САЩ България   САЩ България 
Валидностни скали  Съдържателни скали  Допълнителни скали 

L ,62 ,62  A-anx ,78 ,80  A ,89 ,89 
F ,90 ,87  A-obs ,72 ,76  R ,59 ,58 
F1 ,80 ,76  A-dep ,81 ,83  Mac-R ,50 ,59 
F2 ,85 ,87  A-hea ,81 ,79  ACK ,65 ,72 
K ,70 ,70  A-aln ,75 ,80  PRO ,62 ,68 

Клинични скали  A-biz ,75 ,81  IMM ,81 ,77 
Hs ,79 ,80  A-ang ,69 ,79     
D ,66 ,68  A-cyn ,79 ,77     
Hy ,59 ,60  A-con ,72 ,79     
Pd ,65 ,65  A-lse ,75 ,77     
Mf ,41 ,34  A-las ,59 ,59     
Pa ,57 ,71  A-sod ,77 ,78     
Pt ,85 ,87  A-fam ,81 ,87     
Sc ,88 ,89  A-sch ,69 ,71     
Ma ,61 ,67  A-trt ,75 ,79     
Si ,80 ,79         

* нулите пред десетичната запетая са пропуснати. 

Сравнение на сравнение между факторните структури на оригиналния тест и българската 
адаптация 

Когато десетте клинични и трите валидностни (L, F, K) скали на оригиналния MMPI-A бъдат 
подложени на факторен анализ по метода “Общи компонентни” с последваща „Варимакс” ротация на 
извлечените компоненти, обикновено се получава четирифакторно решение с един голям първи 
компонент „Обща психопатология” и три по-малки такива, наречени „Репресия” или „Свърхконтрол”, 
„Социална интроверсия” и „Мъжественост/ женственост” [2]. Ние използвахме факта, че това 
факторно решение е вече известно и се идентифицира сравнително устойчиво в различните американски 
извадки, за да сравним с него резултата от факторния анализ на същите скали, получен на базата на 
данните на българската нормативна извадка. Консистентно с предварителните очаквания от българските 
данни бяха екстрахирани 4 общи компоненти със собствена стойност по-голяма от единица. Първият от 
тях обяснява около 45% от общата вариация и е чувствително по-голям от останалите. Той е съставен от 
факторните тегла на повечето клинични скали – Hs, Pd, Pa, Pt, Sc и Ma, както и от това на скала F. 
Структурата на този фактор е приблизително една и съща в българските и американските данни. 
Вторият по големина фактор е „Репресия”. Той обяснява около 16% от общата дисперсия (вж. Таблица 
2, третата колона) и е съставен от скали L, K и Hy. Същите скали показват значими тегла по този фактор 
и в българските данни, но факторното тегло на скала „Хистерия” е значително по-малко в сравнение с 
американското факторно решение, а в компонента със значими негативни тегла влизат също така скали 
Ma, Sc и Pt. Може би на базата на българските данни този втори фактор би било по по-правилно да се 
нарече „Отричане”, но по същество неговият смисъл е както и на „американския” фактор „Репресия” 
или „Свръхконтрол”. Останалите два малки компонента се идентифицират чрез маркерните тегла, които 
по тях скали Si и Mf. 

 
Както в американските, така и в българските данни фактор „Социална интроверсия” е 

разпознаваем по високите тегла, които имат по него на скали „D” и “Si”, докато маркерът на фактор 
„Мъжественост/женственост” е едноименната клинична скала. 

 
Сравнения между групови профили 
Едно от най-силните доказателства за близостта на адаптираната версия до оригиналния тест е 

демонстрирането на съществуващата между тях скаларна еквивалентност. Скаларната еквивалентност е 
налице, когато различни добре проучени групи в двете култури показват сходни тестови профили. 

Поради ограниченото място тук ще представим три такива групови профила – на българската 
нормативна извадка и на две клинични групи юноши с интернализирани и екстернализирани проблеми. 
Резултатите са дадени в графика 1. Те представляват MMPI-A профили на трите групи по трите 
класически валидностни и десетте стандартни клинични скали на теста. Профилите са в стандартни Т-
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точки. Средната норма е между 42 и 58 стандартни Т точки. По принцип средната стойност на Т-скалата 
е 50 точки, а стандартното ѝ отклонение е 10 точки. Увеличаването на диапазона на средната норма от 
(съответно) 45 и 55 точки, до 42 и 58 Т-точки е направено заради стандартната грешка на измерването, 
която е приблизително ± 3 стандартни точки. 

Българската нормативна извадка се състои от 478 лица. Представените средни Т стойности по 
скалите на MMPI-A са изчислени чрез прилагане на американските тестови норми. Групата на 
изследваните лица с интернализирани разстройства е съставена от 32 лица. Тя се състои от юноши 
диагностицирани с разстройства от тревожностно-депресивния спектър и шизофрения. Групата на 
изследваните лица с екстернализирани разстройства се състои от 14 юноши с проблемно поведение или 
(повечето от тях) с проблемна употреба на психоактивни вещества. Резултатите на двете клинични 
групи са изчислени чрез прилагането на българските норми. 

Таблица 2. Сравнение между факторните структури, получени от трите валидностни и десетте 
клинични скали на българската и оригиналната версии на MMPI-A 

 Скали на MMPI-A 
Компоненти* 

Обща 
психопатология 

Социална 
интроверсия 

Репресия 
(свръхконтрол) 

Мъжественост-
женственост 

L -,08 (-,11)** -,08 (,11) ,83 (,48) -,11 (-,57) 

F ,90 (,79) ,15 (,11) ,10 (,00) ,09 (-,01) 

K -,33 (-,55) -,27 (-,12) ,82 (,71) ,05 (-,05) 

Hs ,67 (,70) ,18 (,34) ,06 (,21) ,54 (-,01) 

D ,30 (,42) ,76 (,72) ,18 (,30) ,26 (,08) 

Hy ,34 (,16) ,17 (,10) ,38 (,85) ,73 (,15) 

Pd ,58 (,68) ,13 (-,28) -,26 (-,20) ,48 (,31) 

Mf -,07 (,05) ,17 (,11) ,25 (,13) ,80 (,83) 

Pa ,81 (,41) ,25 (-,01) ,10 (,37) ,16 (,46) 

Pt ,59 (,77) ,50 (,31) -,54 (-,31) ,12 (,26) 

Sc ,82 (,87) ,27 (,13) -,43 (-,21) ,10 (,23) 

Ma ,55 (,59) -,46 (-,66) -,56 (-,19) ,05 (,05) 

Si ,25 (,29) ,82 (,79) -,31 (-,35) ,08 (,05) 
Собствена стойност 
на фактора 

5,94 1,32 2,03 1,07 

* Данните в скобите са факторни тегла от факторното решение, получено на базата на данните на 
американската нормативна извадка. 
** Нулата пред десетичната запетая е пропусната. 

Графика 1. Скаларна еквивалентност на българската версия на MMPI-A 

 

Представени в графика 1 резултати показват, че българската нормативна извадка (плътната черна 
линия) не се различава статистически значимо от американската. По всички скали резултатите на 
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българските юноши са в границите между 42 и 58 Т точки, изчислени чрез използване на американските 
норми. Консистентно на теоретичните очаквания групата на екстерналите показва клинично значимо 
завишение (над 65 стандартни Т точки) по скала Pd, докато групата на интерналите очаквано показват 
завишения (макар и не толкова високи) по скали „D”, „Si” и „Sc”. 

 
Обсъждане 

Резултатите от факторния анализ на основните клинични скали, проверката на вътрешната 
консистетност на скалите и груповите профили на изследваните лица „в норма”, както и на изследваните 
лица с екстернализирани и с интернализирани разстройства показват, че българската адаптация на 
MMPI-A е близка в психометрично отношение до оригиналния тест. Поне засега емпиричните данни 
потвърждават напълно теоретичните очаквания. Груповият профил на българската нормативна извадка 
(която е на 90% изпълнена) не се отличава статистически значимо от американските норми. Факторната 
структура на теста е почти идентична и в двете култури, а вътрешната консистентност на скалите 
(коефициентите на Кронбах алфа) е като цяло сходна, а в някои случаи и малко по-добра от тази, 
установена за скалите на оригиналния тест. Не толкова убедителни са клиничните данни. Клиничната 
извадка е все още изпълнена едва наполовина, но предварителните данни сочат, че различията между 
норма и патология по скалите на MMPI-A няма да са толкова явни, колкото са по скалите на версията на 
теста за възрастни. Този проблем е добре документиран от други автори [1] и се дължи не дефицити на 
самия тест, а на сложната динамика и нестабилност на личностните черти в юношеска възраст. 

 
Заключение 

Представените предварителни резултати от анализа на българската адаптация на MMPI-A 
свидетелстват за една доста висока психометрична „близост” между българската версия и оригиналния 
тест. Предстои да се проверят концептуалната вaлидност и тест-ретест надежността на скалите, да се 
допълни клиничната извадка и да се анализират отново тестовите профили на известните клинични 
групи, както и да се сравнят отговорите на българската и американска нормативни извадки на айтемно 
ниво. Финализирането на адаптация на теста за България ще предостави възможност за допълнително, 
по-детайлно изследване на интернализираните и екстернализираните разстройства в юношеска възраст, 
което несъмнено ще създаде условия и за подобряване на работата на клиницистите, работещи с тази 
възрастова група. 
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Резюме: Докладът разглежда личностните особености като един от факторите, обуславящи началото и 
хода на проблемната употребата на алкохол и наркотици сред юношите. Анализът на актуални научни 
изследвания по темата очертава ясно следните тенденции, свързани с тяхната динамика във времето: 1) 
Наблюдава се, че някои характеристики, проявени през периода на детството, са индикативни по отношение 
на развитието на проблемна употреба на ПАВ през юношеството. Примери за това са наличието на 
депресивно настроение през детството и проявите на физическа агресия, които са с начало в ранното 
детство и персистират в последващите етапи на развитие. 2) Ясно се очертават определени личностни 
диспозиции, като ниската самооценка, емоционалното безпокойство, търсенето на новости и проявата на 
рискови поведения, които, проявени в хода на ранното юношество, създават предпоставки за ранно начало на 
употребата и последваща проблемна употреба на психоактивни вещества. 3) Редица автори посочват и 
някои черти, като тревожност и прояви на рискови поведения, които имат пряко отношение към 
поддържането на проблемната употреба във времето. В тази категория влиза и търсенето на усещания, 
като фактор, който влияе върху отпадането на пациентите от лечение. Данните от анализа позволяват да 
се очертаят конкретни насоки за планиране на интервенции по превенция, лечение и рехабилитация на 
зависимостите в юношеска възраст. 
 
Abstract: The present report discusses the personality traits as one of the factors related to the initiation of substance use 
and the progression of alcohol and drug abuse and dependence among adolescents. The analysis of recent scientific 
articles focused on this topic clearly points out the following trends: 1) Several characteristics displayed during the 
childhood seemed to be indicative for substance abuse in adolescence. Some examples of this tendency are the presence 
of depressive mood during the childhood and the manifestation of physical aggression in early childhood that persists 
during the following stages of development. 2) Certain personality dispositions as low self-esteem, emotional disturbance, 
novelty seeking and risky behaviors displayed in early adolescence are indicative for early onset of drug use and 
subsequent substance abuse. 3) A number of articles pay attention to personality traits such as an anxiety and some risky 
behaviors that are closely related to the maintenance of the drug abuse over the time. Sensation seeking also belongs to 
this set of traits. It is seen as a factor related to treatment drop out among adolescents. The data provided in this analysis 
allows specific guidelines for prevention, treatment and rehabilitation of drug abusing adolescents to be outlined. 
 
Въведение. Юношеството е период от живота, който се характеризира с редица промени във 
физиологичното, когнитивното и емоционалното функциониране. Количеството и обхватът на тези 
промени се определят от Петерсън и Хамбург като голямо предизвикателство пред развитието на зрели 
и ефективни стратегии за справяне [цит. по 1]. Развитието на неефективни стратегии за справяне може 
да предизвика редица проблемни поведения в хода на развитието на юношата и да доведе до 
проявлението на психопатология през по-късните периоди от живота. Арчър посочва, че през 
юношеството за първи път се проявяват някои разстройства, сред които анорексията, биполярните 
разстройства, булимията, обсесивно-компулсивното разстройство, шизофренията и злоупотребата с 
психоактивни вещества [1]. 

Употребата на алкохол и наркотици несъмнено е сред най-широко разпространените и най-
проблемните тенденции, свързани с този възрастов период. Брук и сътр. [4] представят теоретична 
рамка, според която злоупотребата с психоактивни вещества от юношите е обусловена от 
взаимовръзката между фактори от няколко психо-социални домейна – личностните характеристики на 
юношата, предишната употреба на дроги или алкохол, характеристиките на родителите (например 
депресивност, употреба на дрога), връзката на юношата с членовете на семейството (напр. наличието на 
взаимна привързаност), и особеностите на обкръжаващата среда. Несъмнено етиологията на 
проблемната употреба е специфична за всеки юноша, въпреки наличието на относително еднородни 
фактори, свързани с нейното начало. Научните изследвания проучват задълбочено ролята на всеки един 
от тези фактори и дават редица насоки за интервенции в сферата на превенцията, лечението и 
рехабилитацията на зависимостите. Настоящият литературен обзор прави преглед на изследванията, 
които проучват ролята на един от тези фактори – личностните особености – в процеса на формиране на 
злоупотреба или зависимост и в процеса на лечение и рехабилитация. 
 
Връзка на личностните характеристики с началото и/ или хода на употребата на психоактивни 
вещества през юношеството. Въпросът за ролята на личностните предпоставки за формирането на 
зависимо поведение като аспект на фундаменталното противоречие природа – възпитание, занимава 
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изследователите от дълги години. Най-информативен в това отношение е психологичният профил на 
тийнейджърите с подобни проблеми, поради особената уязвимост на този възрастов период за 
формиране на проблемна употреба на психоактивни вещества. В научната литература ясно се открояват 
определен кръг личностни особености, свързани със злоупотребата и зависимостта от вещества: 

Търсенето на новости и търсенето на усещания (които се разглеждат от Блум и сътр. [3] като 
проява на синдрома на дефицит на системата на възнаграждение) са рискови фактори, които, от една 
страна, създават предпоставка за иницииране на употреба на алкохол и дроги, а от друга, повишават 
възможността за развитие на злоупотреба или зависимост [5, 13, 18, 29, 36]. Някои автори разглеждат 
търсенето на новости и търсенето на усещания и като фактори, които влияят върху процеса на отпадане 
на зависимите пациенти от лечение [24, 27]. Тези резултати са съвместими с характеристиките на 
емоционалното и когнитивно развитие на стадиите, през които преминават младите хора през този 
период от живота си и отразяват потребността от експериментиране с нови усещания. Това определя 
търсенето на новости и усещания като личностни особености, които са индикативни за този период от 
живота и ги очертава като един от важните таргети, свързани с интервенциите сред юноши. 

Други автори разглеждат проявите на емоционално безпокойство като съпътстващи хода на 
употреба на ПАВ [39]. Купър и сътр. [8] определят избягващия стил на справяне с емоциите, като 
фактор, свързан с началото на употреба на ПАВ сред тийнейджърите. Според авторите, едно възможно 
обяснение за употребата е желанието им да избегнат неприятни чувства, а друго възможно обяснение е, 
че юношите с избягващо поведение са много по склонни да се поддадат на натиска на връстниците си за 
употреба на алкохол и наркотици, поради желанието си да избегнат възможността за социално 
отхвърляне, в случай че откажат да се присъединят към употребата. 

Купър и сътр.[8] представят два механизма, изключително свързани с проявата на рискови 
поведения сред юношите, които свързват избягването с пагубни резултати. Според първия механизъм, 
емоционалното избягване на болезнени аспекти, свързани с миналия опит, могат да ограничат процеса 
на учене на базата на собствения опит. Тийнейджърите, които постоянно избягват дискомфортните 
аспекти на своя опит, не могат да се поучат от него. Дефицитите, които са резултат от избягващото 
поведение могат да се увеличат във времето и да попречат на формирането на адаптивни поведения и 
умения за вземане на решение. Според втория механизъм избягването може да подтисне проактивните 
усилия да се направи необходимата промяна. Тъй като промяната може да бъде плашеща или неудобна, 
юношата с избягващо поведение, може да затъне в познати, но неадаптивни поведения, дори когато има 
умения за реализиране на конструктивна промяна. 

Негативните емоции, според данните на Купър и сътр. [8] предсказват началото на употреба 
на вещества сред неупотребяващи юноши. Резултатите от тяхното изследване показват наличие на силна 
връзка между негативните емоции и справянето чрез избягващо поведение. Това дава основание на 
авторите да допуснат, че преживяването на негативни емоции индиректно допринася за въвличането в 
редица проблемни поведения, чрез предизвикването на избягващи форми на справяне с тези емоции. По 
подобен начин изследване на Шол и Гианкола [30] идентифицира специфични субгрупи от юноши при 
които негативните емоции са свързани с употреба на ПАВ. Авторите посочват, че негативните емоции 
корелират позитивно с употребата на дрога, но само при онези юноши, които дружат с делинквентни 
връстници или имат слабо проявена стеснителност (проявена чрез нисък интерес към традициите, слаба 
загриженост за последиците от действията си, слаби поведенчески задръжки). Те смятат, че тези 
личностни черти до голяма степен предшестват развитието на делинквентно поведение, общуването с 
връстници с подобно поведение и употребата на ПАВ. 

Проявите на агресивност също се разглеждат като предиктори за ранна употреба на 
психоактивни вещества сред юношите [13, 19, 34, 38]. Тимерманс и сътр. [34] определят физическата 
агресия като един от най-добрите предиктори за употреба на ПАВ сред юношите. Те посочват данни от 
изследвания според които физическата агресия се наблюдава още в най-ранното детство, както и данни, 
които ясно посочват тенденция за намаляване на проявите на агресията през периода след детството. 
Допускането на авторите е, че стабилните нива на физическа агресия са знак за девиация на развитието и 
като такива могат да се разглеждат като уникални предиктори за употреба на ПАВ през юношеството. 
Резултатите на Криски и сътр. [19] потвърждават това допускане, като определят склонността към 
насилие като значим предиктор за употреба на нелегални дроги през този период и за свързана с 
употребата проява на рискови поведения (продажба на дроги, управление на моторни превозни средства 
под въздействието на ПАВ, размяна на секс за дрога и т.н.) 

Депресивните симптоми са сред характеристиките, които са свързани с разглежданите прояви. 
Резултатите от лонгитюдното изследване на Крум и сътр. [11], проведено в САЩ показва, че наличието 
на депресивно настроение през детството е предиктор за ранно начало на употреба на алкохол сред 
момчетата. В друго изследване Ву и сътр. [39] също установяват зависимостта между депресивните 
симптоми в ранна възраст и употребата на ПАВ през юношеските години, но обръщат специално 
внимание на взаимовръзката между нивото на депресивните симптоми и прогресията в употребата на 
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вещества (например преминаване от употреба на едно към повече вещества или от употреба на легални 
вещества към употреба на нелегални дроги). Авторите посочват, че в тяхната извадка от 784 млади хора, 
проявата на депресивни симптоми в детството може да се разглежда като рискова по отношение на 
прогресивата употреба на ПАВ при младежите с тежко изразено емоционално безпокойство. Тези данни 
имат важно клинично значение и могат да бъдат използвани за планирането на превенция на употреба на 
алкохол и дроги сред деца и юноши с изразена депресивна симптоматика и високи нива на емоционално 
безпокойство. 

Тревожността е друга личностна характеристика, която има отношение към употребата на 
ПАВ през юношеството. Проявите на тревожност се свързват по-скоро с поддържането на злоупотребата 
с вещества, отколкото с причините, които обуславят началото на употребата. Резултатите от 
изследването на Стайгер и сътр. [33] сочат, че ролята на тревожността в развитието на злоупотреба с 
психоактивни вещества не е толкова ясна. Същевременно обаче, посочват, че високите нива на 
съпътстващи тревожни разстройства сред зависимите пациенти подчертава значението на тревожния 
темперамент за разбирането на злоупотребата с дроги и алкохол. 

Ниската самооценка се посочва като фактор, свързан с повишената консумация на алкохол и 
цигари в изследването на Малдонадо и сътр. сред 359 ученици от гимназиални класове в Мексико [21]. 
По-детайлно изследване в тази посока на Корте и Цукер [9] установява, че самооценката проявена чрез 
няколко позитивни и много негативни схеми за собствената личност през ранното юношество, може да 
се разглежда като рисков фактор както за ранно начало на употребата на алкохол и така и за ранно 
начало на проблемното пиене. Авторите установяват, че наличието на антисоциално поведение е 
рисково по отношение на развитие на проблемна употреба само при юношите с малко позитивни схеми 
за собствената личност. Тези резултати предполагат, че интервенции ориентирани към подпомагане на 
развитието на здрава самооценка, която да се състои от много позитивни и малко негативни схеми за 
собствената личност, може да забави началото на употребата на алкохол и проблемното пиене. 

Проявите на рискови поведения като употребата на цигари и алкохол се посочват като много 
по-често срещани сред юношите злоупотребяващи или зависими от наркотици, отколкото сред техните 
връстници, които не употребяват дроги. По данни на SAMHDA (Substance Abuse and Mental Health Data 
Archive – аvailable at www.icpsr. umich.edu/samhda) юношите, които имат проблем с употребата на 
алкохол и наркотици пушат цигари приблизително 1.5 пъти повече от техните връстници, които нямат 
такива проблеми. Някои автори определят рисковите поведения като един от факторите, предшестващи 
проблемната употреба на нелегални дроги [5, 22], а други обръщат внимание на връзката между 
проявата на рискови поведения и хода на ремисията при юноши, преминали лечение за зависимост от 
ПАВ [15]. При проследяване на извадка от юноши, преминали лечение, изследователите установяват, че 
при тези, които са постигнали ремисия, се наблюдават значително по-ниски равнища на тютюнопушене 
в сравнение с онези, които все още употребяват дроги. 
 

Голяма част от личностните характеристики, свързани с проявата и/ или хода на употребата на 
алкохол и дроги сред юношите, са в основата на редица психиатрични разстройства, които се 
наблюдават като предшестващи, съпътстващи или следващи проблемната употреба на ПАВ. Армстронг 
и Кoстело [2] правят преглед на изследванията в тази област и установяват, че 60% от юношите с 
разстройства, свързани с употреба на ПАВ, са със съпътстващо психиатрично разстройство. 
Разстройството на поведението и разстройство с противопоставяне и предизвикателство са сред най-
често срещаните съпътстващи разстройства сред юношите с проблемна употреба на ПАВ, следвани от 
разстройствата на настроението и тревожните разстройства. Като относително нова насока в 
изследването на релацията личностни характеристики – злоупотреба с вещества се очертава и 
проучването на проявата на различни симптоми на личностни разстройства през юношеството. 

Връзката между поведенческите разстройства и злоупотребата с ПАВ през юношеството е 
обект на много изследвания [5, 12, 20, 23, 25, 26] . Според Морихиса и сътр. [23] разстройствата в 
поведението могат да бъдат свързани с проблемната употреба на ПАВ по много начини: 1) да 
предшестват злоупотребата с дроги, като предразполагат уязвимите младежи да започнат да употребяват 
ПАВ; 2) да бъдат директен резултат от интоксикация и да се следват от разнообразни свързващи 
механизми като връзки с антисоциални групи и 3) да са свързани с необходимостта от набавяне на 
средства за закупуване на алкохол и други дроги (напр. чрез проява на антисоциални поведения като 
грабежи/ обири и прояви на агресия). Илюстративни в това отношение са редица изследвания. Така 
например, Кларк и сътр. [6] смятат, че антисоциалните поведения (агресия към хора и животни, 
разрушително поведение, кражби, измами, нарушения на правилата и нормите) и свързаните с тях 
психични разстройства (например разстройствата на поведението и разстройство с противопоставяне и 
предизвикателство) проявени през детството, са предиктор за проблемна употреба на алкохол през 
юношеството. Изследването на Скиволето и сътр. [цит. по 23] показва, че се наблюдават промени в 
поведението на тийнейджърите, дори и след кратък период на употреба на ПАВ. Авторите установяват, 
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че 89% от тези тийнейджъри отпадат от училище, 64% вече са участвали в грабеж или кражба и 47% са 
се ангажирали с дейности, свързани с продажба на дроги. Резултатите от проучването на Морихиса и 
сътр. [23] сочат че приблизително 59 % от юношите в тяхната изследвана група са извършвали грабеж 
или кражба и 38.6% са били арестувани. Авторите обръщат специално внимание на факта, че при 
изследваните лица проблемната употребата на ПАВ предшества незаконните действия. Заключението на 
изследователите е, че поставянето на етикета „разстройство на поведението” може да изопачи 
реалността и да постави юношите в още по-голяма изолация и стигматизация. 

Тъй като разстройствата на поведението се асоциират с голям риск от преминаване към 
антисоциално разстройство на личността през зрелостта, може да се приеме че резултатите от 
изследванията на юноши съответстват на данните от изследванията сред възрастните, които сочат, че 
пациентите с антисоциално личностно разстройство често злоупотребяват с наркотици [28, 33]. 

Връзката между разстойствата на настроението и разстройствата, свързани с 
употребата на ПАВ през юношеството също буди сериозен изследователски интерес. Подобно на 
поведенческите разстойства и разстройствата на настроението имат свои предиктори в детството. 
Данните от изследване на Крум и сътр. [10] сочат, че наличието на депресивни симптоми през детството 
може да се разглежда като индикатор за ранно начало на употреба на алкохол и развитие на проблемна 
употреба в хода на юношеството. Други изледвания установяват че проявата на депресивни 
разстройства през периода на ранното юношество (14 години) се свързва със злоупотреба с ПАВ през 
последващите етапи на юношеството [20, 32]. 

Наличието на биполярно разстройство в тази възраст също се разглежда като рисков фактор 
по отношение на развитието на проблемна употреба на психоактивни вещества [37]. В изследването на 
Уиленс и сътр. при съпоставката между юноши, диагностицирани с биполярно разстройство 
(експерименталната група) и юноши без биполярно разстройство (контролна група) се установява, че 
сред участниците в изследването от експерименталната група нивата на злоупотреба и зависимост към 
ПАВ са много по-високи отколкото при техните връстници от контролната група. Голдстейн и Букстейн 
[14] правят анализ на изследванията между 1950 и 2009 г на тази тема – епидемичните и клиничните 
проучвания показват, че наличието на биполярни разстройства сред юношите представлява по-голям 
риск за формирането на злоупотреба или зависимост от ПАВ, в сравнение с проявата на биполярни 
разстройства в зряла възраст. Проучванията през последните години показват, че при 16 – 39% от 
юношите с биполярно разстройство се наблюдава проблемна употреба на ПАВ. Според получените 
резултати в повечето случаи биполярното разстройство предшества употребата на вещества (55-83%), 
което е сериозен сигнал за необходимостта от превантивни интервенции през този период. 

Въпреки широко разпространеното схващане, че не е правилно юношите да бъдат 
диагностицирани с личностни разстройства [31], през последните години авторите обръщат 
специално внимание на това как ранната проява на симптоми на такива разстройства може да повлияе 
хода на развитие на проблемната употреба на вещества от юношеството до зрелостта. Тази тенденция се 
свързва с факта, че много научни изследвания отчитат зависимостта между личностните разстройства и 
злоупотребата с вещества при възрастните [16, 31, 35]. Коен и сътр. [7], основавайки се на изследванията 
през 90-те години на миналия век, които отчитат наличието на сериозни личностни безпокойства още в 
ранното юношество, разглеждат оценката на взаимодействието между разстройствата на личността и 
разстройствата, свързани с употреба на ПАВ, като важна за разбирането на етиологията и хода на 
протичането на коморбидността. Изследване сред 18 и 19-годишни юноши установява, че онези юноши 
които злоупотребяват с психоактивни вещества, заявяват значително повече симптоми, свързани с 
антисоциално, бордърлайн и други личностни разстройства, в сравнение с юношите, които заявяват, 
че употребяват малко или не употребяват вещества [17]. Подобни са и резултатите, получени от други 
автори. Серман и неговите сътрудници [31], които изследват в каква степен употребата на вещества сред 
тийнейджъри на възраст между 15 и 18 години е свързана с проява на симптоми на разстройства на 
личността и дали тези от тях, които покриват диагностичните критерии за разстройство на личността са 
с повишен риск от злоупотреба с вещества. Резултатите потвърждават хипотезата, че дори ниски нива на 
симптоми, свързани с проява на антисоциално личностово разстройство, се асоциира с употреба на 
вещества през този възрастов период. 
 
Насоки за интервенции – от науката към практиката. Редица автори разглеждат личността при 
възрастните като важен предиктор за началото на злоупотребата, хода и резултата на лечението [24, 27, 
33]. Това дава основание да се допусне, че познанието за спецификите на личността, свързани с 
проблемна упортеба на наркотици и алкохол в юношеска възраст, може да послужи за планирането и 
приложението на ефективни интервенции в сферите на превенцията, лечението и рехабилитацията на 
зависимостите в тази възрастова група. Повечето автори, които установяват определени личностни 
черти сред юношите, свързани с употребата на алкохол и наркотици, предлагат приложение на 
определени интервенции, ориентирани към работата със съответните характеристики на личността. 
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Превантивни интервенции. Превенцията се приема за една от основните посоки на работа в 
сферата на проблемната употреба на вещества. Интервенциите в тази сфера се основават на 
идентифициране на основните рискови фактори, свързани с началото на употребата на ПАВ и 
разработване на стратегии за работа с тях. Личностните характеристики са сред водещите фактори 
обуславящи инициирането на употребата на алкохол и/ или наркотици. Шол и Гинкола например [30] 
смятат, че с юношите които са периодично гневни, фрустрирани, тревожни, които демонстрират 
слаб самоконтрол и общуват с връстници с престъпно поведение, може да се работи успешно в 
посока превенция на зависимост към ПАВ. Като възможни интервенции, от които юношите биха могли 
да се повлияят позитивно, авторите посочват: обучение ориентирано към запознаване с последиците от 
пиенето и употребата на наркотици в незряла възраст; окуражаване на юношите да използват 
конструктивни механизми за справяне; и идентифициране на подкрепяща неделинквентна среда. 

Други автори [34] допускат, че прилагането на превантивни интервенции свързани с проявата 
на физическа агресия през периода на ранното детство ще доведат до намаляване на риска за проява на 
физическа агресия и последваща проблемна употреба на вещества през по-късните етапи на развитието. 
Криски и сътр. [19] предлагат използването на скалата която изследва склонността към насилие 
(Violence Proneness Scale (VPS)) за идентифициране на младежи, които имат нужда от превантивни 
интервенции. Авторите обръщат специално внимание на факта, че до периода на средното юношество 
поведенческите патерни и особено склонността към девиации обикновенно са силно консолидирани. 
Затова според тях, в идеалния случай интервенциите трябва да бъдат насочени към по-малките деца. 
Известно е, че проблемите с темперамента сред децата в предучилищна възраст, често предшестват 
проблемите в поведението. Съобразно с това превенцията на употреба на ПАВ според авторите, би 
трябвало да бъде насочена към малките деца и да е ориентирана към насърчаване на просоциални 
поведения и подсилване на психичната саморегулация. 

На ниво превенция употребата на ПАВ сред юноши със съпътстващи психиатрични 
разстройства също се обсъждат широк набор от интервенции. Лансфорд и сътр. [20] например, които 
установяват наличието на коморбидност между поведенческите разстройства и употребата на ПАВ, си 
задават въпроса дали интервенции, ориентирани към превенция на поведенческите разстройства биха 
могли също да предотвратят появата на разстройства, свързани с употреба на ПАВ и обратното. По 
отношение на превантивните интервенциии при интернализираните разстройства, които се проявяват 
като съпътстващи употребата на ПАВ, авторите смятат, че е по-добре да бъдат ориентирани към работа 
с всяко едно от тези разстройства поотделно, вместо да се очаква, че един тип интервенции биха 
редуцирали проявите и на двете разстройства. Други изследователи са на мнение, че ранното 
идентифициране и лечение на депресивните симптоми може да помогне в превенцията на покачването 
на употребата на вещества сред тази популация [39]. Голдстейн и Букстейн [14] предлагат други нива на 
интервенция при работа с юношите, които вече са диагностицирани с биполярно разстройство – 
скрининг за употреба на ПАВ, обучение и интервенции на семейно ниво, селективна, индикативна, 
универсална и третична превенция. 

Терапевтични интервенции. Интервенциите, които се планират в хода на лечение и 
рехабилитация през последните години са базирани основно на оценка на индивидуалните потребности. 
Идентифицирането на определени личностни характеристики, които са пряко свързани с началото на 
употреба на ПАВ и които препятстват процеса на постигане и стабилизиране на ремисия, се разглеждат 
като една от посоките на работа с индивидите в хода на тяхното лечение. Купър и сътр. например [8], 
предлагат приложението на терапия, ориентирана към управление на гнева като стратегия за справяне с 
негативните емоции и импулсите при работата с юноши. Те описват този подход като силно 
ефективен за намаляването на деликвентното поведение при работата с деца с разстройство на 
вниманието с хиперактивност. При приложението на подхода, децата първо се научават да разпознават 
собсвените си уникални сигнали, свързани с появата на гняв. След като се идентифицират тези сигнали, 
всяко дете избира и практикува определена когнитивна или поведенческа стратегия, която може да бъде 
използвана всеки път, когато се появят сигналите (например, в отговор на провокация от връстниците). 
Крайната цел, разбира се, е децата да научат алтернативни реакции, които не само не водят до 
негативните социални последици, свързани с делинквентното поведение, но и да намалят отрицателния 
афект, който подклажда негативните поведения. Купър и неговите съавтори, посочват и изследвания, 
които показват ефективността на терапията, ориентирана към управление на гнева, при намаляването на 
употребата на алкохол сред студенти, които злоупотребяват с пиенето и на употребата на кокаин, сред 
зависими към кокаин възрастни [цит. по 8]. 

За работата с дефицитите в емоционалния контрол и толеранса към дистрес, 
диалектичната поведенческа терапия, показва обещаващи резултати по отношение на намаляване на 
въвличането в широк спектър от проблемни поведения през юношеството [8]. Тази терапия е показала 
своята ефективност при лечението на бордерлайн личностното разстройство, зависимости към ПАВ, 
хранителни разстройства и т.н чрез използване на техники за научаване на нови начини за справяне с 
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емоционалното страдание и за възпрепятстване на тенденциите за деструктивен отговор [цит. по 8]. 
Интервенциите, свързани с обучение в умения, които се използват при диалектичната поведенческа 
терапия се прилагат също при семейната терапия с юноши, които проблемно употребяват ПАВ и при 
лечението на успоредно проявени бодерлайн разстройство и проблемна употреба на дроги [цит. по 7] . 

По отношение на интервенциите при юноши с двойни диагнози, изследователите обръщат 
специално внимание на необходимостта от изследване наличието на съпътстващи проблемната употреба 
на ПАВ разстройства [39]. Навременното диагностициране на двойните диагнози е решаващо по 
отношение на планирането на ефективни интервенциии. Подобно на принципа на превантивните 
интервенции, Лансфорд и сътр. [20] смятат, че лечебните интервенциии при интернализираните 
разстройства, които се проявяват като съпътстващи употребата на ПАВ е по-добре да бъдат ориентирани 
към работа с всяко едно от тези разстройства по отделно, вместо да се очаква, че един тип интервенции 
биха редуцирали проявите и на двете разстройства. 

Приложението на ориентираните към личностни характеристики превантивни и терапевтични 
интервенции е подход, свързан с концепцията за въвеждането на интервенции базирани на доказателства 
в практиката. Оценката на ефективността на подобни интервенции е процес, който ще открои 
работещите стратегии в областта на превенцията, лечението и рехабилитацията на проблемната 
употреба на ПАВ в юношеска възраст. 
 
Заключение. Спецификата на периода на юношеството е и сред основните фактори, поради които през 
последните две десетилетия в САЩ при лечението на юноши с разстройства, свързани с употребата на 
ПАВ, се използва предимно развитийния подход [38]. Според Уинтерс и сътр. [38] идентифицирането на 
рискови и протективни фактори, които имат значение в процеса на формиране на и възстановяване от 
проблемна употреба на алкохол и наркотици е важно за изработването на ефективни стратегии за 
превенция, лечение и рехабилитация. Личностните характеристики на юношите несъмнено са един от 
тези важни фактори, които влияят върху процеса на употреба на ПАВ на всички нива. Въпреки, че през 
последните години изследователите прояват интерес към ролята на определени личностни 
характеристики при юноши, употребяващи алкохол и наркотици, няма изследвания, които да проучват 
цялостния профил на личностните особености на тези младежи и да дават ясни индикации за ролята на 
ориентираните към тези особености интервенции в процесите на превенция, лечение и рехабилитация. 
Ясно се очертава необходимостта от такива изследвания, които ще допринесат за ефективността на 
работата в сферата на употребата на алкохол и дроги в юношеска възраст. Осъществяването на връзката 
между науката и практиката е важна стъпка, която създава условия за това интервенциите, които се 
прилагат в сферата на зависимостите да бъдат основани на доказателства. Това е водещ принцип във 
формирането на политики в социалната и здравната сфери в повечето развити страни по света и 
тенденция, която несъмнено ще придобие голямо значение и в България в близко бъдеще. 
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СТРЕС И ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ПСИХОЛОГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ 
И НАЧИНА НА ЖИВОТ НА БОЛНИ С БЕЛОДРОБНИ ОНКОЛОГИЧНИ 

БОЛЕСТИ 
 

АНЕТА РАШЕВА 
 КОСТА КОСТОВ, д.м., FCCP 

Клиника по белодробни болести, Военномедицинска академия, София 
 
Резюме: Стресът е състояние на физическо или психическо напрежение, което налага на индивида повишени 
изисквания за приспособяване. Стресът, който възниква при научаване на негативна диагноза или критичен 
инцидент, се нарича стрес при критични инциденти. Обикновено това са емоционално натоварени 
ситуации, които могат да имат отрицателни последствия за здравето и развиване на дълбока депресия у 
пациентите. ЦЕЛ: Показване на възможните патологични реакции у пациенти с диагноза за белодробно 
онкологично заболяване с цел създаване на програма за оказване на психологическа помощ. ОБЕКТ: 90 болни с 
доказана диагноза -белодробно онкологично заболяване. МЕТОД: За установяване на възможните пато-
логични реакции и промяната на начина на живот е използуван ВЪПРОСНИК ЗА ОЦЕНКА НА КАЧЕ-
СТВОТО НА ЖИВОТА, СВЕТОВНА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ. РЕЗУЛТАТ: Предложения за създаване на 
програма за оказване на психологическа подкрепа на белодробно онкологично заболели пациенти в три 
основни етапа: при диагностициране, в хода на лечението и следоперативна психологическа подкрепа при 
подложените на операция. ДИСКУСИЯ: Рисковото събитие, в конкретния случай онкологичен процес, води 
до състояние на психическа уязвимост, което е в основата на настъпващия психичен регрес и отключване на 
предполагаеми по-незрели онто-генетични модели на реагиране. Възникналата стресовата ситуация при 
поставянето на диагнозата, приемането и протичането на онкологичните болести, както и 
наблюдаваната промяна в начина на живот е в основата на необходимостта от създаване на програма за 
психологични интервенции. 

Abstract: Stress is a state of physical or mental tension which imposes higher adaptation requirements on the individual. 
Stress which arises upon learning about a negative diagnosis or upon a critical incident is called critical incident stress. 
Usually these are emotionally coloured situations which can have negative consequences for health and lead to 
development of deep depression in patients. AIM : Pointing to the possible pathological reactions in patients with lung 
malignant diseases with the purpose of development of a programme for rendering psychological aid. SUBJECT: 90 
patients with a proven diagnosis of lung cancer disease. METHOD: To detect the possible pathological effects and the 
change of lifestyle is put- assessment questionnaire of quality of life, World Health organization. RESULTS: Proposals 
for establishing a program to provide psychological support to the diseased lung cancer patients in three stages: at 
diagnosis, during treatment and postoperative psychological support for undergoing surgery. DISCUSSION: Risky event 
in the case of oncology process resulted in psychological vulnerability, which underlies the occurrence of psychic regress 
and unlock suspected in immature onto-genetic models of response. The resulting distress in diagnosis, admission and 
course of oncological diseases, and no change in lifestyle is the basis of the need to establish a program of psychological 
interventions. 

1. Увод 

Стресът е състояние на физическо или психическо напрежение, което налага на индивида 
повишени изисквания за приспособяване. Стресът, който възниква при научаване на негативна диагноза 
или критичен инцидент, се нарича стрес при критични инциденти. Обикновено това са емоционално 
натоварени ситуации, които могат да имат отрицателни последствия за здравето и развиване на дълбока 
депресия у пациентите. 

Стресът възниква тогава, когато хората се сблъскат със събитие, възприемано като заплаха за 
физическото или психичното им благополучие. Тези събития се наричат стресори, а реакцията на човек 
– стресова реакция. Стресът може да бъде предизвикан от различни събития. Събитията, които се 
преживяват като стресови спадат към една от следните категории: травмиращи събития, 
неконтролируеми и непредсказуеми събития (заболяване от рак), събития, които надхвърлят нашите 
възможности и вътрешни конфликти (когато човек трябва да избира между несъвместими, 
взаимноизключващи се цели). 

Съществуват много модели на сложното взаимодействие на различните психологични фактори, 
влияещи върху стресовото преживяване (Filipp, 1990). Стресовите събития сами по себе си много рядко 
стават причини за психически разстройства. Само в съчетание с различни вътрешни и външни фактори 
стресорите водят до дезадаптация. Според Hans Selye стресът не е това, което се случва на човек, а как 
той възприема това събитие. Често изследователите дефинират стреса като психологично и 
физиологично условие, за да преживеят като стресираща ситуацията, когато те я възприемат и оценяват 
като заплашваща ги, увреждаща ги или изискваща. Някои изследователи твърдят (Holmes & Rahe, 1967), 
че всяка промяна в живота, към която човек трябва да се приспособява наново в много отношения 
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(научаване на диагноза за злокачествено заболяване), може да се възприеме като стресова. Стресът е 
алармена система в един хомеостатичен организъм. Състоянието на стрес се дефинира като 
дисхармония или застрашена хомеостаза (Ц. Цонев). Отговорът на това състояние е на афективно, 
когнитивно, поведенческо и физиологично ниво.Стресовите ситуации предизвикват най-разнообразни 
емоционални реакции – от лекото превъзбуждане (ако събитието изисква известно напрежение, но може 
да се справи с него) до тревожност, гняв, депресия. Най-разпространените психични реакции на стрес 
са: тревожност, гняв и агресия, апатия и депресия, когнитивни нарушения (фиксация на определени 
мисли, затруднена концентрация).Физиологичните реакции са: ускорен метаболизъм, ускорена сърдечна 
дейност, разширени зеници, повишено артериално налягане, ускорено дишане, вазоконстрикция в 
областта на коремните органи и кожата, увеличена секреция на адреналин, увеличена секреция на 
глюкоза от черния дроб. 

Белодробните онкологичните заболявания, предизвикват стрес както в болните, така и в техните 
семейства, което води до много психологически и социални проблеми. Те са изправени пред загуба, към 
която проявяват различни реакции – шок, емоционално вцепенение, отрицание, гняв, скръб, примирение 
или приемане на нещата, тревожност най- често под формата на страх. Тези реакции могат да се появят 
последователно или заедно, когато се постави диагнозата на злокачественото заболяване, когато се 
открие първият рецидив или се установи по- значителна прогресия на заболяването. 

 
Целта на нашето проучване е: Показване на възможните патологични реакции у пациенти с 

диагноза за белодробно онкологично заболяване с цел създаване на програма за оказване на 
психологическа помощ. 

 
2. Теоретичен анализ на симптоми при онкологичните заболявания и свързани с тях 
психологични промени: 

2.1 Болка 
Болката е най- често срещания симптом при болни с напреднал рак.По данни на СЗО всеки ден 

над 4 милиони болни от рак страдат от болки. Болки се установяват при 2/3 от онкологично болните. 
Болките могат да са умерени до силни и в около 30%- много силни и нетърпими. Причините за болката 
могат да бъдат групирани по следния начин: 

- болка, причинена от самия рак 
- болка, причинена от лечението 
- болка, свързана с астения (напр. запек, декубитуси) 
- болка, несвързана с рака 

 
Според Международната асоциация за изучаване на болката определението е: „Болката е неприятно, 
сетивно и емоционално преживяване, свързано с действително или потенциално нарушение на тъкани. 
Болката винаги е субективна“ [2]. 

Редица фактори влияят върху възприемането на болката от болния. Ето защо е удачно да се 
използува понятието цялостна болка, което включва както вредния дразнител, така също психологични, 
духовни, социални и финансови компоненти. 

Според неврофизиологичните механизми болката може да бъде соматична, висцерална и 
невропатична. При болните от рак се срещат както остри , така и хронични болки, постоянни болки или 
епизоди на пробиви на болката (breakthough pain). Болката, независимо от нейната причина може да 
предизвика страх. Страха може да усилва болката, но може да активира и реакции, свързани с 
избавянето от по-продължителна болка.Болката може така също да предизвика и страдание, страдание в 
съчетание със страх или други комбинации от емоции (Tomkins,1963;Beecher,1966)[12]. 

Сходството на неврофизиологичните механизми на емоциите, води до това, че всяка емоция може 
да бъде активатор на страха (Tomkins,1966) доказва, че „внезапното освобождаване от силен и 
продължителен страх, ако е цялостно води до радост, ако не е – до възбуждане”. Косвено потвърждение 
на тясната връзка на страха и възбуждането може да се намери в работата на Бал (Bull, 1951)[7], 
посветена на страха, внушен чрез хипноза. Естествено страха сам се явява като вътрешен активатор и се 
усилва, тъй като преживяването на страха само по себе си плаши. 

Белодробните онкологичните заболявания са източник на стрес и страх за болните, поради 
тежестта на заболяването, прогнозата, необходимостта от продължително и често, свързано с неприятни 
изживявания лечение, както и откъсването от социален живот. 

Обезболяването на онкоболните е съществена част от лечението им. Връзката на 
неврофизиологично ниво на болката и страха още веднъж показва необходимостта от консултации на 
тези болни, защото страха е емоция с голяма сила, оказваща забележително влияние на възприятието, 
мисленето и поведението на индивида. При страх се ограничава възприятието, човек става 
функционално невъзприемчив към голяма част от потенциалното , перцептивно поле. Страха може да 
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забави мисленето, да го направи по- малко по обем и повече ригидно по форма. Той води до напрежение 
на мускулите т.е степента на поведението се ограничава. 

Страха, в зависимост от своята интензивност се преживява като предчувствие, неувереност, пълна 
незащитеност. Появява се чувство на недостатъчна надежда, чувство за опасност и „надвисващо” 
нещастие. Човек усеща опасност за своето съществуване, което може да се преживява и като заплаха за 
тялото му, за собствения Аз и за двете заедно. Според Теорията за диференциалните емоции страха е 
доминираща емоция в тревожността. От взаимодействието на страха с една или няколко други 
фундаментални емоции  (страдание, обида, вина, интерес) се поражда тревожността, както и афективно 
– когнитивното взаимодействие. 

 
2.2 Безсъние 
Безсънието е много чест симптом при онкоболните. Безсънието може да се дължи на редица 

причини – болка, тревожност, депресия, кашлица, задух, сърбеж, медикаментозно лечение (диуретици, 
кортикостероиди и др.). Ако то продължава след отстраняване на тези фактори може да се даде 
хипнотик с кратко действие, за да се избегнат сутрешното неразположение и сънливостта през деня. 
Така се повишава качеството на живот на болните. Сънят е много важен за тези болни, защото той 
предпазва организма от изтощаване, а те са достатъчно изтощени от болестта. Сънят подпомага 
възстановяването на организма, дължащо се на редуцираното изразходване на енергия чрез понижената 
обмяна на веществата и излъчването на топлина. Неактивността на спящите би могла да се разбира като 
мярка за икономия предвид на ограничените енергийни запаси, които скоро биха се изчерпали при по- 
продължителна активност, съчетана с бързото развитие на злокачествените клетки. Липсата на сън 
прави хората напрегнати, сериозни , без настроение, дори апатични. По – продължителната липса на сън 
намалява дееспособността, повишава сензитивността към по – слаби дразнители и води до грубо 
реагиране спрямо дразненията, може да се стигне до депресия или слухови и зрителни халюцинации. 

Депресията е друг чест синдром при онкоболните, без да е следствие на болката и безсънието.Във 
всекидневния език с термина “ депресия” обикновено се описва всичко : от “ нормално “ пониженото 
настроение до заплашващо живота заболяване. 

Депресивният синдром се характеризира със симптоми, отразяващи наличието на подтиснато 
настроение или възбуда и чувство на малоценност.Наблюдават се също и симптоми от страна на 
соматичната сфера като вегетативни нарушения, понижен апетит и загуба на тегло, нарушения на съня 
(Kielholz, Polinger, 1982)[11]. Характерни са също и негативен възглед за себе си, чувство на вина и 
себеобвинения, както и загуба на себеуважение. 

В мотивационен план депресивните индивиди проявяват ниски нива на активация, а в 
поведенчески план – неефективни стратегии за справяне със ситуацията или със собствените си 
преживявания. Налице са също и слаби социални умения, оттегляне от социални контакти и затваряне в 
себе си, които дължат вероятно на възприемането на по –малко удоволствие от социалното общуване 
(Kuiper, Olinger, Swallow, 1987)[1]. 

Като основни източници за депресия Бек, в своята когнитивна концепция разграничава: 
негативните оценки на Аз-а, негативните възприятия за света, песимистичните очаквания от бъдещето 
(Tabachnik, Crocker, Alloy, 1983)[10]. 

Наблюдават се и промени в когнитивната сфера, изразяващите се от една страна в понижена 
чувствителност към положителна обратна връзка (Igram, Smith, Brehm, 1983)[10], а от друга – в загуба 
илюзията на контрол и изострена чувствителност към зависимостта от външни фактори (Vargner, 
1987)[9], която е придружена от възприемането на по – голяма компетентност в другите хора, отколкото 
в себе си (Martin, Abramson, Alloy, 1984 )[10]. Много от тези фактори могат да бъдат намалени чрез 
консултация или откровен разговор с болния и семейството му за заболяването и за влиянието му върху 
тях. Също така може да се помогне на болния и близките му да намерят разрешение на някои 
специфични проблеми. 

 
2.3 Задух и кашлица 
Задухът и кашлицата са описани при около половината от болните с напреднал рак. Задухът 

обикновено се дължи на плеврален излив, инфилтративен белодробен процес , сърдечна декомпенсация, 
ХОББ, белодробна емболия и други. Тези симптоми, дължащи се на органична причина често са 
съпътствани от пристъпи на паника, предизвикана от страх от смъртта или загуба на контрол в 
ситуацията. 

Тревожността се определя като дифузно , нехедонистично , емоционално състояние в резултат на 
очаквани въздействия при възприемане на дадена ситуация като заплашваща индивида (Barowitz, 
Sheldon, Grinkker, 1954; Суворова, 1975; Ханин, 1978; Щетински, Паспаланов, 1980 )[1]. 
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Емоционалното състояние се разглежда като вариращо не само по посока ( приятно – неприятно), 
но и по интензитет (подтиснатост – възбуда), като по този начин се създават различни отенъци на 
преживяването (Рейковски, 1979)[4]. 

С оглед на съвременните изследвания, които доказват значителната роля на личностната 
регулация в ситуация на стрес и напрежение, то и при състоянието тревожност се търси взаимовръзката 
с личностните предиспозиции за тревожно реагиране. Към тревожността като личностова черта се 
изхожда от разбирането за относително устоичиви , индивидуални различия в склонността на индивида 
да изпитва това състояние т. е. като личностна предразположеност за тревожно реагиране в различни 
ситуации (Cattel, 1966; Taylor, 1953; Суворова, 1975; Бакеев, 1974; Норакидзе, 1975; Щетински, 
Паспаланов, 1980 )[8]. 

Тревожността е една от формите на дезадаптация на личността. Самият термин „дезадаптация”, 
макар и често използуван в клиничната практика е дискусионен. Като психиатрично понятие той най – 
често се употребява за обозначаване на границата мужду нормата и патологията, между здравето и 
болестта.  По такъв начин под психична дезадаптация трябва да се разбират само такива състояния, при 
които изпитваните от личността трудности в адаптацията достигат такава степен , че възниква реална 
опасност от прерастването им в болестни разстройства. В същото време по своята честота, 
продължителност и изразеност проявите на дезадаптация превишават реакциите , присъщи на процеса 
на адаптация в норма, без обаче да преминават нейните граници , просто „осцилират върху тях” ( Хр. 
Попов, 1994, с. 15)[3]. В този смисъл тревожността се явява като един от психичните аспекти на 
дезадаптацията и стои на границата между норма и патология. Това, което отличава тревожността от 
другите форми на дезадаптация на личността е, че тя е: „ненасочено към обект чувство, свързано с 
изживяване на несигурност, безпомощност, безспокойствие, неувереност, отрицателни емоции, поради 
невъзможност да се удовлетворят жизненоважни потребности или загуба на целта” (Паспаланов, 
Щетински, 1984)[5]. Ето защо, за да бъдат повлияни онкоболните е необходимо както облекчаване на 
физическите симптоми , така и емоционална и духовна подкрепа на болния и близките му с достатъчно 
време за дискутиране на проблемите им. 

Съществуващият задух при белодробните онкологични заболявания е съпътстван и от страдание 
поради невъзможност на индивида да контролира ситуацията и зависимостта му от помощта и грижите 
на околните.Доколкото страданието се предизвиква от постоянно (дори и много ниско) ниво на 
невронна активация, става ясно как продължителното страдание може да повиши вероятността от 
възникване на гняв и даже да е негов вроден стимул. Всяко повишаване на нивото на активацията, 
съществуваща при страданито може да доведе до преход на плътността на невронния заряд чрез гняв. 
При гнева кръвта „кипва”, мускулите са напрегнати. Човек усеща своята сила и желае да нападне 
източника на гнева. Изард (1972)[6] показва чред изследване, че гнева ни заставя да изпитваме силно 
напрежение, което отстъпва по интензивност само на напрежението при страх, а така също и значително 
по –високо ниво на увереност в себе си , отколкото при другите отрицателни емоции. 

Преживяването на гнева се съпровожда от силно чувство импулсивност. Комбинацията от висока 
импулсивност и ниско ниво на контрол помага да разберем, защо проявата на гнева се снижава при 
социализацията. Комбинацията от напрежение на мускулите, увереност и импулсивност обяснява 
готовността на индивида да напада или да извършва друга двигателна дейност. Затова онкоболните 
изпитвайки гняв, породен от страданието им могат да станат агресивни към околните. 

Съществуват клинични експериментални данни, които показват, че неспособността да изразиш 
съществуващия гняв може да пречи на ясното мислене, да влошава отношенията и да доведе до 
психосоматично разстройство (Holt, 1970)[9]. Холт доказва също, че невъзможността да изразиш гнева 
пречи на адаптацията на индивида.Под понятието „изразиш”той разбира както собственото изразяване 
на емоцията (изменение израза на лицето, на гласа), така и агресивните действия, преди всичко 
словесната агресия. Ето защо хората , които са в контакт с онкоболни не трябва да обръщат внимание и 
да приемат словесната агресия към тях като лично насочена , а да разбират , че това е ефект от болестта. 

 
3. Заключителна дискусия 
Психичните явления, които съпътствуват болестта зависят както от характера и тежестта на 

самата болест, така и от особеностите на личността на онкоболния. Отношението на болния към 
собствената болест се отразява върху неговото поведение. 

Психологично болестта се характеризира с три елемента: стесняване на кръгозора, егоцентризъм, 
поведение в което се проявяват едновременно агресия, доминантност и подчинение. Болните от една 
страна преживяват болезнено факта на заболяването си, появяват се фобии, натрапливости и 
тревожност. От друга страна соматогенните въздействия предизвикват угнетеност, тревога, страх, 
неспокойствие, депресия и негативизъм. При неблагоприятно и продължително протичане на болестта 
на фона на изтощеност и стеснение на интересите, с хипохондрична вглъбеност може да се появят 
афективни нарушения с редуване на състояния на еуфория и дисфория, със склонност към гневни 
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избухвания, наситени с чувство на злоба към здравите хора. По този начин болният човек се намира в 
непрекъснато противоречие и противопоставяне (и като организъм и като личност) на заобикалящите го 
условия на средата. Тези условия съвсем не са създадени „специално” за него, те съществуват 
обективно, имало ги е преди неговата поява и ще ги има и след неговата смърт. Човек трябва да се 
приспособи, да се адаптира към тези условия. 

Измененията в психичното състояние вероятно са резултат на личностовата реакция на тежкото 
заболяване с преобладаващ страх от инвалидизация и последваща смърт, с всички възможни последици 
за ситуацията в семейната и трудовата среда, а не само да са резултат от органичното заболяване. Една 
част от болните могат сами или с помоща на близките си да разрешат своите психологически проблеми. 
В редица случаи обаче, когато психологичните реакции са екстремни е необходима професионална 
намеса чрез консултирането от психолог на тези болни и техните семейства. Консултирането може да 
подобри общуването между болните, персонала и семействата , да намали депресията и тревожността. 
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ИНТЕРНАЛИЗИРАНИ И ЕКСТEРНАЛИЗИРАНИ ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ДЕЦА 

СЪС СПЕЦИФИЧНО РАЗСТРОЙСТВА НА РАЗВИТИЕТО НА РЕЧТА И ЕЗИКА 
 

МАРГАРИТА СТАНКОВА, гл. ас., д-р 
ВИОЛЕТА ЦВЕТКОВА, доц., д-р 
МАГДАЛЕНА ДИМИТРОВА 
Нов Български Университет 

 
Резюме: Докладът разглежда някои емоционални и поведенчески характеристики при деца със специфично 
разстройство на развититието на речта и езика в предучилищна възраст. Използваният метод е 
Поведенчески въпросник за деца на възраст от 1,5 до 5 години на Акенбах и Рескорла (CBCL – Child Behavior 
Checklist for Ages 1½-5, Achenbach, Rescorla). Изследвани са общо 66 деца – със специфично езиково нарушение и 
деца без когнитивни затруднения. Данните от въпросника се групират в следните скали: Емпирично изведени 
скали – Емоционална реактивност, Тревожност/Депресивност, Соматични оплаквания, Оттегленост, 
Проблеми с вниманието, Агресивно поведение, Проблеми със съня. Скалите се обединяват в по-големи групи – 
Екстернализирани, Интернализирани и Общи проблеми. DSM-IV скали – Афективни проблеми, Тревожни 
проблеми, Генерализирани проблеми на развитието, Разстройство с хиперактивност и дефицит на 
вниманието, Опозиционни девиантни проблеми. Въпросникът е преведен на български език и предварително 
приложен при 403 български деца. Резултатите от изследването показват значимо по-високи стойности на 
характеристики, свързани с емпирично изведената скала Оттегленост и DSM-IV скалите Генерализирани 
проблеми на развитието и Афективни проблеми при децата със специфично езиково нарушение. 

 
Abstract: The report deals with some emotional and behavioral characteristics in children with Specific Language 
Disorder in preschool. The method used is Child Behavior Checklist for Ages 1½-5 years, developed by Thomas M. 
Achenbach and Leslie A. Rescorla. 66 children are included – 33 children with Specific Language Disorder and 33 
children without cognitive disorders. Data from the questionnaire is grouped into the following scales: Empirically 
derived scales – Emotional Reactivity, Anxiety/Depression, Somatic Complaints, Withdrawal, Attention Problems, 
Aggressive Behavior, Sleep Problems. These scales are combined in two generalized groups Internalizing and 
Externalizing problems; DSM-IV scales – Affective Problems, Anxiety Problems, Pervasive Developmental Problems, 
Attention Deficit and Hyperactivity, Opposition Deviant Problems. The questionnaire was translated into Bulgarian 
language and administered to 403 Bulgarian children. The results show significantly higher levels of the characteristics 
associated with the empirically derived scale Withdrawal and the DSM-IV scales Pervasive Developmental Problems and 
Affective Problems in children with Specific Language Impairment 

Увод 

Изоставането в езиковото развитие е едно от най-честите оплаквания на родителите при 
консултация със специалисти за деца в предучилищна възраст, Rescorla, Alley (2001) [6]. Това е 
обяснимо, като се има предвид, че проговарянето на детето е един от най-забележимите признаци на 
развитието в периода от 1 до 3 години, което често бива наблюдавано от възрастните в обкръжението на 
детето с особено внимание. Езиковите нарушения в предучилищна възраст са обект на специално 
отношение от специалистите и поради високата честота на коморбидност с поведенчески и емоционални 
нарушения – най-често тревожни разстройства, проблеми във вниманието, оттегленост. Според Baker, 
Cantwell, (1982) [3], разгледано в перспектива, специфичното нарушение на развитието на речта и езика 
в предучилищна възраст се свързва не само с обучителни трудности в училищна възраст, но и с по-
висока честота на поведенчески и емоционални проблеми, което има отношение съм цялостното 
функциониране на индивида в младежка и зряла възраст. Cohen, (2001) [3] твърди, че половината от 
децата с ментални нарушения имат езикови проблеми, както и половината от децата с езикови 
нарушения, които са пациенти на логопедичните кабинети и клиники имат емоционални и поведенчески 
затруднения. Авторът подчертава, че тази връзка може да се дължи на трудносите в процесирането на 
езика, които могат да доведат до невнимание, социално отдръпване, дори до агресия. Обяснява се и 
обратната връзка – децата с поведенчески и емоционални проблеми по-трудно отговарят на посланията, 
отправени от възрастните и по-рядко участват в споделена комуникация, което води до забавяне на 
техните когнитивни и в частност езикови умения. Това вероятно в по-голяма степен се отнася до децата 
с поведенчески нарушения, но би било валидно и за деца с тревожни разстройства и отдръпнатост. 

Според Rescorla, Ross, McClure, (2007) [7], възможен път на развитие на езиковите и 
емоционални и поведенчески затруднения едновременно е свързан със сходна етиология – 
невробилогични причини и/или въздействие на обкръжението, въпреки, че не се изключва и 
възможността две различни каузални връзки да съществуват при един и същ индивид и да причиняват и 
двете нарушения. В свое изследване Plomin, Price, Eley, Dale, Stevenson, (2002) [4] установяват при 
двойки близнаци на възраст между 2 и 4 години връзка между поведенчески проблеми и вербални и 
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невербални когнитивни способности, която се засилва с вързастта. В друго проучване, което включва 
деца в две възрастови групи, Qi, Kaiser, (2004) [5] установяват сходни резултати, които показват връзка 
между забавеното езиково развитие и поведенчески проблеми при децата в предучилищна и училищна 
възраст. В изследване, използващо настоящият инструмент Поведенчески въпросник за деца на възраст 
от 1,5 до 5 години на Акенбах и Рескорла (CBCL – Child Behavior Checklist for Ages 1½-5) и езиковата 
част на родителската форма – LDS авторите на въпросника установяват, че 79% от децата с 
поведенчески проблеми имат езикови нарушения и 21% от децата с езиково изоставане имат 
поведенчески проблеми, Rescorla, Ross, McClure, (2007) [7]. Все пак обаче, трябва да се отбележи, че 
нито каузалната връзка между езиковите затруднения и емоционалните и поведенчески разстройства е 
доказана категорично от изследователите, нито са изяснени точните нива на коморбидност, особено 
когато се отнася до децата в предучилищна възраст. 
 

Цел 
Целта на настоящото изследване е да се провери има ли значими различия между деца със 

специфично разстройство на развитието на речта и езика и деца без когнитивни нарушения по 
отношение на стойностите на някои емоционални и поведенчески характеристики, измерени с 
Поведенческия въпросник за деца на възраст от 1,5- до 5- години на Акенбах и Рескорла. 

 
Метод на изследване 
Използван е Поведенческия въпросник за деца на възраст от 1,5 до 5 години на Акенбах и 

Рескорла (CBCL – Child Behavior Checklist for Ages 1½-5). Данните от въпросника се групират в 
следните скали: Емоционална реактивност, Тревожност/Депресивност, Соматични оплаквания, 
Оттегленост, Проблеми с вниманието, Агресивно поведение, Проблеми със съня. Скалите се обединяват 
по-големи групи – Екстернализирани, Интернализирани и Общи проблеми. DSM-IV скалите включват 
Афективни проблеми, Тревожни проблеми, Генерализирани проблеми на развитието, Разстройство с 
хиперактивност и дефицит на вниманието, Опозиционни девиантни проблеми. Въпросникът е преведен 
и използван за български деца. Предварително са изследвани са 403 деца с нормално развитие, Станкова, 
(2011) [1]; Todorov, Stankova, Pacholova, (2010) [8]. 

 
Изследвани лица 
Децата, включени в настоящото изследване са общо 66 – 33 деца от 3 до 5 години със 

специфично разстройства на развитието на речта и езика, подбрани в специализирани кабинети и 
центрове за езикова и говорна рехабилитация и 33 деца от от 3 до 5 години без когнитивни нарушения, 
случайно подбрани. Всички деца със специфично разстройства на развитието на речта и езика получават 
езикова и говорна рехабилитация по-дълго от 6 месеца. 

 
Получени резултати 
В таблица № 1 и графика № 1 са представени получените резултати при част от емипирично 

изведените скали, които са обобщени в общата скала Интернализирани проблеми. 
В съотвествие с данните от други автори, посочени по-горе, в нашата извадка в обощената 

категория Интернализирани проблеми значима разлика има между резултатите по скалата Оттегленост 
при децата със специфични нарушения на речта и езика и децата в норма. При останалите скали 
разликата не е значима, макар, че като цяло се наблюдава тенденция за по-високи стойности при децата 
със специфични нарушения на речта и езика. Високите стойности по скалата Оттегленост при децата със 
специфично разстройство на развитието на речта и езика обикновено се оттдават на трудностите в 
общуването и фрустрацията, която децата преживяват в опитите да се адаптират към обкръжението си и 
да покрият изискванията и очакванията на връстниците и възрастните. Друга причина е честото наличие 
на прояви, сходни на тези при децата с Генерализирани разстройства на развитието при децата със 
специфични разстройства на развититието на речта и езика. 

Табл. 1. Сравнение на получените резултати по скалите Емоционална реактивност, 
Тревожност/депресивност, Соматични оплаквания, Оттегленост и общата скала 

Интернализирани проблеми при двете групи – деца в норма и деца със специфично нарушение 
на развитието на речта и езика 

скали група брой средна стойност ст. отклонение ст. грешка значимост 
Емоционална 
реактивност 

норма 33 2.79 2.42 .42 
F = .045 
P = .207 

 
деца със 
СРРРЕ  

33 3.52 2.21 .38 

Тревожност/Деп
ресивност 

норма 33 3.57 2.65 .46 
F = 1.329 
P = .451 
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деца със 
СРРРЕ 

33 4.09 2.86 .50 

Соматични 
оплаквания 

норма 33 2.27 2.36 .41 
F = .463 
P = .872 

 
деца със 
СРРРЕ 

33 2.18 2.20 .38 

Оттегленост норма 33 1.73 1.70 
.30 

 F = 12.371 
P = .002 

 
деца със 
СРРРЕ 

33 3.76 3.13 .54 

Интернализиран
и проблеми 

норма 33 10.36 7.24 1.26 
F = .149 
P = .080 

 
деца със 
СРРРЕ 

33 13.54 7.28 1.27 

 

 

Гр. 1. Резултати по скалите Емоционална реактивност, Тревожност/депресивност, 
Соматични оплаквания и Оттегленост при двете групи деца 

На табл. № 2 и графика № 2 са представени получените резултати и сравнението по скалите 
Агресивност, Проблеми във вниманието и общата скала Ектернализирани проблеми между двете групи 
– деца в норма и деца със специфично нарушение на развитието на речта и езика 

Табл. 2. Сравнение на получените резултати по скалите Агресивност, Проблеми във вниманието и 
общата скала Ектернализирани проблеми между двете групи – деца в норма и деца със специфично 

нарушение на развитието на речта и езика 

скали група брой средна стойност ст. отклонение ст. грешка значимост 

агресивност норма 33 8.94 6.49 
1.13 

 F = .285 
P = .533 

 
деца със 
СРРРЕ 

33 7.97 6.0544 1.0539 

Проблеми във 
вниманието 

норма 33 3.00 1.35 .23 
F = 1.420 
P = 1.000 

 
деца със 
СРРРЕ 

33 3.00 1.80 .31 

Екстернализира
ни проблеми 

норма 33 11.97 7.47 1.30 
F = .396 
P = .581 

 
деца със 
СРРРЕ 

33 10.97 7.16 1.24 
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Гр. 2. Резултати по скалите агресивност и проблеми във вниманието при двете групи – 

деца в норма и деца със специфично нарушение на развитието на речта и езика 
 

В групата на Екстернализираните проблеми няма значими разлики между двете групи 
изследвани деца, дори очакваната разлика за по-високи стойности в скалата Проблеми във вниманието 
не се оправдават. 

На гр. № 3 са представени само двете обобщени скали Интернализирани проблеми и 
Екстернализирани проблеми, при които, както отбелязахме, не се установява значима разлика между 
двете групи. 

 
Гр. 3. Резултати по обобщените скали Интернализирани проблеми и Екстернализирани проблеми 
при двете групи – деца в норма и деца със специфично нарушение на развитието на речта и езика 

 
На табл. № 3 и графика № 4 са представени получените резултати по DSM скалите 

Генерализирани проблеми на развитието, Тревожни проблеми и Афективни проблеми. По-висока 
стойност и значима разлика се наблюдава при скалата Генерализирани проблеми на развитието, което е 
в съотвествие с получената значима разлика по отношение на емпирично изведената скала Оттегленост. 
По-малка разлика, но също с по-високи резултати при децата със специфично разстройство на 
развитието на речта и езика се установява при скалата Афективни проблеми. 
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Табл. № 3 Сравнение на получените резултати по DSM – скалите Генерализирани проблеми 
на развитието, Тревожни проблеми и Афективни проблеми при двете групи – деца в норма и деца 

със Специфично нарушение на развитието на речта и езика 

скали група брой средна стойност ст. отклонение ст. грешка значимост 
Генерализирани 
проблеми на 
развитието 

норма 33 3.94 2.71 .47 
F = 12.534 
P = .002 

 
деца със 
СРРРЕ 

33 6.91 4.65 .81 

Тревожни 
проблеми 

норма 33 4.54 3.30 .57 
F = 1.732 
P = .737 

 
деца със 
СРРРЕ 

33 4.30 2.49 .43 

Афективни 
проблеми 

норма 33 1.79 1.85 .32 
F = .119 
P = .012 

 
деца със 
СРРРЕ 

33 3.12 2.33 .41 

 

 

Гр. № 4 Резултати по DSM – скалите Генерализирани проблеми на развитието, 
Тревожни проблеми и Афективни проблеми при двете групи – деца в норма и деца 

със специфично нарушение на развитието на речта и езика 
 
Изводи 
Децата със Специфично разстройство на развитието на речта и езика, включени в настоящото 

изследване, имат значимо по-високи нива по емпирично изведената скала Оттегленост, която е част от 
обобщената скала Интернализирани проблеми в сравнение с техните връстници без когнитивни 
нарушения. 
Децата със Специфично разстройство на развитието на речта и езика, включени в настоящото 
изследване, имат значимо по-високи стойности по DSM скалите Генерализирани проблеми на 
развитието и Афективни проблеми в сравнение с техните връстници без когнитивни нарушения. 
При останалите скали, включително и скалите, които се отнасят до Екстернализирани проблеми – 
Агресия и Проблеми във вниманието, при настоящите изследвани лица не се установиха значими 
разлики между децата със Специфично разстройство на развитието на речта и езика и децата без 
когнитивни нарушения. 
В перспектива могат да се търсят връзки между нивото на езиково развитие и цитираните емоционални 
и поведенчески категории, коморбидност между отделните дефинирани състояния и приложение на 
повече инструменти за изследване, които отчитат обсъжданите фактори. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА СПРАВЯНЕ И КУМУЛИРАНИЯ 
СТРЕС ПРИ ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ ДЕПРЕСИЯТА И СИТУАТИВНАТА 

ТРЕВОЖНОСТ 
 

ВАЛЕРИ СТОЯНОВ 
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” 

 
Резюме: Изследването проверява хипотезата за взаимодействия на нивата на кумулирания стрес и 
стратегиите за справяне със стреса, при влиянието им върху психичните последици от стреса – депресията 
и ситуативната тревожност. С извадка от 255 служители от различни организации, хипотезата за 
взаимодействие се доказва при част от стратегиите за справяне със стреса. Стратегията „Фокусирането 
върху емоциите и изразяването им” има непълно взаимодействие с кумулирания стрес, при влиянието върху 
депресията и ситуативната тревожност. При високи нива на кумулиран стрес активното използване на 
тази стратегия води до по-ускорено генериране на психични последици от стреса. Стратегията 
„Примиряване или приемане на станалото” има пълно взаимодействие с кумулирания стрес при влиянието 
върху депресията. При високи нива на кумулиран стрес, използването на тази стратегия усилва депресията. 
Стратегията „Обръщане към религията” има буферен ефект при високи нива на стрес и „омекотява” 
влиянието му върху депресията. Стратегията „Позитивно преосмисляне и развитие” има също пълно 
взаимодействие с кумулирания стрес при влиянието върху ситуативната тревожност. При високи нива на 
стрес, акцентирането върху тази стратегия, катализира повече тревожност. 
 
Abstract: The present study predicts an interaction between cumulated stress and stress coping strategies, concerning 
their influence on depression and state anxiety. With sample of 255 employееs was found that the predicted interaction 
exists. The coping strategies `Focusing on and venting of emotions`, increases depression and anxiety, when stress is 
high. `Acceptance` has full interaction with cumulated stress, concerning their influence upon depression and when the 
levels of the cumulated stress are high, accent on this strategy, produce more depression. Conversely, the strategy 
‘Turning to religion’ has a buffer effect and mitigates the influence of high levels of stress upon depression. The strategy 
`Positive reinterpretation and growth`, has full interaction with cumulated stress, concerning their influence upon state 
anxiety. When the levels of the cumulated stress are high, accent on this strategy produce more anxiety. 

Въведение 

Справянето със стреса и използваните за целта стратегии е централен проблем в теорията за 
психичния стрес. Справянето има директно отношение към здравето и благополучието на хората [2, 
с. 1155-1157]. 

Проблемно фокусираното справяне със стреса, се намира в изследвания, да се свързва позитивно 
с психическото благополучие и психичното здраве, докато емоционално фокусираното справяне се 
свързва с по-ниски нива на психично благополучие [12, 14]. Има и много изследвания, които търсят 
модераторен ефект на стратегиите за справяне със стреса, при влиянието на стресорите върху 
последиците от стреса. Малка част от тях намират такъв модераторен ефект. Тези, които намират такъв 
ефект постулират, че все пак активните стратегии (проблемно-фокусираните) са по-благоприятни [13]. 
Това означава, че хората които се насочват директно към стресорите и се ангажират с решаването на 
проблемите, изпитват повече благополучие от избягващите решаването им и ангажирани с управление 
на емоциите [7]. 

Разбира се има и изследвания, които показват, че горното твърдение е валидно, когато се избира 
стратегия, съответстваща на ситуацията. Изследване в болница показва например, че медицинските 
сестри успешно използват проблемно-фокусирано справяне със стреса в ситуации, които са високо 
контролирани от тях и правещите това са с нормално изразени нива на психично благополучие, докато в 
ситуации трудни за контролиране от медицинските сестри, използването на проблемно-фокусирано 
справяне се свързва негативно с психичното благополучие [11]. Очевидно е, че линейната хипотеза за 
влияние на проблемно-фокусираните стратегии върху психичното благополучие е наивна и при по-
прецизни анализи се оказва, че има взаимодействие между нивата на кумулирания стрес и вида на 
използваните стратегии за справяне със стреса, при влиянието им върху последиците от стреса. 
Възможността за комбинирано влияние на нивата на кумулиран стрес и стратегиите за справяне със 
стреса представлява особен интерес за настоящото изследване. 

Целта на настоящото изследване е да се провери за наличието на взаимодействия между нивата 
на кумулиран стрес и използваните стратегии за справяне, върху депресията и ситуативната тревожност, 
като последици от хроничния стрес в организациите. 
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Задачи на изследването: 
1. Да се разкрият нивата на кумулиран стрес, депресията и ситуативната тревожност за 

изследваните служители, както и използваните от тях стратегии за справяне със стреса. 
2. Да се разкрие взаимовръзката между използваните стратегии за справяне със стреса и 

депресията. 
3. Да се анализира взаимовръзката между нивата на кумулиран стрес и използваните стратегии 

за справяне със стреса, при влиянието им върху депресията и ситуативната тревожност и се 
извлекат приложни перспективи за намаляване на ефектите на стреса, идващи от 
организационната среда. 

Хипотези на изследването: 
Предполагаме, че нивата на кумулиран стрес в организационна среда взаимодействат с 

различните нива на използваните стратегии за справяне със стреса, при въздействието им върху 
депресията и ситуативната тревожност. 

При проверка на хипотезата за взаимодействие на стратегиите за справяне със стреса и нивата на 
кумулиран стрес, се изхожда от битуващото схващане в съвременната психология, че промените в една 
зависима променлива (критериална променлива), не се изчерпват с влиянието на една независима 
променлива (предиктор), колкото и силно да е то. Винаги е налице по-сложно взаимодействие. Така се 
стига до модераторния модел, при който модераторната променлива не е от значение за промяна на 
зависимата променлива, но намесата ѝ във връзката между предиктора и зависимата променлива, 
променя посоката и силата на връзката [10]. По своята същност модераторът създава специфични 
условия за проява на предиктора [3]. Модераторният модел на взаимодействие е показан на фиг. 1. 
Модераторният ефект е изразен, ако по път „с” влиянието е значимо. Възможно е да съществуват и 
основни влияния по път „а” и „в”, но това няма отношение към доказване на модела. 

Предиктор 
 

 Модератор    а 
              в 
 
 

 
Предиктор х Модератор         с           Зависима променлива 

 
Фигура 1. Модераторен модел 

За проверка на модераторния модел се използва най-често многофакторен дисперсионен анализ 
(МANOVA). Най-надеждна е проверката, когато предикторът и модераторът са дихотомни. В 
настоящото изследване, за проверка на модераторната хипотеза, променливите играещи ролята на 
предиктори и модератори са дихотомизирани по петдесетия процентил. Т.е. всяка променлива ще има по 
две нива. В ролята на предиктор е кумулирания стрес, а в ролята на модератори – стратегиите за 
справяне със стреса. В табл. 1 са дадени средните стойности, стандартните отклонения и t –критерия за 
разлика в средните стойности по отделните променливи между тяхното първо и второ ниво. В първото 
ниво са включени изследваните лица със стойности по дадения фактор от лявата част на 
разпределението, или до 50-тия процентил, т.е. по-ниските стойности по параметъра. Второто ниво се 
състои от дясната част на разпределението – над 50-тия процентил или по-високите стойности по 
параметъра. 

Таблица 1. Средни стойности, стандартни отклонения и t –критерии за разлика в средните 
стойности в групите на първото и второто ниво на променливите, дихотомизирани по 50-тия 

процентил (От стратегиите за справяне със стреса са показани само тези, при които е 
установено комбинирано влияние с кумулирания стрес върху депресиятаи ситуативната 

тревожност) 

Променлива 
Ниво на 

променливата 
Средна 
стойност 

Стандартно 
отклонение 

t -
критерии 

Кумулиран стрес 
Първо ниво 31,9441 5,78217 

 -19,849** 
Второ ниво 46,1429 5,52122 

Фокусиране върху емоциите и 
изразяването им 

Първо ниво 7,6881 1,25976 
-22,742** 

Второ ниво 11,8082 1,63292 
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Обръщане към религията 
Първо ниво 4,8500 1,10542 

- 22,072** 
Второ ниво 10,3130 2,45795 

Примиряване или приемане на 
станалото 

Първо ниво 8,3768 1,60839 
- 20,437** 

Второ ниво 12,3333 1,45626 
Позитивно преосмисляне и 
развитие 

Първо ниво 10,6467 1,47068
- 20,777** Второ ниво 14,2000 1,13849 

** Значимост в разликата между средните стойности в двете групи при р=.000 

Обект на изследване са 255 служители, разпределени в пет категории (табл.2). 
В първата категория са включени учители от средно образователни училища на територията на 

област Варна. 
Втората категория се състои от служители в организации, които обслужват клиенти на гише, 

като същевременно работят и с парични средства. Определени са като служители на фронт офис. 
Срещат се ежедневно с десетки и стотици клиенти и следва да откликват многократно на въпроси и 
претенции на клиентите, като често са включени и в емоционално наситени ситуации. 

Третата категория служители са тези, които непосредствено оперират с машини и съоръжения, 
за да постигнат организационните цели. Операционализирани са като оператори на технически системи. 
Това са оператори на металорежещи и обработващи машини, оператори контролиращи определени 
технологични процеси свързани с производство на детайли и възли. 

Четвъртата категория служители са операционализирани като линейни мениджъри. Това са 
служители от средни и големи предприятия, които отговарят за една бригада, цех, екип. Те са в 
непосредствен контакт ежедневно с подчинените си. Изграждат непосредствени взаимоотношения с 
подчинените си от една страна, а от друга – с ръководителите над тях в йерархията. Поради това, че те са 
един вид трансмисия на взаимоотношенията между стратегическия мениджмънт и непосредствените 
изпълнители, са определени като линейни мениджъри. 

Петата категория са т. нар. общински и държавни служители. Изследваните лица са от общини 
на територията на област Варна и от областна администрация гр. Варна. 

 
Таблица 2. Разпределение на изследваните лица по длъжности 

Длъжност Брой на изследваните лица 
Процент от общата 

извадка 
Учители от среднообразователни училища 52 20,4 
Служители от фронт-офиси 41 16,1 
Оператори на технически системи  54 21,2 
Линейни мениджъри 48 18,8 
Общински и държавни служители 60 23,5 

Общо 255 100,0 

 
Използвани са следните инструменти за психологично измерване: 
1. Въпросник за възприет стрес – PS-1. Адаптиран е за български условия от А. Русинова-

Христова и Г. Карастоянов [8]. Методиката се състои от 14 айтема. Измерва степента, в която 
изследваните лица оценяват събитията в живота си като стресови през последния месец. Оценката е 
свързана основно с възприятия за непредсказуемост, отсъствие на контрол и претовареност. Може да се 
приеме, че това е кумулирания през последния месец стрес. Алфата на Кронбах за настоящото 
изследване е .891. 

2. Тест за оценка на предпочитаните стратегии за справяне със стреса – COPE-1. 
Методиката е разработена върху теоретичните основи на модела за справяне със стреса на Р. 

Лазаръс и модела за саморегулацията на поведението на C. Carver и M. Scheier. Адаптирана е за 
български условия от А. Русинова-Христова и Г. Карастоянов [8]. Тестът съдържа 14 скали, определящи 
съответните стратегии за справяне: “активно справяне”, “ планиране”, “потискане на конкуриращи се 
активности”, “въздържане”, “търсене на инструментална подкрепа”, “търсене на емоционална 
подкрепа”, “позитивно преосмисляне и развитие”, “отричане или неприемане”, “примиряване или 
приемане на станалото”, “обръщане към религията”, “фокусиране върху емоциите и изразяването 
им”, “ поведенческа дезангажираност”, “психическа дезангажираност”, “употреба на алкохол и 
наркотици”. Алфите на Кронбах на скалите от теста са разнообразни. Две от скалите категорично не са 
вътрешно консистентни – „Въздържане” и „Потискане на конкуриращи се активности”. Други две 
(“Отричане или неприемане” и “Психическа дезангажираност”) ще се интерпретират внимателно в 
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анализите, предвид понижената стойност на алфата на Кронбах (между 0,500 и 0,600). Останалите скали 
показват вътрешна консистентност, която удовлетворява изискванията за стойност на алфата на Кронбах 
и резултатите от тях уверено могат да се използват за анализ [1, c. 47]. 

3. Въпросник за невротични тенденции и личностни особености (ВНТЛО) 

Въпросникът е създаден от А. Кокошкарова [4, 5]. Съдържа 120 твърдения, разпределени в 13 
скали, една от които е за лъжата. Близък по състав е до кратката форма на ММPI, т.нар. кратък 
психопатологичен въпросник (КПВ). Тестът е удобен за скринингови изследвания и дава възможност за 
долавяне на невротични и неврозоподобни разстройства и свързаната с тях динамика в личностните 
особености. Въпросникът е стандартизиран с група здрави лица. 

В настоящия анализ са използвани резултатите само от скалата депресия. Тя разкрива състояние 
на угнетеност, сломеност, обезкураженост, песимизъм, личностно изчерпване. Скалата показва добра 
консистентна надеждност в настоящото изследване. Алфата на Кронбах е 0,734. 

4. Въпросник за оценка на тревожността на Ч. Спилбъргър 
(STAI – форма Y) 
STAI е самооценъчен въпросник с широк спектър на приложение. Използва се както от 

изследователи, така и в клиничната практика. Адаптиран е за български условия от Д. Щетински и И. 
Паспаланов [9]. 

Структурно се състои от две отделни скали. Скала за S-тревожност (STAI – форма Y1), която 
съдържа 20 твърдения и оценява как изслед-ваното лице се „чувства в този момент”, и скала за Т-
тревожност (STAI – форма Y2), съдържаща 20 твърдения, които оценяват как изследваното лице се 
„чувства изобщо”. 

В настоящото изследване е използвана първата скала, за измерване на ситуативната тревожност. 
S-скалата оценява емоционалното състояние, или определена съвкупност от реакции, които 

възникват у индивида при възприемане на дадена ситуация като заплашваща го, независимо от 
обективната опасност. Харакеризират се с мрачно предчувствие, чувство за опасност, напрежение, 
нервност и безпокойство. Освен с оригинална инструкция за оценка, как хората се чувстват в „този 
момент”, скалата позволява при промяна на инструкцията да се оцени, как хората са се чувствали в 
минали моменти, или, как биха се чувствали във въображаеми бъдещи такива. В настоящото изследване 
инструкцията е променена и питането е за това, как са се чувствали служителите през последния месец. 

Суровият бал по скалата варира от 20 до 80 точки в посока на увеличаване на тревожността. 
Разпределението на резултатите по тази скала показват изместване на извадката в ляво, т.е. струпване на 
повечето случаи в лявата му част (Асиметрия (Skewness) = 0,646). Това показва, че имаме извадка от 
здрави индивиди. 

Скалата притежава отлична надеждност. Алфата на Кронбах за настоящото изследване е 0,941. 
 

Резултати и обсъждане: 
В ролята на модератор са стратегиите за справяне със стреса. В ролята на предиктор е 

акумулирания стрес. 
Съгласно заложената хипотеза, на проверка ще бъдат подложени комбинираните влияния на 

кумулирания стрес и стратегиите за справяне със стреса върху депресията и ситуативната тревожност. 
Хипотезата се потвърди за следните стратегии за справяне със стреса, по отношение на депресията и 
ситуативната тревожност: 

Комбинирано влияние на кумулирания стрес и стратегията “Примиряване или приемане на 
станалото” върху депресията. 

Тази скала отразява стратегия, която се отнася до примиряване със станалото и вярата, че 
нещото се е случило и не може да бъде променено. При многофакторния дисперсионен анализ се получи 
комбинирано влияние на кумулирания стрес и тази стратегия върху депресията (табл. 3). При сравняване 
на средните стойности на депресията в отделните групи става ясно, че е налице пълно взаимодействие 
между двата фактора – кумулирания стрес и приемането, примиряването като стратегия. Това означава, 
че при различните нива на едната променлива (кумулирания стрес), се променя характера на влияние на 
другата. В конкретния случай при високи нива на кумулиран стрес, високото ниво на примиряване, 
приемане на случилото се, носи повече депресия, сравнено с ниското ниво на примиряване, докато при 
ниски нива на кумулиран стрес, примиряването има обратен ефект. Този резултат добре се съгласува с 
теорията на Селигмън за заучената безпомощност, като предпоставка за депресия [6, с. 49-66]. Съгласно 
тази теория, ако се породи очакването, че събитията не подлежат на контрол, като резултат от предишни 
неуспехи в подобни ситуации, се появява чувството за безпомощност, което води до развитие на 
депресивна симптоматика. 

Приемането, че нещо се е случило и не може да бъде променено, т.е., че нещата са извън 
контрол, при високи нива на кумулиран стрес, се свързва с увеличаване на депресията. Тази стратегия не 
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само, че не буферира стреса, но и усилва неговото влияние върху депресията, когато кумулирания стрес 
има високи нива. 

Таблица 3. Резултати от многофакторния дисперсионен анализ за комбинираното влияние на 
различните нива на кумулирания стрес и стратегията “Примиряване или приемане на 

станалото” върху депресията 

Кумулиран 
стрес 

Примиряване или 
приемане на 
станалото 

Брой на 
изследваните 

лица 

Средна 
стойност на 
депресия в 
подгрупите 

Стандартно 
отклонение 

F p 

Първо ниво  
Първо ниво 78 0,474 0,733 

4,513 0,035 
Второ ниво 65 0,385 0,604 

Второ ниво 
Първо ниво 60 1,683 1,599 

Второ ниво 52 2,269 1,879 

Комбинирано влияние на кумулирания стрес и стратегията “Фокусиране върху емоциите и 
изразяването им” върху депресията 

Стратегията “Фокусиране върху емоциите и изразяването им” има непълно взаимодействие с 
кумулирания стрес при влиянието ѝ върху депресията (табл. 4). Тази стратегия измерва тенденцията да 
се обръща внимание на това, което стресира и притеснява индивида и да се изявяват възникналите 
емоции. Непълното взаимодействие показва, че при високи нива на кумулиран стрес се засилва 
тенденцията концентрацията на вниманието върху емоциите и тяхното изразяване, да увеличава по-
осезаемо депресията, сравнено с групата на служителите, които при високи нива на кумулиран стрес не 
проявяват стремеж да акцентират върху изразяването на емоциите, по повод на стреса. Вниманието на 
тази категория служители е в други посоки. 

Таблица 4. Резултати от многофакторния дисперсионен анализ за комбинираното влияние 
на  различните нива на кумулирания стрес и стратегията “Фокусиране върху емоциите 

и изразяването им ” върху депресията 

Кумулиран 
стрес 

Фокусиране върху 
емоциите и 

изразяването им 

Брой на 
изследваните 

лица 

Средна 
стойност на 
депресия в 
подгрупите 

Стандартно 
отклонение 

F p 

Първо ниво 
Първо ниво 81 0,321 0,588 

5,907 0,016 
Второ ниво 62 0,581 0,759 

Второ ниво 
Първо ниво 28 1,143 1,325 

Второ ниво 84 2,226 1,799 

Комбинирано влияние на кумулирания стрес и стратегията “Обръщане към религията” 
върху депресията 

При комбинираното влияние на кумулирания стрес и стратегията “Обръщане към религията”, 
имаме пълно взаимодействие между двата фактора, при влиянието им върху депресията (вж. табл. 5). 

Таблица 5. Резултати от многофакторния дисперсионен анализ за комбинираното влияние 
на различните нива на кумулирания стрес и стратегията “Обръщане към религията” 

върху депресията 

Кумулиран 
стрес 

Обръщане към 
религията 

Брой на 
изследваните 

лица 

Средна 
стойност на 
депресия в 
подгрупите 

Стандартно 
отклонение 

F p 

Първо ниво 
Първо ниво 82 0,317 0,564  

5,665 0,018 
Второ ниво 61 0,590 0,783  

Второ ниво 
 

Първо ниво 58 2,190 1,782  

Второ ниво 54 1,704 1,701  
 
  Пълното взаимодействие показва, че при високи нива на кумулиран стрес търсенето на утеха в 
религията води до намаляване на нивата на депресия, докато при ниски нива на кумулиран стрес тази 
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стратегия се свързва с обратен ефект. Разбира се, при ниски нива на кумулиран стрес и нивата на 
депресия са незначителни. По-ценното в случая е, че тази стратегия буферира високите нива на 
кумулиран стрес, т.е. омекотява удара на стреса и понижава нивата на депресията като последица от 
стреса. 

Комбинирано влияние на кумулирания стрес и стратегията “Позитивно преосмисляне 
и развитие” върху ситуативната тревожност 

Налице е пълно взаимодействие на кумулирания стрес и стратегията “Позитивно преосмисляне и 
развитие” върху ситуативната тревожност (вж. табл. 6). При ниски нива на кумулиран стрес, 
тенденцията в човешкото поведение, при среща със стресор да реконструира стресовата транзакция в 
позитивни термини, води до значимо намаляване стойностите на ситуативната тревожност, сравнено с 
подгрупата на служителите, които не използват толкова интензивно тази стратегия. Когнитивното 
усилие обаче, при високи нива на кумулиран стрес, има обратна тенденция. 

Таблица 6. Резултати от многофакторния дисперсионен анализ за комбинираното влияние 
на различните нива на кумулирания стрес и стратегията “Позитивно преосмисляне и развитие” 

върху ситуативната тревожност 

Кумулиран 
стрес 

Позитивно 
преосмисляне и 

развитие 

Брой на 
изследваните 

лица 

Средна стойност
на ситуативна 
тревожност в 
подгрупите

Стандартно 
отклонение F p 

Първо ниво 
Първо ниво 75 36,053 8,319 

4,492 0,035 
Второ ниво 68 31,206 7,617 

Второ ниво 
Първо ниво 75 46,493 12,221 

Второ ниво 37 47,351 13,469 
 
Този резултат показва, че позитивното преосмисляне няма еднозначно линейно влияние върху 

ситуативната тревожност. Очевидно, при високи нива на кумулиран стрес когнитивните усилия за 
претълкуване на ситуацията и търсенето на позитивното в нея, показва тенденция да засилва 
ситуативната тревожност. Кумулираният стрес се измерва със степента, в която изследваните лица 
оценяват събитията в живота си като стресови, като непредсказуеми, с отсъствие на контрол и 
претовареност. Стремежът за позитивиране при високи нива на кумулиран стрес, генерира 
допълнително тревожност, най-вероятно, поради противоречието между тенденцията да се реконструира 
ситуацията, от една страна, в позитивни термини и от друга – оценката за непредсказуемост и липсата на 
контрол. 

Комбинирано влияние на кумулирания стрес и стратегията “Фокусиране върху емоциите 
и изразяването им” върху ситуативната тревожност 

При влияние на кумулирания стрес и стратегията “Фокусиране върху емоциите и изразяването 
им” върху ситуативната тревожност е налице непълно взаимодействие между предиктора и модератора 
(вж. табл. 7). Резултатите от средните стойности на подгрупите показват, че по-високо ниво на 
ситуативна тревожност имат служителите, които наблягат на използването на тази стратегия, сравнено 
със служителите, които по-рядко я използват. При това, с увеличаване на нивата на кумулиран стрес, 
тази тенденция се засилва, т.е. разликата става още по-осезаема. С други думи, системното използване 
на тази стратегия, особено при високи нива на кумулиран стрес, само засилва проявите на ситуативната 
тревожност. 

Таблица 7. Резултати от многофакторния дисперсионен анализ за комбинираното влияние 
на различните нива на кумулирания стрес и стратегията “Фокусиране върху емоциите 

и изразяването им ”върху ситуативната тревожност 

Кумулиран 
стрес  

Фокусиране върху 
емоциите и 

изразяването им  

Брой на 
изследваните 

лица 

Средна стойност на 
ситуативна 
тревожност в 
подгрупите

Стандартно 
отклонение F p 

Първо 
ниво 

Първо ниво 81 33,210 8,757  

5,511 0,020 
Второ ниво 62 34,452 7,743  

Второ 
ниво 

Първо ниво 28 40,893 11,500 

Второ ниво 84 48,738 12,388  



 

646 

Изводи 

Потвърждаването на модераторната хипотеза за комбинираното влияние на част от стратегиите за 
справяне със стреса и кумулирания стрес върху депресията и ситуативната тревожност показват, че не 
всички стратегии имат буфериращ ефект за стреса. Напротив, стратегии като “Примиряване или 
приемане на станалото” и “Фокусиране върху емоциите и изразяването им”, не само, че не буферират 
стреса, но и усилват неговото влияние върху депресията, когато кумулирания стрес има високи нива. 
Също, “Позитивното преосмисляне и развитие” и отново “Фокусиране върху емоциите и изразяването 
им”, имат подобно влияние и върху ситуативната тревожност. 

Стратегиите за справяне със стреса нямат еднозначно въздействие върху депресията и 
ситуативната тревожност. В организационна среда се оказва, че колкото по-изразен е стремежа към 
показване на емоциите и търсенето на емоционален отклик от колегите, толкова по-изразена е и 
депресията и ситуативната тревожност, при високи нива на стрес. Взаимодействието между 
независимите променливи е непълно. С увеличаване на нивата на кумулирания стрес се засилва 
тенденцията фокусирането върху емоциите и изразяването им, да влияе по-осезаемо върху развитието на 
депресивна и тревожностна симптоматика. Очевидно в организационна среда посочената стратегия не 
работи така, както това става в интимна среда. Това е така, защото в организационна среда хората най-
вероятно не са готови да инвестират емоционален ресурс заради другите. 

В крайна сметка можем да направим обобщаващ извод, че фокусирането върху емоциите и 
примиряването с проблемите в организационна среда, увеличава интензивността на психичните 
последици от стреса. Подобни стратегии за справяне със стреса нямат позитивно влияние върху 
психичното благополучие. Създават временно облекчение, но в по-дългосрочен план водят до 
интензифициране на последиците от стреса. Това показва необходимостта от обучение за подобряване 
на чувствителността на хората към емоционалните състояния на другите и оказване на социална 
подкрепа в рамките на възможното в организациите, както и предприемане на дейности по сплотяване 
на работните групи и екипната им работа. 

Не е изненада комбинираното влияние на кумулирания стрес и стратегията „Обръщане към 
религията”, върху депресията. При високи нива на кумулиран стрес, обръщането към религията води до 
буфериране на влиянието на стреса върху депресията. Очевидно, става въпрос за намиране на нов 
смисъл. В същото време, примиряването и приемането на станалото като факт, само засилва проявите на 
депресията, при високи нива на кумулиран стрес. Доколкото става въпрос за психогенна по своята 
същност депресия, в тази посока се крият възможности за обучение на хората и консултирането им, за 
адекватно посрещане на предизвикателствата в организационна среда. 

Находките от това изследване показват, че служителите в организациите се нуждаят от обучение 
и тренинги за подобряване на способностите им за успешно справяне със стреса. С това ще се подобри 
психичното благополучие на служителите и тяхната ефикасност. 
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Резюме: Съвременният модел за интерпретация на дислексията на развитието, разглежда състоянието 
като когнитивен феномен на различен тип преработка на информация. Едновременно с дискутирането на 
специфични затруднения в овладяването на процесите четене и писане, търсенето на особености в 
езиковото и когнитивното функциониране, дислексията често се коментира и в контекста на креативното 
мислене, творческите способности и "изключителните" възможности. Проведеното изследване се фокусира 
върху тази концепция в разбиранията, като за целта е използвана Методика за иновативно мислене (Wallach, 
M. A., Kogan, N., 1965), разработена на базата на пет типа визуални и вербални задачи за асоциации. 
Статистическите процедури, приложени към данните включват описателни методи на анализ и методи на 
статистическия извод. Резултатите демонстрират количествени и качествени различия между деца със и 
без дислексия, като групата на дислексиците генерира значително повече уникални асоциации. Установената 
способност е модално специфична, в полза на визуалната преработка на информация. 
 
Abstract: The modern model for interpretation of developmental dyslexia views that state as a cognitive phenomenon of a 
different type of information processing. Alongside with the discussion of specific difficulties in mastering reading and 
writing processes and the search for peculiarities in the linguistic and cognitive functioning, dyslexia is often discussed in 
the context of creative thinking, artistic abilities and "exceptional" capabilities. The conducted study focuses on this 
particular comprehensive concept using the Methodology of divergent thinking (Wallach, MA, Kogan, N., 1965) based on 
five types of visual and verbal tasks associations. The statistical procedures applied to the data include descriptive 
methods of analysis and methods of statistical conclusion. The results demonstrate quantitative and qualitative 
differences between children with and without dyslexia as the group of the dyslexic children prove to generate a 
significantly larger number of unique associations. The established ability is modally specific in favor of the visual 
information processing. 

 
Въведение 
С термините дислексия на развитието и специфични нарушения на способността за учене 

обикновено се обозначават затруднения в овладяването и изпълнението на редица умения: затруднения 
в четенето и графемо-фонемното съотнасяне, писането, специфична обработка на символна 
информация, дефицити в развитието на математическите умения и мислене, особености на 
пространствената ориентация и организационните умения, при съхранено интелектуално 
функциониране [2]. Едновременно с това много известни и надарени личности са дефинирани като 
дислексици: Уинстън Чърчил, Шер, Анди Уърхол, Уолт Дисни, Леонардо да Винчи, Ханс Кристиян 
Андерсън, Том Крус, Фред Астер, Робин Уилямс, Джон Ленън, Агата Кристи, Пабло Пикасо [3]. Тези 
хора са постигнали големи успехи в професионални области като музика, кино, литература и политика. 
Интересен въпрос е дали креативността, която предполагат успехите им, взаимодейства със състоянието 
– дислексия. 

Смята се, че хората с дислексия са креативни личности поради спецификата на възприемането и 
преработката на информация. Те имат нестандартно мислене и оригинални идеи. Има няколко 
предположения защо това е така. От една страна хората с дислексия развиват компенсаторни стратегии 
като реакция на техните затруднения и това прави мисленето им по-различно. От друга, съществува 
хипотеза, че дислексиците се различават на неврологично равнище, което предполага уникални 
когнитивни способности. 

Съществуващите в специализираната литература данни, относно особеностите на творческото 
мислене при дислексия на развитието, не дават еднозначен отговор на въпроса за различната 
креативност на тези хора. 

Изследване на Cockcroft и Hartgill [4], проведено с Torrance's Tests of Creative Thinking (TTCT) 
показва по-високи от средните способности по определени дименсии на креативността при изследвани 
36 деца с дислексия на развитието. 

LaFrance (1997) сравнява три групи деца на възраст от 9;0 до 14;0 години. Първата група е от деца 
с дислексия, втората група е от надарени деца, а третата група е от деца, които имат дислексия и 
същевременно са надарени. Дислексиците и надарените дислексици имат сходни академични 
затруднения в училище, но надарените дислексици показват по-добри резултати при изразяването на 
хумор, решаването на проблеми, намирането на същината на дадена идея и синтезирането на различни 
концепти. Освен това и дислексиците и надарените дислексици показват интуитивни аспекти на 
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креативно мислене, но надарените дислексици дават по-добри резултати на задачите за креативно 
мислене, които имат аспект на физическо усещане (те получават информацията предимно чрез 
физическите си усещания) [7]. Изследването е интересно, тъй като прави сравнения вътре в групата на 
хората с дислексия и разкрива различията между тях относно креативните им способности. 

Everatt и сътрудници (1999) провеждат няколко изследвания с деца и възрастни с дислексия [5]. 
През 1992 година изследват 17 деца с дислексия на възраст от 7;0 до 9;0 г. и 20 деца с дислексия от 11;0 
до 13;0 г. Сравняват ги съответно с 16 деца без четивни нарушения на възраст от 7;0 до 9;0 г. и 25 деца 
без четивни нарушения на възраст от 11;0 до 13;0 г. Задачата изисква да се комбинират прости форми с 
цел формиране на обекти и конструкти, като детето има 15 минути за да ги нарисува. Измерва се броя 
рисунки и оригиналността им (чрез експертно мнение на двама независими оценяващи). Резултатите не 
разкриват значимо по-добри резултати и по двата критерия за децата с дислексия. 

Друго изследване сравнява 18 студенти с дислексия с нормативна извадка с цел да се провери 
дали има връзка между визуално пространствените умения, ръкостта и креативността [5]. Визуално-
пространствените умения, според Mc Gee (1979), имат две проявления: способност за ментална ротация 
на визуална информация и разпознаване на пространствени отношения между обекти [5]. Задачите, 
които се дават на изследваните лица, в изследването на Everatt и съавтори, са от графичен (визуален) и 
вербален тип. Дислексиците показват по-висока креативност в сравнение със студентите без дислексия, 
но това, според авторите, не е продукт нито на визуално-пространствените им умения, нито на ръкостта. 

Едновременно с това са изследвани други 18 студенти с дислексия и 48 студенти без дислексия с 
Kirton Adaptation–Innovation Inventory (KAI), който отчита различия в когнитивните стилове. Целта на 
изследването е да се провери дали има връзка между иновативния и адаптивния когнитивен стил с 
нивото на креативност при хора с дислексия. Резултатите показват, че изследваните лица с дислексия 
имат предимно иновативен/креативен когнитивен стил на мислене [5]. 

При друго изследване на Everatt на изследваните лица (16 възрастни с дислексия и 23 възрастни 
без дислексия) се поставят пет задачи за манипулиране на форми и фигури, които не включват езикови 
умения, и една задача за откриване на скрити фигури в картина. Целта е да се изследва способността за 
решаване на проблеми, която е компонент на креативното мислене. Дислексиците показват по-добри 
резултати при задачите за решаване на проблеми, но не и при задачите за намиране на скрити фигури в 
картина [5]. 

Няколко изследвания, насочени към измерването на креативността при дислексия (Tarver, 
Ellsworth and Rounds, 1980; Eisen 1989; Shondrick et al., 1992), разкриват че когато задачата изисква 
вербален отговор децата с дислексия показват по-ниски резултати в сравнение с децата без дислексия 
[5]. Когато задачата е за манипулиране с фигури (Argulevitz, Mealor and Richmond, 1979; Sigg and 
Gargiulo, 1980; Tarver, Ellsworth and Rounds, 1980; Eisen 1989; Shondrick et al., 1992; Graham and Sheinker, 
1980), дислексиците се справят толкова добре, колкото хората без дилексия, дори и по-добре от тях [5]. 

Grant (2001) прави тематичен анализ на четирима студенти с дислексия, които са в 
специалностите: музика, мода и керамика. Той се фокусира върху паметовите особености, маниера на 
работата им, преживяванията от детството и подкрепата от родителите. Според автора усещането, че си 
различен и полагането на повече усилия за постигането на целите не предполагат пряко висока 
креативност, но развиват специфична концепция за себе си, която оформя нагласите и поведението. 
Кандидат- студентите би трябвало да се насочват към специалности, които отговарят на техните силни 
страни и минимизират когнитивните им слабости [6]. 

Разглеждането на тези проблеми провокира разнообразни изследователски въпроси, свързани с 
креативността при дислексия. Във връзка с това беше планирано и реализирано експеримантално 
изследване, което да провери евентуалните различия и особености на дислексичните деца, в тази област. 

Методология 

Цел 
Целта на това изследване е да провери дали децата с дислексия имат значимо по-добри резултати 

при задачи за креативни способности от децата без дислексия. 
 
Хипотези 

Във връзка с тази цел бяха формулирани три хипотези: (1) Децата с дислексия ще демонстрират 
значимо по-високи резултати на задачи за креативност в сравнение с децата, които нямат дислексия; (2) 
Децата с дислексия ще покажат значимо по-високи средни стойности при графични задачи в сравнение с 
вербални задачи при изследване на креативността, (3) Децата без дислексия няма да покажат значими 
разлики в резултатите на графичните задачи в сравнение с вербалните задачи от теста за креативност. 
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Изследвани лица 
В изследването взеха участие общо 30 деца, на възраст от 8;0 до 9;0 години. Изследваните лица 

бяха разделени в две групи, както следва: експериментална група – 15 деца с дислексия, 6 момичета, 9 
момчета; контролна група – 15 деца без дислексия, 7 момичета, 8 момчета. Изследването беше 
проведено в три столични училища: 5 ОУ, 17 СОУ, 151 НСОУ, в периода ноември 2010 г. – януари 2011 
г. Изследваните лица от експерименталната група са диагностицирани на базата на експертна оценка от 
екип специалисти: Екатерина Тодорова, Румяна Маринова, Росица Петкова, Диана Ненова. 
 

Методи на изследване 
За целта на изследването е използвана Методика за иновативно мислене на Wallach и Kogan [9]. 

Изборът на стимулен материал за креативност е консултиран и избран с любезното съдействие на доц. 
д-р Катя Стойчева. 

Задачите в методиката са групирани в пет типа асоциации: три вербални и две графични. Обект на 
измерването са две взаимосвързани променливи: тоталния брой отговори, дадени от детето и броя на 
уникалните отговори сред тях. Уникалността на отговорите се отчита на базата на всички отговори на 
изследваните лица. Ако отговорът не се среща при нито едно друго изследвано лице, той е смятан за 
уникален. В Български тълковен речник определението за уникален е: "единствен, изключителен, 
неповторим" [1]. Броят на уникалните отговори за всяко дете за даден айтем определя неговата оценка 
на уникалност за този айтем. Това означава, че всеки уникален отговор се среща само един път в цялата 
извадка. 

В настоящото изследване са подбрани следните айтеми от оригиналния тест: 

1. Вербални задачи за множества: 
а) Назови всички кръгли неща, за които се сещаш! 
б) Назови всички неща, за които се сещаш, които издават шум! 

2. Вербални задачи за прилики: 
а) Кажи по какво си приличат млякото и месото? 
б) Кажи по какво си приличат хранителният магазин и ресторантът? 

3. Графични задачи за интерпретация на линии: 

 
Илюстрация 1. Интерпретация на линии 

(Wallach и Kogan, 1965) 
 

 
Илюстрация 2. Интерпретация на линии 

(Wallach и Kogan, 1965) 
 

4. Графични задачи за интерпретация на абстрактни форми: 

 
Илюстрация 3. Интерпретация на абстрактни 

форми (Wallach и Kogan, 1965) 
 

 
Илюстрация 4. Интерпретация на абстрактни 

форми (Wallach и Kogan, 1965) 
 

Процедура 
В началото на изследването общата инструкция е следната: "За разлика от това, което правите в 

училище, тук няма "верни" или "неверни" отговори, затова не се страхувай, че може да сбъркаш. 
Постарай се да измислиш колкото се може повече различни и необичайни неща; неща, за които никой 
друг не би се сетил". 

Инструкцията за всеки тип задача е различна, спрямо това какво се изисква. За вербалните задачи 
за множества инструкцията е следната: В тази игра аз ще ти казвам нещо, а ти ще трябва да ми кажеш 
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колкото се може повече неща, за които се сещаш и които са като моето нещо. Например, аз казвам: 
"Неща, от които боли" (ако детето се затрудни, експериментаторът има право да му даде примери). Сега 
ти трябва да ми кажеш неща, които причиняват болка. Тук няма верни и грешни отговори, казвай всички 
неща, за които се сетиш. Имаш пет минути за отговорите. Като изтече времето, аз ще ти кажа и 
продължаваме със следващата игра (експериментаторът трябва да се убеди, че детето е разбрало 
правилно инструкцията и тогава започва със задачата). За вербалните задачи с прилики инструкцията е 
следната: В тази игра аз ще казвам две неща, а твоята задача е да помислиш как са свързани тези две 
неща, по какво си приличат. Например: "По какво си приличат ябълката и портокалът?" (Ако детето се 
затрудни, експериментаторът има право да му даде примери – кръгли, сладки, имат семена, плодове са, 
имат кора, растат на дърво.) Отново имаш пет минути за отговорите. Като изтече времето, аз ще ти кажа 
и продължаваме със следващата игра. Добре, виждам, че вече знаеш как се играе тази игра, да 
започваме! Кажи по какво си приличат млякото и месото? Кажи по какво си приличат хранителният 
магазин и ресторантът?За графичните задачи за интерпретация на линии инструкцията е следната: 
В тази игра аз ще ти показвам картини, а ти трябва да ми кажеш на какво ти прилича това, което е 
нарисувал художникът. Ето например една. Какво може да бъде това? Отново имаш пет минути за 
отговорите. Като изтече времето, аз ще ти кажа и продължаваме със следващата игра. За графичните 
задачи за интерпретация на абстрактни форми инструкцията е следната: Тази игра се казва "Играта с 
линиите". Аз ще ти показвам картини с линии, а ти трябва да помислиш на какво ти приличат. Трябва да 
помислиш за цялата картина, а не за част от нея. Можеш да завърташ картината както пожелаеш. Отново 
имаш пет минути за отговорите. Като изтече времето, аз ще ти кажа. 

Всяко дете е изследвано самостоятелно, в отделна тиха стая. Всички процедури се описват пред 
детето като игри, не се изисква от детето да записва отговорите си, то отговаря устно, а изследващият 
записва всички негови отговори. Картончето със съответната фигура към графичните дейности е 
поставено така, че детето да има възможност да го наблюдава през цялото време. Позволено му е да го 
взима и разглежда, без обаче да бъде специално насърчавано да прави това. Изследващият записва 
всички отговори на детето, независимо от това дали изглеждат "отвлечени" или "фантастични". 

За да бъде избегнат факторът – умора, типовете задачи се подават в разбъркан ред и за 
контролната и за експерименталната група. Така вербалните задачи за множества, например, са 
подавани на първо, на второ, на трето и на четвърто място при различните деца. Това осигурява 
разбъркан и хомогенен ред на подаване на стимулите. 
 
Статистически методи 

Статистическите процедури, приложени към данните включват: 
• Описателни методи на анализ – средна стойност, стандартно отклонение; 
• Методи на статистическия извод – T-тест на Стюдънт за две независими извадки 

(Хипотеза 1.), T-тест на Стюдънт за две свързани извадки (Хипотези 2. и Хипотеза 3.). 
Резултатите са обработени с програма SPSS 17.0. 

Резултати 

Получените резултати на децата с дислексия показват по-високи средни стойности (повече на 
брой отговори и повече уникални отговори) от тези на децата без дислексия (Таблица 1.). 

Таблица 1. Средни стойности и стандартни отклонения 

 КГ/ЕГ Брой ИЛ (N) 
Средни 

стойности 
Стандартни 
отклонения 

Общ брой отговори 

Дислексия 15 67,20 18,903 

Без дислексия 15 53,00 18,651 

Уникални отговори 

Дислексия 15 19,93 8,336 

Без дислексия 15 13,27 9,430 

Брой вербални 
отговори 

Дислексия 15 36,80 9,563 

Без дислексия 15 29,67 9,940 
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Уникални вербални 
отговори 

Дислексия 15 7,27 3,674 

Без дислексия 15 5,33 4,100 

Брой графични 
отговори 

Дислексия 15 30,40 13,458 

Без дислексия 15 24,00 13,836 

Уникални графични 
отговори 

Дислексия 15 12,67 6,411 

Без дислексия 15 7,93 6,808 

В Таблица 2. са представени t-стойностите и нивата на значимост по всички показатели на 
методиката: общ брой отговори, уникални отговори, брой вербални отговори, уникални вербални 
отговори, брой графични отговори, уникални графични отговори. 

Таблица 2. Т-критерий и ниво на значимост (p < 0.05*) 

 t-стойност; р-ниво на значимост Посока на разликата 

Общ брой отговори 

t(28)=2,071 ЕГ(М) КГ(М) 

p=0,048* 67,20 > 53,00 

Уникални отговори 

t(28)=2,051 ЕГ(М) КГ(М) 

p=0,050* 19,93 > 13,27 

Брой вербални отговори 

t(28)=2, 003 ЕГ(М) КГ(М) 

p=0,210 36,80 > 29,67 

Уникални вербални отговори 

t(28)=1,360 ЕГ(М) КГ(М) 

p=0,185 7,27 > 5,33 

Брой графични отговори 

t(28)=1,284 ЕГ(М) КГ(М) 

p=0,055 30,40 > 24,00 

Уникални графични отговори 

t(28)=1,960 ЕГ(М) КГ(М) 

p=0,060 12,67 > 7,93 

ЕГ(М) – средна стойност за експерименталната група (деца с дислексия). КГ(М) – средна стойност за 
контролната група (деца без дислексия). 
*статистически значима разлика при ниво на значимост р < 0,05 

Резултатите показват значима разлика по показателите общ брой отговори и общите уникални 
отговори в полза на децата с дислексия. В таблицата се вижда, че нивото на значимост на тези два 
показателя е съответно р=0,048 за общия брой отговори и р=0,050 за уникалните отговори. Това 
означава, че децата с дислексия, които са изследвани в настоящата разработка са генерирали значимо 
повече отговори и значимо повече уникални отговори. Тези резултати са в полза на първата хипотеза на 
текущото изследване, че изследваните деца с дислексия ще покажат значимо по-високи резултати на 
задачите за креативност, в сравнение с децата, които нямат дислексия. 
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В Таблица 2. са подчертани р-стойностите на показателите брой графични отговори и уникални 
графични отговори, защото нивото на значимост на тези два показателя е много близко до значимото 
р=0,05 (р=0,055 за показателя брой графични отговори; р=0,060 за показателя уникални графични 
отговори). Тези резултати не са статистически значими, но от тях може да се предположи, че има 
тенденция децата с дислексия да дават повече и по-добри (уникални) отговори при графичните задачи, в 
сравнение с контролната група. Въпреки това в текущото изследване това не се потвърждава 
статистически. На Фигура 1. и Фигура 2. са показани средните стойности по показателите: общ брой 
отговори и общи уникални отговори, за децата с дислексия и децата без дислексия. 

Фигура 1. Сравнени средни по показател: общ брой отговори (р=0,048) 

 
Децата с дислексия генерират значимо повече на брой и повече уникални отговори в сравнение с 

децата без дислексия. 

Фигура 2. Сравнени средни по показател: уникални отговори (р=0,050) 

 

На Таблица 3. са представени t–стойностите на типовете задачи: вербални/ графични и техните 
нива на значимост за групата на децата с дислексия. Всяка категория задачи (вербални и графични) 
има по два показателя: общ брой и уникалност. 

Таблица 3. Т–стойности на типовете задачи и нива на значимост за групата на децата 
с дислексия. 

 
t-стойност, 

р 
Посока на разликата 

Брой вербални отговори 

Брой графични отговори 

t(14)=1,809 

p=0,092 

В(М) Г(М) 

36,80 > 30,40 

Уникални вербални отговори 

Уникални графични отговори 

t(14)=-3,320 

p=0,005* 

Ву(М) Гу(М) 

7,27 < 12, 67 

В(М) – средна стойност на общия брой вербални отговори за децата с дислексия; Г(М) – средна 
стойност на общия брой графични отговори за децата с дислексия; Ву(М) – средна стойност на 
уникалните вербални отговори за децата с дислексия; Гу(М) – средна стойност на уникалните 
графични отговори на децата с дислексия. 
*статистически значима разлика при ниво на значимост р < 0,05. 
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Наблюдава се статистически значима разлика между вербалните и графичните отговори по 
показателя уникалност за групата на дислексиците. Това означава, че те са давали значимо повече 
уникални отговори на графичните задачи. Това е в полза на втората хипотеза на текущото изследване, че 
децата с дислексия ще покажат значимо по-високи средни стойности в резултатите от графичните 
задачи в сравнение с вербалните задачи от теста за креативност. Децата с дислексия демонстрират 
значима уникалност в отговорите си на графичните задачи. Що се отнася до общия брой отговори на 
вербални и графични задачи, дислексиците генерират по-малко на брой отговори при графичните 
задачи, в сравнение с вербалните, но тази разлика няма статистически значима стойност. 

На Фигура 3. е показана значимата разлика при уникалните вербални/графични отговори за 
групата от деца с дислексия. 

Фигура 3. Сравнение на средните по показател уникални вербални/графични отговори (p=0,005). 

 

Таблица 4. показва t–стойностите на типовете задачи – вербални и графични и техните нива на 
значимост за групата на децата без дислексия. Отново всяка категория задачи има по два показателя: 
общ брой и уникалност. 

Таблица 4. Т–стойности на типовете задачи и нива на значимост за групата на децата 
без дислексия 

 
t-стойност и 

ниво на значимост р 
Посока на разликата 

Брой вербални отговори 

Брой графични отговори 

t(14)=1,574 

p=0,138 

В(М) Г(М) 

29,67 > 24,00 

Уникални вербални отговори 

Уникални графични отговори 

t(14)=-1,647 

p=0,122 

Ву(М) Гу(М) 

5,33 < 7,93 

Децата без дислексия са се справили еднакво успешно и с вербалните и с графичните задачи. Това 
е в полза на третата хипотеза на настоящото изследване, че децата без дислексия няма да покажат 
значими разлики в резултатите от графичните задачи в сравнение с вербалните задачи от теста за 
креативност. 

Въпреки, че се установява статистически по-добро представяне на децата с дислексия при 
графичните задачи отколкото при вербалните в аспекта на броя уникални отговори (в сравнение с 
контролната група), не се откриват значими междугрупови разлики при двата типа задачи. 

Дискусия 
Получените резултати позволяват извеждането на следните твърдения: (1) Децата с дислексия 

демонстрират значимо по-високи креативни способности по теста за креативност на Wallach и Kogan, в 
сравнение с деца без дислексия; (2) Децата с дислексия показват значимо повече на брой уникални 
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отговори на графичните задачи, в сравнение с вербалните задачи от теста за креативност на Wallach и 
Kogan; (3) Децата без дислексия се справят еднакво добре и при графичните задачи, и при вербалните 
задачи от теста за креативност на Wallach и Kogan. 

Дислексията теоретично се обяснява като специфично когнитивно функциониране, което 
предполага по-различно възприемане и преработка на информацията. Хората с такива характеристики 
биха могли да имат по-нестандартни идеи и творческо мислене. От друга страна, затрудненията на тези 
индивиди налагат повече работа и старание при справянето с ежедневните академични задачи. Това 
изискване би могло да изгражда компенсаторни механизми за справяне, които са различни от 
конвенционалните и по-този начин да довеждат до иновативно креативно мислене, което не само е 
различно, но и също така продуктивно. Високата продуктивност е важна за лицата с дислексия, тъй като 
тя оптимизира вложените старания и енергия. Още едно обяснение за установените по-добри креативни 
способности би могло да бъде мотивацията. Според Runco и Albert [8], интересът към дадена дейност е 
от изключително значение за креативното представяне и без мотивация всяка способност и потенциал са 
практически неизползвани. Би могло да се предположи, че хората с дислексия имат мотивация за по-
добро представяне в области, които са различни от четенето и писането, тъй като това ще им донесе 
повече увереност и удовлетворение. 

Интересни резултати се установяват и в насока: тип на задачите. Оказва се, както и в много други 
изследвания, че когато задачата е с фигури, дислексиците се справят толкова добре колкото хората без 
дислексия, дори и по-добре от тях в насока уникалност на отговорите. Това би могло да се обясни 
отново със спецификата на когнитивното функциониране при дислексия. Възприемането и преработката 
на постъпващата зрителна или слухова информация са различни. Например, в настоящото изследване, 
една начупена линия може да бъде възприета от детето, което няма дислексия като „счупено стъкло”, а 
от дислексика – като „няколко малки пиленца, чиято майка им дава храна в човките”, което е уникален 
отговор. Децата с дислексия показват значимо повече уникални отговори на графичните задачи. Броят 
графични отговори – другият показател от използваната методика за креативност – не е значимо по-
голям от броя на вербалните отговори. Би могло да се предположи, че причина за това е сравнително 
малкият брой изследвани лица и, ако той се увеличи, нивото ще достигне до статистическа значимост. 
 

Заключение 
На базата на получените резултати, може да се каже, че децата с дислексия са по-креативни от 

децата без дислексия. Те се справят по-добре с графични задачи за креативност и имат нестандартни 
идеи и иновативно мислене. Въпреки, че този резултат не може да претендира за представителност и 
изчерпателност, той дава насока за по-нататъшни изследвания в област, в която данните са все още 
недостатъчни и до известна степен противоречиви. Подобни изследвания биха били полезни при 
създаване на подходящи условия за развиване на силните страни на децата с дислексия, да доведат до 
промени в методите за училищно обучение, както и да подобрят ефикасността на прилаганите 
терапевтични интервенции. 
 

Библиография: 
1. Андрейчин Л. и др., Български тълковен речник, София, Наука и изкуство, 2005. 
2. Матанова В., Дислексия, София, Софи – Р, 2001. 
3. Brunswick, N., Dyslexia – a beginner`s guide, Oneworld Publications, 2009. 
4. Cockcroft, К. and М. Hartgill, Education as Change, Volume 8, Issue 1, July 2004, pages 61 – 79. 
5. Everatt, J., B. Steffert, I. Smythe. An Eye for the Unusual: Creative Thinking in Dyslexics, Dyslexia, 1999, 5, 28-46. 
6. Grant, D., Dyslexia and creativity, 5th British Dislexia Asociation International Conference, 2001. 
7. LaFrance, E. B., The gifted/dyslexic child: Characterising and addressing strengths and weaknesses, Annals of dyslexia, 

1997, Vol. 47, 1, 163 – 182. 
8. Runco, M. A., R.S. Albert. Theories of creativity, Newburry Park, CA: Sage, 1990. 
9. Wallach, M. A., N. Kogan, Modes of thinking in young children, Holt, Rinehart and Winston, Ins., 1965. 
 
Екатерина Въткова Тодорова, д-р, Нов български университет, Департамент: Медикобиологични 
науки, 0898 518 547, e.todorova@nbu.bg 

 
Диана Петрова Ненова, Нов български университет, Център за терапия на комуникативни и 
емоционално-поведенчески нарушения в детска възраст, 0886 902 621, diana.nenova@dir.bg 
 



 

 655

 
ЛИЧНОСТОВ ТИП „Д” И КЛИНИЧНА ДЕПРЕСИЯ КАТО ПРЕДИКТОРИ 

НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ 
 

ДАНИЕЛА ТОДОРОВА-ПАПАНЧЕВА 
докторант по Психология на здравето, 

ХАЙГАНУШ СИЛГИДЖИЯН 
проф., дпсн, Софийски университет ,,Св. Климент Охридски” 

 
Резюме: Това научно изследване представя новия подход в клиничната практика за оценка на личностните 
предиктори на сърдечно-съдови заболявания (ССЗ). Въведен е теоретичният модел на Йохан Деноле за 
дефиниране на личностов тип Д и са представени резултатите от първичната адаптация и 
психометричните възможности на скалата ДС 14 (DS 14) (Denollet, 2004)1 и на въпросника за оценка на 
болничната сърдечно-съдова депресия на Дейвид Хеър [David Hare ,,Скала за сърдечна депресия” (Cardiac 
Depression Scale – CDS, 1993)] за българските социо-културни условия. Личностов тип Д е сравнително нов 
психологичен конструкт, обединяващ трайните характерологични прояви на негативната афективност и на 
социалната инхибираност като предиктори на патогенезиса, манифестацията на болестната проява и 
характера на адаптацията и справянето със ССЗ. Във фокуса на настоящия доклад са именно формите на 
клъстерно повлияване на личностов тип Д и клиничната депресия върху исхемичната болест на сърцето. 
Приносите на труда са по посока на това, че той е първото проспективно изследване на ролята на 
личностовите трайни диспозиции и спецификите на клиничния депресивитет при предиктирането на 
сърдечно-съдовата заболеваемост в България. 
 
Abstract: This research presents a new approach in clinical practice for assessing the personality predictors of 
cardiovascular diseases (CVD). In the Bulgarian socio-cultural environment the theoretical model of Johan Denollet, to 
define the type D personality, is introduced, the results of initial adaptation and psychometric features of the scale DS 14 
(Denollet, 2004) are presented, and, also those from David Hare’s Cardiac Depression Scale (Hare D, Cardiac 
Depression Scale – CDS, 1993). Type D personality is a relatively new psychological construct, based on the stable 
positioning of the Negative affectivity and the Social inhibition (Denollet, 1998, 2000, 2005; Denollet & Van Heck, 2001; 
Pedersen & Denollet, 2003) as predictors of the pathogenesis, manifestations of disease occurrence and nature of 
adaptation and coping with the CVD. The focus of this report is on the forms of cluster effects of personality type D and 
clinical depression on coronary artery disease (CAD). Contributions of this labor are toward to the fact, that it is the first 
prospective study of the role of enduring personality dispositions and specificity of clinical depression in prediction of 
cardiovascular morbidity in Bulgaria. 

 
Въведение: 
Още Фройд пише, че при всички психоневрози психичните процеси остават дълго време същите и 

едва след това се появява ,,соматичната подкрепа”, която осигурява на несъзнателните психични 
процеси изход в телесното [8], което предполага наличието и функционалността на хронифицирани 
диспозиции, засягащи цялостния личностов констпрукт. Психичните личностови диспозиции могат да 
бъдат както причинители на физиологично заболяване, така и следствие от него; както психичен ресурс 
на личността за справяне при болестната проява, така и антецеденти на болестта. 

Наскоро – в контекста на най-съвременната клинична сфера – психологията на здравето, е 
предложен нов цялостно детерминиран личностов психичен конструкт, чието дефиниране не предхожда 
доказателствената му обоснованост, а напротив – той се появява вследствие на изследванията върху 
копинг стиловете при мъже с исхемична болест на сърцето, извършвани мащабно от няколкото 
чуждестранни екипа на професора в областта на психологията на здравето Йохан Деноле. Това е 
личностов тип Д, или диспозиционалният фиксатив на ‘Д-истресираната’ личност, базиран върху 
стабилната поставеност на негативната афективност и социалната инхибиция. Обединявайки социалния 
и когнитивния аспекти с афективния, този личностов психичен конструкт генерира настоящите усилия 
за развитието на първия мултидименсионален обяснителен модел за предикцията на соматичния 
болестен изход. 

Типът Д личност е диспозиционно податлив към перцепирането на интензифициращ се силно 
негативно възприет стрес, провокиращ изживяването на базисно негативни емоции, рефлектиращи 
първо конкретната ситуация при пораждане, впоследствие генерализиращи се до всяка дори бегло 
асоциативно наподобяваща ситуативност [4, 5, 6, 14]. Тези механизми водят до патерни на потискане на 
афективната експресия в самата ситуация; до разпростиращ се модел на избягване на социалните 

                                                 
1 Първичната адаптация на въпросника при сърдечно-съдови заболявания бе осъществена в СБАЛССЗ 
,,Св. Екатерина”, София. Благодарим за оказаното организационно и морално съдействие и изказваме 
признателността си към директора ѝ – Проф. д-р Г. Начев, дмн. 
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контакти. Така в типа Д се диференцират две базисни личностови диспозиции, пряко асоциирани със 
ССЗ. Едната е негативната афективност, която е със специфични характеристики − има обхвата на 
тенденцията за съчетаване на негативната товареща емоционалност с депресивен фон, генерализирана 
тревожност, гневливост и враждебна преднастройка. Тези индивиди са предимно дисфорични, с 
негативно себевъзприемане и Аз-образ, с история на множествени соматични колапси, често 
перцепиране на болестни телесни симптоми и психастенна фокусираност на вниманието към 
неблагоприянтите стимули [4]. Както самият Деноле отбелязва, ,,хората с високи резултати по признака 
негативна афективност сякаш тревожно сканират света за признаците на надвиснала опасност” [6, p. 95]. 
Втората основна диспозиция − социална инхибираност − е склонността към търсен социален 
изолационизъм, която е описана като ,,избягване на потенциалните опасности на една социална 
въвлеченост в несигурни интеракции, предварително оценявани като лишени от всякаква 
ползотворност” и удоволственост за личността; като постоянно актуализиращи едно ранно базисно 
неприемане и неодобрение [ 1 p. 133]. 

Както показват множеството съвременни клинични проучвания в областта, пациентите с тип Д 
демонстрират склонност към рисково клъстериране на определени патогенни психологични 
фактори, в това число предимно с клиничната сърдечно-съдова депресия [6]. 

Депресията е разстройство, за което всяко ново епидемиологично проучване показва все по-
голямо разпространение и съществена етиологична обвързаност със соматични заболявания, като 
депресивитета е хронифициран постоянен симптоматичен фон при всички пациенти със сърдечно-
съдови заболявания [9]. В съвременните изследвания са дефинирани спецификите на депресията при 
сърдечно болни, при които се смята, че е налице предимно ,,разтройство на приспособеността с 
депресивна настроеност” [17]. 
 

Настоящият доклад цели да представи резултатите от адаптацията за българските социо-културни 
условия на използваните специализирани въпросници, както и от извършената проверка на 
психометричните им възможности. Също така цели да демонстрира изводите от проведеното емпирично 
изследване на влиянието и взаимовръзката между личностов тип Д и сърдечно-съдовата депресия като 
предиктори на ССЗ. 

 
Методология: 

Структура и психологически измерения на използваните въпросници: 
Извършена е първоначална адаптация и оценка на психометричните качества на ,,Тип – Д 

Скалата – 14” (J. Denollet ,,DS 14”, 2004)]и на Скала за сърдечна депресия (David Hare Cardiac 
Depression Scale – CDS, 1993) при пациенти с ИБС. 

Първоночално е разработена ,,Тип – Д Скалата – 16” (DS 16) от екипа на Denollet (1998), като 
впоследствие същият екип разработва и ,,Тип – Д Скалата – 14” (DS 14) [6], чиито айтеми са 
взаимствани от предшестващата скала, но са сведени до най-репрезентативните за двете области и са 
добавени четири нови от областта на СИ. Той е създадена да изследва влиянието на личностов тип Д и 
на двете му основни дименсии – негативна афективност (айтеми: 2, 4, 5, 7, 9, 12, 13) и социална 
изолираност (айтеми: 1 ٭3٭,   реверсивни, 6, 8, 10, 11, 14). Всеки айтем е ранжиран в 5-степенна 
Ликъртова скала от 0 (,,не вярно”) до 4 (,,вярно”), като едновременно високите резултати (над десет 
точки) по всяка една от двете дименсии определят пациента като тип Д проявени. Скалата ни е 
предоставена от самия автор за адаптиране към българските условия. 

Скалата за сърдечна депресия е разработена през 1993 година от Дейвид Хеър и сътрудници, 
кото тя е допълнително валидизирана от Брикс и колектив [10]. Тя също е предоставена от автора за 
адаптиране към българските социо-културни условия. Скалата е за самооценка и е 26-айтемна, като в 
оригинал е разработена с две дименсии. Първата дименсия включва следните субскали: Спане (2 
айтема), Несигурност (6 айтема), Настроение (5 айтема), Безнадеждност (3 айтема) и Дезактивация (3 
айтема). Втората дименсия включва следните субскали: Анхедония (3 айтема) и Когниции (4 айтема). 
Тези айтеми са ранжирани по Ликъртова скала от 1-7, като седем от айтемите са позитивно 
формулирани и са съответно реверсирани. Тя се състои от твърдения за начина, по който пациентите се 
чувстват в настоящия момент, визирайки предходен период от максимум 1 месец. От изследваните 
пациенти се изисква да посочат степента си на съгласие или несъгласие с твърдението. Резултатът от 
изследването се изразява посредством сумата от оценките на всички твърдения, като по-високите 
резултати свидетелстват за по-сериозна депресивна изразеност. Норми за България все още не са 
стандартизирани, поради което са използвани международните припокриващи се норми, при които 
резултат от 79 е норма, а над 100 точки е тежка депресия [10]. 
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Извадка: 
Обект на емпиричното изследване са сърдечно-съдови пациенти (мъже и жени) с 

диагностицирана исхемична болест на сърцето (ИБС), които са хоспитализирани и им предстои 
операция. Изследването използва лонгитюден дизайн. Процедурата на изследване е извършена от три 
до два дни преди операцията на етапа на Изследване I и ретестово постоперативно на третия месец след 
радикалната оперативна интервеция – на етапа на Изследване II. Извадката е конструирана по случаен 
признак, доколкото са изследвани шестдесет болни, приети за операция в СБАЛССЗ ,,Св. Екатерина”, 
София в периода 1 февруари 2009г. – 31 май 2009г. 

Изследваните пациенти са във възрастовия диапазон от 54 до 81 години (87,8% от изследваните 
лица са на възраст от 68 до 75 години); 57,8 % от тях са мъже, а 42,2 % –жени; които живеят в 56 
различни населени места на България, съответно от ранга на столичен град, регионални големи градове, 
малки градове и села. 
Математико-статистически процедури и анализ: 

Поставените в изследването цели и задачи и характерът на предполаганите зависимости между 
изследваните конструкти определят средствата, които са използвани при обработката на получените 
тестови резултати. Методите включват честотно разпределение, корелиционен, дисперсионен и 
регресионен анализи, както и изчисляване на надеждността на отделните въпросници и скали. За 
практическото изчисляване на резултатите е използван статистически софтуерен пакет SPSS 16.0. Някои 
от получените резултати са представени в доклада, като са онагледени във вид на таблици и графики. 

Резултати 

Вътрешна консистентност на скалите: 

Табл. 1 Коефициенти на вътрешна консистентност на скала ДС14 

Личностов тип Д 
 

1. Негативна афективност 
2. Социална инхибираност 

α = 0.932 
α = 0.853

От получените данни се вижда, че скалата за личностов тип Д демонстрира високи равнища на 
коефициента на вътрешна консистентност. 

Табл. 2. Коефициенти на вътрешна консистентност на скалата за сърдечно-съдова депресия 

Депресия при сърдечно болни 
α = 0.859 

1. Спане 
2. Несигурност 
3. Настроение 
4. Безнадеждност 
5. Дезактивация 
6. Анхедония 
7. Когниции 

α = 0.644 
α = 0.632 
α = 0.534 
α = 0.702 
α = 0.713 
α = 0.667 
α = 0.419 

От получените данни се вижда, че скалата за клинична депресия демонстрира добри равнища на 
коефициента на вътрешна консистентност. Тези стойности дават необходимата сигурност за по-
нататъшна работа и анализи на резултатите. 

Единствено скалата Когниции (α = 0.419) показва по-нисък коефициент на вътрешна 
консистентност. Айтем 26 от скала № 3 Настроение на въпросника ССД показа отрицателна обща 
айтемна корелативност и съответно впоследствие отпадна от състава на скалата. Това е логично предвид 
на оказалата се абсолютно доминантна тенденция за неактуалност на тази страна от живота, свързана 
със сексуалността, при този възрастов диапазон на извадката от болни. 

Изследване на взаимодействието между личностните предиктори на сърдечно-съдовите 
заболявания {ДС 14 (НА и СИ) и ССД (Спане, Несигурност, Настроение, Безнадеждност, 

Дезактивация, Анхедония, Когниции)} (Изследвания I и II): 

От представените резултати можем да направим извода, че депресията (с нейните седем зададени 
измерения), негативната афективност и социалната инхибираност от личностов тип Д са 
взаимосвързани. Получените данни демонстрират, че статистически значима е взаимозависимостта 
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между Негативната афективност и Несигурността (r = 0,29; p < 0.05), Настроението (r = 0,28; p < 0.05) 
и Анхедонията (r = 0,30; p < 0.05). Това е потвърждение на конструкт валидността на Скалата за 
измерване на личностов тип Д − ДС14. 

Социалната инхибираност също показва статистически значима взаимозависимост с две от 
симптомните прояви на депресията − Спането (r = -0,26; p < 0.05) и Анхедонията (r = 0,28; p < 0.05). 
Потвърждава се склонността на 
пациентите с тип Д проявеност 
да демонстрират рисково клъс-
териране на определени пато-
генни психологични фактори 
− особено с депресията [6]. 

При ретестовата проце-
дура – етапа на Изследване II – 
е предприет и корелационен 
анализ върху данните от двата 
етапа на изследването, който 
доказва, че Депресията като 
самостоятелен фактор демон-
стрира статистически значима 
вътрешна взаимовръзка във 
времето (r = 0,48; p < 0.00), кое-
то верифицира психометричния 
капацитет на първично адапти-
раната от нас тестова методика. 
Предоперативната Дезактива-
ция се свързва значимо само 
със следоперативната Безна-
деждност (r = 0,64; p < 0.00), 
като в конкретно нашия изсле-
дователски клиничен контекст 
недвусмислено може да се на-
прави допускането, че става 
дума за прояви на слаб общ личностов ресурс и пролонгирано състояние на Его-спад с диспозиционно 
нефункционлани саморегулативни личностови механизми. Перпективата на лонгитюдното ни 
изследване разкрива значимо отслабване на ефектите на депресивитета във всичките му значими 
спицифично за ССЗ симптомни проявености (до нивата на извънклиничната норма) в следоперативния 
период на фона на запазено отчетливо изразени личностови параметри на типа Д. 

Влияние на депресията с нейните антецеденти върху структурните измерения на НА и СИ. 

За да се докаже негативното влияние на депресивните симптоматични изразености спрямо 
определящите сърдечно-съдовото психосоматично отреагиране параметри на личностов тип Д, е 
извършен регресионен анализ, при който негативната афективност и социалната инхибираност са 
независима променлива, а измеренията на депресията са зависима променлива. 

Табл. 3. Регресионни коефициенти (β) на влиянието на депресията с нейните антецеденти върху 
структурните измерения на НА и СИ. 

Скала* 

Регресионни коефициенти β ∆R2 

(%) 
Sig. 

Де-
пре-
сия 

Спане Неси-
гурност 

На-
строе-
ние 

Без-
надежд-
ност 

Дезак-
тива-
ция 

Анхе-
дония 

Ког-
ниции 

  

Негативна 
афективност 

.321**  �  � .275**  �  � .254**  � 10,3 ,013 

Социална 
инхибираност  � -.312**  �  �  �  � .356**  � 19,2 ,004 

 Резултатите са статистически значими при p < 0,001; 
** Резултатите са статистически значими при p < 0.05. 
*** Резултатите са статистически значими при p < 0,01; 

 

 
**Резултатите са статистически значими при p < 0,01; 
* Резултатите са статистически значими при p < 0.05. 

Фиг 1. Модел на взаимозависимостта между личностните 
предиктори на ССЗ. 
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Получените резултати потвърждават очакванията ни за доминантното влияние и значение на 
специфичното за сърдечно-съдовите болестни прояви разстройство на приспособеността с депресивна 
настроеност върху изразеността и патогенното функциониране на личностов тип Д. При 19,2 % от 
изследваната съвкупност повишаването на Анхедонията оказва умерено влияние (β=0,356) на 
Социалната инхибираност, а повишеният социален изолационизъм е свързан с намалените годности за 
последователно и цялостно реализиране на фазите на Съня (β=-0,312), който не може да функционира 
като възстановителен и преработващ товарещият психичен матириал. 

Комбинаторното болестно действие на личностов тип Д и Депресията се демонстрира от 
колекторните ефекти на депресивитета върху генерализирането и хронифицирането до нивата на 
личностова диспозиционална проявеност и фиксатив на Негативната афективност (β=0,321). 

Обобщеният извод от анализа ни, потвърждаващ основното ни теоретично и експериментално 
допускане, се оказа в пълен синхрон с изводите от резултатите на най-новите международни 
изследвания в тази област (Williams, L., O’Carroll, RE and O’Connor, R., June, 2009 [18]). 

За да се докаже същото това негативното интензифициращо при тази факторна комбинаторност 
влияние на депресивните симптоматични изразености спрямо определящите сърдечно-съдовото 
психосоматично отреагиране параметри на личностов тип Д, двустъпковия регресионен анализ е 
повторен и за данните от ретестовата процедура, резултатите от което са представени в Табл.4. 

Табл. 4. Регресионни коефициенти (β) на влиянието на депресията с нейните антецеденти и 
тревожността върху структурните измерения на НА и СИ при данните от ретеста/Изсл. II. 

Скала* 

Регресионни коефициенти β
∆R2 

(%) Sig. Де-
пресия 

Спане Неси-
гурност 

Настро-
ение 

Безна-
деждност 

Дезак-
тива-
ция 

Ан-
хедо-
ния 

Ког-
ни-
ции 

Тре-
вож-
ност 

Негативна 
афективно
ст 

. �  �  .717*  �  �  �  �  �  � 51,4 ,000 

Социална 
инхибиран
ост 

 �  �  �  �  .459**  �  �  �  � 21,1 ,001 

 Резултатите са статистически значими при p < 0,001; 
** Резултатите са статистически значими при p < 0.05. 
*** Резултатите са статистически значими при p < 0,01; 

Получените резултати потвърждават очакванията ни за намаляване на тенденцията все пак 
устойчививите личностови диспозиции на типа Д − Негативна афективност и Социална инхибираност − 
да са повлияни клъстериращо спрямо проявите на множествена афективна натовареност в депресивен 
аспект. Все пак при 51,4 % от изследваната съвкупност повишаването на Несигурността оказва високо 
влияние (β=0,717) на Негативната афективност, а при 21,1 % Безнадеждността оказва умерено влияние 
(β=0,495) на Социалната инхибираност, което е свидетелство за константната афективна доминантност 
при процесите на адаптация към сърдечно-съдовите интервенции. 

Заключение 
Впечатление прави отчетливата изразеност почти при всички изследвани на 

характеристиките на личностов тип Д на почти постоянен депресивен фон, като не става въпрос за 
остър соматичен колапс от единичен отпсихичен патофизиологичен рефлекс, а за постепенен и 
продължителен конверзионен процес на исхемични болестни изменения, довел до манифестацията на 
ИБС . 

Резултатите от статистическите процедури и анализи доказват диагностичните възможности на 
първично адаптираните от нас въпросници. Също така верифицират личностов тип Д като независим 
и сабилен предиктор на ССЗ, който, в болнична ситуация повлиява патогенната проява и на 
депресивните аспекти. 

В обхвата на бъдещата ни изследователска работа влиза проверката на консистентността на тези 
нови скали при по-голяма от статистическа гледна точка извадка, изследването на кроскултурната 
валидност на типа Д, конституирането и валидизирането на един мултидименсионелен теоретичен и 
емпиричен модел на психологичното факторно повлияване върху етиологията, манифестацията и 
адаптацията към ССЗ. 

В приложно-практически план тези резултати правят доминантна необходимостта от 
разработването и прилагането на специфична психотерапевтична помощ. 
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НАУЧНА СЕКЦИЯ 
 „ПСИХОТЕРАПИЯ, ФАМИЛНА ТЕРАПИЯ 
И КОНСУЛТАТИВНА ПСИХОЛОГИЯ” 

 
 
 

РАБОТА СЪС СЕМЕЙНИЯ СЦЕНАРИЙ ВЪВ ФАМИЛНАТА ТЕРАПИЯ 

 
ГЕОРГИ АНТОНОВ 

клиничен психолог, психотерапевт – Институт по психодрама, индивидуална и групова 
психотерапия Бернхард Ахтерберг 

Резюме: От раждането си живеем в дадени семейни реалности които оказват влияние при 
интернализирането на част от нашите вярвания за определени роли които смятаме, че трябва да се 
изпълняват в контекста на семейните взаимоотношения. Когато една семейна двойка започне да изгражда 
своята нова семейна реалност, всеки от партньорите влиза в този процес със своята предистория. Така 
започват да се създават семейни сценарии в които се вграждат утвърдили се взаимоотношения включващи 
повече от едно поколение. Джон Бинг-Хол ги определя като споделени вътре в семейството очаквания как ще 
се изпълняват определени семейни роли в определени контексти. Изложението и дискусията са насочени към 
теми като: Какво се случва когато един семеен сценарий спре да работи и какъв е процеса на изграждане на 
нов; елементи на семейния сценарий и как той се съотнася към нивото на събитията и нивото на вярвания; 
стратегии които подкопават или подпомагат разрешаването на семейни конфликти. 

Въведение 
Ако се вгледаме назад във времето през историята и философията ще видим, че ние още от древни 

времена търсим своето място във Всемира. Съзерцавайки необятната хармония от светове които 
Великия създател е сътворил, човек започва да търси разбиране за своята роля и място във Вселената 
минавайки през явленията на живота и смъртта и осмисляйки собствената си еволюция. И този процес 
ражда много ритуали, митове и религии които в определен контекст вършат добра работа за разбирането 
на собственото му съществуване тук и сега. 

Освен заобикалящият ни Космос обаче, съществува и един вътрешен свят, който е също толкова 
необятен като него и който функционира в една огромна вселена от връзки и взаимоотношения с 
другите. Често тези взаимоотношения предизвикват хаос и дисхармония в нас и като, че ли за да 
потвърдим идеята , че ние сме част от Космоса, за да се справим, обясним и подредим нещата, случващи 
се в нас правим същото – създаваме митове и легенди. Тези митове и легенди ги "материализираме" в 
сценарии и роли, които вярваме, че не само ние трябва да изпълняваме, но имаме и очаквания как те 
трябва да се изпълняват от другите в определен контекст. В тази статия ще се опитам да опиша как се 
създават част от нашите вярвания за определени роли които смятаме, че трябва да се изпълняват в 
контекста на семейните взаимоотношения разглеждайки идеите на Джон Бинг-Хол за семейните 
сценарии. 

 
Характеристика на семейния сценарий 
Всеки човек от раждането си живее в дадена семейна реалност, която още като дете "попива с 

кожата си". Както Карл Том отбелязва – „Умът е фундаментално социален и бебето с раждането си е 
потопено в интеракции, които то постоянно интернализира „. И веднъж интирнализирани те стават база 
за интеракциите със значимия друг. Така постепенно изграждаме своя семеен идентитет, който включва 
както преживяванията вътре в семейството така и различните вярвания, модели на общуване и 
поведение. Това определя нашата предистория голяма част от която е "посята" в нас чрез 
трансгенерационно предаваните легенди и интернализирани от нас семейни митове. И тъй като мита не 
е само реалността, а и нашето отношение към тази реалност ние започваме да създаваме своя митология 
чрез която си обясняваме света в който живеем, нашите мисли, чувства и поведение. От друга страна 
голяма част от тази митология ние се опитваме да предадем на следващите поколения вярвайки, че това 
е най-доброто което можем да им предложим като разбиране за света и взаимоотношенията с другите. 
Когато една семейна двойка започне да изгражда своята нова семейна реалност всеки от партньорите 
влиза в този процес със своята предистория. В нея се намират и вярванията за това кой каква роля трябва 
да поеме в определен контекст и очакванията как трябва да реагира другия. Така започват да се създават 
семейни сценарии в които обикновено се вграждат утвърдили се взаимоотношения включващи повече 
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от едно поколение. Бинг-Хол ги определя като споделени вътре в семейството очаквания как ще се 
изпълняват определени семейни роли в определени контексти. Т.е. как ще се реагира и решава 
определена задача – напр. при боледуване, гледане на дете, трудова заетост, посещения на роднини и др. 
Един семеен сценарий на боледуване може да изглежда така: Ако някой от семейството или близък 
роднина се разболее жената изоставя своите неща от ежедневието (работа, курсове, почивка и др.) и 
поема ролята на грижещ се. В други семейства този сценарий може да бъде, че се наема човек отвън, а в 
трети – боледуващия се закарва в болница или пансион..... Тези семейни сценарии обикновено се 
подкрепят от семейната и културална митология. Когато няма изграден семеен сценарий за дадена 
ситуация в семейството започва период на импровизации. Също така ако в някаква ситуация се промени 
ролята – напр. жената която при боледуване на някой в семейството поема грижите е извън града, то 
тогава някой друг влиза временно в ролятя. Т.е. някой трябва да бъде въвлечен в тази роля. Но ако 
жената вече не може да поема грижите по боледуване напр. защото е започнала работа където се налага 
да пътува много и тя не иска да я загуби, то тогава също започват импровизации и изграждане на нов 
семеен сценарий. Това минава както през пробата и грешката така и през действието и през очакванията 
на другите от тези действия. Важно е да се отбележи, че изграждането на нов семеен сценарий е много 
сложен процес тъй като той обслужва семейната митология и вярвания. Когато той не работи добре, 
тогава се получават съответни реакции от този, който е вкаран в ролята или от другите членове на 
семейството. Тези реакции биха могли да бъдат изразени в актинг аут поведение като напр. съпругът 
започне да се прибира необичайно късно вечер или детето започне да показва агресивно поведение и т.н. 

Джон Бинг-Хол говори за три основни елемента на семейния сценарий: Първо – трябва да 
имаме определен контекст, т.е.да има някаква завръзка; Второ – трябва да има предположение за 
мотивите на членовете от семейството да изпълняват семейния сценарий и Трето – трябва да има 
някаква развръзка, т.е. очакване за това как ще се разреши конфликта. На тази база могат да се 
разграничат различни видове семейни сценарии като продължаващи, коригиращи, заместващи и други, 
но се акцентира върху повтарящите се. Повтарят се предимно такива които трансгенерационно са 
предадени от предните семейства или от значими за нас обекти от миналия ни опит. Освен външните 
модели които ни служат за работни при изграждането на определен семеен сценарий Бинг-Хол говори и 
за вътрешни които пресяват информацията и които Боулби нарича "вътрешно представителство". Едно 
такова вътрешно представителство напр. на детето за майката и бащата може да бъде, че майката е 
обгрижваща, а бащата наказващ. Тези вътрешни работни модели имат две нива : Първото е нивото на 
събитията – напр. когато жената не е приготвила навреме вечерята, мъжът става гневен и агресивен. 
Второто ниво е нивото на вярванията – напр. ако има скандал или криза в семейството, то жената е 
виновна защото не слуша и не се подчинява на мъжа си. Тук е важно разбирането, че нивото на 
вярванията е на по-високо йерархично ниво по отношение на събитията, т.е. придава им смисъл. 
Следващата конструкция показва къде в йерархията се намира семейния сценарий (по Бинг-Хол): 

Културална митология 

Семейни митове и легенди 

Семеен сценарий 

Епизод 

Акт на комуникация 

Според нивото на вярванията върхът на йерархията в дадената конструкция придава значение на 
следващите по долу нива. В човешките отношения обаче тя основно се проявява на ниво събитие. Това 
обикновено започва с някакво действие или акт на комуникация. 

ФАМИЛЕН ПРИМЕР 

Можем да разгледаме накратко случая на семейство Петрови. Лора е на 42 години, а Явор на 45 и 
имат 20 годишен брак. Имат една дъщеря която е на 19 години, омъжена е и не живее при тях. И двамата 
работят като вечер се прибират почти по едно и също време, но всяка вечер Лора трябва да приготви 
вечерята и да я сервира на съпруга си. Когато вечерята не е поднесена в определения за това час (а той е 
твърде близо до часа в който Лора се прибира вкъщи) Явор става гневен и започва да обвинява 
съпругата си, а Лора започва да се оправдава което довежда до семеен скандал... За да разгледаме по-
подробно тази на пръв поглед обикновена ситуация бихме могли като начало да използваме акта на 
комуникация от Явор към Лора ПОВТАРЯЩ се почти всяка вечер: "Какво се бавиш?!... Пак ли не си 
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готова...?!" Над тази комуникация стои епизод който я определя. Епизода е комуникация плюс действие 
и е постоянен във времето. В случая епизода изглежда така: Когато жената не е изпълнила задълженията 
си мъжът започва да ѝ се кара, а тя да се оправдава. Т.е. в случая комуникацията придобива смисъл само 
в този кръг действия – обвиняване – оправдаване. Епизода от своя страна ще придобие смисъл ако се 
види като част от семейния сценарий, който тук е: Двамата съпрузи влизат в тези роли (на каращ се и 
оправдаващ се) понеже това им помага да вентилират насъбраното в тях напрежение от напрегнатия ден. 
Ако потърсим в този пример елементите на семейния сценарий ще видим, че има определен контекст и 
съществуват мотиви Лора и Явор да влизат в описаните роли и да го изпълняват. Развръзката е, че след 
като вентилират напрежението натрупано през деня с кратък скандал и вечерята е сервирана те по-
спокойно могат да се насладят на вечерта. В подкрепа на казаното са и данните от интервюто където на 
въпрос към Лора: Какво се случва когато вечерята е готова навреме?, тя отговаря: Тогава също казвам на 
Явор, че не съм готова...!!! Т.е. прави се всичко възможно за да се създаде контекст в който семейния 
сценарий за снемане на напрежението да се развие. Съвсем друг е въпроса – дали това е най-добрия 
начин за снемане на напрежение; дали това върши добра работа на семейството или дали някога 
семейството (или някой от тях) ще реши да го променя. 

За да си отговорим на въпроса: Защо участниците в семейния сценарий поддържат ролите си 
сравнително постоянни във времето трябва да погледнем на ситуацията и през семейната митология. 
Семейния мит при Явор в този контекст е, че работата на мъжа е по-важна, той е по-изморен и за да се 
възстанови то жената трябва да го обгрижва и разтоварва. Това се подкрепя и от следната легенда на 
разширеното семейство на Явор: Когато родителите на Явор се женят майката е на 41 години, а баща му 
на 25. Мъжът е офицер, а съпругата му директор на институт, видна общественичка и т.н. Тъй като тя е 
много заета с работата си мъжете в семейството не са били обгрижвани от нея. Бащата на Явор обаче 
почива на 53 години, а майка му доживява до 81. От тук се подхранва мита, че за да си здрав и да 
живееш дълго трябва да си обгрижван и гледан от жена си... Семейния мит при Лора е, че жената 
трябва да се подчинявя на мъжа. Това е трасгенерационно предадения мит от нейното предишно 
семейство, че жените са в по-ниска позиция от мъжете и подкрепян от легендата където бащата на Лора 
е бил силен и властен човек, държал е да бъде обгрижван (вкл. сервиране на вечерята), като в това 
участват Лора и майка й. И накрая всички тези нива на смисли са вградени в една културална 
митология където мъжът за да е силен и зачетен трябва да бъде обгрижен от съпругата си. Той трябва 
да има властта и да командва, а жената да се подчинявя. 

 
Терапевтични идеи 
Първото което трябва стане, за да реши една семейна двойка да работи върху своя проблематика е 

да има осъзнаване, а от там и желание за промяна на нещо. Т.е. нещо се случва във взаимоотношенията 
им и те биха искали това да става по друг начин. В разгледания семеен сценарий на семейство Петрови 
се вижда,че изпълняваните от Лора и Явор роли не са случайно избрани и, че са стабилни във времето 
тъй като са поддържани от цялата трансгенерационна интернализирана от тях митология. Така, че 
съзнанието за желана промяна е сложен процес и аз няма да го дискутирам, а само ще отбележа, че това 
се случва по-скоро на ниво събитие, а не на ниво вярвания. Има много фактори които работят в тази 
посока,но аз ще посоча само един. Това е динамичния свят в който живеем, свят в който новата 
информация пристига при нас изключително бързо и в която темата за човешките отношения присъства 
все по-мощно. Наблюдавайки различни модели на поведение, а и дискутирайки някои от тях не е 
изключено да започне процес на интернализиране на нещо ново, което да подложи на съмнение стария 
модел. Ако използвам случая на Лора и Явор това може да бъде адекватността на съществуващата в 
семейството комуникация при приготвяне на вечерята. Ако решим в терапията да подкрепим промяна на 
акта на комуникация по между им или на епизода, ние ще въздействаме върху семейния сценарий 
обслужващ вентилиране на натрупаното през деня напрежение. Така този семеен сценарий ще спре да 
работи понеже ако Явор вече смята, че не е добре да прави скандали за не навреме приготвената вечеря 
и такъв скандал се случи, то той след него би се чувствал още по-напрегнат. Освен това без вечерния 
скандал семейството е изправено пред задачата да изработи нов семеен сценарий за снемане на 
напрежението и както вече бе споменато това става през фазата наимпровизации. Като вземем предвид, 
че семейните сценарии и ролите изпълнявани в тях са мощно повлияни от семейната и културална 
митология които са на по-високи нива, ще видим, че задачата на Лора иЯвор никак не е лека. . Вървейки 
към промяна от по-ниско към по-високо ниво нещата са много трудни и след няколко експеримента има 
вероятност двойката да се върне към стария си модел. 

Другата възможност е да работим с по-високите нива като семейните и културални митове. 
Когато в терапията се открие, че няма изграден семеен сценарий за нещо или е имало такъв, но по 
определени причини той вече е неработещ, то семейството трябва да бъде подпомогнато да започне 
импровизации което ще му даде шанс да го изгради отново. Напр. вече знаем, че семейния мит 
интернализиран от Явор е, че работата на мъжа е по-важна, той е по-изморен, по-лесно се изхабява и 
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жената трябва да го обгрижва. Ако терапевта работи с горното вярване има вероятност да се стигне до 
промяна на отношението на Явор към мита. И понеже това е работа на по-високо ниво и след като тя 
бъде завършена, коригирането на семейния сценарий за снемане на напрежението може да бъде 
извършено от самото семейство. Защото ако отношението на Явор към мита, че за да живее мъжът дълго 
трябва да бъде обгрижван от жената по определен начин се промени, то той вместо да влиза в ролята на 
каращ се (за да задвижи стария семеен сценарий) би избрал напр. ролята на споделящ. Това ще даде 
възможност на съпругата му да остане в своето вярване – че жената трябва да е обгрижваща, но по нов 
начин ( напр. като го изслушва и подкрепя) Така семейството ще влезе във фаза на импровизации докато 
новия семеен сценарий не бъде изграден. Важно е да се отбележи, че самите митове ( в случая при 
семейството,че мъжа по- лесно се изхабява, а жената трябва да е обгрижваща) не са предмет на работа и 
промяна. Това би било много трудно, а в повечето случаи невъзможно. Работи се с отношението към 
мита. В случая – какво означава да си обгрижван или обгрижващ. Промяната на отношението към мита 
(понеже е на по високо ниво) прави възможно промяна на семейния сценарий, а от там и акта на 
комуникация. 

 
Заключение 
Обикновено семействата търсят консултиране при проблем в отношенията си когато 

комуникацията е влошена и носи напрежение. Разбирането на механизма на семейните сценарии може 
да ни помогне по ясно да видим и си обясним определени поведения между членовете в семейната 
система. Познанието за определящата роля на по-високите йерархични нива като семейната и 
културална митология ни дава възможност да разберем смисъла на даден семеен сценарий, а от там и на 
съвсем обикновен на пръв поглед акт на комуникация носещ дискомфорт в двойката. Използвайки 
инструментариума на системните подходи можем да подкрепим семейството към преосмисляне на 
отношението си към определени митове от семейната си история и по този начин по-лесно да се повлияе 
вече неработещ семеен сценарий. Другата алтернатива е да се опитваме да подкрепяме поведенческа 
промяна на ниво епизод и комуникация, а от там повлияване на неработещия семеен сценарий. Не че не 
е възможно, но се изисква много време , търпение и най-важното – среда повишаваща чувството за 
сигурност не само в терапевтичния сетинг, но и в света на семейството за да може то по- лесно да 
импровизира. А живота за съжаление не винаги е благосклонен да ни осигури всички елементи от които 
имаме нужда. 
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ПСИХОАНАЛИЗА И ПСИХОЛОГИЯ: ТОЧКИ НА ПРЕСИЧАНЕ 

 
НИКОЛА АТАНАСОВ 

доц., д-р, Нов български университет 
 

Резюме: Пресечните точки между теорията на психоанализата и психологията са много. В тази статия си 
поставяме задачата да се спрем само на някои от тях, с които бихме искали да илюстрираме следната теза: 
Психоанализата е метод на общата психология, който служи за изследване на несъзнавани психични процеси. 
Нейната теория се базира върху предположения, съвместими с биологията, невронауките, когнитивната 
наука, психологията на развитието и др. 
 
Abstract: There are many junctions between psychoanalysis and psychology. Some of them are reviewed in this article to 
illustrate the following thesis: psychoanalysis is a method of general psychology designed to investigate unconscious 
psychic processes. Psychoanalytic theory is based on assumptions compatible with biology, the neurosciences, cognitive 
science, developmental psychology etc. 

 
“Аз открих някои важни нови факти за несъзнаваното в психичния живот, за 
ролята на нагоните и т.н. От тези открития се роди нова наука – 
психоанализата, част от психологията – и нов метод за третиране на 
неврозите” 

(Зигмунд Фройд в интервю по BBС, 1938) 
 

Пресечните точки между теорията на психоанализата и психологията са много. В тази лекция си 
поставямe задачата да се спрem само на някои от тях, с които бихме искал да илюстрирам следната теза: 
Психоанализата е метод на общата психология, който служи за изследване на несъзнавани психични 
процеси. Нейната теория се базира върху предположения, съвместими с биологията, невронауките, 
когнитивната наука, психологията на развитието и др. 

 
Ще посочим пресечни точки в следните области: 

• Мотивация 
• Афекти 
• Когнитивни процеси (възприятие, мислене) 
• Селф 
 

Ще използваме следните психоаналитични концепции: 
• Нагон 
• Принципи на психичното функциониране 
• Психичен конфликт 
• Психична защита 
• Катексис (инвестиране) 
• Преработка (ментализация) 

 
Методът на психоанализата 
 

Психоаналитичният метод може да се представи по различни начини. Ето една кратка дефиниция, 
която според нас насочва вниманието към някои важни отличителни белези: „Двама души прекарват 
заедно в продължение на няколкостотин, често пъти над хиляда часа, като предварително са се 
уговорили за условията, при които ще протичат срещите им. Целта е да се изследват несъзнаваните 
психични процеси на единия от тях чрез разбиране (тълкуване) на техните прояви в представяния за 
анализ материал.” 

Бихме искали да обърнем внимание върху следното. Една такава среща е уникална: не е възможно 
въпросните няколкостотин часа да се случат едни и същи неща в два различни случая. Ето защо една 
част от ставащото в психоаналитичната терапия не може да се изследва другояче освен чрез самата 
психоанализа. От друга страна психичните процеси на двамата участници в срещата са явления, 
присъщи на психичния живот изобщо. Именно в изследването на тези явления пътищата на 
психоанализата и психологията би трябвало да се пресичат. 

Един кратък откъс от началото на психоаналитична сесия ще ни послужи да илюстрираме 
спецификата на ставащото в този вид междуличностно взаимоотношение: 
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Първите минути от една сесия: 
 

П: Помислих, че ме гледате мазно...и същевременно хитроумно. Тази дума “мазен” съм я чел в 
книгата на Буров – там ставаше дума за един полицай, който го гледа така...но той имаше предвид 
“любезно”. А на мене ми се стори, че ми кроите шапката: “Ей сега ще ти гледаме сеира!” 

А: ...злорадо... 
П: Да...някак си, че се подготвяте да ми демонстрирате превъзходството си. Напомня ми как ме 

гледаха офицерите в казармата, когато трябваше да правим някакви упражнения...Или треньорът ми по 
карате... 
 

В тези няколко изречения пациентът споделя своите субективни преживявания, в които 
възприема другия (аналитика) като изпитващ садистично удоволствие от общуването им и 
същевременно като мощна фигура, напомняща му на други, от които се е страхувал. В действителност 
тук може да се открият връзки с много повече представи (ако се тръгне например от образа на Буров, 
който играе важна роля във вътрешния свят на пациента); за целите на нашето изложение е важно да 
обърнем мнимание преди всичко на факта, че повърхностната структура на тази комуникация (монолога 
респ. диалога) съдържа препратки към множество други намиращи се под повърхността на съзнанието 
структури. 

Основните понятия 

Ще покажем накратко, че за да обясни същесктвуването на несъзнавана психична дейност 
психоанализата използва понятия, които не са чужди и на психологията. В своя класически вариант 
психоаналитичната теория разглежда психиката като апарат, който работи с енергия, доставяна от 
нагоните. Нагоните са неврохормонални структури, които подтикват психиката да работи така, че да 
разтоварва енергия със специфично качество (напр. сексуална) чрез извършването на „специфични 
действия”; това взаимодействие между нагони и психика служи на себесъхранението и съхранението на 
вида – т.е. изпълнява задачите, които при животните се осъществяват от инстинктите. Наред със 
съхранителните обаче действат и разрушителни нагони, които тласкат организма към разпадането му: 
както е известно, психоаналитичната терминология раграничава между нагони към живота и нагони към 
смъртта). 

Психоанализата разделя психичните функции на когнитивни и защитни1. Самият метод се 
насочва към защитните, защото с тяхното действие се обяснява появата на несъзнаваното 
(изтласканото). За да разберем какво се има предвид под „психична защита” може да си послужим със 
следните концепции: 

1) Разтоварването на енергията е „първична функция” на психиката („първичен процес”); той не 
служи пряко на контакта с обкръжението, негова задача е осъществява принципа на 
постоянството (термин, заимстван от Г.Т.Фехнер: „Einige Ideen zur Schöpfungs- und 
Entwicklungsgeschichte der Organismen“, [6]) т.е. да подържа равнището на възбудата 
постоянно. Според Зигмунд Фройд тази тенденция е следствие от биологично обусловената 
необходимост да се поддържа относително равновесие на процесите в организма. (По-късно 
Хайнц Хартман въвежда понятието „хомеостаза” и в теорията на психоанализата). 

2)  Телесното се проявява в психиката чрез елементарните афекти удоволствие/неудоволствие. 
Това са първите афекти, които се наблюдават след раждането. Пренесен на психично равнище, 
принципът на постоянството се проявява като принцип на удоволствието/неудоволствието 
и може да бъде преформулиран така: работата на психиката се ръководи от стремеж към 
получаване на удоволствие и избягване на неудоволствие. 

3) „Първичната функция” или „първичният процес” не осигуряват необходимите за оцеляването 
действия в обкръжението; постепенно в ранното детство благодарение на процесите на 
научаване се развива „вторичният процес” – т.е. вербалното, подчинено на логиката мислене – 
който функционира според „принципа на реалността”. 

Ясно е, че въпросните принципи не могат да се изследват единствено чрез метода на 
психоанализата и за обосноваването им е необходимо да се привлекат редица други науки като 
биологията, неврофизиологията, психологията на познавателните процеси и т.н. Самият Фройд 
първоначално се надява, че ще може да изясни обуславящите психичния живот неврофизиологични 
процеси и през 1895 година написва своя „Проект за научна психология” (Entwurf einer Psychologie, 

                                                 
1 Разбира се, ако искаме да се придържаме към схващането, че психичните процеси представляват 
преработка на информация, можем да говорим за защитни функции на когнитивните процеси – това не 
би било в противоречие с теорията на психоанализата. 



 

 667

Project for a Scientific Psychology, Psychology for Neurologists – [9]); там чрез „модела на рефлексната 
дъга” той описва как според него възбудата достига от сетивния до двигателния край на нервната 
система, преминавайки през 3 вида неврони, само 1 вид от които е свързан със съзнанието, и как 
благодарение на различните си функции тези групи неврони осигуряват психичната защита при 
различните „психоневрози”. Самият той обаче преценява опита си като неуспешен и никога не го 
публикува. „Проектът” вижда бял свят за първи път през 50-те години на миналия век, близо 60 години 
след написването му. Оказва се, че заложените в него идеи звучат много съвременно и през 1976 година 
неврологът Карл Прибрам и психоаналитикът Мъртън Гил публикуват „Freud`s Project Re-assessed: 
Preface to Contemporary Cognitive Theory and Neuropsychology” [17] – една книга, в която се спират на 
актуалността на много от невропсихологичните идеи на Фройд. В последствие, в епохата на бързо 
развитие на невронауките, се появява дисциплината „невропсихоанализа” (вж: www.neuropsa.org.uk). 

Невропсихоанализа 

Невропсихоанализата си поставя за цел „да гради мостове между психоанализата, невронауките, 
психологията и психиатрията” (пак там). Невропсихоаналитичните изследователи свързват откритите 
чрез техниките на психоанализата или на експерименталната психология особености на несъзнаваното 
функциониране с предполагаемите процеси в мозъка, които съпъстстват протичането им. Ето някои от 
изследваните в последните години хипотези: 

• Нагоните могат да бъдат разбрани като базисни емоции (подтици към действие), свързани със 
ствола, по-точно със сивата субстанция и създаващи кортикални проекции [16]. 

• Сънищата, конфабулациите и други изрази на първичния процес са смислени, осъществяващи 
желания прояви на загубата на фронтален изпълнителен контрол върху мезокортикалните и 
мезолимбични системи на „търсене” [11], [23]. 

• Вторичният процес, ориентираното към реалността мислене може да бъде разбрано чрез 
системата за изпълнителен контрол в челния дял на мозъка [23]. 

• Привидно рационалните и съзнавани решения се задвижват от лимбичната система чрез емоции, 
които са несъзнавани. 

• Раннодетската амнезия се появява, защото вербалната хемисфера се активира по-късно от 
невербалната дясна хемисфера; преди това обаче децата имат процедурни и емоционални 
спомени [22]. 

• Преживяванията на свързването през първата година и на родителското неодобрение през 
втората начертават пътищата на регулиране на емоциите и имат силно влияние върху личността 
на възрастния [22] (към тази тема ще се върнем по-долу). 

 (Източник: [23])2 

Потвърждението от нео-бихейвиоризма 

Принципът на удоволствието намира неочаквано потвърждение от заклетия враг на 
психоанализата – бихейвиоризма, по точно от неговия известен като „необихейвиоризъм” вариант. Б.Ф. 
Скинър идентифицира един тип условен рефлекс, който се формира благодарение на възнаграждаването 
или наказването на дадено поведение. Този тип учене става известен като „оперантно обуславяне”: 
възнаграждаването („положително подкрепление”) на поведението се изживява като удоволствие. 
Удоволственото преживяване засилва многократно тенденцията към повторение на това поведение; 
съответно неудоволственото преживяване в следствие на „негативно подкрепление” засилва 
тенденцията към избягване на повторението. Позитивните и негативните подкрепления са в основата на 
възникването на конфликта „приближаване – избягване” (approach-avoidance conflict). Съществената 
разлика между психоанализата и бихейвиоризмът е, че докато бихейвиоризмът изследва поведението 
(действията) във външната реалност, психоанализата се насочва към изследването на вътрешната 
(психичната) реалност и съответно търси отговор на въпроса какви са „вътрешните опасности”, които се 
налага да бъдат избягвани. 

Съответствието между принципа на удоволствието и оперантното обуславяне прави впечатление 
на двама психолози от университета Йейл – Джон Долард и Нийл Милър – които през 1950 година 
публикуват книгата „Личност и психотерапия” [5]. В тази превърнала се междувременно в 
психологическа класика (и за съжаление твърде малко позната у нас) книга теорията на психоанализата 

                                                 
2 Показателно е названието на конгреса на дружеството по невропсихоанализа за 2011 година: Minding 
the Body, защото също насочва към изследването на връзките между телесното и психичното. За 
интердисциплинарния характер на дружеството свидетелствува участието в конгреса на психоаналитици 
като Питър Фонаги, психоаналитици-невропсихолози като Марк Солмс, невролози като Антонио 
Дамасио и Яак Панксеп, физиолози като Виторио Гелезе и др.  
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се представя чрез понятията на необихейвиоризма и на социалния бихейвиоризъм („социално учене”). 
Поради голямата ѝ сложност ще спомена само някои базисни схващания: 

• нагоните подтикват към действия, които биват възнаграждавани или наказвани и водят до 
заучаване на определени реакции (оперантно обуславяне, опосредствано от социалната среда); 

• в ранното детство се появяват конфликти между мотивиращи сили, които тласкат към 
приближаване или отбягване (арproach-avoidance) в зависимост от предхождащото научаване; 

• има 4 типа критични ситуации, създаващи конфликти: храненето, обучението в чистота, 
раннодетската сексуалност и конфликтите между гнева и страха 

• заучаването се извършва на 2 нива – невербално и вербално; реакции, породени в реалността, се 
генерализират върху думите, символизиращи реалността; 

• изтласкването и другите защитни механизми са заучени реакции на отбягване на определени 
мисли; те биват възнаграждавани чрез редуцирането на тревожността, което постигат; 

• несъзнаваното социално учене продължава и след детството 
Накратко позицията на двамата автори може да се формулира и като пренасяне на понятия, 

свързани с поведението (външната реалност) в психичната. Идеята, че защитните механизми 
представляват „бягство от опасност”, е заложена най-напред в гореспоменатия „Проект” на Фройд: там 
той посочва, че психиката разполага със защитни механизми (изтласкване), чрез които се спасява от 
вътрешни опасности – защото не може да избяга от тях така, както от външните. Докато обаче при 
оперантното обуславяне в бихейвиористки смисъл може да се говори за „идентичност на действията” 
във външната реалност, то за психиката Фройд въвежда понятието „идентичност на възприятията” 
(Wahrnehmungsidentität): т.е. психиката съгласно принципа на удоволствието се стреми да повтаря 
удоволствените възприятия и да избягва неудоволствените. Като основна опасност в психичната 
реалност може да се разглежда неуспеха да се осъществи принципа на удоволствието, т.е. 
неполучаването на удоволствие. Това явление ни е известно като „фрустрация”. Фрустрации, които 
оставят трайни следи, психоанализата нарича „психични травми”. 

По същия начин вътрешнопсихичния конфликт се описва чрез поведенчески термини (approach-
avoidance). Лесно може да видим, че критичните ситуации, създаващи конфликти според Долард и 
Милър, съвпадат с външната реалност на стадиите на психосексуалното развитие според психоанализата 
(орален, анален, детски сексуален). 

Емпирични изследвания на защитните механизми – начало 

Ето едно определение на „защитни механизми”, взето от „Енциклопедия по психология” [1]: 
„Защитните механизми са психични стратегии, чрез които хората редуцират или избягват негативните 
състояния като конфликт, фрустрация, тревожност и стрес...По-голямата част от теоретизирането по 
отношение на защитните механизми идва от психодинамично ориентираните автори, предимно от 
Зигмунд Фройд. Напоследък обаче се предлагат алтернативни обяснения на някои от въпросните 
поведения от автори, принадлежащи към различни перспективи”. 

В изследванията на възприятието през 50-те години се въвежда термина „перцептивна защита” . 
Според определението на Артър Рибър [18] „...перцептивната защита се появява тогава, когато се 
повиши прагът на разпознаване на даден стимул. Доказателства за такъв ефект бяха предоставени от 
работещите в т.н. подход „New look”: те установяват, че представени тахистоскопно думи с неприятна 
конотация или думи-табу имат по-високи прагове от неутралните думи. Тези ефекти бяха оценени като 
важни демонстрации на ролята на емоционални и мотивационни фактори във възприятията – и, разбира 
се, като подкрепа на психоаналитичната теория, която отдава голямо значение на несъзнаваните 
защити”. 

Нещо повече за естеството на вътрешните опасности (виж по-горе): основната опасност, която 
идентифицирахме по-горе – незадоволяването (фрустрацията) – може да се случи както във външната, 
така и и в психичната реалност. Психоанализата се появява тогава, когато Фройд стига до заключението, 
че сексуалните посегателства, за които разказват неговите пациенти, са се случвали не непременно в 
действителност, а във фантазиите им и че фантазните психични травми може да имат не по-малко силно 
действие от „реалните” (например фантазията за изнасилване, която психоанализата идентифицира като 
определяща хистеричната симптоматика – вж. [2] ). От друга страна знаем, че преживяванията във 
външната реалност винаги биват възприемани през призмата на вътрешната. 

Катексис и афект 

Т.е. вътрешната фрустрация е незадоволяването на едно желание, породено от нагона и насочено 
към вътрешния обект. Психоанализата разглежда „вътрешния обект” (всъщност: представата за 
външния) като представител на нагона в психиката (Vorstellungsrepräsentanz). Свързването на идващата 
от нагоните енергия с представи се нарича „катексис” (инвестиция, пълнеж). Концепцията за катексиса 
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изразява психоаналитичното схващане за връзката между телесното и психичното и оттам за 
преработването и разтоварването на постъпващата в психиката възбуда. Наместо за енергия може да 
говорим и за „афективен заряд” (Фройд използва термина Affektbetrag, или „количество афект”). 

Ако вземем предвид, че съвременната психология разглежда афектите като съставени от: 
• физиологични 
• мотивационни 
• експресивни 
• двигателни 
• когнитивни 

компоненти (вж. напр: [20], [13]), можем да видим как тази категория се предлага като схема, свързваща 
процесите, означавани от психоанализата като нагон, вътрешен обект (представителство на нагона), 
катексис, специфично действие, (когнитивно) съзнавано и несъзнавано (вж. също [12]). 

Между впрочем понятието за катексис намира поддръжници и в съвременните не-
психоаналитични изследвания в областта на невронауките. Ето например какво отбелязват двама 
съвременни американски невропсихолозия [25]: 

„Важни аспекти от подхода на Фройд, например акцентът върху адаптивните и хомеостатични 
механизми, регулиращи когнициите, остават значими за съвременната невропсихологична теория. 
Например с понятието за катексис...Фройд интегрира механизмите на паметта с тези на мотивацията по 
начин, който доста помага да се разберат съвременните данни за кортиколимбичната интеракция при 
паметта и емоциите”. 

Така връзката между възбудата, идваща от тялото, и психичната ѝ преработка може да се опише и 
с понятия като „афект” и „психична репрезентация”, които са общи за психоанализата, психологията и 
когнитивните невронауки. 

Ментализация 

Психичните защити могат да бъдат повече или по-малко успешни в зависимост от способността 
на субекта да използва психичните символи, за да преработва (свързва) възбудата. В съвременната 
психоанализа се приема, че изграждането на тази способност се извършва в контекста на афективната 
връзка между детето и обгрижващото лице през първите години от живота. Смята се, че в първите 3-4 
години (периодът преди едиповия комплекс) натрупванията на реални външни травми (като следствие 
от неадекватната връзка между детето и обгрижващото лице) имат голямо значение за формирането 
преди всичко на цялостната представа за себе си и другия (селфа, идентичността), докато фрустрирането 
на насочени към обектите протосексуални и агресивни желания по време на едиповия период са в 
основата на невротичното функциониране и невротичната патология. 

В последните годиви в психоаналитичната литература все повече се използва понятието 
„ментализация”, което се очертава да се превърна в друга важна пресечна точка между психоанализата и 
съседните дисциплини. 

„Ментализацията”, т.е. на свързването на телесни и емоционални състояния с психични образи, 
до голяма степен зависи от способността да се разбира междуличностното поведение като резултат от 
психични състояния ([8],стр. 270) и включва развитието у детето на способността да си изгради „теория 
за психичното” ([7], стр. 24), т.е. представи за наличието на субективност у себе си и у другите; 
благодарение на нея то може да реагира не само на поведението на другите, но и на собствените си 
представи за техните психични процеси и съдържания. По този начин поведението на другите се 
превръща в смислено и предвидимо. 

„Ментализацията...е процесът, чрез който установяваме, че нашата психика опосредства 
преживяването ни на света” ([7], стр. 3). 

Вече съществуват методики за операционализиране на ментализацията. Като пример ще посочим 
измеренията, изледвани чрез Решетката за вербална преработка на афекта [14]3: 

Табл. 1. Преработка (ментализация): това са 20 възможни форми на афективно изразяване 

РВПА Соматизация 
Двигателна 
функция 

Създаване 
на образи 

Вербализиране 

Смислова връзка Сом5 Дв5 Обр5 Вер5 
Присвояване Сом4 Дв4 Обр4 Вер4 
Екстериоризация Сом3 Дв3 Обр3 Вер3 
Модулирана импулсивност Сом2 Дв2 Обр2 Вер2 
Експлозивна импулсивност Сом1 Дв1 Обр1 Вер1 

                                                 
3 Таблицата е изготвена от Светослав Савов, докторант към НБУ. 
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Можем да посочим поне 4 важни източника на теорията за ментализацията: 

1) Теорията за свързаността (attachment theory) на Джон Боулби, според която чувството за себе 
си (sense of self) е резултат от афективното качество на връзката дете – обгрижващо лице; това 
е еволюционната функция на свързаността. “Attachment” e един от най-изследваните 
конструкти в съвременната психология на развитието. 

2) Френската психосоматична школа (P. Marty и др.), които въвеждат термина „ментализация” в 
психоанализата. 

3) Теориите за действените и представните аспекти на селфа (които Уилиам Джеймс през 1890 
година нарича „Ме” и „I”). В съвременната когнитивна невронаука „the Me is the mental 
representation, while the I embodies the self as an agent, the mental processes and functions that 
underpin the representations of the self” [15]. Това разграничение съответства на възприетото в 
психоанализата разграничени между „селф” и „аз” (его) като структура. 

4) Теорията за психичното (theory of mind) на Dennett и др. Денет определя теорията за 
психичното като взаимосвързана мрежа от intentional states (убеждения и желания), с които се 
обяснява поведението; според Денет тя е добра основа за предсказване на поведението. Други 
„философи на ума” [10], [26] разширяват подхода на Денет върху unconscious mind и 
посочват, че един от съществените приноси на Фройд е разширяването на наивната 
психология върху несъзнаваните процеси (theory of unconscious mind): Фройд показва, че 
привидно безсмислени поведения (сънища, грешки и др.) имат смисъл и могат да бъдат 
обяснени чрез несъзнавани намерения (мисли, чувства, желания). 

Вижда се, че „ментализация” е термин, който може да се използва в различни психологически 
подходи и че може да се свърже с теории, идващи от философията на науката. В подхода на 
психоаналитиците се набляга върху схващането, че способността на детето за рефлексивно 
функциониране (термин, който Фонаги използува за операционализиране на ментализацията) се развива 
благодарение на отразяването на психичните му състояния от обгрижващото лице при наличието на 
сигурно привързване (attachment); най-често това става в играта, която е преходно явление в смисъла на 
Уиникот, “междинна област на преживяванията” ([7], стр.265). Това става чрез образуването на два вида 
психични репрезентации: 

• Репрезентации от първи род (генерализирани процедурни спомени) 
• Репрезентации от втори род (labeling) 

Първите афектни представи се развиват в първите 5 месеца от живота, като ключова роля при 
това играе общуването лице в лице с обгрижващия. След шестия месец започва периодът на 
координирането на представите за себе си и другите: у децата се появява способност да координират 
психичното си състояние с това на обгрижващото лице по отношение на трето лице (напр. да изискват 
да им се обърне внимание). Решаваща роля тук играе описваното многократно от различни 
изследователи (Д. Уиникот, М.Малер, Х.Кохут ) „огледално отразяване на афектите” (affect mirroring). 
Дж. Боулби, О. Кернберг, Д. Стърн стигат до заключението, че през този период и в този контекст 
непроменящите се аспекти на отношението между субекта и обекта се абстрахират във 
вътрешнопсихични модели (вътрешните работни модели на Боулби, „градивните елементи” на 
Кернберг, генерализираните представи за интеракциите на Стърн – виж [24].). Фонаги смята, че тези 
„схематични представи” (репрезентации от първи род, които може да се разглеждат като 
генерализирани процедурни спомени и да се съпоставят с „прототипите” на Е.Рош – вж. [19], [3] се 
регистрират чрез процедурната памет и служат за адаптирането на социалното поведение към 
специфичния междуличностен контекст. 

Същевременно адекватното отразяване помага на детето да си изгради репрезентации от втори 
род на афективните състояния, или да започне да ги назовава (labeling) : така те могат да се овладяват, да 
се разтоварват вътрешно – а не само чрез действие, да се преживяват като нещо разпознаваемо и 
следователно да бъдет споделяни. 

Фонаги вижда патологията на рефлексивното функциониране също като липса или 
недостатъчност на връзките между репрезентациите от първи и втори род в следствие на неадекватното 
огледално отразяване на вътрешния свят на детето в сензитивните периоди на ранното детство ([7], стр. 
19). От гледна точка на психоаналитичната диагностика неспособността за ментализация е характерна 
(както посочих и по-горе) за т.н. „ранни разстройства” или за нарцистичната личностова организация. 
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АРТ-ТЕРАПИЯТА И КОНСУЛТИРАНЕ В ОБУЧЕНИЕТО 

ЗА ПОМАГАЩИТЕ ПРОФЕСИИ 
 

НЕЛИ БОЯДЖИЕВА 
доц., д-р, СУ „Св. Кл. Охридски” 

 
Резюме: На базата на общо сравнение на психологическото консултиране и психотерапията се представя 
същността, някои форми и видове на арт-терапията и мястото ѝ като метод и техника в помагащия 
процес. Прави се преглед на съществуващите практики и теоретични подходи, видове и направления на 
артепарията в социалната сфера като средство за адаптация и рехабилитация и като мястото ѝ в 
подготовката на специалисти за помагащите професии. Прави се преглед на изследванията на 
арттерапията от последното десетилетие и присъствието ѝ в теорията и практиката на 
университетското обучение. 

 
Abstract: A comparison between psychological consulting and psychotherapy shows the essence, some forms and types of 
art-thrapy and its place as a method and technique in the helping process. There is a review of the exsting practices and 
theoretical approaches, types and tendences of art-therapy in the social sphere as a means of adaptation and 
rehabilitation, as well as its place at the education of specialists in the helping professions. There is a survey of the 
studies of art-therapy from the last decade and its presence in the theory and practices of the university education in 
Bulgaria. 

Психологическо консултиране (Counseling) и психотерапия 

Психологическото консултиране е основен елемент на практическата психологя и се определя 
като специфичен вид оказване на непосредствена психологическа помощ и подкрепа на лица или групи 
в трудни житейски ситуации. То се основава на комуникацията между лаика и специалиста, между 
непосредствено и косвено участващия. Същността му се състои в това, че се създава специална 
организация на процеса на общуване, която помага на клиента да актуализира своите резервни и 
ресурсни възможности за търсене на изход от проблемната ситуация. Терапията и психотерапията са 
насочени към трансформиране и преобразуване на моделите на поведение и гледните точки на индивида 
или групата за себе си и характера на своите взаимодействия с другите, което се осъществяна на 
съзнателно и подсъзнателно ниво. Терапията засяга по-дълбоко личността на клиента, който може да е и 
пациент. За разлика от психотерапията психологическото консултиране е съсредоточено не върху 
болезненото състояние или вътрешния конфликт, а върху ситуацията и вътрешните ресурси 
(Справочник по психологии и психиатрии детского и подростквого возраста, Под ред. С.Ю.Циркина, 
659). Равнището на индивидуализация по отношение на степента на задълбоченост и точно вживяващо 
се вникване е по-ниско при консултирането в сравнение с индивидуалната психотерапия поради 
необходимостта от осъществяне на консултативна работа. По отношение на степента на дирекност на 
въздействието психологическото консултиране се поставя между модифициращата поведението терапия 
(поведенческа терапия), която разработва точни насоки за действие и контролира тяхната реализация и 
между разговорната терапия, която чрез изясняване на проблемите и преодоляване на конфликтите 
подпомага партньора сам да избере подходящи действия (Речник по психология, 1989, 229). 

Психологическото консултиране само отчасти може да се различи от психагогическата 
разговорна терапия, според Х. -Р. Бьотхер (пак там, 230). При него клиентите по скоро става дума за 
вземане на решения и определяне на вероятността за постигане на поставени като цел резултати от 
действия, отколкото промени в състоянието или същността на личността. За разлика от обучението, 
инструктирането и съветването, консултирането е съсредоточено не върху даване на препоръки, съвети, 
указания и информация, а оказване на помощ за самостоятелно вземане на отговорни решения спрямо 
себе си и собственото поведение към околните. Едновремнно с това психологическото консултиране е 
гранична област между тях, която използва и възможностите на терапията, и на обучението. Съобразно 
разширяването на консултативната пракита в нея наред с психолозите се включват не само 
професионалисти с различна базова подготовка (лекари-стоматолози и психиатри, психоаналитици и 
психотерапевти, социални работници и педагози, среден медицински персонал, учители и свещеници и 
др.), но и подготвени доброволци. Психологическото консултиране може да се комбинира с други 
видове оказване на помощ – преподаване, тренинг, патронаж, психотерапия и психокорекция, 
фармаколечение и др. В изледванията по психология на консултирането, които са от полза за 
медицински, юридически, образователни, социално и дреги видове консултиране, се обръща особено 
внимание върху изграждането на отношенията между консултанта и клиента, върху методите на 
консултиране, тъй като те определят неговия основен ефект. 
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Възникване, развитие и обособяване на артерапията 

Терминът “арттерапия” (“art” – изкуство, “art-therapy”- терапия чрез изкуство) е разпространен в 
англоезичните страни и означава най-често лечение чрез пластично изобразително творчество с цел 
изразяване на собственото психоемоционално състояние. За пръв път този термин се употребява от А. 
Хил през 1938 година при описване на неговите занятия с туберколозноболни в санаториумите. По-
късно той започва да се прилага към всички видове терапевтични занимания с изкуство (музикотерапия, 
драматерапия, терапия с танц и т.н.), въпреки че такова определение е твърде широко и неточно. Често 
се използва терминът “изкуствотерапия” или “художествена терапия”, които обаче не са тъждествени на 
англоезичния аналог. Според международната класификация терапията чрез изборазително изкуство 
(„арт-терапия”) е сравнително нова терапевтична модалност, но произведенията на изкуството на 
пациенти в психиатричната практика се използват с диагностична цел повече от половин век при широк 
кръг от пациенти – деца и възрастни, болни и здрави. Този термин е служел първоначано за 
обозначаване на формите на „съпровождане” на клиентите с емоционални, психически и физически 
нарушения в хода на заниманията им с изобразително творчество с цел лечение и рехабилитация. 

В системата от различни направления изкуствотерапията се разглежда като съвкупност от методи 
и техники на въздействие, които се осъществяват при контакта на клиента с терапевта в процеса на 
продуктивта или рецептивна художествена дейност. Тя може да се осъществявна индивидуално или в 
група. Тя може да се използва с цел лечение, корекция на поведението,преориентация и пренасочване на 
интересите и ценностните ориентации на клиента, психопрофилактика, социална рехабилитация и 
тренинг – обучение на лица с различни физически или психически дефицити, емоционални и 
поведнчески разствойства, за възпитание и превъзпитание, социализация и ресоциализация на деца и 
възрастни от рискови или маргинални групи. 

Теоретичните основи на терапията с помощта на изобразителното изкуство произлизат от 
психоаналитичните възгледи на З. Фройд, но особен принос има аналитичната психология на Карл Юнг, 
който използва собственото рисуване за потвърждаване на идеите за персоналните и универсалните 
символи. М. Наумбург като пионер на арттерапията в САЩ тръгва от динамическата теория за 
терапевтичната помощ чрез графично самоизразяване. Голямо влияние върху по-нататъшното развитие 
на арттерапията оказват психотерапевтите с хуманистична насоченост. Исторически се утвърждава 
становището, че специалистите по арттерапия са помощници на психиатрите и психотерапевтите за 
уточняване на диагнозата и за избор на начина на лечение на основата на анализ на рисунките на 
пациентите. Постепенно арттерапевтите придобиват статус на независими специалисти и имат свой 
принос за изучаване на личността и процеса на психотерапия. Днес необходимостта от използване в 
психотерапията на такъв мощен емоционален фактор като изкуството и творчеството е безспорна, а 
арттерапията се навлиза и като метод и техника в консултирането. 

Съдържание и особености на арттерапията в помагащия процес 

Основното съдържание на арттерапевтичните сеанси в тесния смисъл на понятието “арт”, е 
предлагането на разнообразни занятия с изобразителен и художествено-приложен характер (рисунки, 
графики, живопис, скулптура, дизайн, малка пластика, резба, пирография, ковано желязо, линогравюра, 
батик , гоблиниране, мозайка, фреска, витраж, работа с кожа, тъкани и др.). Тяхната насоченост е 
свързана с активизирането на общуването с психотерапевта или с групата като цяло за по-ясно и тънко 
изразяване на собствените преживявания, на своите проблеми и вътрешни противоречия, а също така 
чрез творческо самоизразяване. Арт-терапията включва и такива форми на творчество като кино и 
видео-арт, фото, инсталация, перформанс, компютърно творчество, където визуалният канал на 
комуникация играе водеща роля. 

Сесиитe се провеждат индивидуално или в групи. Някои средства, методи и техники са 
подходящи за специфични групи нуждаещи се от помощ. Затова изкуствотерапевтът трябва да има 
подготовка за терапевтично използване на различни художествени форми и за психотерапия. “Например 
рисуването с пръсти, маслените бои или глината са тактилни средства, които предизвикват 
натрапливостта да се маже. Ако целта на лечението е да се създаде структура за подпомагане на 
пациента да придобие вътрешен контрол, тези средства биха били вредни” ( Levick,1981). Чрез 
внимателен анализ на спонтанните графики, рисунки или скулптури, изкуствотерапията дава 
възможности за обективиране и концептуализиране на вътрешната динамика и за преструктуриране на 
преживяването. Многобройните начини за използване на изкуството зависят от теоретичните убеждения 
на терапевта и конкретните цели на терапията ( Кич, 1998, Енциклопедия по психология). 

Независимо от достатъчно големия фактически материал, арт-терапията в теоретическо 
отношение се намира все още в стадия на емпиричните обобщения. Няма общоприета цялостна теория, 
която да обяснява целителното действие на изкуството и арттерапията. Това е свързано със сложността, 
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многофакторността, които се отнасят към предпоставките на арттерапията и сравнително краткия срок 
на нейното съществуване. 

Форми и видове арттерапевтично взаимодействие 

Обзорът на литературата по арттерапия свидетелства, че това е сборно понятие, което включва 
множество разнообразни форми и методи. Затова няма общопризната класификация. С. Кратохвил я 
разделя на сублимационна, дейностна и проективна въз основа на външния характер на метода, което се 
отнася само до експресивния компонент. В чуждестранната практика има четири основни направления 
на арттерапията /Б. Д. Карвараский, 2000/, които се отнсят до: 1. Използване на вече съществуващи 
произведения на изкуството в арттерапевтияния процес, чиято съшност е в анализа и интерпретация от 
клиента (пасивна арттерапия);2. Подтикване на клиентите към самостоятелно творчество, при което 
творческият акт се разглежда като основен лечебен фактор (активна арттерапия); 3. Едновремнно 
използване на първия и втория принципи; 4. Акцентиране върху ролята на самия терапевт, върху 
неговите взаимоотношения с пациента в процеса на творческото обучение и подпомагащото 
взаимодействие. 

Б.Д. Карвасарский (2000) привежда класификация на Р.Б. Хайкин, която се основава на 
естетическия компонент и представи за лечебната насоченост и равнището на адаптация. Всеки от 
елементите на класификацията допуска използване на изкуството и в експресивен творчески вариант, 
когато творят самите участници и в импресивен вариант, когато се използва възприемането на вече 
готови произведения на изобразителното творчество. 1.Социално-личностно равнище: в основата на 
адаптиращото действие лежи неосъзната съзидателна, хармонизираща и интегрираща сила на 
естетическото и творческо начало, заложено в изкуството; 2. Личностно-асоциативно равнище: 
облегчаването и компенсацията се достига не само за сметка на естетическото действие, колкото 
вследствие намаляване на напрежението, обусловено от отреагирането на различни конфликтни, 
гнетящи преживявания и тяхната сублимация; 3. Асоциативно-комуникативно равнище: лечебното 
действие се достига чрез включване на интелектуални операции (проекция, обсъждане и осъзнаване на 
конфликта), облегчаване на психотерапевтичните контакти и достъпа до травматични и болезнени 
преживявания, които не изискват естетически компонент, а резултатът се достига даже при най-просто 
проективно изобразяване на проблема; 4. Социално-комуникативно равнище: арттерапията се разглежда 
опростено като вид заетост, вариант на организацията и времепрекарването, която не се отличава 
принципно от други аналогични методи; 5.Физиологично равнище: отчита се физическото, 
физиологическото, координационно кинетичното влияние на пластичното творчество върху организма и 
психиката. 

Изкуството като социална терапия и рехабилитация 

Приложенето на арттерапията за рехабилитация на лица с ограничени или дефицит на 
възможности се осъществява чрез различни форми и методи посредством изкуството и/ или 
художествената дейност. Този вид рехабилитация и помагащ процес е основан на способността на 
човека за образно възприемане на околния свят в символична форма. Изкуството като дейност дава 
възможност за експериментиране с художествени символи като заместители на реалните обекти. 
Арттерапията се базира на тези качества на изкуството. За ефективната ѝ реализация е необходимо да се 
познават и изучават нейните личностно-рехабилитационни възможности. 

Помагащите специалсти, които осъществяват професионално арттерапията специално подбират 
художествени произведения за да създадат на субектите, които се нуждаят от помощ определена 
естетическа среда. Клиентите не са осведеомени за конкретните цели и начини за терапевтично 
въздействие. Този начин на работа е основан на свойствата на произведенията на изкуството да 
предизвикват у възприемащия специфични преживявания и психически състояния – радост ,тъга, покой, 
възбуда, гняв, умиротвореност, и т.н. Целенасоченото изграждане на естетическата среда позволява за 
субекта на терапия да се създадат условия, които могат да въздействат върху личността по развиващ и 
компенсаторен начин, а също да се снижава и премахва болезненото напрежение. 

При осъществяването на другите начини на арттерапия професионалистите – психотерапевти или 
педагози – обясняват на субектитите на рехабилитация влиянието на естетическата среда, в която се 
намират. Двете страни съвместно анализират позитивните и негативните въздействия на отделните 
компоненти на тази среда и разкриват причините за такова въздействие. В хода на взаимодействието 
субектът на терапията получава възможност чрез произведенията на изкуството да преживее по –лесно и 
да отреагира в по-мека форма на болезнените за него събития за да започне да се освобождава от 
стереотипите на повединие и онези отношения на околните, които затрудняват социокултурнатаму 
адаптация. Същото може да се отнесе и към позитивните преживявания при контакта на субекта с 
произвединя на изкуството. Като разкриват факторите за позитивно въздействише двете страни 
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получават възможност да възпроизведат или в необходимите предели да усилват това въздействие. По 
този начин по-активно да управляват компенсацията и изживяването на неадекватните реактици от 
субекта на рехабилитация. 

Заниманията с активна художестевна дейност е типичен метод, основан на свойствата ѝ да 
подрежда индивидуалния и групов културен опит и да представя резултатите от това в интерсубективна 
културна форма с помощта на характерните за изкуството символични изразни средства. Ефективността 
на артерапията от такив тип е обусловена от непосредственото участие на субекта в художествената 
активност. Така изграждане на прозаични или поетични текстове помага за разширяване на лексическия 
запас на индивида и навиците за използване на езика, което ще му позволи да изразява собствените 
неадекватни реакции, да определи своето отношение към тях и да планира приемливи начини за 
преодоляването им. По същия начин заниманията с живопис или музика позволяватт за изобразяване в 
културна форма представите, преживянанията и насторенията, свързани със собствените жизнени или 
личностни проблеми. Основните функции на арттерапията са компенсираща, развиваща и обучаваща. Те 
са взаимосвързани и се основават върху преместването на доминантата на активността към области, в 
които може да бъде постигнат успех, достътпни са за контрол и самоконтрол, за по-ефективно 
въздействие и взаимодействие с околните. Арттерапията често се използва за формиране на нови навици 
и привички, целесъобразни за стратегиите за справяне. 

Арттерапията в изследванията и висшето образование в България 

Интересът кам изобразителното изкуство като средство за терапия подтиква не само лекари, 
психолози и психиатри, но методици и теоретици на изуството за изучават съвремнните тенденции на 
патологичната образност и връзката с детските рисунки. Още в средата на 60-те години у нас има 
дисертация, посветена на изобразителното творчество на психично болните (Ал. Маринов, 1965). Други 
по-късни негови публикации са „Лудост и рисуване” (2000), изследване върху детските рисунки(2002). 
П. Цанев /1999/ проучва връзката изкуството, патологичната образност и детската рисунка в 
дисертационно изследване и монография (2002), а по-късно издава и „Психология на изкуството” (2008). 

 Диагностичните и терапевтични им възможности на рисунките и особено детските рисунки се 
изследват от психологическа гледна точка от Е. Алексиева (2000), Ив. Башовски, Д. Маринова (2000), 
Д.Маркова (2001, 2006), М. Дачева (2006) и др. Терапията и профилактиката чрез изкуството се 
представя чрез утвърдените видове и направления в световната практика, особеностите при работа с 
деца и възрастни в социалната сфера (Т. Попов, 2004, 2008, 2009), педагогиката и социалната работа 
като елемент от помагащия процес, като практики в консултирането и възптанието (А.Иванова и Н. 
Бояджиева, 2001; В.Борисова, 2001; М. Борисова, 2007,2009; М. Божилова, 2008; Н. Бояджиева и Ю. 
Максимова, 2009; Т. Попов, 2009; Н.Бояджиева, 2010). 

В 90-те години на миналия век са разработени дисертации, които могат да се съотнесат с 
изкуството и приложението му във възпитателен аспект в СУ – С. Нунев /1994/, Л. Ангелова / 1996/ , О. 
Занков/1996/, Д. Маркова /1998/, Пл. Легкоступ (2006) и др. Те са пряко посветени на различни 
психолого-педагогически аспекти на изобразителната дейност, диагностиката и развитието ѝ при децата 
от предучилищна и начална възраст. Някои от темите по методика на обучението по изобразително 
изкуство насочени към подготовкато на учители- художници са посветени на интерпретацията на 
художествената образност, която кореспондира с терапевтичните аспекти на изкуството/ Б. Вълева, 
2005/. Много от методиците на изобразителното изкуството започват да се занимават с артерапия, 
прилагат присъщите ѝ техники и методи в процеса на обучението на студентите, екпериментират и 
обобщават резултатите от това в различен тип публикации. 

 Първите дисертации посветени специално на изследване на терапевтичните възможности на 
изуството и творческите колективни дейности във възпитанието, обучението и социлната работа са 
подготвени в СУ „Св. Кл. Охридски”- ФНПП (Катедрите по „Социална педагогика и социално дело”- В. 
Борисова(2000), Ю. Максимова(2009) и „Педагогика на изкуствата”- С. Нунев(1994), В. Борисова(2000), 
Б. Вълева(2005). В ВУ също се подготвят дисертации за изследване на възможностите на изкуството 
като средство за профилактика, терапия и самоизразяване при деца от различни възрасти. Интересът към 
предучилищна възраст е доминиращ – ШУ „Еп. К. Пресравски” П. Чешмеджиева (2009), ВСУ „Ч. 
Храбър” Д. Кирова (2006, 2007). В много ВУ се подготвят дисертационни изследвания директно или 
косвено свързани с изкуството като средство за профилактика, терапия и корекция. Очертава се 
тенденция на засилване на интереса към арттерапията в ОНС „доктор” във ВУ в рамките на проучвания 
от дисертационен тип. 

На базата на преглед на представените подходи в научни доклади и съобщения на различни 
форуми, в студии, статии и материали от периодиката, могат да се обобсобят няколко групи 
изследвания. Първата представя в систематизиран вид същестувващите подходи и направления в 
терапията и профилактиката чрез изкуството на основата преди всичко на анализ на литературни 
източници (Т. Попов,2004) или проследяване на някои практики при арттерапията за деца/ 2008/. Той я 
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представя в широкото разбиране на термина като използване на различните видове изкуства с цел 
профилактика или терапия, включително и игровата и танцова терапия. 

Друг изследователски подход е върху визията за разглеждането на даден вид изкуство – преди 
всичко изобразителното, като терапия с лица с различни проблеми в комуникацията в спектъра на 
специалната и/или социалната педагогика и работа – Д. Маркова/2001/, Г. Владова/2005/, П. Терзийска/ 
2008/, К. Караджова и Д. Щерева /2009/. Все по-често се търсят възможностите на изкуството в 
диагностиката, терапията или корекцията на различни нарушения. Д.Маркова представя по-цялостно 
виждането си за диагностичните възможности на детската рисунка при спеицално-педагогическата 
работата с деца /2001, 2006/, а К. Караджова и Д. Щерева – като средство за диагностика и корекция при 
интелектуална недостатъчност или като алтернативен подход в работата с деца със СОП – с когнитивни 
и комуникативни нарушения от /Караджова, Щерева/2007/. Програма по арттерапия във връзка с 
комуникативни нарушения има в НБУ, а в СУ в обучението на тифлопедагози се изучава скулптура, 
тактилна керамика, моделиране и работа с глина( М. Цветкова, 1995;2000; И. Кънчев- Иванов, 2007/. 

В трета група публикации се излагат принципи за работа с помощта на изкуството в социални 
центрове в търсене на „интердисплинарни фериботи” между артерапията и социалната работа а – 
М.Борисова /2007/. Авторката прави акцент върху работата с деца, лишени от родителска грижа като 
описва и практически опит на базата на психоаналитичен подпод в социалната работа/2009/. Това е една 
от сравнително по-малкото публикации, в които се прави опит за извеждане на собствена практика на 
базата на следване на определено утвърдено направление в психотерапията. Приложението на 
художествените творчески дейности за социализация и ресоциализация на деца във ВУИ изследва в 
докторския си труд В. Борисова/2000/ като последователно осъществява дългогодишно наблюдение и 
обобщава собствен опит в този теп възпитателни учреждения. Приложение на драма-терапията в тях пък 
екпериментира в рамките на проект Ир. Драголова като елемент от проектна дейност. Подобни методи 
се прилагат и в рамките на практическото обучение по специална педагогика и логопедия. 

 При изследване на семейното функционране и влиянието върху възпитането и нарушения в 
поведението на децата, се търсят възможностите на рисувателните методи за диагностика и фамилна 
терапия. В някои статии се съобщава за възможноситте за подобряване на семейните взаимоотношения 
чрез включване на посещения на художествени галерии, музеи и културни изяви като елемент на едно 
по-широко разбиране за арттерапията – Пл. Легкоступ и Р. Кузманова /2009/. Пл. Легкоступ е автор и на 
книга за възпитателните, терапевтични и корекционни аспекти на изобразителното изкуство /2006/, 
допълненеа и преиздадена през 2010. 

Друг тип публикации представят конкретни изследвания върху възможностите за приложение на 
арт-терапията в консултативната психология и клиничната работа/Ж. Стойкова и А.Златева, 2008; М. 
Божилова, 2008; Св. Димитров, 2008 и др./ Те са инспирирани от представяне на възможностите на 
изкуството в конкретния смисъл като лечебно и палиативно средство и са резултат от интердисциплинен 
подход между клинична, социално-терапевтична и педагогическа работа. В тази насока се работи повече 
в рамките на медицинския подход при лечение на зависимости, проблеми с репродукцията, справяне с 
различни гранични случаи – анокрексия, когнитивни нарушения, синдроми от аутистичния спектър, 
кризисната интервенция, при подпомагането на жертви, претърпели насилие, малтретиране, изтезания и 
др. В много публикации се популяризират интензивно развиващите се практики на отделни НПО и 
центрове за работа с деца, за рехабилитация и подрепа в работа с деца с поведенчедси проблеми, 
трудности в комуникацията и дефицити в развитието, с деца със специални образователни потребности, 
нарушения в развитието и комуникацията, с невросоматични проблеми и заболявания, социално 
занемарени и деца в риск, отглеждани в институции, в ситуация на изоставяне, във връзка с превенцията 
на отпадането от училище и др. 

В социалната практика, университетското обучение и формите на повишаване на квалификацията 
се развиват направленията на арттерапия чрез изобразителни изкуства, драма и кукло-терапия, 
музикотерапия, терапия с приказки, басни и притчи и др. По-нови и оригинални са разработваните 
методи на фото- и кинотерапия – синемалогия, както и различни комбинирани и комплексни форми на 
творческа и ритуална терапия. Предстои теоретическото обосноваване, диференциране и 
професионализиране на арттератевтичните техники и подходи в образоването и социално- 
педагогическата помощ, в т.ч. за училището, семейството и свободното време. Много от публикациите 
на водещите титуляри на отделните курсове се издават с цел подпомагане на учебния процес като 
учебно-помощна литература. Няма цялостни самостоятелни методически ръководства по арт-терапия за 
помагащите специалисти. 

Съдържанието на обучението във връзка с прилагането на артерапевтични подходи в 
подготовката на специалстите от помагагащите професиие насочено към запознаване с мястото и ролята 
на изкуството в консултирането и терапията. Разглеждат се неговите функции- комуникативната, 
проективната, ценностно-ориентационна, катарзисна, сугестивна, физическа и психофизиологичан, 
сублимационна, преобразуваща и рекреативна. Възпитателната и превъзпитателна функция в единство с 
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познавателната и продуктивната се разглеждат като основна е предпоставяща възможностите за 
осъществяване и на терапевтично вазимодействие. От формите за работа в процеса на обучението се 
предлагат в комбинация лекционна като основна форма за запознаване с предисторията, историята и 
актуалното развитие на арттерапията, самостоятелна работа по подготовка на собствено портфолио на 
конкретен вид артерапевтична работа, направление или техника. Основна форма на работа е групова, в 
рамките на която се развиват комплекс от основни техники, приложими в социално-педагогическата 
работа. Правят се демонстрации, ролеви игри, разглеждат се продекти от работата с клиенти и 
супервизия на случаи и практически казеси чрез използване на арт-техники. Набляга се еднакво на 
активна и перцептивна форми на работа, а най-вече на комбинирания вариант. Студентите могат да 
направят своята терапия в рамките на самия процес на обучение, което повишава силно тяхната 
мотивация за включване и активизира процеса ученето им. Арт-терапевтичните практики в обучението 
дават възможност за придобиване и на личен опит, за изпробване на различни роли – на клиент, 
консултант и терапевт, които в тяхното единство оформят облика на специалиста в помагащите 
професии. Те допълват и обогятяват общо-теоретичната и методическата подготовка и дават възможност 
за интензивно междуличностно общуване, взаимно опознаване, сближаване и ентусиазиране на 
студентите за по-самостоятелна работа и по-нататъшна професионализация. Те помагат за изграждане 
не само на базисните за помагащите професии умения за общуване, сближаване, опознаване и 
подпомагане, но и за оформяне на професионлано-личностните качества. Много от участниците в тези 
занимания откриват своето поле за бъдеща работа и успяват да изградят основните ориентири в 
бъдещата си кариера и образование. 
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НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА ЗА ХОРА 

С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 
 

БИЛЯНА ВЕЛИКОВА-ЦОНКОВА 
 д-р, Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас 

 
Резюме: Целта на настоящия доклад е да представи значението и функциите, които изпълнява 
психологическата помощ в кризисен етап от живота на човек, какъвто е диагностицирането и лечението на 
онкологично заболяване. С откриването на болестта се поставя началото на продължителен процес на 
физически и психични промени на личността, съпътстващи борбата за оцеляване. Причините за тези 
промени могат да се търсят както в многоетапното лечение с дългосрочни и болезнени медицински 
интервенции, така и в ограничаването на социалните навици и контакти, актуализирането на темите за 
смъртта и смисъла на живота, сблъскването със страха от края на жизнения път. Осъзнаването на факта, 
че си болен от рак е силно травматизиращо събитие, тъй като се свързва с представата за ограничени 
перспективи за пълноценно съществуване. Депресията, повишената тревожност, промяната на Аз-образа и 
самооценката, загубата на контрол върху собствения живот са някои от емоционалните 
предизвикателства, които трябва да разреши болния човек. В този контекст, на преден план излиза 
необходимостта от специализирана психологическа помощ, която да подпомага нуждаещите се хора през 
целия цикъл „диагностициране – лечение – успешна реадаптация в обществото”. Независимо от формата, в 
който ще бъде предоставена психологическата подкрепа, тя е важен помощник на физиологичния подход в 
борбата за оздравяване на раково болния пациент. 

 
Abstract: This report aims at presenting the significance and functions of psychological aid during a crisis period such as 
cancer diagnosis and treatment. The disease detection marks the beginning of a long process of personality changes that 
come with the struggle for survival. Reasons for these changes can be found in the long-term and painful medical 
interventions during the multistage treatment as well as in the shrink of social routine and contacts, the confrontation 
with the fear of life ending and the renewal of life and death themes. Realizing the fact of cancer diagnosis is a highly 
traumatic event as it is related to the perception of limited prospects of a life of full value. Depressions, anxiety, changes 
in self-image and self-esteem and loss of control over one’s own life are some of the emotional challenges that the sick 
person faces. In this context, a necessity for a specialized psychological counseling comes into view, so that people in 
need could be supported throughout the “diagnosis – treatment – successful reintegration – in society” cycle. Regardless 
of the form, psychological support is a significant ally of the physiological approach to the struggle for recovery of cancer 
patients. 

 
Всяка година по света се диагностицират повече от 10 милиона пациенти с онкологично 

заболяване. Според медицинските прогнози до 2020 година новооткритите случаи на рак ще достигнат 
приблизително 15 милиона. Подобна тревожна тенденция се наблюдава и в България, като ново 
диагностицираните случаи на рак за последните години са се увеличили с един път и половина в 
сравнение с броя на заболелите през 1993 година. По данни на Българския национален раков регистър 
през 2007 година регистрираните нови случаи със злокачествени заболявания в България са 33 582 [3]. 

Благодарение на напредъка, който бележи съвременната медицина се подобрява качеството на 
предлаганото лечение на онкологично болните пациенти. За съжаление, въпреки модерната апаратура, 
стандартизираното лечение и добре обученият медицински персонал се увеличава броят на смъртните 
случаи, причинени от болестта. В световен мащаб всяка година 6 милиона души умират от рак, което е 
12 % от всички смъртни случаи. В България починалите от онкологично заболяване през 2007 година са 
17 827 болни, което е с 33 % повече смъртни случаи от рак в сравнение с 1981 година [3]. 
Заболеваемостта и смъртността от злокачествено заболяване се превръщат в сериозен проблем със 
съответните психологически, икономически, финансови и социални последствия както за отделната 
личност, така и за обществото като цяло. 

Страхът от злокачествено заболяване е толкова мощен, че в очите на околните се превръща в 
главна характеристика на човека, болен от рак. От момента на своето диагностициране той става 
единствено „раково болен” [4]. Стигматизирането на пациентите с онкологично заболяване като 
обречени, а болестта рак като смъртна присъда влияе силно негативно върху психиката на болния човек. 
В личностен аспект боледуването от онкологично заболяване е съизмеримо със силно травмиращо 
преживяване, а последствията в психичен план наподобяват последствията от пост травматично 
стресово разстройство. 

Различни по своята същност фактори оказват влияние върху процеса на протичане на болестта. Те 
биват медицински, физиологични, психологически, социални. Усилията на специалистите онколози са 
насочени основно към отстраняване или забавяне на активния туморен процес и/или неговите разсейки, 
достигане и поддържане на максимално продължителен период на ремисия и до колкото е възможно за 
дадените условия задоволително качество на живот. За съжаление все още малко се работи по посока 
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осигуряване на своевременна психологическа консултация и подкрепа за пациентите в процеса на 
лечение. 

Вероятността от повторна поява на болестта, повишената податливост на различни вторични 
неоплазми, социалните, емоционални и личностни предизвикателства, с които се сблъскват раково 
болните пациенти в борбата за оцеляването след онкологично заболяване водят до сериозни и 
дългосрочни психологически последствия. 

В този смисъл на преден план излиза необходимостта от специализирано психологическо 
консултиране и подкрепа, които да подпомагат раково болните хора в продължителния и изтощителен 
лечебен процес. Основната роля на психологическата помощ следва да е насочена към консултация и 
подкрепа на пациентите в процеса на адаптация към кризисната ситуация, каквато е диагностицирането 
с онкологично заболяване. За да оцелее човек в подобна ситуация е необходимо ефективно да 
мобилизира своите психични и физически ресурси в битката за запазване на собствения живот. 

От основен интерес за настоящата работа ще бъде теоретичният анализ на функциите, които 
изпълнява психологическата подкрепа и консултация при пациенти с онкологично заболяване. Фокусът 
на внимание е насочен към дългосрочното влияние на болестта върху различни аспекти от живота на 
болния човек като преодоляване на шока и тъгата при диагностициране с рак, адаптация към новите 
измерения на жизненото ситуация, поддържане на удовлетворително качество на живот, реинтеграция в 
обществото, както и специфичното място на психолога-консултант в подобна кризисна за личността 
ситуация. 

Емоционални реакции спрямо диагнозата рак 
Поставянето на диагнозата рак е едно от възможно най-стресиращите преживявания в живота на 

човек. Депресията и повишената тревожност са нормални реакции на подобна кризисна ситуация, които 
в отделни случаи изпълняват противоположни функции. При някои от пациентите те се явяват форма на 
адаптивна стратегия за справяне с болестта, докато при други по-скоро възпрепятстват лечебния процес. 
Изследванията върху тематиката демонстрират известни различия в съобщавания процент на болните 
засегнати от депресивна симптоматика. Той варира между 10 и 25 % в зависимост от избраната 
изследователска методика [7]. 

 Други изследвания установяват, че клинично значимо ниво на стрес се наблюдава в 35, 1% от 
ново диагностицираните пациенти с онкологично заболяване [7]. 

Значим фактор, определящ нивото на депресия при онкологично болни пациенти е локализацията 
на заболяването. Много високи нива на стрес се наблюдават при 43,4 % от болните с рак на белия дроб, 
при 42,7 % от пациентите с рак на мозъка, 30,5 % от болните страдащи от рак на простатата и 29,6 % от 
пациентките с гинекологичен вид злокачествено заболяване [7]. 

Един от най-често назоваваните от болните проблеми свързани с рака е страхът за бъдещето. 
Неясната перспектива, липсата на каквато и да е гаранция за оздравяване и живот без болест подтискат 
болните и ги тласкат към чувствата на безнадеждност и безпомощност [5]. Това води до повишена 
тревожност, която се явява отговор на заплахата за съществуването, с която се свързва всяко едно 
онкологичното заболяване. Не при всеки пациент повишената тревожност е симптом за патология в 
индивидуалното функциониране. В редица случаи тя изпълнява конструктивна роля, мобилизирайки 
пациента за борба с болестта. От съществено значение за психическото благополучие на пациентите с 
онкологично заболявания е изясняване функцията, която изпълнява тревожността във всеки конкретен 
случай [9]. 

В този контекст, определяща е ролята на лекуващия лекар за установяване на клинично значима 
симптоматика на тревожно разстройство при пациенти с онкологични заболявания. Рискови фактори за 
отключване на подобна симптоматика са млада възраст на пациента, полова принадлежност и нисък 
социално икономически статус. 

Резултати от проведено изследване върху 178 пациента с лимфом, дребно клетъчен карцином, 
меланом и множествен миелом показват, че почти половината от тях съобщават за наличие на висока 
степен на тревожност. При повече от две трети, симптомите на тревожните разстройства възникват в 
периода на поява на основното заболяване, което предполага тяхната корелация с онкологичната 
диагноза и лечение [9]. 

Руски изследователи определят два основни психологически типа онкологични пациенти, 
отразяващи полярните варианти на вътрешна картина на болестта (Лурия, 1977) [1]. Първият тип 
вътрешна картина на болестта те обозначават с термина хипернозогнозия. За тези болни е характерно 
акцентиране върху преживяваното телесно неблагополучие, както и убеденост, че биха могли 
самостоятелно да се справят със симптомите на соматичното заболяване. В клиничната картина 
присъстват симптоми като повишена тревожност, депресивност, хипохондрия, често търсене на 
медицинска помощ, дълги хоспитализации, неоправдано комбиниране на лекарства, използване на 
средства от нетрадиционната медицина. Вторият тип вътрешна картина на болестта се нарича 
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хипонозогнозия. За пациентите от този психологически тип е характерно подценяване на преживяното, 
недооценяване значимостта на соматичното заболяване, убеденост в способността си самостоятелно да 
се справят с болестта, неизпълнение на назначеното лечение и отказ от дългосрочна терапия [1]. 

Особеностите на психичната реакция спрямо болестта се определят от личностни и ситуационни 
фактори като преморбидни особености на личността, използвани защитни механизми, стратегия за 
справяне с болестта, очаквания свързани с началото на лечението и операцията, резултати от леченията 
на други пациенти, но също така и клиничните прояви на соматична патология. При оценката ни 
психотравмиращата ситуация, свързана с онкологичното заболяване основно значение за пациентите 
имат следните фактори: 

1. наличие на информация, която способства за формиране на чувство за загуба на контрол над 
случващото се: субективно преживяване за тежко боледуване, неблагоприятна прогноза, късно 
диагностициране, слабо развити методи за лечение за някои форми на онкопатология, преобладаване на 
нерадикални методи на лечение, чести курсове химио и лъчетерапия; 

2. влиянието, което оказва общественото мнение относно доминиращите представи за 
сериозността на раковото заболяване, както и стигматизирането на злокачествената болест като смъртна 
присъда. 

3. наличие на сериозни ограничения в битовата и професионална сфера и снижено качество на 
живот [1]. 

В зависимост от доминиращия психологически тип на пациента и етапа на лечение, се 
разграничават няколко основни проблема, с които се сблъскват болните от онкологично заболяване. 
 Първият психологически тип онкологично болни пациенти са склонни да демонстрират страх и 
паника по време на амбулаторните изследвания, а при информирането им за необходимост от 
хоспитализация често проявяват симптоми на повишена тревога и депресия. Те се нуждаят от 
внимателно и точно описание на своето състояние, както и на най–подходящите за тях възможности за 
лечение. 

Пациентите от втория психологически тип посрещат новината за болестта си с патологично 
спокойствие и пасивност. Те посещават нерегулярно диспансерите, често не се подлагат на 
необходимите изследвания и отказват хоспитализация. При подобни пациенти се откроява силната 
необходимост от наличие на специализирана консултативна помощ, която по подходящ начин да 
представи подробна информация за важността на своевременното лечение. 

На етапа на хирургичното лечение се открива допълнителна пряка зависимост между степента на 
инвазивност на лечението, местоположението на болния орган, и изразеността на емоционалния 
проблем. Пациенти, на които е противопоказано възстановително лечение, проявяват специфични 
нерационални механизми за защита.Те възприемат неадекватно своето тяло като изпитват болезнен срам 
от неговото показване. Често странят от околните и ограничават социалните си контакти, защото смятат, 
че другите не биха желали да общуват с тях [1]. 

След приключване на лечението, пациентът постепенно възобновява своите обичайни ежедневни 
активности. За кратък период от време първоначалното облекчение от завръщането у дома се заменя със 
страх, че ракът може да се появи отново, че трябва да разчиташ преди всичко на себе си за откриване на 
евентуалните симптоми на заболяването, тъй като е приключило активното медицинско проследяване. 
Всеки припознат знак за връщане на болестта актуализира първоначалната кризисна ситуация на 
нейното диагностициране. Доминиращи стават чувствата на тъга, болка, безнадеждност и 
безпомощност. Отчитането на спецификата на психологическия тип на раково болния пациент, както и 
етапа на лечение, на който се намира той е от изключително значение за предлагане на адекватна 
психологическа подкрепа. 

Аспекти на психичния статус на раковия пациент 
Ще разгледаме някои от основните аспекти на психично функциониране на раково болните 

пациенти. Един от най – значимите показатели за адаптация към новата ситуация е връщането към 
обичайните ежедневни задължения, както и реинтеграцията в обществото след приключване на 
лечебния процес. Някои от основните фактори, които възпрепятстват добрата адаптация на пациентите 
са следните: 

 Неадекватна вътрешна картина на болестта; 
 Високи нива на тревога, агресия и депресия; 
 Отсъствие на мотивация за лечение и връщане към трудовата дейност; 
 Нарушения в когнитивната сфера; 
 Слаба информираност относно заболяването и възможностите за неговото лечение; 
 Неадекватни убеждения на пациента, възпрепятстващи оздравителния процес. 
Резултатите от двадесетгодишно изследване върху жени диагностицирани с рак на млечната жлеза 

показват, че повечето от тях са осъществили удовлетворително ниво на адаптация, като 5 % от тях 
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съобщават, че все още се намират под силен стрес, 15 % съобщават за наличие на два или повече 
симптома на пост травматично стресово разстройство, а 29 % имат сексуални проблеми. 39 % от 
изследваните жени са посочили, че имат физиологичен проблем с лимфедем на ръката [7]. 

Бети Ферел и колеги провеждат лонгитюдно изследване върху качеството на живот на 21 жени, 
оперирани от рак на гърдата. Авторите операционализират понятието качество на живот като състоящо 
се от четири отделни области – физическо, психологическо, социално и духовно благополучие. Те 
акцентират върху анализа на отговорите на изследваните пациентки в две от областите, описващи 
качеството на живот – психологическо и духовно благополучие. 

Психологическото благополучие се описва като „търсене на усещане за контрол в ситуация на 
животозастрашаваща болест, характеризираща се с емоционален дистрес, промяна на жизнените 
планове и приоритети, страх от неизвестността, но и възможност за позитивна промяна в живота” [6]. 
Психологичните характеристики на диагностицирането с онкологично заболяване са характеризират 
чрез проявленията на депресивна симптоматика, повишена тревожност, картина на неясно бъдеще, 
промени във външния вид и Аз-концепцията, страх от рецидив, стрес от продължителното и мъчително 
лечение. 

Авторите идентифицират четири основни тематични подобласти свързани с психологическото 
благополучие. Те са страх за бъдещето, оцеляване, източници на психологически дистрес и 
емоционални реакции на новината за болестта. По отношение на първата тема, страх за бъдещето, в 
отговорите на изследванията лица се откриват въпросите за смисъла на настоящето и страха от смъртта, 
но също така необходимостта да се поддържа баланс между надеждата и реалността. Тези от тях, които 
към дадения момент нямат активно заболяване и са дългосрочно оцеляващи споделят вярването, че 
животът им е белязан от болестта. Втората тема за оцеляването се описва чрез индивидуалния смисъл, 
който пациентите влагат в възможността за рецидив на болестта, изпитваната вина спрямо починалите, 
както и измеренията на „нормалността”. 

Друга тема от психологическото благополучие е източници на психологически стрес. Като 
основен източник на стрес пациентите определят процесът на лечение, но също така и неговото 
приключване, когато липсва системен контрол от страна на лекуващите лекари. Интересно е да се 
отбележи, че изследваните пациенти споделят своите опити и лични модели за справяне с болестта чрез 
специфични психологически защити. Налице е засилен самоконтрол, както и стратегии за повишаване 
чувството за контрол в ситуации, определяни като неструктурирани и трудно поддаващи се на влияние. 

Последната тема, касаеща психологическото благополучие е за доминиращите емоции при 
научаване новината за болестта. Изследваните пациенти съобщават за противоречиви чувства, 
включващи както страх и депресия, така и позитивна нагласа и настроение, увереност, че животът ще се 
промени към по-добро [6]. 

Втората изследвана област, описваща качеството на живот на жени с онкологична диагноза е 
Духовното благополучие. Въпреки че религиозността и наличието на духовна подкрепа се считат за 
позитивни фактори при възстановяването и справянето с болестта рак, в изследванията липсват 
емпирични данни за подобни корелации. Духовното благополучие в повечето случаи се дефинира чрез 
две свои характеристики – екзистенциални и религиозни измерения. То може да се опише като придаван 
индивидуален смисъл на живота, позитивни духовни промени, значимост на духовните занимания. 
Авторите на статията демонстрират близост между областите на духовно и психологическо 
благополучие. Но в действителност духовното благополучие притежава някои уникални и важни 
аспекти, които го отличават от психологическото. Духовното благополучие се описва като способност 
да се поддържа жива надеждата за добър живот и да се извлича позитивен смисъл от болестта рак. То 
включва въпросите за трансцедентността и се повлиява благоприятно от различните източници на 
духовност. 

Идентифицирани са три основни теми – подкрепа на духовността, аспекти на духовността, 
промени в живота следствие от болестта. Коментират се въпроси като получена духовна подкрепа от 
църквата или други формални религиозни практики, както и неформалните източници на подкрепа. 

При изследване на духовното благополучие се анализира и темата за несигурността на бъдещето 
и надеждата за по-добро бъдеще. Пациентите описват несигурността на бъдещето като един от 
основните аспекти на живота с онкологично заболяване. В същото време знаците за надежда те 
определят като мощен подкрепящ фактор за оцеляването. 

Последното измерение на духовното благополучие се описва чрез промяната в живота 
следствие от болестта. Диагнозата онкологично заболяване в голяма степен променя приоритетите, 
значението и смисъла на живота, както и пренасочва мислите и съзнанието от настоящето към 
възможната смърт. 

Въз основа на резултатите от проведеното лонгитюдно изследване Ферел и колеги обобщават, че 
болестта рак оказва силно влияние върху живота на пациентите и техните близки. Това налага 
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потребността от адекватна психологическа и духовна подкрепа за болния човек и неговото семейство 
[6]. 

Индивидуални стратегии за справяне с болестта 
С диагностицирането на онкологично заболяване болният човек се изправя пред кризисна за 

личността и нейното оцеляване ситуация, която налага мобилизиране на психичните и физически 
ресурси и активиране на индивидуалните стратегии за справяне в трудни ситуации. В този смисъл е 
актуален въпросът защо даден пациент успява да конструира кризисната ситуация по позитивен начин, а 
друг вижда само нейните негативни аспекти? Защо едни болни задействат избягваща стратегия каквато 
например е фантазирането или отдръпването от общество като начин да се справят с диагнозата, а други 
се изправят смело пред предизвикателствата на химио и лъчетерапията? 

Лазарус и Фолкман дефинират справянето в кризисна ситуация като когнитивни и поведенчески 
усилия за преодоляване на ситуация, поставяща на изпитание или надхвърляща индивидуалните ресурси 
и заплашваща психичното благополучие на личността [5]. Индивидуалните умения за справяне зависят 
от някои личностни и ситуационни фактори. Като ситуационни фактори се описват видът на 
онкологичното заболяване, неговия стадий, етап на лечение, датиране на диагнозата. 

По отношение на раково болните пациенти все още не са изследвани онези личностни 
предиспозиции, които тласкат отделния индивид към избор на конкретна копинг стратегия. 
Диагностицирането с рак изправя човек пред широк диапазон от проблеми, с които трябва да се справя в 
процеса на лечение. Например една от адаптивните стратегии за справяне с физическия дискомфорт е 
фокусирането върху проблема под формата на консултация със специалист и вземане на медикамент, 
докато насочването на психичната енергия към справяне с неизвестността относно бъдещето е модел за 
управление на доминиращите емоции [5]. 

Изследвания демонстрират връзката между индивидуалните различия в стратегиите за борба с 
болестта и начина на протичане и изхода от лечебния процес и заболяването като цяло. 

В изследване на Дункел – Шетер и колеги върху стратегиите за справяне със стреса от 
онкологично заболяване са анализирани отговорите на 603 пациента с различна локализация на 
туморите, пол и възраст, както и различно социо-икономическо състояние. Авторите използват два 
изследователски метода: самооценъчен въпросник за стратегии за справяне със стреса на Лазарус и 
Фолкман /1980, 1984/, както и анализ на отговорите на изследваните лица относно стил и избор на 
стратегия за справяне [5]. 

На базата на факторен анализ са идентифицирани пет фактора: Търсене и използване на социална 
подкрепа с примерни айтеми (”Да споделяш с някого как се чувстваш”, „Да разговаряш с някого, който 
може да направи нещо”), Фокусиране върху позитивните аспекти на ситуацията (”Да откриеш нова 
вяра”, „Да преоцениш значимото в живота”), Дистанциране (”Да запазя чувствата за себе си”, „Отказвам 
да мисля за случилото се”), Когнитивно избягване (”Надявам се да се случи чудо”, „Моля се”), 
Поведенческо избягване (”Отбягвам да се срещам с хора”, „Опитвам се да облекча състоянието си като 
ям, пия, пуша или вземам наркотици” ) [5]. Идентифицираните модели за справяне със стреса 
кореспондират с индивидуалните стилове за справяне със значими стресове в живота, предложени от 
Лазарус и Фолкман. 

Във втората част на изследването са представени описания на индивидуалните стратегии за 
справяне в кризисни ситуации. Резултатите показват, че най-често се използват избягващите модели за 
справяне със стреса като в най-малка степен се използва поведенческото избягване. 

Изследователите обобщават, че болните от рак пациенти гъвкаво използват широк репертоар от 
стратегии за справяне с различните аспекти на заболяването, вместо да се концентрират върху една 
единствена стратегия. Дистанцирането е най-използваната стратегия за справяне в изследването. 
Повечето пациенти се дистанцират в мислите и действията си от рака и неговите негативните 
последствия вероятно заради неконтролируемия характер на болестта. Що се отнася до фокусирането 
върху позитивните аспекти на ситуацията, използването на модела се обуславя в по-голяма степен от 
личностни характеристики каквито са възрастта и вероизповеданието на изследваните пациенти, 
отколкото от ситуационни променливи. Двете стратегии за избягване – когнитивно и поведенческо са 
свързани с възприетото ниво на стрес като корелират значимо със ситуационните фактори. 
Когнитивното избягване е в по-голяма степен свързано с проблематичното медицинско състояние, 
докато поведенческото избягване–с приключилото лечение и страничните ефекти от него. Копинг 
моделът поведенческо избягване е свързан и с изминалото време от поставяне на диагнозата. 
Изследваните лица, които използват стратегията поведенческо избягване обикновено живеят самотно, не 
са женени и нямат деца [5]. 

Дункел-Шетер и колеги анализират и предикторите на справянето с болестта. Нивото на 
възприетия стрес от раковото заболяване е свързано с три от стратегиите за справяне, докато 
специфичните предизвикани от заболяването проблеми не са предиктивни по отношение на стратегиите 
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за справяне. Резултатите са консистентни с предишни изследвания, проведени от Лазарус и Фолкман, 
според които нивото на възприетия стрес е централен медиатор на справящото поведение. 

На база на проведеното изследване авторите обобщават, че определящи за избора на стратегия за 
справяне с кризисната ситуация диагностициране с рак се явяват личностните характеристики, а не 
медицинските показатели. В същото време социалната подкрепа в голяма степен е обвързана с 
възрастовите особености на пациентите. 

Ефективната рехабилитационна програма трябва да отчита получените резултати и анализи. 
Разликите между възрастните и по-младите пациенти са особено информативни от гледна точка на 
възможните психо-социални интервенции [5]. 

Функции на психологическата подкрепа за пациенти с онкологично заболяване 
Резултати от многобройни мета анализи на образователни и психотерапевтични инициативи, в 

подкрепа на болните от рак пациенти доказват ефективността на психотерапевтичната практика за 
снижаване нивото на стрес, тревога и депресия при онкологична диагноза. Като цяло в клиничната 
практика преобладава еклектичният подход на консултиране, съчетаващ елементи от екзистенциалната, 
психодинамичната, когнитивно–поведенческата и междуличностната психотерапия [7]. 

Пълноценната рехабилитация на онкологично болните трябва да има комплексен характер, 
включвайки както медицински, така и психологически инициативи в подкрепа на справянето с болестта. 
Началото на рехабилитацията трябва да се постави още в процеса на диагностика, да продължи в 
болнични условия по време на хирургичната намеса, лъчетерапия и химотерапия, както и в етапа след 
приключване на лечението. Не са редки случаите на успешно приключило лечение и съпътстваща 
дългогодишна депресия като остатъчно последствие от боледуването [1]. 

По данни на Селшоп в работата на специалистите, ангажирани в рехабилитацията на раково 
болни хора, важна роля играят такива фактори като професионална стабилност, постоянни 
взаимоотношения, които подобряват качеството на живот на онкологично болните, както и 
перспективите за оцеляване [1]. При планиране на рехабилитационните мероприятия трябва да се 
отчитат и особеностите на семейната система и отношенията вътре в нея. В много случаи 
психологическа помощ е необходима не само за онкологично болния пациент, но и за неговото 
семейство. Близките често страдат от чувство за вина и безсилие, породени от невъзможността да се 
помогне на любимия човек. Психотерапевтичните усилия следват да са насочени и към близките на 
болния, за да се избегне хронифицирането на тези чувства. 

Съществува ли най-успешен и адекватен метод за консултация при раково болни хора? 
Комплексността на взаимовръзката между болест и стрес е една от основните причини да не съществува 
установена рецепта за най-удачна терапия. В кризисна ситуация, човек използва широк диапазон от 
стратегии за справяне с нея: някои се тревожат, други игнорират проблема, трети предпочитат да се 
изолират или търсят подкрепа от близките си или от религията. Като цяло задачата на консултантът, 
независимо от избрания вид терапия е да оптимизира стратегията за справяне, като помогне на болния 
човек да мобилизира своите собствени ресурси, за да се справи с емоционалния стрес от 
непосредствената заплаха за живота [8]. 

В онкопсихологичната литература се срещат шест основни метода за консултация при пациенти с 
раково заболяване: 

 Насочващ пациента в лечебния процес и периода след приключването му; 
 Информиращ и подпомагащ пациента в разбиране на ситуацията и предприемане на адекватни 

решения; 
 Конфронтиращ се с неадекватните и безполезни форми на мисли и поведение; 
 Катарзисен – осигурява възможност за емоционална експресия; 
 Катализиращ- съдейства на пациента в процеса на целеполагане; 
 Подпомагаш чрез емпатийно отношение и приемане на страховете и нуждите на пациента. 
За да може да се определи във всеки конкретен случай кой от методите за терапия е най-подходящ 

трябва да се потърси отговор на следните въпроси: В кой етап на лечението се намира пациента? Какви 
са личностните особености на пациента? Какъв е водещият и актуален проблем, заради който се налага 
терапевтична намеса – емоционален, физически, психологически или сексуален проблем? [8] 

Вероятно най-тежката ситуация, в която може да попадне пациент с онкологично заболяване е 
закъснялата диагноза и невъзможността за прилагане на адекватно лечение. В подобна ситуация се 
актуализират въпросите за смъртта и страха от края и неизвестността. Деликатното обсъждане на 
подобна тематика с пациентите е необходима и адекватна помощ за тежко болния пациент. Умиращият 
човек предугажда своето състояние, но настъпва период когато иска да поговори за болестта, за 
огорчението, че животът приближава към своя край, като в същото време не желае някой да го 
успокоява и утешава. В подобен момент е необходимо да се имат предвид, описаните от Елизабет 
Кюблър – Рос фази на преживяванията пред лицето на приближаващата смърт: 
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1.Фаза на отрицание – нежелание да се разбере реалната заплаха за живота като по този начин се 
открива несъществуваща възможност за излекуване. 

2. Фаза на озлобление и гняв – съпровожда се с въпроса „Защо точно аз?”. Това позволява да се 
изразят агресивните тенденции в пациента следствие от болестта. По време на тази фаза може да се 
постави началото на активната борба за оцеляване. 

3. Фаза на преговорите – търси се компромис, отправят се хиляди молби към лекуващия лекар. 
В този период болният се стреми да промени образа си за света, както и своето поведение. 

4. Фаза на депресията свързана с осъзнаване на неизбежността на собственото положение, 
доминиращи са угнетеността, безнадеждността, тъгата и страданието. 

5. Фаза на адаптиране и примирение със съдбата. Приема се, че ще се живее, колкото още е 
писано. Пациентът се подготвя да посрещне смъртта смирено и спокойно [2]. 

Задълбоченото познание върху фазите, през които преминава болният човек пред лицето на 
настъпващата смърт осигуряват адекватност на подкрепата за подобни пациенти. В последните мигове 
живот е нехуманно и непрофесионално да се остави умиращият човек сам със своите страхове. 

Заключение 
Според Карл и Стефани Саймънтън, пионери в областта на онкопсихологията, едно от 

постиженията на съвременната медицина е налагащото се сред медиците разбиране за способността на 
човек да се научи да управлява своите психични процеси, които влияят върху различни физиологични 
процеси, включително и върху болестта рак. Истинският въпрос не е дали разумът и емоциите могат да 
повлияят върху лечебния процес, а как те да бъдат използвани по най-ефективния начин в негова 
подкрепа [4]. 

Способността за справяне със заплашващо живота заболяване корелира с редица фактори. Едни 
от най-значимите са индивидуалните особености на болния човек, професионалните умения и човешко 
отношение на помагащите специалисти, и не на последно място наличната социална мрежа и подкрепа 
от близки и приятели. В процеса на предлагане на психологическа помощ е важно да се създаде у 
пациента усещане, че може да упражни контрол в процеса на вземане на решение за лечението. По този 
начин значимо се редуцират чувствата на безпомощност, тъга и безнадеждност. 

В действителност, много от психологичните проблеми, с които се сблъскват пациентите могат да 
бъдат избегнати, ако медицинският персонал ги идентифицира и своевременно насочи болните към 
психологическа консултация. 

Диагностицирането с онкологично заболяване е силно стресово събитие, което поставя човек пред 
сериозни психологически предизвикателства. Последствията от него в психичен план са съизмерими с 
преживяванията на пост травматично стресово събитие. Налице са симптоми на повишена тревожност, 
депресия, затруднения в социалното функциониране, целеполагането и изпълнението на набелязаните 
цели. Появява се необходимост от преструктуриране на ценностната система и пренареждане на 
житейските приоритети. В подобен кризисен етап от живота, когато изискванията на ситуацията 
надминават индивидуалните способности за справяне с нея от първа необходимост е наличието на 
професионална психологическа консултация и подкрепа. 
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ПОДХОДИ В МУЗИКАЛНАТА ПСИХОТЕРАПИЯ 

 
НАДЕЖДА ВИТАНОВА 

проф., дпн, Софийски университет “Св. Климент Охридски” 
 
Резюме: В теоретичен план се диференцира музикалната психотерапия от по-общото понятие – 
музикотерапия. Представени са теоретични позиции, свързани с приложението в музикалната психотерапия 
на различни подходи за индивидуална или групова работа, произтичащи от концептуалните идеи на основни 
направления в психотерапевтичната теория и практика. В зависимост от индивидуалността на пациента и 
състоянието му музикалната психотерапия се осъществява в контекста на съответни психотерапевтични 
подходи. 
 
Abstract: In theoretical plan the concepts “music therapy” and “music psychotherapy” are different. The paper focuses 
on theoretical positions for the application in music psychotherapy varied approaches, resulting the concept ideas of basis 
directions in psychotherapy theory and practice. 

 
 “Музиката е най-голямото добро, познато на безсмъртните, 
 измежду всичко божествено на земята...”, 

 Джоузеф Адисън, Песен за деня на Света Чичилия, 1687 г. 
 

...И ако Раят, като символ на човешкото благополучие, е извисяването и хармонизирането на 
съзнанието в психотерапевтичния процес [18], тогава можем да видим мястото на музиката в този 
процес, изковаваща връзката между Рая и Земята. Много често срещата с подходящата музика (Хендел, 
Бах, Хайдн, Моцарт, Шуберт,ЦезарФранк, Брукнер, Менделсон, Берлиоз, Росини) в психотерапевтичния 
процес е толкова силна, че тя се запечатва в съзнанието на пациента, за да се появи по-късно дори 
непотърсена. Тази поява е свързана с промяната в гледната точка, която носи свежи прозрения и нови 
разбирания, разкриващи още и още от дълбинните тайни в Аз-а и пораждащи размишления върху техния 
смисъл. Така думите в психотерапевтичния процес приемат образ и оживяват с музиката. И обратно 
– музиката изважда от най- далечните кътчета на психичното съдържание на Аз-а отдавна познати думи, 
чието припомняне и повторно събиране създава ново личностно проникновение. 

По-долу ще споделя идеи и опит, свързани с приложението на музикалната психотерапия , при 
която музиката и музицирането се прилагат за целенасочено организиране и насочване на 
индивидуалния или групов процес към преживяване и осъзнаване с цел – позитивиране, оздравяване и 
развитие на Аз-а. 
 
 Психодинамични подходи в музикалната психотерапия: 

Основна идея: Неприемливите тенденции в преживяванията на субекта се изтласкват, сгъстяват, 
изместват или заместват важни за благополучието на Аз-а части от психичното му съдържание [по 2]. 
Активира се патогенната психична енергия – “катексис”, която влияе върху настоящето състояние на 
пациента, възпрепятства свободния му избор и взимането на адекватни решения. 

Основна цел: Осъзнаване на защитните механизми на изтласкването и съпротивите, за да се 
достигне до реструктуриране и интегриране на Аз-а, реориентация и по-добра психосоциална 
адаптация. 

 
 Музика в процеса на психоанализата на несъзнаването: 

  Подпомага освобождаване от защитите на Его-то [7]. → Потиснатото психично съдържание 
изплува на ръба на съзнанието. 

  Улеснява преноса и анализантът “припознава” в терапевта важни фигури от своето минало [1]. → 
Осъзнатите мотиви от анализанта вътрешно предпоставят реалните му избори в настоящето. 

  Подкрепя техниките на конфронтация, интерпретация, реконструкция. → Интегриране на нови 
диспозиции и реориентация на поведението. 

 
 Музика в Юнгианската психотерапия: 

 Стимулира активното въображение. → Докосване до архетипните тенденции на мислене и 
поведение 

 Актуализира сънища и тяхното анализиране [16]. → Осъзнаване на индивидуалния символен свят, 
разкриващ противоречия между ахретипни тенденции и части от индивидуалното несъзнавано. 

  Стимулира емоционалната рамка на процеса на индивидуация [18]. → Осъзнаване на сигналите, 
породени от връзката: Архетип – Его – Външен свят. 
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 Музика в дълбиннтаа психоаналитична терапия (Британска школа): 
 Подпомага осъзнаването на различни страни от “фалшивия Аз”, проявяващи се в обектните 

отношения. → Преодоляване “разцепването на Его-то”. 
 Подкрепя процеса на възстановяване на целостта на Его-то [14}. → 

Аз-ът се противопостави на “Фалшивия Аз”, който е защитен екран на “Истинския Аз”. → Анализантът 
приема възможното съществуване на противоположности в обектните взаимоотношения. 
 
 Хуманистично ориентирани подходи в музикалната психотерапия: 

Центрирана към човека терапия на К.Роджърс: 
Основна идея: Човешката природа се характеризира със стремеж към себепознание и 

себеактуализация [11]. Всеки пациент, включен в психотерапия, заслужава доверие поради своята 
уникалност и ценност. 

Основна цел: Преодоляване на процеса на отдалечаване на “идеята за Аз-а” от “заровения 
истинския Аз” и формиране на “добре функциониращия човек” . Осъзнаване в психотерапевтичния 
процес на стъпките, които са довели до “заравянето” на Аз-а: – конфликти между потребностите на Аз-а 
и неодобрението им от страна на емоционално значими за него хора; – заравяне на Аз-а и изграждане на 
объркана представа за себе си; – трудна самоактуализация, пораждаща вътрешно напрежение и 
неудовлетвореност. Преоткриване на “заровения истински Аз” и собствения потенциал за 
самоактуализация. 

 
 Музика в процеса на формиране на “добре функциониращия човек”: 
 Подкрепя емпатийното разбиране и позитивното приемане на пациента. → Преодоляване на 

страхове и напрежение, за да бъде докоснат, събуден и изведен на повърхността “Истинския Аз”. 
 Подпомага мъчителното връщане назад и преодоляване на последствията от процеса на 

отдалечаване на идеята за истинския Аз от Аз-а. → Осъществяване на връзка с дълбоко заровения Аз. → 
Осъзнаване на собствения потенциал за самоактуализация. → Откриване на истинския Аз в лицето на 
самоактуализиращия се Аз. 

 Стимулира удовлетворението на пациента от адекватните отговори на въпросите: “Кой съм аз?”, 
“Какъв съм?”, “Какво искам да направя”. → Среща с “личния избор”. → Преживяване на емоционална 
удовлетвореност от самоактуализацията на Аз-а. 
 
 Екзистенциален подход: 

Основна идея: Човекът има потребност от съсредоточаване в себе си и анализ на измеренията 
за собственото си съществуване (existence). Измеренията на човешкото съществуване съдържат в себе си 
индивидуално проявяващи се противоположности, чието откриване, приемане и «метаболизиране» са в 
основата на осъзнатата автентичност на собствения живот. 

Основна цел: Да се преодолее тревожността, съпровождаща колебанията при правенето на 
избори, взимането на решения и поемане на отговорност за собственото съществуване [11]. 

 
 Музика в процеса на работа с ексистенциалите: 

  Подпомага нагласите на пациента към измеренията на екзистенса (съществуването). → Постигане 
на свободен “метаболистичен процес” (преливане) на приемане и отхвърляне. → Надрастване на 
едностранното примене или отхвърляне. 

 Придружава пациента в процеса на метаболизиране. → Осъзнаване на неизбежното. → 
Преживяване на удовлетвореност от приемане на автентичността в живота. 
 
 Когнитивно-поведенчески подходи в музикалната психотерапия: 

Основна идея: Емоционалните и личностни проблеми на пациента са следствие на усвоени от 
него неадаптивни модели на поведение, което е предпоставка за вторични негативни емоционалните 
реакции [6]. 

Основна цел: Когнитивно преструктуриране на неадекватните поведенчески модели и 
«научаване» на социално желателно поведение. 
 

 Музика в процеса на усвояване на «социално желателно» поведение: 
 Стимулира осъзнаването на мотиви за промяна на неадаптивното поведение и заменянето му със 

социално желателно. → Осъществяване на мотивирана когнитивна интерпретация на конкретни 
ситуации. 

 Подкрепящ стимул за преобразуване на ситуацията, чрез осъществяване на връзка между 
мисловната и емоционалбната активност на пациента. → Текуща подкрепа на желателното поведение. 
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 Присъединява се към удовлетворението на пациента от преодоляването на «черно-бялото 
мислене». → Оценка и интерпретацишя на резултатите от “желателното поведение”,което е адекватно 
на настоящата реалност. 

. 
Музикална психотерапия в група 
Транзакционен анализ: 

Основна идея: Според транзакционно-аналитичната концепция някои от значимите негативни 
вътрешни предпоставки за преживяване на неудовлетвореност и неадаптивност са трите основни 
състояния на Его-то [4]: – “негативни родителски сценарии”; – неадаптивни отношения и поведенчески 
особености, пренесени от детството; – неадаптивни поведенчески особености, пренесени от минал личен 
опит. 

Основна цел: Осъзнаване и промяна на транзитираните “негативни сценарии” [17]. 
 
 Музика в транзакционния анализ: 
 Стимулира изследването на интроспекции. → Споделяне в групата. 
 Подпомага мотивацията за поведенчески и личностни промени. → Междуличностно “учене” в 

групата. 
 Поддържа кохезията в групата. → Преодоляване съпротивите на Аз-а. 
 

 Гещалттерапия в група: 
Основна идея: Личността е цялостен, единен Гещалт, който е поле на взаимодействие между 

“фигура” – вътрешна среда, съставена от психични феномени: мотиви, предстви, чувства и др. и “фон” 
– “жизнено пространство” (психологическа среда в нейната цялостност и включеност на отношението 
“част-цяло”). Поведението на личността е функция на “жизненото пространство”, като цяло [8]. 

 
 Музика в процесът на гещалттерапия в група: 

 Подпомага осъзнаване на “доминиращата фигура” (всеки един психичен феномен – преживяване, 
мисъл, телесен процес и др.), открояваща се на “фона” (съвкупността от психични феномени). → 
Преодоляването на блокажите. 

 Стимулира регулацията на отношението “фигура-фон”. → Пациентът открива възможности да 
действа и да има поведенчески отклик, адекватен на ситуациите “тук и сега”. 

 Подкрепя пациента да доведе докрай “недовършената работа” от миналото си, свързана с 
основните взаимодействия в “жизненото пространство” [3]. → Коригиране на емоционалното 
отношение към ситуационни трудности, насоченост и контрол над импулсите, начини за изразяване на 
отношението към околните и желания за общуване. 
 
 Музикална психодрама: 

Основна идея: Музикалната психодрамата се основава на някои общи теоретични и 
практически приложими концепти, които имат сходно идейно звучене при прилагането на 
музикотерапевтични подходи и при интерпретация на основните категории в психодраматичния процес: 
“време”, “пространство”, “реалност” [9]: 
- “пространствеността” при асоцииране на образи под въздействие на подходяща за субекта 

музика не е тъждествена на физическото пространство – това е “конкретното преживяно 
пространстно”, независимо от физическата отдалеченост или близост. В психодрамата също се 
търси конкретно преживяното пространство [9]– така протагонистът се загрява да играе себе си 
в конкретна сценична обстановка като модел на тази, в която живее; 

- преживяните под влияние на музиката образи и представи са свързани със субективното “време” – 
това е миналото, настоящето и бъдещето, което пациентът вербализира с категориите “преди”, 
“сега”, “после”. В психодрамата Морено също насочва вниманието си към трите измерения на 
времето [13]. Колкото и да е важно миналото като измерение на времето, то е “едностранна 
позиция, редуцирано време”, което пренебрегва цялостния ефект на времето върху психиката. 
Особено значима за психодраматичния процес е динамиката на настоящето и преживяванията в 
контекста на “тук и сега”. От друга страна в психодрамата се симулират и бъдещите събития, чрез 
техники, които позволяват на протагониста да живее в бъдещето, “да действа като че ли бъдещето е 
дошло, тук на място”[13]; 

- “реалността” при психотерапевтичния процес с музика, както и в психодрамата, се осъществява в 
смисъла на екзистенциалния модел “битието в света” [9] – обектите имат своя смисъл в зависимост 
от субективното възприемане и отношение. Същевременно – това, на което клиентът реагира и 
което осъзнава, зависи до голяма степен от преживяванията му и тяхната актуална или потенциална 
интензивност. 
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 Музика в психодраматичния процес: 
 Настройва участниците в групата към личностните взаимоотношения и емоционални проблеми 

(“загряване”). → Мотивиране на груповата сесия за работа с конкретен протагонист [13]. 
 Включва се в “добавъчната реалност”, като един от водещите екзистенциали в психодрамата. → 

Интензифициране на преживяността на ролевите действия [12]. 
 Стимулира преживяването на пространството “тук и сега”, като част от екзистенциала 

“пространственост”. → Сливане на “преди”, “сега”, “после”, като част от екзистенциала “темпоралност 
на времето”. 
 

Заключение: Музикалният психотерапевт е изправен пред необходимостта да адаптира към 
пациента различни психотерапевнични техники, следвайки същността на психотерапевтичната цел – 
чрез разбиране и съпричастност да се подкрепи пациента в усилията му достигне до телесно и духовно 
благополучие, съответстващо на неговата индивидуалност. 
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КОНФЛИКТИТЕ И ОПЕРАЦИОНАЛИЗИРАНАТА ПСИХОДИНАМИЧНА 

ДИАГНОСТИКА 
 

КРИСТИЯН ВОЙЧИЦКИ 
д-р, психоаналитик, Institut für Psychotherapie Berlin 

 
Резюме: Операционализираната психодинамична диагностика (ОПД) различава седем конфликта: 
1. Индивидуация срещу зависимост; 
2. Подчинение срещу контрол; 
3. Желание да си обгрижен срещу самодостатъчност; 
4. Конфликт на самооценката; 
5. Конфликт на вина; 
6. Едипов конфликт; 
7. Конфликт на идентичността. 

 
Abstract: The Operationalised Psychodynamic Diagnostics system (OPD) distinguishes seven conflicts: 
 1. Dependence versus autonomy 
 2. Submission versus control 
 3. Desire for care vs. autarchy 
 4. Conflicts of self-value 
 5. Guilt conflicts 
 6. Oedipal sexual conflicts 
 7. Identity conflicts 

 
В Германия от 1992 г. психотерапевтите в университетите и психоаналитичните институти 

работят върху Операционализираната психодинамична диагностика (ОПД). Целта на този работен кръг 
е да създаде класификация на психичните разтройства, придружена с описание на симптомите, която да 
се основава на психодинамичното направление. 
 
Психодинамичната диагностика се основава на пет дименсии (Achsen): 
 
1. Изживяване на симптомите от страна на пациента 
2. Отношения 
3. Конфликти 
4. Структура 
5. Психични и психосоматични разтройства според глава V (F) в МКБ10 
 

Докладът има за цел да престави седемте конфликта описани след 20 годишен опит на работния 
кръг на ОПД. 
 
1. Индивидуация срещу Зависимост. 
Теми: Екзистенциалното значение на връзката и отношението. Формиране на връзка между двата 
полюса: на желание за тясна, симбиотична близост (Зависимост) от една страна и желание за 
утвърждение на самостоятелността и дистанцията (Индивидуация). Първичният страх от самотата, 
загубата на отношенията и връзките с другите от една страна и първичният страх от сливане и размиване 
във връзката с другите. Търсене на близост на всяка цена срещу прекалена независимост и насилствено 
отбягване на отношения. 
 
Възможности за интервенция: 

• Вие сте някой, който по-скоро търси близки отношения с другите или имате нужда от по-голяма 
свобода и независимост? 

• В каква степен търсите контакт и близост с други хора и доколко се нуждаете от лично 
пространство? 

• Можете ли да оставате сам? 
• Чувствате ли се добре само, когато има други хора около Вас? 
• Как бихте се чувствали при промени в живота Ви от рода на: изнасяне от дома на родителите 

Ви, смяна на работното място, раздяла с партньор или когато детето Ви се изнесе от дома? 
• Кое е по-важно за Вас: да останете сред познати доверени колеги в познатата Ви среда или да 

смените работната си група или фирма, за да се развивате в професията? 
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• Как се чувствате, когато боледувате и зависите от някой друг? 
• Чувствате ли се добре в различни социални групи и общности? 
• Когато имате връзка, появява ли се чувството, че сте прекалено свързан с партньора си, че 

прекалено много навлиза в личното Ви простраство? 
• Чувствате ли се добре когато сте сам/а със и за себе си? 
• Когато сте сам/а, появява ли се бързо усещане за самота? 
• Случва ли се бързо да изпитвате носталгия? 
• От Вашите думи получавам впечатлението, че вероятно сте човек, за когото е важно да има 

лично пространство, да не е в прекалено тясна връзка, да има своята независимост. Така ли е? 
• От Вашите думи оставам с впечатлението, че вероятно се чувствате най-щастлив/а, когато се 

свързан/а с другите. Съгласен/на ли сте с това? 
 
Получаване на информация. Изказвания на пациента: 

• Чувството за приобщеност е много важно за мен. 
• Чувствам се много добре, когато съм сам/а. 
• Приятно ми е да се занимавам сам/а със своите си неща. 
• Чувствам се най-добре, когато има други хора около мен. 
• Разделите са ми много трудни и затова правя всичко, за да ги избягвам. 
• Най-добре работя когато съм сам/а. 
• Колегите на работното място са ми по-важни от заплатата. 
• Да съм болен/на и да завися от някой друг е най-лошото, което мога да си представя. 

 
Невербална информация: 

• Зрителният контакт (интензивен или кратък, рядък, повърхностен) и положението на тялото (по-
близо в пространството, отворена позиция или дистанция и затворена позиция) са подсказвания 
за близост или дистанция. 

• Как реагира пациентът на въпросите: отговаря ли открито и търси ли близост чрез отговорите 
или има често неразбирателство, противоречия и дистанция? 

• Как се отнася пациентът към границите на ситуацията: още от началото търси активен контакт 
без паузи, интензивни чувства или дистанцирано и кратко отговаряне на въпросите без да се 
влагат чувства и в края – трудности да се прекрати разговора и да си тръгне или бързо и лесно 
прекратяване на сесията? 

 
Контрапренос: 

• Как изживявам пациента: като търсещ близост и контакт, дори ‘залепващ’ или дистанциран и 
далечен? 

• Чувствам ли се приет от пациента или ме държи на разстояние? 
• Усещам ли желание да започна терапевтична работа с пациента и да се погрижа за него и да се 

погрижа за него или да не искам да имам нищо общо с него и да търся възможност да го 
прехвърля при някой колега? 

• При идентификацията ми с пациента, появяват ли се чувства на страх от сливане и изгубване 
или страх от самота и изоставяне? 

• Появяват ли се гореописаните чувства само в една посока или двата вида се сменят постоянно? 
 
Диференциална диагноза: 

• Подчинение срещу контрол: Търсенето на индивидуация или търсенето на независимост, 
служи ли за постигане на контрол над другите? 

• Желание да си обгрижен срещу самодостатъчност: Помага ли стремежът към индивидуация 
да не се нуждаеш от нищо, идващо от другите и в този смисъл да си си самодостатъчен? 
Желанието за зависимост свързано ли е с това, да се чувстваш обгрижван от другите? 

• Конфликт на самооценката: Служи ли стремежът към индивидуация за подхранване на 
собствената грандиозност и блокиране на съмненията в тази грандиозност, идващи от другите? 
Стремежът към зависимост показва ли прикриване на наранено самочувствие? 

• Едипов конфликт: Използва ли се индивидуацията или зависимостта като предтекст, чрез 
голямата близост или съответно дистанция да се избягва конкуренцията и съревнованието? 
Индивидуацията всъщност прикрива ли невъзможността да се създават близки отношения? 
Служи ли зависимостта като отговор на въпроси, свързани със сексуалността, с това да си 
разпознат като мъж или жена? 
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2. Подчинение срещу контрол. 
Теми: Доминантност-доминираност, сила-безсилие, ригидност, традиция, правила, йерархия, пасивна 
съпротива, право, инат, противопоставяне. 
 
Възможности за интервенция: 

• Важни ли са за Вас правилата и реда? 
• Често ли се случва да пренебрегвате правила и предписания? 
• Обичате ли Вие да задавате тона на един разговор? 
• Как се отнасяте към правилата и ограниченията? 
• Как реагирате, когато важни за Вас правила са поставени под въпрос? 
• Случва ли се да имате проблеми с авторитетни фигури? 
• Често ли се случва да имате разногласия с други хора? 
• При разногласия с други хора, в каква степен е важно за Вас да наложите своето мнение? 
 

Получаване на информация. Изказвания на пациента: 
• Първо искам да Ви доразкажа това докрай. 
• Ще се радвам да ме питате каквото искате, за да мога да Ви кажа кое е вярното в случая. 

 
Невербална информация: 

• Случва ли се пациентът да се ядосва и дразни, когато се чувства притиснат? 
• Видимо ли е в разговора, че пациентът се наслаждава, когато се стига до пререкания, инатене 

или става дума за контрол над другите? 
 
Контрапренос: 

• Чувствам ли контрол от страна на пациента? 
• Чувствам ли импулси да нареждам на пациента какво да прави? 
• Чувствам ли желание да вляза в преракания с пациента? 
 

Диференциална диагноза: 
• Индивидуация срещу зависимост: Служи ли конфликтът подчинение-контрол като регулация 

на близостта или дистанцията в една връзка? 
• Конфликт на самооценката: Служи ли конфликтът подчинение-контрол като предпазване от 

подигравки и опазване на самооценката? 
• Конфликт на вина: Служи ли конфликтът подчинение-контрол като изява или проекция на 

чувсвто на вина? 
 
При слабоинтегрирани структури или наближаваща дезинтеграция е възможно контролът да 

служи, за да крепи структурата на личността и в такъв случай не обслужва никой от гореспоменатите 
конфликти. 
 
3. Желание да си обгрижен срещу самодостатъчност 
Теми: Желание да си обгрижен срещу автономност и алтруизъм. Получаване, загуба, тъга, депресия. 
Сам себе си да обслужваш, на другите да даваш, разочарование. 

 
Възможности за интервенция: 

• Имате ли чувството, че другите не се грижат достатъчно за Вас? 
• Вие по-скоро правите неща за другите, а не за себе си? 
• Способен/на ли сте да помолите за помощ? 
• Как се чувствате, когато някой иска да се погрижи за Вас, например да Ви приготви вечеря? 
• Важно ли е за Вас да сте на разположиение, когато другите се нуждаят, да им помагате дори с 

цената на собствените Ви интереси? 
• Имате ли нужда от повече подкрепа от страна на близки и приятели? 
 

Получаване на информация. Изказвания на пациентa: 
• Преживявате ли пациента като особено ‘залепващ’ и нуждаещ се от грижи или като прекалено 

алтруистичен? 
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Контрапренос: 
• Чувствам ли натиск от пациента да се грижа за него и в този смисъл е възможно да се преживее 

и чувство на раздразнение към пациента? 
• Чувствам ли силно желание да се грижа за пациента? 

 
Диференциална диагноза: 

• Индивидуация срещу Зависимост: Става ли дума за това да получа нещо от обекта или по-
скоро за това обекта просто да е наличен? 

• Конфликт на самооценката: Когато има разочерования случва ли се да чувстваш това като 
загуба, като че ли си отхвърлен? Служи ли автономията като защита срещу желанието да бъдеш 
обгрижен? 

• Конфликт на вина: Служи ли притискането на другите да ме обгрижват като вменяване на 
вина? Има ли чувство на завист? 

 
4. Конфликт на самооценката 
Теми: Самооценка и оценка на обекта; силна нужда да се компенсират собствените несъвършенства; 
уязвимост, ниска самооценка, идеализиране на другите или на себе си и в този случай отхвърляне на 
другите. 
 
Възможност за интервенция: 

• Чувствате ли, че означавате по-малко в сравнение с другите хора? 
• Често ли има ситуции/мисли/чувства, когато изпитвате срам? 
• Казвано ли Ви е от някого, че имате прекалено високо мнение за себе си? 
• Струва ми се, че сте един доста уверен човек. Има ли ситуации, в които не се чувствате така? 
• Възхищават ли Ви се другите? 
• Как се чувствате, когато сте в центъра на вниманието? 
• Има ли нещо, което много ви наранява и обижда? 
 

Получаване на информация. Изказвания на пациента: 
• Изживявате ли пациента като човек, които често се засрамва? 
• Представя ли се пациентът като маловажен? 
• Оставя ли впечатление пациентът като особено самоуверен човек? 
• Пациентът дразни ли се при поставянето на въпроси по време на интервюто? 

 
Контрапренос: 

• Чувствам ли в контрапреноса желание да предпазвам пациента? 
• Чувствам ли импулс да се възхищавам на пациента? 
• Чувствам ли се раздразнен и обиден от пациента? 
• Чувствам ли импулс да покажа на пациента ‘колко е незначителен’ ? 

 
5. Конфликт на вина 
Теми: Постоянна тенденция за поемане на вина или избягване на вина; поемане на прекалена 
отговорност или възлагане на отговорността и вината на другите; самообвинения или самооправдание и 
обвинение на другите. 
 
Възможности за интервенция: 

• Изглежда сякаш приписвате отговорността/вината преди всичко на другите (в работата, 
семейството и т.н.). 

• Поемате ли често обвинения от Вашите родители/деца/партньор или ги смятате за виновни? 
• Как се чувствате, когато някой Ви обвини, че сте направили грешка? Защитавате ли позицията 

си или поемате вината? 
• Често ли Ви тормозят мисли, че в сравнение с другите не се държите правилно и правите 

грешки? Или по-скоро, че в сравнение с Вас другите правят много грешки? 
 
Получаване на информация. Изказвания на пациентa: 

• Никой лекар не си прави труда да ме прегледа като хората. Иначе щяха вече да са открили 
причината за заболяването ми. 

• Винаги когато малкото ми дете заплаче, имам чувството, че съм направила нещо не както 
трябва. 
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Пациентът в разговор често описва ситуации, в които ясно се забелязва отчетливо поемане на 
вина или вменявате на вина и отговорност у другите. 
 
Контрапренос: 

• Имам ли импулси да ‘оневиня’ пациентът, да поема отговорността вместо него? 
• Изживявам ли чувството, че в сесиите натоварвам много пациента и чувствам ли се виновен, че 

напр. пациентът се чувства неразбран? 
 
Диференциална диагноза: 

• Служи ли конфликта на вина на целта другите да се чувстват виновни или обслужва по-скоро 
други конфликти: 

- Подчинение срещу контрол: да подчинявам другите и да се чувствам доминиращ. 
- Да съм обгрижен срещу автономност: не достатъчно обгриженост. 

• Служи ли конфликтът на вина като мотивация за другите конфликти: 
- Обгриженост срещу автономност: Забрана на свръхАза да се чувства завист. 
- Конфликт на самооценката: Грешките предизвикват ли вина или срам? 
- Едипов конфликт: едипови забрани на свръхАза. 

 
6. Едипов конфликт 
Теми: Разпознаване като мъж/жена чрез първичните обекти; конкуренция срещу идентификация със 
специфични за пола роли; еротичност, атрактивност, сексуален контакт; конкуренция; способност да се 
наслаждаваш на телесните удоволствия срещу способността да се отказваш от телесните удоволствия. 

 
Възможности за интервенция: 

• Бихте ли ми описали конкретни примери от отношенията Ви с Вашите родители/братя или 
сестри/ партньор/ка/ колеги? 

• Обяснете ми с конкретни примери какво е Вашето отношение към собственото Ви тяло по 
отношение на сексуалността и еротиката? 

• В каква степен се чувствате мъж/жена и доколко това Ви харесва? 
• Дайте ми един пример за това как се справяте с някое заболяване? 
• Като че ли се чувствате доста несигурен като мъж/жена и се смятате за малко атрактивен в това 

отношение, което води до една срамежливост? 
• Получавам впечатлението, че в социалните си отношения се стремите винаги към хармония и то 

най-вече във връзката Ви с родителите/ братята/ сестрите/ партньора/ колегите. И в този смисъл 
избягвате всякакво напрежение и конфликти в тази връзка? 

• Като че ли във връзката с партньора Ви за Вас е много по-важна сигурността отколкото да се 
чувствате привлечен сексуално от този мъж/жена? 

• Изглежда се опитвате да избегнете всякаква еротика и сексуалност в живота си. Може би е 
защото не се чувствате достатъчно атрактивен/на като мъж/жена? 

• Как се чувствате при мисълта, че някой може да Ви разпознае като мъж/жена и да се отнася така 
с Вас? 

• Като че ли смятате себе си за особено атрактивен мъж/жена и нямате трудности да привличате 
вниманието на другите? 

• Правилно ли разбирам, че държите особено на близките отношения с майка си/баща си и все 
още се състезавате с братята и сестрите си кой да е ‘любимец’? 

• Получавам впечатлението, че за Вас е важно да се покажете като особено способен и атрактивен 
и заради това често се стига до конфликти, до това Вие да критикувате или до това да сте в 
центъра на вниманието? 

• Получавам впечатлението, че като че ли болестите са много драматични събития и в такива 
ситуации искате цялото внимание на лекарите, които в крайна сметка Ви разочароват и се 
чувствате неразбран/а? 

• Като че ли във вашата връзка търсите постоянно доказателства за вашата 
женственост/мъжественост. Може би е така, защото не се чувствате достатъчно 
женствен/мъжествен в очите на партньора/другите? 

• Като че ли сексуалността е много важна за Вас и сексуалните отношения служат като 
доказателство за Вашата мъжественост/женственост, но всъщност не им се наслаждавате 
истински? 

• Как се чувствате, когато Вашата мъжественост/женственост бъдат поставени под въпрос? Как 
реагирате тогава? 
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Получаване на информация. Изказвания на пациента: 
• Винаги съм бил любимецът на мама/тате. 
• Не разбирам защо винаги хората си мислят, че искам нещо от тях. 
• Разбирателството в една връзка е много по-важно от сексуалността. 

 
Друга информация: 

• Пациентът се представя в сесиите като невзрачен, инфантилен, стремящ се винаги към 
хармония в отношенията, търсещ закрила, слаб или като мачо/дива, театрално емоционален, с 
еротизирано или силно конкурентно поведение. 

• Пациентът се държи срамежливо и дори засрамено; при ситуации, свързани с конфликт, има 
неизживяни афекти. 

• Пациентът показва емоциите си драматично, държи се сексуално. 
• Голям акцент върху сексуалността, еротиката, конкуренцията не само в социалния живот, но и 

по време на интервюто. 
• Занемаряване на тялото или прекалена грижа за тялото. 

 
Контрапренос: 

• Преживявам ли пациента като особено неатрактивен? 
• Изживявам ли чувство на фасцинираност по отношение на пациента, което се сменя със срам и 

раздразнено разочарование? 
• Чувствам ли се предизвикан от пациента като негов конкурент? Страхувам ли се, че може да е 

недоволен? 
Диференциална диагноза: 

• Конфликт на самооценката: тук става дума най-вече за ценността на личността, а не за 
утвърждаване на мъжествеността/женствеността. 

• Конфликт на вина: тук става дума за вината, а не за Свръхазовите забрани по отношение на 
сексуалността. 

• Конфликт на идентичността: става дума за постоянен дисонанс на идентичността и тяхното 
компенсиране или избягване, а не за специфична идентификация на половоспецифична роля. 

• Възможна е загуба на чувството за срам, което засяга регулацията на Аз-а. Когато загубата на 
чувството за срам е съчетано с еротизиран контекст, възможно е да има проблем на структурно 
ниво. 

 
7. Конфликт на идентичността 
Теми: Разграничимост, противоречиви репрезентации, постоянно търсене на идентичност, 
компенсаторна готовност да се приеме идентичност. 

 
Възможности за интервенция: 

• Чувствате ли се разкъсан между ролята си на.... и ролята си на...? 
• Сякаш има ситуации, в които Вашата представа за самия Вас е толкова противоречива, че не сте 

напълно сигурен дали сте повече такъв или повече такъв? 
• Познато ли Ви е чувството да имате противоречива представа за това какво да работите, как да 

живеете и т.н.? 
 
Друга информация: 

• Изживявате ли пациента в разговора с него като такъв с много противоречива личност; че търси 
своята идентичност и експериментира с нея прекалено много? 

• Смятате ли, че пациентът в разкъсван между ролите си, че има ясно разграничени аспекти на 
селфа, които са в противоречие и това създава проблем на идентичноста? 

 
Диференциална диагноза: 

• Ако става дума за специфични конкретни ситуации, то е възможен конфликт на идентичността; 
ако ситуациите не са конкретни, то е възможен проблем на структурно ниво. 

• Представите за себе си в два противоположни полюса ли се намират или са по-скоро 
фрагментирана идентичност? Свързани ли са противоречивите представи за себе си с другите 
конфликти или става дума за една неясна област, в която става дума за конфликт на 
идентичността сам по себе си? 
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Защитни конфликти и конфликти на възприемането на чувствата. 

Теми: Хора, които не разпознават конфликтите у себе си или в отношенията си с другите; които имат 
трудности да възприемат чувствата и потребностите на другите или своите собствени; алекситимие, 
рационализиране, хармонизиране. 

 
Възможности за интервенция: 

• Има ли ситуации, в които реагирате прекалено бурно? 
• Получавам впечатлението, че вашият живот е доста гладък и безпроблемен без бурни емоции. 

И Вие ли сте на това мнение? 
• Казвал ли Ви е някой, че сте много разумен/на и че не показвате чувствата си? 
• Получавам впечатлението, че полагате големи усилия, да разрешавате бързо проблемите 

с другите вместо да оставите чувствата си на воля. Така ли е? 
• Като че ли за Вас е от изключително значение винаги да цари хармония и да няма конфликти? 
• Имате ли връзко, в които разсъдъкът надделява над чувствата и връзки, в които се случва 

обратното? 
• Чудите ли се понякога колко емоционално и безразсъдно реагират другите? 
• Като че ли сте на мнение, че за всеки проблем, независимо какъв е той, винаги има разумно 

решение? 
 

Получаване на информация. Изказвания на пациента: 
• Всичко протича нормално. 
• Нямам трудности и конфликти. 
• Всичко е наред, добре съм. 
• Ние се разбираме прекрасно, нямаме проблеми. 

 
Друга информация: 

• Представя ли се пациентът като че няма никакви проблеми и конфликти? 
• Способен ли е пациентът да види връзката между ситуацията, начина му на мислене реакцията 

му. 
• Поради монотонността на чувствата и рационализирането за интервюиращият е трудно да си 

създаде картина на вътрешния живот на пациента. 
• Заради задържането и подтискането на афектите, няма една основна емоция, която да доминира 

дадена тема. 
 

Контрапренос: 
• Изживявам ли пациента като не-жизнен, рационализиращ, стремящ се към хармония на всяка 

цена, прекалено разумен? 
• Предизвиква ли пациентът или недоверие, че животът му е толкова безпроблемен, или яд, 

напрежение, скука заради непрестанното му рационализиране или хармонизиране на света? 
• В контрапреноса могат да се появяват всякакви чувства, които пациентът всъщност подтиска и 

прикрива. 
• По отношение на психотерапията много често тези хора са смятани за немотивирани и трудни 

за оценка. 
 
Диференциална диагноза: 

• Тук не се имат предвид невротични конфликти с намалено възприятие на конфликта или 
чувствата, а за редуциране на целия спектър от афекти. 

• Ако имаме много ясно изразени други конфликти, то тези защитни конфликти и конфликти на 
възприемането на чувствата са малко вероятни. 

 
Самата структура на ОПД е динамична и всеки, който работи с нея има възможност да я развива, което 
прави системата подходяща и за психодинамичната практика в България. Дали българските психолози 
също считат тези седем конфликта като основни или биха определили други от гледна точка на 
терапевтичната работа в България? 
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РОДИТЕЛСТВАНЕ И ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ ПРИ ДЕЦА 

В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ 
 

МАРИЕТА ДЮЛГЕРОВА 
Фондация за човешки отношения 

 
Резюме: Цел: Да се изследва дали зависимости между стил на родителстване и психично здраве на деца в 
начална училищна възраст, намерени в някои европейски държави и САЩ, съществуват и в България. 
Потвърждаването на тези зависимости ще обоснове следващо изследване на причинно-следствени връзки 
между родителски стилове и психично здраве на децата. Подобни изследвания в други държави са 
идентифицирали специфични родителски поведения като рискови фактори за развиване както на 
екстернализирани, така и на интернализирани разстройства при децата. Намирането на специални 
родителски подходи, които повлияват психичното здраве на деца в ранна училищна възраст, ще установи 
таргет за превантивна намеса с потенциално голям ефект. Метод: Данните, използвани в това изследване, 
са получени в рамките на международен европейски проект, проведен с валидизирана методика и 
инструменти, които събират информация за наличието на разпространени психичноздравни проблеми при 
децата в начална училищна възраст. Информацията e от три източника: от родители и учители – 
въпросник за силни страни и затруднения (SDQ) [3], и от самото дете – интерактивен компютърен 
въпросник Доминик (Dominic Interactive – DI) [3]. Извадката се състои от 1385 деца, 1081 родители, 1267 
учители. Силата и значимостта на връзките между родителски практики и детски психични проблеми (със 
и без отчитане на ефекта на допълнителни фактори) оценяваме с логистична регресия. За да вземем под 
внимание потенциалния ефект на корелации, дължащи се на клъстера училище, бяха използвани подходящи 
статистически методи, а именно модели, позволяващи фиксирани и случайни ефекти: училищата са 
моделирани със случайни ефекти. Резултати: Изследването установява силни връзки между определени 
аспекти на родителския стил, като свръхреактивност (p<0.001) и ниска степен на грижа и емоционална 
свързаност с детето (p<0.01), и психичноздравното му състояние. Някои от зависимостите продължават да 
са статистически значими дори и след контролиране на фамилни фактори, които имат потенциална връзка 
с психичното здраве на децата, а също и родителските практики, като например безработица в 
семейството, психично и физическо здраве на родителите и употреба на алкохол. Изводи: Резултатите 
потвърждават специфични връзки между родителските практики и психичното здраве на децата в начална 
училищна възраст, намерени в други европейски държави и в САЩ. Без специално изследване с подходящ 
статистически дизайн ние не можем да твърдим, че намерените връзки са причинно-следствени, например 
че родителският стил причинява психичните отклонения на децата. За да се установи таргет за 
превантивна намеса за предпазване на децата от психиатрични разстройства, следващата стъпка е 
изследване на причинно-следствената зависимост между детска психиатрична диагноза и стил на 
родителстване. 
 
Abstract: Goal: To assess whether the dependencies between parenting styles and the mental health of early school age 
children, which has been observed in some European countries and the Unites States, are present in Bulgaria. 
Confirmation of these dependencies will support the need for a further investigation of the causal relationship between 
parenting practices and children’s mental health. Similar studies in other countries have identified specific parenting 
behaviours as risk factors for developing both externalizing and internalizing problems in young children. Identifying 
parenting styles that affect the likelihood for developing psychiatric problems among early school age children will 
provide a target for preventive intervention that can be cost-effective and with potentially high impact. Method: Data 
collected as part of the international project School Children Mental Health in Europe (SCMHE) was used in this study. 
SCMHE utilized validated research methodology and instruments for collecting information regarding common 
psychiatric problems among children of early school age. Data about children’s mental health was collected from three 
informants – parents and teachers (SDQ) [3] and children via computerized game that assesses child’s responses in 
situations corresponding to the diagnostic criteria in DSM-IV (DI) [3]. The response rate in Bulgaria was high with 
number of responses 1385, 1081 and 1267 for children, parents and teachers respectively. The relationships between 
parenting practices and children’s mental health problems were evaluated using logistic regression. To account for the 
potential corrеlation between students nested in schools, mixed effects models were employed with random school effects. 
Results: The analyses showed strong relationship between some aspects of styles (such as over-reactivity and care and 
emotional connection) and children’s mental health. Some of these relationship remained statistically significant even 
after controlling for factors that are potentially related to both parenting practices and children’s emotional problems, 
such as parental mental health, single parenting and unemployment and alcohol abuse. Conclusion: The results confirm 
specific associations between parenting style and the mental health of children, which have been previously reported in 
other European countries and the US. Without a study that specifically addresses the causal relation between parenting 
and children’s psychiatric problems, thought the employment of appropriate study design, causal conclusions (e.g. some 
parenting style causes mental health problem in children) cannot be made. To identify a potential target for preventive 
intervention for psychiatric problems in children, the next step is establishing the causal relationship between parenting 
and the mental health of children. 
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Въведение 

Връзката родител-дете е най-близък и опосредстващ всички останали фактори за възникване на 
проблеми в психичното здраве [2] [4], установена и подкрепена от научни разработки за индивидуалното 
психично развитие на личността, теориите за функциониране на семейната система, множество 
качествени и количествени изследвания, клиничната практика. Детското благополучие и оптимално 
функциониране и развитие са непосредствено и естествено свързани и зависими от взаимоотношението 
и взаимодействието родител-дете. Начинът, по който родителите изпълняват своите функции и 
отговорности, е повлиян от различни фактори и повлиява детското развитие, създавайки контекста за 
социалното конструиране на личността. 

Отношението родител-дете като най-непосредствения отношенчески контекст за развитието на 
детето, както отбелязва Гротевант [4], се характеризира с процесите на свързване, регулация и 
автономност. Въведеното в началото на 70-те години от Баумринд понятие “родителски стил” описва 
начина, по който родителите подкрепят, контролират и социализират децата си [1]. Понятието включва 
родителската респонзивност – “степента, в която родителите целенасочено отглеждат индивидуалност, 
саморегулация и самоувереност, като са в тон с детето, подкрепят и приемат неговите специални нужди 
и изисквания” [1]; и родителските изисквания или контрол – “изискванията на родителите към детето да 
се интегрира в семейната цялостност, като изискват зряло поведение, насочват, дисциплинират и са 
готови да се конфронтират с детето, което не слуша” [1]. Баумринд дефинира четири стила, 
характеризиращи родителската практика: а) пермисивни, позволяващи родители – респонзивни, но не 
изискващи; авторитарни родители – изискващи, но не респонзивни; авторитетни родители – 
респонзивни и изискващи; неангажирани, ненамесващи се родители – нереспонзивни и неизискващи. 

В прегледа, който прави Л. Щайнберг [6] на изследвания на връзката родителски стил – социално-
психологическо благополучие на децата, се намират достатъчно доказателства, че младите хора, 
отгледани с авторитетен стил на родителстване (респонзивност, поведенчески контрол и подкрепа на 
автономизирането), показват много предимства в психосоциалното си развитие пред връстници, 
отгледани чрез други стилове. Те имат по-добри постижения в училище, по-малко тревожни и 
депресивни прояви, по-добра самооценка и самочувствие и е по-малко вероятно да проявят асоциално 
поведение. 

В проведено от Щайнберг лонгитудинално изследване за относителния принос на компонентите 
на авторитетния стил за здравословното развитие на детето се отбелязва значението на емоционалната 
връзка, явяваща се контекст, който определя позитивното влияние на останалите два компонента като 
протективни фактори: на поведенческия контрол срещу поведенчески разстройства и на 
психологическата автономност срещу тревожност, депресия и други интернализирани симптоми. При 
това ако стилът е авторитетен, структурата на семейството – с един родител, втори брак, не оказва 
влияние върху благополучието на детето. Авторитетният, пермисивен и насърчаващ автономността 
родителски стил подкрепя способността да се изграждат и поддържат близки приятелски отношения с 
връстници, водещи до преживяване у детето за по-добро благополучие. Неангажираният стил на 
родителстване, който е най-неблагоприятен за развитието на детето, се оказва свързан със социалния 
статус – среща се по-често при социално неблагополучни семейства. 

Метод 

Дизайн на изследването, методология, извадка: Изследването е представително за два региона – 
София-град и София-област. Изборът им се основава на направения преглед на демографските 
характеристики на децата от I до IV клас, който показва, че обхващането на тези два региона ще даде 
достатъчно надеждни и измерими данни за сравняване на голям град, малък град и село. На случаен 
принцип от предоставените от регионалните инспекторати на МОН списъци на всички училища от 
София-град и София-област, които имат паралелки от I до IV клас и не са специализирани за обучение 
на деца със сензорни или умствени нарушения, бяха генерирани 32 училища за София-град (5 частни и 
27 обществени) и 15 училища за София-област. Във втората извадка беше съобразено адекватното 
представителство на училища от малък град и село. За всяко училище беше формирана на случаен 
принцип извадка от 48 деца, по 12 деца от випуск. 44 от 48-те училища участваха със среден брой около 
35 ученици. 

Инструменти: Въпросник за деца на възраст от 6 до 11 години, който детето само попълва – 
Доминик (DI). Доминик е компютризиран интерактивен въпросник, разработен от Жан-Пиер Вала на 
основата на категории от диагностичния и статистически наръчник на психичните разстройства (DSM-
IV) [3]. Предложени са 91 конкретни ситуации, които съответстват на симптомите на седем категории 
детски психични разстройства: 4 интернализирани (специфични фобии, депресия, страх от раздяла, 
генерализирана тревожност) и 3 екстернализирани (хиперактивно разстройство, съчетано с нарушение 
на вниманието, разстройство на поведението, разстройство с противопоставяне и предизвикателство), oт 
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живота на детето: вкъщи, в училище, в контакт с други деца. Скрининг въпросникът за силни страни и 
затруднения (SDQ) [3] при деца от 4 до 16 години е с 25 айтема, попълва се от родител на детето и от 
учител и има за цел да събере социодемографска информация, данни за усещането на родителя за 
психичното здраве на детето, както и повечето от определящите фактори за детското психично здраве: 
семейна структура и място на детето в нея, наранявания, физическо здраве и грижи за детето, както и 
индикаторите за психично здраве на родителя, употреба на алкохол и тютюн и проблеми свързани с тази 
употреба, както и въпроси зa родителски нагласи. Състои се от 5 субскали, които описват позитивни или 
негативни айтеми: 1) емоционални симптоми, 2) поведенчески проблеми, 3) хиперактивност и 
невнимание, 4) проблеми с децата на същата възраст и 5) просоциално поведение. Скалата за родителски 
стил – родителски нагласи и отношения родител-дете [3], може да определи три вида дисфункционални 
възпитателни стила – непоследователен, свръхреактивен и многословен. Добавени са и две дименсии – 
на автономност и грижа. 

Международният екип на епидемиологичното проучване взима решение да дефинира следните 
категории за определяне на децата с проблеми в психичното здраве: а) с психични проблеми, които се 
нуждаят от психиатрично обслужване; б) с психични проблеми, които се нуждаят от непсихиатрично 
обслужване; в) с психични проблеми, които не се нуждаят от обслужванe; г) без психични проблеми. 
Детерминанти на проблемите в психичното здраве: Наличието на психичноздравен проблем може да е 
идентифицирано от Доминик, родителски или учителски въпросник. 

Статистически анализ: Зависимостите между детските психични проблеми и родителските 
стилове (и простите зависимости, и зависимостите, които взимат под внимание ефекта на 
допълнителните семейни фактори) са оценявани на основата на логистична регресия. Детската диагноза 
(да/не) е моделирана като функция на индивидуален родителски стил (фактор с 3 нива – средно, под 
средно и над средно ниво). В случая на контролирана зависимост всички семейни фактори са добавени 
към модела. Значимостта на връзката детска диагноза-родителски стил е основана на теста на 
отношението на правдоподобности (likelihood ratio test, LR test), който e χ2 тест с 2 степени на свобода. 
За да отчетем ефекта на потенциалната корелация между данните на семейства от едно училище, 
използвахме модели със смесени ефекти, включихме случайни ефекти за училищата. Всички анализи са 
извършени със статистическата програма R [5]. Статистическата значимост навсякъде е на ниво α=0.05, 
p-стойностите са представени без корекция за множество тестове. 
 
Резултати 

 
Психиатричните диагнози сред учениците от I до IV клас варират в зависимост от типа на 

психичния проблем и в зависимост от информанта. В Таблица 1 първата колона дава информанта, 

а втората колона дава психичния проблем и честотата му. 
Колоните от III до VII на Таблица 1 показват значимостта на 
простите връзки между диагноза и родителски практики (без 
да се контролират семейни фактори като родителско 
психично здраве, безработица, употреба на алкохол и 
тютюнопушене и ниво на родителско образование). 

Последните 5 колони на таблицата показват тези 
зависимости, когато се отчита влиянието на горните фамилни 
фактори. Фигура 1 показва честотата, с която различни 
родителски практики са на средното, под или над средното 
европейско ниво. Фигура 2 показва честотата на различни 
психични проблеми (диагностицирани на основата на детския 
въпросник Доминик) в зависимост от нивото на 
хиперактивност на родителите). На фигурата може да се види, 
че повечето екстернализирани отклонения са свързани с 
хиперактивност над средното ниво, както и с генерализирана 
тревожност над средното ниво (статистическата значимост 
може да се види в Таблица 1, колона 4). 

Фигура 2. Честота на различните 
диагнози съобразно детското интервю 

Доминик за различни нива на 
хиперактивност на родителите

 
Фигура 1. Честота на разпределение на родителските практики на средното, 

под или над средното европейско ниво 
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Tаблица 1. Статистическа значимост на връзката между психични проблеми при децата 
и родителски стил, без и с контрол за семейни фактори. 

И
нф

ор
м
а

нт
 

Психичен проблем при 
детето и честотата му 

Вид родителски стил

Без контрол на семейни фактори1 С контрол на семейни фактори 
непос
ледова 
телно 

свръх 
реакт. 

много 
sслов. 

грижа 
авто 
номн. 

непос
ледова 
телно 

свръхr 
реакт. 

мнодо 
слов. 

грижа 
авто 
номн.t 

Де
те

 

Сепарационна
тревожност 0.17 0.839 0.088 0.621 0.522 0.394 0.603 0.822 0.360 0.851 0.669 

Генерализирана
тревожност 0.08 0.398 0.004 0.444 0.339 0.075 0.451 0.039 0.753 0.991 0.300 

Депресия 0.07 0.365 0.053 0.793 0.424 0.040 0.342 0.112 0.764 0.730 0.015 
Противопоставяне/
противоречие 0.06 0.945 0.004 0.036 0.204 0.330 0.319 0.040 0.135 0.976 0.784 

Хиперактивност/внимание 0.06 0.444 0.230 0.481 0.193 0.444 0.428 0.217 0.250 0.980 0.353 
Поведенчески проблеми 0.04 0.651 0.009 0.117 0.038 0.489 0.498 0.021 0.005 0.800 0.633 

Eкстернализирани 0.10 0.799 0.013 0.239 0.037 0.926 0.649 0.240 0.287 0.854 0.864 
Интернализирани 0.25 0.451 0.124 0.376 0.304 0.548 0.492 0.764 0.952 0.417 0.521 

Eкстернализирани
или интернализирани 0.29 0.305 0.056 0.392 0.232 0.690 0.552 0.485 0.667 0.606 0.733 

Ро
ди
те
л 

Eмоционални 0.12 0.015 0.002 0.043 0.001 0.281 0.185 0.449 0.262 0.373 0.548 
Поведенчески 0.12 0.196 <0.001 0.638 <0.001 <0.001 0.325 0.107 0.401 0.327 0.026 
Хиперактивност 0.12 0.820 <0.001 0.692 0.014 0.012 0.956 0.080 0.756 0.999 0.081 

 С връстници 0.21 0.128 0.003 0.005 <0.001 0.001 0.979 0.090 0.457 0.250 0.037 
Просоциално2 0.06 0.076 <0.001 0.471 <0.001 0.003 0.254 0.258 0.612 0.004 0.097 
Общо трудности 0.12 0.163 <0.001 0.245 <0.001 0.001 0.794 0.073 0.747 0.792 0.489 

Импакт 0.05 0.582 0.016 0.616 0.002 0.260 0.773 0.542 0.888 0.806 0.405 
Eкстернализирани 0.18 0.316 <0.001 0.643 <0.001 <0.001 0.930 0.010 0.708 0.259 0.002 
Eкстернализирани или 
интернализирани 0.25 0.082 <0.001 0.156 <0.001 <0.001 0.494 0.038 0.592 0.145 0.034 

Eкстернализирани и
Интернализирани 0.05 0.051 <0.001 0.280 <0.001 0.049 0.355 0.116 0.549 0.597 0.177 

Уч
ит
ел

 

Eмоционални 0.07 0.150 0.461 0.496 0.850 0.306 0.326 0.139 0.458 0.722 0.096 
Поведенчески 0.15 0.262 0.001 0.028 0.004 0.639 0.108 0.413 0.528 0.731 0.869 
Хиперактивност 0.14 0.308 0.021 0.065 0.075 0.174 0.115 0.255 0.904 0.827 0.777 
С връстници 0.11 0.050 0.397 0.729 0.066 0.817 0.585 0.746 0.734 0.900 0.428 
Просоциално2 0.15 0.904 0.042 0.059 0.040 0.189 0.922 0.133 0.406 0.799 0.792 

Oбщо трудности 0.17 0.075 0.008 0.132 0.401 0.584 0.080 0.778 0.807 0.646 0.550 
Импакт 0.08 0.286 0.003 0.499 0.090 0.950 0.022 0.490 0.762 0.949 0.319 

Eкстернализирани 0.20 0.450 <0.001 0.025 0.067 0.587 0.285 0.413 0.698 0.928 0.960 
Eкстернализирани или
интернализирани 0.23 0.494 0.007 0.232 0.144 0.925 0.408 0.508 0.718 0.837 0.876 

Eкстернализирани и
интернализирани 0.04 0.036 0.275 0.035 0.424 0.410 0.075 0.660 0.621 0.893 0.052 

 Нужда 0.174 <0.001 0.255 <0.001 0.852 0.979 0.268 0.674 0.929 0.975 

1 Семейни фактори, включени в модела за връзка между родителски практики и детско психично здраве: 
(а) самотен родител, (б) безработни родители, (в) най-високо образование на родителите, (г) родителят е 
под стрес, (д) жизненост на родителите, (е) eмоционално здраве на родителите, (ж) злоупотреба с 
алкохол в семейството 
2 Позитивни характеристики (не е проблем) 

Заключение 

Проведеното епидемиологично проучване на психичното здраве на деца от начална училищна 
възраст върху репрезентативна за България извадка установява, че 5,6% от децата имат 
интернализирани, екстернализирани или смесени разстройства в степен, която се нуждае от 
психиатрично обслужване, 4,72% от децата имат психичноздравни проблеми, които предполагат 
непсихиатрично обслужване, висок е процентът на децата, които поне един от източниците определя 
като имащи психичноздравни проблеми – 48,69%, и само 41,03% от децата според всички източници 
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нямат проблеми в психичното здраве. Изследването установява редица протективни и неблагоприятни 
аспекти (като силното влияние на родителска свръхреактивност и ниска степен на поведение на грижа) 
на отношенията родител-дете, които влияят върху психичноздравното състояние на децата. 
Представените данни валидизират връзката между родителстване и психично здраве на децата и 
посочват необходимостта в практиката да се прецизират приоритети в консултирането на родители на 
деца в ранна училищна възраст като превенция на психиатрични разстройства. 
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ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА РАБОТА С ЕДИН СЛУЧАЙ НА ТРАУР 

MАРИАНА ЗАРОВА-ХАН 
ИЛИЯНА КИРИЛОВА-МУТАФОВА 

Институт по психология – МВР 
 

Резюме: Докладът представя кратък обзор на някои подходи за терапевтична работа с членове на 
семейството при смърт. Текстът е организиран около развитието на един случай на траурна реакция и 
представлява опит за осмисляне на изследователските и терапевтични усилия при работа с траур. 
Анализирани са различни аспекти от терапията като например значението на институционалния 
контекст, в който се случват срещите за семейството. Акцентът е поставен върху процесите на 
колективна преработка на загубата, в хода на които се реконструира и “оживява” семейната история от две 
поколения назад. 

 
Abstract: This paper shows a concise review of some approaches in the therapeutic work with family members in a case 
of death. The text is organized in connection with the evolution of one case of mourning reaction and appears as a try to 
give a different meaning to the research and therapeutic efforts in the aspect of the work during a mourning period. The 
authors analyze here different sides of the therapy i.e. the meaning of the institutional context in which the meetings with 
the particular family happened. The accent here is given to the processes of collective remaking of the loss with the flow 
of which it is reconstructing and revitalizing the family history of the two generations ago. 

 
“Малката истина се състои от думи, които са ясни. 
Голямата истина се състои от голямо мълчание.” 

Тагор – „Заблудени птици” 
 
Това са финалните думи в книгата на Е. Kubler – Ross „За смъртта и умирането”(1996). 

Действително смъртта е онзи феномен в човешкия емоционален опит, които сякаш оставя без думи 
семейството, социалното обкръжение, а понякога и ангажираните професионалисти. Екзистенциалната 
натовареност и личната значимост на темата за смъртта за всеки от нас прави трудно оставането в 
неутрална позиция. Дори когато не сме професионално въвлечени, ние се впечатляваме от начина, по 
който смъртта засяга другите хора, от нейното отражение върху близките и върху техните отношения 
във и извън семейството. Смъртта на значим близък има голям трансформационен потенциал – тя може 
да променя отделните индивиди, да създаде нов баланс в семейната система, да отвори пътища към 
изграждане на нова индивидуална и семейна идентичност. Задача на терапевтичната работа при траур е 
да съпътства близките в процесите на адаптация и възстановяване. 

Основни теоретични модели, описващи процеса на траур 

Смъртта отключва процес на скърбене, който е естествена реакция на психиката и следва 
логиката на етапите, описани от Е. Kubler – Ross в класическото ѝ изследване от 60-те години на XX в. 
на реакциите на терминално болни пациенти и техните близки (отричане – гняв – пазарене – депресия и 
приемане). През 80- те години на миналия век J. Bowlby и C. Parker доразвиват нейния модел в 
светлината на теорията за привързаността, свеждайки фазите до четири (шок и отричане – търсене и 
копнеж – дезорганизация и отчаяние – възстановяване и отделяне (detachment). Крайна цел на 
възстановителния процес е постепенното отслабване на привързаността към починалия. Третият, най-
често цитиран модел е този на W. Worden, който описва четири базисни задачи на тъгуването: приемане 
реалността на загубата; преживяване на болката от загубата; пригаждане към живот в среда, в която 
починалият отсъства; отдръпване на емоционалната енергия от връзката с починалия и инвестирането ѝ 
в друга връзка [11]. 

Очевидното сходство в тези описателни модели вероятно може да се обясни с инстинктивната, 
биологично детерминирана природа на траурната реакция [4]. 

Споменатите по-горе автори подчертават значението на социалната подкрепа за тъгуващия на 
всяка от фазите на траур. В нашата култура, поради отслабването на социалните връзки и отмирането на 
ритуалите, скърбенето става личен процес, затворен в рамките на все по-малкото (като брой членове) 
семейство. 

Фактори, влияещи върху траурната реакция 

Адаптацията към факта на смъртта се повлиява от значението, което ѝ приписваме, а то е 
социално конструирано [7]. Семейството като среда създава собствено разбиране за смисъла на 
събитията в своя живот, който е определящ за неговата реакция към тях. 
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Смъртта разстройва из основи функционирането на семейната система и е огромно 
предизвикателство пред нейната цялост и идентитет. Семействата реагират по различни начини на 
смъртта в зависимост от фактори като: обстоятелства около настъпване на смъртта, етапът от жизнения 
цикъл, в които се намира семейството при настъпването на смъртта; индивидуалния етап на развитие на 
всеки от членовете на семейството; история на семейството с предишни загуби; позиция и роля в 
семейството на починалия член; семейни модели за справяне със загуби (влияния на културата, 
ритуалите); социалната мрежа на семейството като източник на подкрепа и др. [1]. Интензивността на 
реакцията при загуба е свързана с: преживяна ранна загуба в детството (отсъствие или продължителна 
депривация от значим обект); загуба на значим човек в по-късен период; отношения с починалия – сила 
и сигурност на привързаността, амбивалентност; жизнени кризи преди загубата [8]. Загубата на близък 
човек актуализира преживяването на ранните процеси на сепарация от родителските фигури и 
„съживява” неразрешени сепарационни конфликти, съпътствани от висока тревожност, които стават 
основа за усложнена траурна реакция [5]. Някои личностови особености на тъгуващия също могат да 
предпоставят абнормна реакция на траур, например: предишно психично разстройство (основно – 
история на депресивна болест); избягваща личностова структура – човек избира да се оттегли като 
защита от ескстремния емоционален дистрес и страх от зависимост; или поради концепт за себе си, 
включващ представата, че си „най-силния човек в семейството и не можеш да си позволиш да дадеш 
израз на страданието си като другите” [6]. 

Познаването на цялата семейна конфигурация и функционалната позиция на починалия в нея, 
както и въведените от Bowen понятия „вълна на емоционален шок” и „емоционален баланс” е важно за 
всеки, които се опитва да помага на семейства, преживели смърт. Има загуби, които с голяма вероятност 
ще бъдат последвани от шокова вълна. Има други, които са по-неутрални за семейството и ще 
предизвикат нормална реакция на скръб. Има и случаи, когато смъртта на един от семейството е 
облекчение за останалите и е последвана от период на по-добро функциониране. 

Някои системни идеи за психологична работа с членове на семейството при смърт 
Системният подход за работа със загубата, премества фокуса на внимание от индивидуалното 

скърбене към процесите на адаптация на семейството към загубата и възстановяването [10]. 
  F. Walsh и McGoldrick идентифицират основните задачи на семействата за естествена адаптация 

към загубата, които – ако семейството успее да се справи с тях – ускоряват процесите на преработка. 
Тези ключови задачи включват: 

1) признаване от всички в семейството на реалността на смъртта – приемането на факта на 
смъртта и споделянето на скръбта с другите в семейството отключва процесите на осъзнаване на 
загубата и нейните последствия; 

2) отворена комуникация в семейството за случилото се и толериране на индивидуалните 
различия в начина на реагиране на загубата при различните членове на семейната система; 

3) реорганизация на семейната система – изисква семейните членове да преразгледат това какво 
означава семейството за тях и да конструират нова идентичност като семейство. В допълнение към това 
те трябва да преоценят ролите и отговорностите, които е имал починалия в семейството и да ги 
преразпределят помежду си; 

4) реинвестиране в нови отношения и нови занимания – предхожда се от трансформиране на 
отношението към починалия по начин, който да позволи на семейните членове да поддържат чувство на 
свързаност с него и с общото им минало, но и да продължат напред без усещането за недовършени 
отношения с починалия [10]. 

Релевантни идеи съдържа концептът на F. Walsh за фамилната резилиантност –способността да 
издържиш и да се възстановиш след разтърсващи жизнени предизвикателства. Тя идентифицира 
„ключови семейни процеси”, които помагат на семейството да издържа на стрес и да се адаптира 
гъвкаво. Тези процеси се отнасят до три сфери на семейното функциониране: 

1) системата от вярвания на семейството – включва процесите на придаване на смисъл на 
преживяното нещастие, позитивна перспектива и развитие на духовност; 

2) моделите на организация – гъвкавост, отвореност към промяна, свързаност, социални и 
икономически ресурси; 

3) комуникацията в семейството – ясна комуникация, отрита емоционална експресия, съвместно 
решаване на проблемите [9]. 

F. Walsh и McGoldrick оценяват разрушителното влияние на загубата върху функционирането на 
двойката и семейството и възможните усложнения, които носят риска за незабавни или отсрочени във 
времето дисфункции (например смъртта на дете често води до развод на родителите) [10]. Подобни 
процеси M. Bowen описва с термина „вълна на емоционален шок” [4]. Тя представлява мрежа от 
сериозни жизнени събития, които могат да се случат навсякъде в нуклеарното и разширеното семейство 
месеци и години след смъртта на емоционално значим член. Тези „послешокови реакции”, привидно 
несвързани с основната загуба, са резултат от нарушаването на „семейния емоционален баланс”. 
Понятието „емоционален баланс” описва такова ниво на емоционална интеграция между отделните 
семейни членове, при което климатът в семейството е спокоен и всеки член функционира ефективно за 
дадения период. Възстановяването на емоционалния баланс зависи от интеграцията на семейната 
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система и интензивността на смущението. Колкото по-емоционално диференцирано е едно семейство, 
толкова по-силна е неговата реактивност в момента на промяната, но и адаптацията към нея е много по-
бърза. По-малко емоционално диференцираните семейства реагират слабо на промените; техният 
отговор е отсрочен във времето и е дезадаптивен (включва физически и емоционални симптоми и 
поведенчески реакции). В хода на консултативния процес подобни семейства демонстрират силна 
реакция на отричане както на високите нива на емоционалната зависимост помежду им, често достигаща 
до емоционална фузия (слятост), така и на свързаността между основното травмиращо събитие и 
следващите го във времето негови реплики. Семействата реагират остро на опитите да се подходи 
директно към отричането, за което M. Bowen препоръчва да се отнасяме с респект към степента на 
отричане, чрез която семейството функционира [4]. 

Важно е използването (макар и с внимание) на директни думи, като “смърт”, ”умирам”, 
„погребвам”, когато говорим с близките. Употребата на „по-меки” техни заместители от страна на 
професионалиста би било опит да смекчи факта на смъртта и вероятно ще предизвика като отговор от 
близките също такива неопределени думи. Директното назоваване на смъртта е сигнал за семейството, 
че терапевтът може да приеме и да стои в тази реалност. Това окуражава близките да се придвижват в 
посока на осъзнаване на случилото се. В този процес е от критично значение работещият със семейства в 
траур да бъде чувствителен към контрапреносните си реакции и особено към семейните проекции на 
отричането и на други трудни или неприемливи чувства. Използването на директни думи помага да 
започне да се отваря „затворената система на отношения” [4]. Концептът за „отворената” и „затворената 
система на отношения” е ефективен начин да се опише смъртта на близък от гледна точка на семейната 
комуникация. Отворената система е теоретична абстракция, при която човек може да комуникира голям 
процент от своите мисли, чувства и фантазии на друг човек и да получи същото в отговор. В реалния 
живот за здравословни се считат такъв тип отношения, при които са възможни известни нива на 
откритост в комуникацията. В семействата, поради ограниченията, които налага съвместното живеене, 
хората се научават да избягват сензитивните теми, за да се предпазят от тревожността, която те могат да 
отключат. Сред многото теми-табу, присъщи на една затворена система, темата за смъртта е основната. 
В този смисъл директното говорене за смъртта като реален факт е посока на работа, целяща постигането 
на повече откритост в семейните отношения. 

Работа с един случай на траур в институционална среда 

Професионалната намеса в случаи на смърт в семейството като цяло е рядка. В сектор 
”Консултативна психология” за последните 8 години е имало 2 подобни случая като и в двата е ставало 
въпрос за преждевременна и внезапна смърт на отгледано дете. Един от тях ще представим в този текст. 

Семейна история 

Росица и Петър са семейство от 40 години. Сега и двамата са на около 65 г. Идват по повод 
смъртта на сина си (Христо, на 39 г.), починал след краткотрайно боледуване от рак. Росица е 
дългогодишен служител на системата, а Петър е пенсионер. 

Росица и Петър са се запознали в началото на трудовата си кариера. Много скоро след 
запознанството си са се оженили. Произхождат от различни по структура генеративни семейства. Росица 
е израснала като трето дете в семейство, с над 15 години по-големи деца (практически като само дете). 
Нуклеарното семейство е било “вписано” в разширеното – живеели са в къщата на дядо ѝ и баба ѝ и в 
съседство с останалите роднини, като и до днес населяват един и същ квартал и имат чести контакти 
помежду си. Отношенията се характеризират с емоционална близост и ниска степен на 
диференцираност. Петър е единствено дете в семейство, където отношенията са били по-скоро 
дистантни. Впечатляващ е фактът, че почти синхронно, когато са на 12 години Петър и Росица 
преживяват травматична загуба. Бащата на Петър се удавя пред очите му при нещастен случай, а Росица 
намира дядо си, от когото е отгледана, минути след като се е обесил в дома им. От този момент животът 
и на двамата се променя. Година по-късно Петър е настанен в интернат в друг град и грижата за него 
поема семейството на чичо му. Отношенията с майка му остават хладни през целия му живот (в първите 
10 сесии от терапията говори за себе си като за сирак – като че ли със смъртта на баща си губи и двамата 
си родители). Росица, след самоубийството на дядо ѝ за известен период има мисли за това, че е 
осиновена, скоро след това започва да работи през ваканциите и да печели пари. Сякаш загубата на 
дядото, с наред с многопосочните си последици има и иницииращ смисъл – разделя детството от 
зрелостта. Този факт от семейната история на Росица изглежда определящ за нейния професионален 
избор. Наред с трудните чувства, съпътстващи травматичната смърт на дядо ѝ, тя е трябвало да се 
справи със срама от това, че при последвалите стандартни следствени действия тя има преживяването, 
че семейството е могло да бъде обвинено за умишлено причиняване на смъртта. Вероятно изборът да 
работи в разследващите органи е свързан с желанието да хуманизира процедурите, като начин да 
преработи травматичните преживявания от онзи период, в които чувството за вина, естествено 
присъстващо при смърт на близък е било усилено и обективирано от външните обвинения. 
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Обвързването на професионалния път с една силова институция е показателно за субективната 
значимост на това да си силен, като защита пред несигурността и тревожността. 

  На 45 годишна възраст Петър преживява втора травматична загуба (принудително 
пенсиониране), която се асоциира с предишната и отключва тревожност, депресия, и злоупотреба с 
алкохол. В същата ситуация се оказва и съпругата му, но тя се справя с нея, като при първия удобен 
случай се връща на предишната работа. След този период в семейството се установява комуникационен 
модел, при който съпругът е депресивен и пие, а Росица доминира чрез упражняването на контрол и 
грижа. В тази интеракция са въвлечени и децата им. 

По време на брака си семейството има две деца – момчета – Филип на 35 години и Христо на 39 
години, неженени, живеят в общо жилище. След навършване на първата си година децата са били 
отглеждани от родителите на съпругата, в чиито дом семейството на Росица и Петър са живели през 
първите години от брака си. Филип до 7-та си година е страдал от заболяване с неясна диагноза и в 
страха си да не го загубят, родителите са били много ангажирани с него, за сметка на по-големия брат, 
оставен основно на грижите на дядо си. Христо е растял като умно, самостоятелно и с много големи 
успехи в обучението дете. Филип е описван като по-непослушен, своенравен и безотговорен, винаги 
разчитащ на брат си. Двама синове избират много различни от тези на родителите си професии. 

През м. декември 2010 г. неочаквано за всички, на Христо е поставена диагноза злокачествен рак 
с метастази. Следва период на много бързо развитие на болестта и в началото на следващата година 
Христо умира. 

Насочване 

Два месеца след смъртта сина им, Росица и Петър потърсиха помощ от Института по психология 
– МВР по повод на това, че тежко понасят загубата на сина си. Изразиха съжаление, че много от 
роднините и приятелите им, които биха ги подкрепили в такъв момент са починали, и те нямат друг 
избор освен да се обърнат към Института. Изглежда институцията, в която са прекарали голяма част от 
живота си, замества в тяхното възприятие понеслото много загуби семейство. 

Акценти в терапевтичната работа 

В началото на работата Росица и Петър имаха разгърнати симптоми на траурна реакция – гняв 
към лекарите, съдбата, Господ; безпомощност и вина, че не са успели да помогнат на детето си; болка от 
осъзнаването на загубата като реален факт; нахлуващи в съзнанието картини от последните дни от 
живота на сина им. Споделяха за нарушение на съня, загуба на интерес към ежедневни дейности и 
загуба на перспектива. Първите няколко сесии бяха наситени с много страдание и чести изблици на 
плач. За Росица това бяха първите седмици на осъзнаване на необратимостта на загубата, тъй като по 
нейни думи 40 дни след смъртта е била в шок, сякаш “като изтръпнала”, с притъпени сетива, реагирала е 
автоматично и не е можела да плаче. Петър до този момент копираше тревожността и потиснатото 
настроение с ежедневен прием на алкохол и социална изолация. И за двамата беше трудно да бъдат в 
позицията на страдащи хора, които не могат сами да понесат тежестта на проблемите си и се налага да 
търсят помощ. 

 Моделът за справяне на Петър и на Росица със загуби на значими фигури през целия им живот е 
чрез отричане или изтласкване на съпътстващите емоции и това се е превърнало в един успешен модел. 
Скъсената жизнена перспектива (плановете за бъдещето на този етап от жизнения цикъл са свързани 
основно с децата) както и изключителната тежест на травмата (няма по-голяма загуба от тази на 
отгледано дете) прави използването на този модел в този момент на живота им неефективен. Уязвеното 
чувството за справедливост и нарушеният естествен ред на нещата в света – родители да погребват 
децата си, създава огромен логически дисонанс, който трудно може да бъде удържан без външна помощ. 

Търсенето на помощ, инициирано от Росица е активна и адаптивна стратегия за справяне и е 
показател за висока степен на резилиантност при стрес. Впечатляваща е гъвкавостта и устойчивостта на 
Росица, която в този етап на живота си се решава да опита нови неща за пръв път, с цел да оцелее и да се 
съхрани. Доминиращата позиция на Росица в семейството превръща резилиантността в семейна 
характеристика. 

В работен план формулирахме случая така: семейството изпитва сериозни трудности в 
адаптацията към живот без големия син, с които не може да се справи при наличните ресурси. 
Трудностите се задълбочават от следните обстоятелства – смъртта е внезапна, неочаквана, на отгледано 
дете; налице са непреработени ранни загуби, дългогодишна история на депресивност и блокирана 
комуникация по отношение на емоциите в семейството. Посоката на работа е подкрепа при преминаване 
през различните етапи на траура, окуражаване на открита емоционална експресия и съвместното 
решаване на проблемите. 

Факт, имащ отношение към създаването на доверителен контакт беше възрастта на 
консултиращите – близка до тази на починалия син и доста по-млада от тази на семейната двойка. Наред 
с коментара на съдържателно ниво стратегията, използвана в тази посока беше поддържането на 
позиция на респект, откритост и добронамереност към техния опит. 
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Загубата на сина им разбалансира основният модел в семейството, доминиращ в през последните 
20 години (депресия – алкохол – контрол – вина – депресия). Дългогодишната борба на Росица с 
депресията на съпруга ѝ има и своите основания в това, че Петър, превръщайки се от един “стегнат” 
мъж, в някой който се е отпуснал и е потънал в апатия, я конфронтира ежедневно със собствената ѝ 
отречена (и вероятно проецирана в него) слабост. Релевантно на това е споделеното от Петър усещане, 
че понасяйки гнева на съпругата си, той ѝ помага да се успокои и възстанови. Предвид тази 
предистория, гневът на Петър присъстваше само в първата сесия след което навлезе във фазата на 
депресия, докато Росица проявява депресивност постепенно и на малки дози. Поради по-големия опит с 
депресивни чувства, Петър в момента стои по-стабилно с тях, докато Росица тепърва ги среща. Това 
води до известно обръщане на ролите – в момент, когато Росица влезе в контакт с депресивните си 
чувства, Петър намира възможност да проявява инициатива и грижа. С редуциране на тревожността и 
постепенното приспособяване към новата ситуация, Петър намали наполовина приемания алкохол. Чрез 
конкретни поведенчески прескрипции [2] той започна да структурира ежедневието си и отново да 
намира смисъл в дейности, които преди е вършил – възстанови ежеседмичните професионални срещи с 
бивши колеги, започна да следи спортни програми, да чете книги. 

Работата с Росица премина през няколко етапа. Когато започна да прави връзки между загубата на 
сина си и всички останали загуби в живота си, особено тази на дядо си, както и да осъзнава чувствата си 
в тези тежки моменти, Росица започна да проявява соматични симптоми, извън типичните при траур – 
инфекции, проблеми с очите (казва, че не вижда добре). Стана ясно, че в различни моменти от живота си 
тя прави симптоми, които поради “обективни” причини не могат да бъдат лекувани – поради алергии, 
непоносимост към упойки, отказ да приема лекарства. Вероятно смисълът на появата им е да ограничат 
достъпа до депресивните чувства. На един по-късен етап и във връзка с цикличността на помените 
Росица все пак влезе в депресивната фаза. 

 Малкият син на семейството отказа поканата на майка си да се включи в 
консултативната работа, което може да се възприеме като опит за отграничаване от 
родителското семейство. Предвид наличието на индикации това да се случи в реалността 
(Филип има сериозна връзка), фокусът на работата ни е върху адаптацията на Росица и Петър 
към констелацията от житейски обстоятелства, включваща: приемане на смъртта на сина 
им, напускане на дома и създаване на собствено семейство от другия им син, предстоящо 
пенсиониране на Росица, полагане на грижи и евентуално справяне със смъртта на 90-
годишната майка на Петър. Перспективата пред Петър и Росица е да разчитат основно един 
на друг, за да се справят със загубите, без да имат присъщите за младата възраст източници 
на стабилност като професионалната изява, контактите с хора, обучението, проектите за 
бъдещето. Посоката на консултативната работа е да партнираме на семейството в 
осъзнаването на тази перспектива и напасване на житейските планове към новата реалност, в 
която липсват много близки и приятели и за много от обичайните активности няма място, но 
за други все още не е късно. 

С оглед запазване поверителността, действителните имена на членовете на семейството 
са сменени. 
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ПРЕГЛЕД НА КОГНИТИВНИТЕ ТЕХНИКИ ПО ROBERT LEAHY 

И КОГНИТИВНАТА ПСИХОТЕТЕРАПИЯ 
 

СВЕТЛОМИРА КОВАЧЕВА 
д-р, Катедра „Педагогика, психология и социални дейности“ 

ПУ „П. Хилендарски“ 

 
Резюме: Когнитивната терапия се заражда като част от поведенческата терапия и изхожда от идеята, че 
голяма част от психичните смущения (страхови и депресивни състояния) са следствие от влиянията на 
когнициите (мисли,нагласи и допускания) върху емоциите и поведението на човека. В дългата си теоретична 
и терапевтична практика Robert Leahy предлага многообразен инструментариум от техники на 
когнитивната терапия и тяхното познаване би обогатило българския опит. Предмет на анализ от R. Leahy е 
субективно възприетата картина на света от пациента. Във фокуса на нашия интерес и проследяване са 
техникате на елицитиране на мисли и допускания, осъзнаване на силата на емоциите при формирането на 
нагласи, дефиниране и категоризиране на деформираните мисли. Според нас практическото разпознаване на 
когнитивните дисфункции, чрез техникате на „вертикалната стрела“ и „балкона“, биха помогнали на 
терепевта при интервенирането на негативните влияния на мислите в настоящи житейски ситуации на 
пациента и предпазването му от генерализиране на същите в бъдещето му поведевие. 
 
Abstract: Cognitive therapy has originated as a part of behavioral therapy and is based on the idea that a significant part 
of psychic disturbances (anxiety and depressive disorders) are caused by the effect which cognitions (thoughts, attitudes 
and assumptions) have over human emotions and behavior. In his long theoretical and therapeutic practice Robert Leahy 
has offered a diverse range of cognitive therapy techniques and their presentation would enrich Bulgarian experience. 
One of the issues analyzed by R. Leahy is the picture of the world as perceived subjectively by the patient. Our interest 
and attention are focused on the techniques for elicitation of thoughts and assumptions, recognition of the power of 
emotions during attitude formation, definition and categorization of deformed thoughts. According to us, the practical 
recognition of cognitive dysfunctions using “downward arrow” and “balcony” techniques would help the therapist 
intervene in the negative effects of patient’s thoughts in current life situations and also it would help protect him/her 
from generalizing these thoughts in his/her future behavior. 

Когнитивната терапия се заражда в лоното на поведенческата терапия, но за разлика от нея, се 
занимава не само с поведението, а с решаващата роля на убежденията, нагласите (когнициите) и мислите 
върху емоциите и респективно върху поведението. Всеки човек в по-голяма или по-малка степен има 
образ за себе си и света, който го обкражава. Гледната точка формира когнитивното възприятие и 
субективните нагласи, които са в отношения с преживяните от субекта ситуации.[3] Според Джордж 
Кели хората виждат света през индивидуални конструкти „умствени очила“, които оценяват 
възприемането на заобикалящия ни свят. Смисълът на терапията за него, е в съвместната работа 
(терапевт- клиент)да се дефинират проблематичните и негативно влияещи конструкти и след това да се 
планира тяхната промяна.[1] Според А. Бек когнитивните процеси влияят върху разбирането, което 
всеки индивид прилага към дадено събитие или чувство, както и върху решенията, които взема като 
последствие. Всеки човек гледа на света през „призмата на очила“, чиито оцветяване е в зависимост от 
неговата лична история и влияе върху оценката , която той дава на настоящата жизнена ситуация. 
Субективно оцветената картина за света е в основата на автоматично отключващите се мисли при 
възприемането и интерпретирането на конкретните житийски ситуации. Ако възприятията и породените 
ст тях когниции са деформирани продължително време, то те прерастват в дисфункционални 
когниции,които хронифицират и предизвикват състояния на депресия, страх или гняв. Изкривените 
възприятия пораждат когнитивни грешки, които водят до специфики при депресивните пациенти. 
Когнитивните теоретици и терапевти са единодушни, че когнитивните грешки се проявявят в : = 
екстремно (дихотомно) мислене. Възприетото е или черно или бяло, отсъстват така наречените сиви 
области. Наблюдава се преувеличаване на щетите от събитията и подценяване на способностите и 
възможностите за справяне. 

= негативно обобщаване. Изказванията винаги акцентират върху негативното, напр. „Аз никога 
няма да получа от живота това, от което имам нужда“; 

= игнориране на позитивното. Забравят се положителните преживявания и се дава превес на 
събитията, които имат негативен характер.[1] 

Когнитивната терапия приема ранния опит на индивида за начална точка на изкривяванията на 
реалността при възприемане на света. Терапевтичните когнитивни модели, предлагани от Бек, Елис и 
др., независимо от различията в начина на протичане имат обща теоритична основа и тя се състои в 
признаването значимостта не на събитието само по себе си, а на интерпретацията, която му 
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придаваме.[3] В този смисъл разстройствата (депресивните състояния, страха и т.н.) са предизвикани не 
от нещата,които ни се случват сами по себе си, а от оценката, която им придаваме. 

Една от богатате практики по когнитивна терапия е тази на Robert Leahy, който е един от 
основателите и ръководителите на Института по когнитивна терапия в Ню Йорк. Неговият принос е не 
само за теоретичното развитие на идеите на когнитивната психотерапия, но в областта на нейната 
приложимост и разпространение. Нашият интерес е насочен към практическата приложимост на 
предлаганите от Robert Leahy техники. 

Първите срещи на терапевта и пациента са свързани с предизвикателствата, които терапевтът 
отправя към пациентта за осъзнаване и анализ на начините на поведение и откриване на нагласите и 
мислите, свързани с тях. Работата на терапевта е свързана не с натиск или засилване на защитните 
механизми на пациента, а е по посока на осъзнаване на субективния момент при възприемане на себе си 
и ситуацията и личното и интерпретиране. При една от първите срещи с пациента по Robert Leahy, 
терапевтът е необходимо да подчертае, че мислите и чувствата са различни феномени и, че мислите 
пораждат чуства и начини на поведение .[2] Смисълът на сесията е в това, не да се дискутират емоциите, 
а да се осъзнае тяхното пораждане и интензивност. Честите проблеми в работата произтичат от това, че 
пациентът смесва мисли и чувства. Robert Leahy дава пример с пациент, който споделя:“Аз се чувствам 
тревожен, защото съм нервен“. На практика пациентът споделя две чуства, които изпитва, но не и 
мислите свързани с тях. Мислите могат да се отнасят за съмнениета, относно постиженията или 
бъдещите състояние на пациента. „Аз мисля,че няма да имам успех на изпита“ или „Аз мисля, че винаги, 
ще съм тревожен“[2] Често това произтича от факта, че пациентът не може да разпознае и елицитира 
собствените си чуства и свързаните с тях мисли. В ежедневието сме склонни да приемаме, че нашата 
депримираност или гняв, не само е свързана с нашите мисли,които са плод на възприемането и 
интерпретацията на ситуацията , а са факт. Техниката, която помага на пациента да отделя и различава 
фактите от мислите и чувствата , Leahy обозначава като АВС начин за разграничаване на събития – А, 
мисли, нагласи – В и чувства, респективно начин на поведение – С. Например: „Аз имам сърцебиене 
(А),защото изпих 6 кафета (В), съжалявам за това(С) и в бъдеще ще намаля кафетата(С). Етап в работата 
на Robert Leahy с пациента е свързана с осъзнаването на силата, интензивността на емоциите и 
породените от тях нагласи. Когнитивният терапевт е заинтересован от нагласите и промяната им, ето 
защо той насочва пациента към промяна на неговите нагласи, като го кара да осъзнае и категоризира 
изкривеното си мислене .Чрез категоризирането на изкривените нагласи и тяхното осъзнане от пациента, 
терапевтът си осигурява терен за работа и интервиниране на автоматично отлючващите се мисли и 
деформирани нагласи. Примери за автоматични мисли и възможни деформации [2] Аз съм неудачник 
(автоматична мисъл) – негативно етикетиране (деформация); Тя ме смята за неатрактивен – Четене на 
мисли ; Всичко, което започвам, няма успех. – Мислене от типа „всичко или нищо“. Всеки може да 
свърши тази работа, това не показва какво можеш. – Защитен механизъм. За да се научи пациентът да 
открива негативните си мисли и до какви деформации водят те, терапевтът призовава пациента в 
течение на седмица , да записва и категоризира мислите си. В хода на сесиите записаното стават обект 
на анализ и дискутиране. Конкретните житейски ситуации пораждат у нас мисли, които са негативни, но 
в същото време те са реални и ни създават грижи. Как да реагира терапевтът в подобни ситуации? 

Една от техниките, които Robert Leahy [2] предлага в случаите,когато негативните мисли на 
клиента, породени от конкретно събитие се оказват верни, е тази на вертикалната стрела. Примерът, 
който Leahy дава е за клиент, които споделя, че на събиране на компанията е бил игнориран и 
отхвърлен. От една страна,подобни мисли са израз на деформирано пророчество, но от друга те могат да 
бъдат реални и произтичащи от ситуацията. Ролята на терапевта е да да неутрализира влиянието на тези 
мисли, като подложи на преглед нагласите и изясни страховете на пациента, които лежат в основата на 
проецирания резултат. С помощта на вертикалната дедукция ( техниката на вертикалната стрела) 
терапевта поставя на клиента винаги нови въпроси, относно мислите или случилото се. ( Какво би 
означавало за Вас, ако това бъде реалност?; Какво би станало, ако това се случи?) Целта е да се направи 
опит и да се изведат основните нагласи на пациента във връзка със случилото се свързаните с него 
мисли. В същото време терапевтът записва всички споделени с него мисли и отбелязва 
последователността им с една обърната надолу стрела. Тези въпроси Robert Leahy [2] нарича въпроси -
интервенция и те са от типа: Ако Вашити мисли са верни, кое Ви измачва?; Кои мисли се порождат от 
това?; Какво би станало след това? Техниката на вертикалната стрела е много полезна, според Leahy , 
защото по този начин могат да бъдат идентифицирани и неосъзнатите от пациента страхове и мислите, 
свързани с тях. В практиката на Leahy тази техника дава добри резултати и използва извеждане на 
допускания от типа „Ако....То“.Те се обозначават като импликации и позволяват на терапевта да не 
прави прибързани изводи, относно основните нагласи на пациента само по единични, изказани от него 
твардения. Вертикалната дедукция позволява на терапевта да поставя въпроси, относно събития и 
мисли. 
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Например: § Защо за Вас това е проблем?; § Какво би се случило след това?; § Защо би ви 
потискало това?; § Какво би последвало от това?; § Какво би означавало това за Вас? Цел на техниката 
на вертикалната стрела е достигането до фундаменталните мили и нагласи на пациента и определянето 
на логическите последствия за него, от събития или породени мисли. Пациентът получава задача със 
следната инструкция по Robert Leahy [2] : „Вашите негативни мисли са свързани с други негативни 
съждения. За нас е важно да открием и проследим как значението на всяко негативно съждение, 
изказано от вас. Опитайте се да идентифицирате някой от вашите негативни мисли и проверете след 
това мисловната верига, произтичаща от тях. Поставяйте си винаги въпроса: Ако това беше истина, 
какво би ми причинило то и какво би означавало то за мен?“ В хода на работата не всички пациенти 
могат да изведат мисловните секвенции докрай. В този случай трябва да се изисква от пациента да 
продалжи работата с техниката на вертикалната стрела, за да се достигне до дълбоките и негативните 
мисли, които пораждат страховете му. 

Други техники, които са близки до техниката на вертикалната стрела са : разграничаване 
(диференциране) на мисли и чувства; анализ на фактите, които говорят, за или против верността на 
съжденията; оценка на мислите, които лежат в основата на логическите заблуди; атрибутиране на 
вероятността на мислитовните секвенции.[2] С помощта на тези техники пациентът има възможност да 
отдели фактите и породените от тях мисли, да направи анализ и оценка на тяхната вероятност и 
реалност в хода на вертикалната дедукция при срещата с терапевта. 

Когато оценяваме поведението на другите ние в много случаи проявяваме по-голяма 
рационалност, справедливост и правим анализа си на основа на същността, за разлика от случаите, 
когато оценяваме самите себе си. Подобно различие на използваните критерии при оценка на себе си и 
другите е в основата на една друга техника, която се прилага в терапевтичната практика на Robert Leahy 
е „Техниката на двойния критерий“ и нейната разновидност „Поглед през Балкона“.[2] При използване 
на техниката на двойния критерий, терапевтът изисква от пациента да се конфронтира с оценките и 
техните логически последствия ( импликации), които прилага към себе си с тези, които той прилага към 
другите хора. Целта е да се тласнат пациентите към анализ на критериите за оценка и да съумеят в 
конкретно изказани твърдения, да открият различията в строгостта на критериите за преценка на 
собственото поведение и това на другите. Пациентът трябва да бъде насочен към уеднаквяване на 
критериите за оценка на собственото си поведение и това на другите. Един от вариантите за постигане 
на тази цел е описаната от Fisher и Uri (1991), цит. по Robert Leahy техника за водене на преговори, 
която изисква от участниците да разглеждат отношенията си отстрани и с определена дистанция, т.е. Да 
разгледат отношенията си разположени на балкона. Целта на тази техника е са стимулира заемането на 
една друга переспектива, която да направи възможно да погледнем на ситуацията отвън, не само като 
участници, а и като наблюдатели. За да заеме пациентът новата переспектива, терапевтът му задава 
интервениращия въпрос: Ако излезете от актуалната ситуация и погледнете на нея, като от балкон, какво 
бихте видели или какво бихте си помислили?[2] Подобно сменяне на ролите и переспективата 
подпомага пациента да види от друг ъгъл ситуациите, в които се заплита в отношенията си с хората и да 
открие причината за фрустриращата го ситуация. Потенциалните проблеми,които произтичат от 
прилагането на техниката на балкона по Robert Leahy са заплитането в емоциите на случилото се и 
невъзможността на страничен и рационален поглед към него. Заемането на друга переспектива, при 
оценка на събития или ситуации, които дълбоко ни засягат, изискват определено ниво на спокойствие, 
което в терапевтичната практика може да бъде постигнато с използването на техники за дишане и 
визуализация. Друга опасност, ноято пречи на пациента да погледне та проблема отстрани, е 
продължаващата идентификация с проблема и ситуацията, е невъзможността на пациента да опише 
случилото се като факт, с физически детайли или като начин на поведение. Емоционалната и лична 
обвързаност, карат пациента да прави заключения,относно лични качества и мотиви на участниците в 
ситуацията. 

Невъзможността за промяна в поведението и излизането от дисфункционални реакции е резултат 
от фиксирането към определени нагласи и поведенчески модели .Пациентът не е склонен към 
модификация на поведението и пластичност в мисленето. Като алтернатива на строго фиксираното 
мислене George Kelly предлага модела на „конструктивния алтернативизъм“, той е в основата на 
техниката ,която Leahy прилага и обозначава като развиване на алтернативи .[2] Развитието на 
алтернативи, обогатява репертоара на пациента с нови поведенчески модели и мислене. Релативното 
разглеждане на ситуацията и последствията от нея показват на терапевтирания, че не само 
предвиждания изход на ситацията е единствено възможен. Задачата на терапевта е да сведе до 
съзнанието на пациента, че във всяка ситуация се съдържат различни переспективи и истинност, ако 
вземем за примир една бракоразводна ситуация, то в нея се преплитат поредица от реалности, свързани с 
времето прекарано с децата, финансови трудности, свободно време, възможността за изграждане на нови 
отношения .Всичко изброено може да се окаже твърде вероятно, но не всичко може да се стане реалност. 
Терапевтът ни предизвиква са си представим ситуации , при което се случва най-лошото, от което се 
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опасяваме.След което задава въпроси от типа: „ Кои мисли и начини на действия в ситуацията могат да 
предизвикат позитивен обрат? Какво бихте могли още да направите? Кои са алтернативите, които са 
отворени за Вас? Отговорите на тези въпроси,според Leahy, води до модификация на мисленето и 
откриване на поведенчески алтернативи.[2] 

Механизмите за сравнения с другите са източник на удовлетвореност,респективно 
неудовлетвореност. Сравнението с еталони,които имат високи постижения и социално признание е една 
от причините за депримираност и негативни оценки. Според Leahy голяма част от проблемите 
произтичат от факта, че някой хора използват като мащаб за сравнения крайни модели от типа „ 
или...или“. Например: Или аз съм успешен (хубав, богат и интересен) или съм просто един неудачник. 
Сравнението става само в екстремните полюси и отключва негативни чувства и мисли, че това което 
правим не е достатъчно добро. Перфекционизмът и сравнението с полюсни модели може да се 
преодолее, ако на пациента се предложи скала или спектър за оценяване от 0 до 100 , а не само 0 или 100 
при оценка на постижения, успехи, способности. Ролята на терапевта при тази техника е да обясни на 
пациента понятието нормална крива на разпределението и да го накара да разбере, че сравнението може 
да става с хората, които са разпределени в различни участъци на кривата, а не само в нейните 
полюси.“Ние често се сравняваме с хора, които според нас са разположени най-горе в една скала. Бихте 
ли опитали да сравните собственото си постижение или качество, с тези които го притежават само 25%, 
а с тези, кото го проявяват 50%, 75%“ Подобно интервиниране по Leahy води до ентполяризиране на 
мащаба за сравнение. Опасността при тази техника е, че хората ориентирани към сравнение с еталони, 
загубват мотивацията си, когато трябва да се сравняват под и със златната среда. 

Ето защо в когнитивната практика на Leahy е включена и още една техника „диверсификация на 
критериите“ Прилагането и е продиктувано от факта, че често пъти преценките се основават на един 
единствен фактор или критерии, а останалите потенциални фактори за оценка остават извън обсега на 
преценка. Ако се критикуваме прекалено, ние фиксираме върху негативното и губим позитивния поглед 
за нашето поведение, качества или възможност.Един интересен пример от практиката на Leahy е 
пациент, който счита, че по време на важен разговор е бил резервиран и се е държал твърде потиснат. По 
време на преговорите, които са траели деведесет минути, той е взел думата само два пъти. На въпроса на 
терапевта, кои са компетенциите, които според него трябва да бъдат оценявани при водене на дискусия, 
той изброява следните: информираността по темата на дебата, адекватното включване по време на 
разговора, способността да предаваш информацията, способността да убеждаваш другите и да 
допринасяш за достигането на консенсус по дискутираната тема. Когато терапевта поставя въпроса на 
пациента, дали по негово мнение той проявява изброените компетенции по време на разговорите, то той 
отговаря убедително. Фиксирането само върху един критерии при преценката и отсъствиета на 
диверсификация на компетенциите го кара да се чувства неуспешен в дебатите. Проблемът при тази 
техника е, че някой хора виждат само негативното и не оценяват позитивното, за тях проявата на 
позитивното е естествено и изобщо не е необходимо да бъде споменавано. Научаването, да дефинираме 
и изведем позитивното, изисква широк анализ на ситуациата. Преценката на ситуацията и личното 
участие в нея трябва да става на основата на поредица от критерии, а не на фиксирането на един от 
тях.[2] 

Когнитивната терапия има за цел решаването на проблемите на пациента като се занимава със 
симптоматичнота поведение и неговата промяна.[3] Терапевтът постига целите си, като подпомага 
пациента в акта на осъзнаване, анализиране и промяна на когнициите, които са в основата на неговия 
начин на реагиране и поведение. 
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ЗА РОЛЯТА НА ПСИХОЛОГИЧЕСКАТА И ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА РАБОТА 

ПРИ ПАЦИЕНТИ С ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАН. 
КЛИНИЧЕН ОПИТ И НАБЛЮДЕНИЕ 

 
РУМЯНА КРУМОВА-ПЕШЕВА 

ЛЮБОМИР СПАСОВ, ВИОЛЕТА МИХАЙЛОВА 
Университетска болница „Лозенец”, София 

 
Резюме: Трансплантацията на орган е едно от най-тежките психотравматични събития в живота на 
човека. Тя носи огромна възможност, но и редица рискове за пациента. Болните и техните семейства 
преминават през трудни моменти, излагащи на голямо изпитание психическото им функциониране. 
Резултатите от проведената в периода 2004-2011г. работа с пациентите показват важността на 
психологическата оценка и мониторинг във всички етапи на медицинската процедура по присаждането на 
орган. Психологическото консултиране е необходимо условие за дългосрочния успех на трансплантацията. То 
е начин да се идентифицират и намалят рисковете. Чрез него могат да се редуцират тревожността и 
депресията, да се мобилизират психичните ресурси на болния и той да се подпомогне в постигането на 
емоционално равновесие. Изграден е МОДЕЛ на работа, в който основните НАСОКИ на психологическите и 
психотерапевтични интервенции са: към ПАЦИЕНТА в предтрансплантационния и в следтрансплан-
тационния период. към СЕМЕЙСТВОТО на пациента. към ПЕРСОНАЛА на болничната институция. 
Поставя се въпросът за взаимоотношенията между пациента и болничната институция. Разглежда се 
темата за преносните и контрапреносни движения в тази взаимовръзка. Посочват се функциите и целите 
на психологическата работа в цялостната процедура по трансплантацията на орган. 

 
Abstract: Organ transplantation is a psychologically traumatic experience. It is a ‘matter of life or death’ – it gives 
patients a chance to live but also poses great risks. The patients and their families live through difficult moments and 
their psychological balance is severely strained. Our therapeutic work with organ-transplantation patients between 2004-
2010 years underscores the importance of proper psychological assessment and monitoring in all stages of the treatment 
process. Psychological consulting is important in long term because it helps to identify and decrease the risks for the 
patient. Based on this we propose a model of psychotherapeutic work with organ transplantation patients that includes 
three main components: working with the PATIENT in the pre- and after transplantation period working with the family 
of the patient; working with personnel in the hospital institution. The paper also addresses the relationship between the 
patient and the hospital institution, as well as the transference / counter-transference that occurs in this relationship. 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Трансплантацията на орган е едно от най-тежките психотравматични събития в живота на 
човека. Съдържа огромна възможност и редица рискове за пациента. Болните и техните семейства 
преминават през трудни моменти, излагащи на голямо изпитание психическото им функциониране. 
Психотравматичните ситуации провокират огромна тревожност и напрежение, които психичният апарат 
трудно може да „преработи”. В своите възгледи за тревожността, Зигмунд Фройд свързва 
психотравматичната ситуация с първородната травма. Според него раждането е прототип на всички 
следващи психотравматични моменти. Психичният апарат е преизпълнен с възбуди, които не може да 
побере и усвои, както и да се справи с тях. Психиката има способността да „произвежда” тревожност във 
всяка ситуация, съдържаща заплаха за човека – външна и вътрешна. Това е сигнална тревожност, 
включваща се автоматично, за да ни „предупреди”, че е възможно да се случи травма. За пациентите, 
очакващи трансплантация на орган, сигналната тревожност е непрекъснато “включена”. 

Резултатите от проведената през последните шест години работа с пациентите показват 
важността на психологическата оценка и мониторинг във всички етапи на медицинската процедура по 
присаждането на орган. Психологическото консултиране е необходимо условие за дългосрочния успех 
на трансплантацията. То е начин да се идентифицират и намалят рисковете. Чрез него могат да се 
редуцират тревожността и депресията, да се мобилизират психичните ресурси на болния и той да се 
подпомогне в постигането на емоционално равновесие. 

 
ЦЕЛ 
Настоящият материал има за цел да представи ролята и значението на психологическата и 

психотерапевтична работа при пациенти с чернодробна и бъбречна трансплантация, осъществени в 
Университетска болница “Лозенец”. Болните са проследявани в периода 2004-2011 година. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 
Настоящият материал обхваща клиничните наблюдения и опит със 79 пациенти, очакващи 

чернодробна и бъбречна трансплантация, на възраст 18-67 години. При 40 от тях е осъществено 
присаждане на органа в Университетска болница „Лозенец“(15 случая са с присаден черен дроб и 25 
случая – с присаден бъбрек). Психологическата и психотерапевтична работа е реализирана във всички 
стъпки на процедурата по трансплантацията. С повечето от пациентите продължава и към настоящия 
момент. 

 
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
Трансплантацията на орган поставя много въпроси – за живота и смъртта, за медицинската 

етика, за донорството, за човешките права, за мозъчната смърт и др. 
В цялостната процедура по присаждането на органи психологът е на разположение на пациента 

преди и след трансплантацията. Той подпомага болния в това да партнира в процеса на собственото си 
лечение. Осигурява допълнително ниво на подкрепа. Помага на пациента да се справи с ирационалните 
допускания и вярвания, със зависимостта от болницата, с тревожността и депресията, които влияят 
върху неговите способности да се грижи за себе си, да намира контрол върху живота си. 

Основните НАСОКИ на психологическата и психотерапевтична работа са: 
• към ПАЦИЕНТА в предтрансплантационния и в следтрансплантационния период, 
• към СЕМЕЙСТВОТО на пациента, 
• към ПЕРСОНАЛА на болничната институция. 
Психическата „преработка“ на факта на трансплантацията е продължителен процес във времето 

за двете групи пациенти – с чернодробна и бъбречна трансплантация. Справянето с психотравматичните 
моменти на присаждането на органа преминава закономерно през депресивитета и скърбенето по 
загубения орган и по загубата на здраве. Пациентите с чернодробна трансплантация показват по-големи 
трудности в предтрансплантационния период, както и в процесите на ресоциализация, отколкото 
пациентите с бъбречна. Необходимостта от психотерапевтична работа е сериозно заявена при двете 
групи болни. 

Психологическата и психотерапевтична работа подпомагат пациентите в това: 
- да преработят тежките психотравматични моменти, 
- да съумеят по-ефективно да контролират болката, 
- да толерират малко по-лесно неяснотата и неизвестността, 
- да мобилизират своя психичен потенциал и да започнат да се справят, 
-да интегрират постепенно факта на трансплантацията като част от образа за себе си. 
Психологическата работа има и друга важна функция. Тя може да бъде превантивна мярка 

срещу развиването на остри стресови реакции, посттравматично стресово разстройство, тежки 
депресивни състояния и др. 

 
ПРЕНОСНИ ПРОЦЕСИ 
Връзката с болницата става много значима и с голямо влияние върху справянето на пациента. В 

много случаи болничното заведение има „удържаща” функция /теорията на обектните отношения/. 
Удържащата функция се изразява в това да може да поеме в себе си и да понесе тревогите на пациента, 
неговите болки и здравословни проблеми и заедно с това да гарантира сигурност и спокойствие. Да 
остане постоянна и стабилна като отношене и грижа. 

В първоначалния период, когато болният се среща с институцията, той търси предимно 
гаранции и успокоение. Очаква да му се дадат оптимистични насоки и перспективи. Изпълнен е с голям 
брой нереалистични представи и очаквания. Стреми се да предизвика съчувствие и ангажимент. За него 
конкретното болнично заведение е последната надежда за оцеляване. Болният е свръхчувствителен към 
всички сигнали от страна на персонала. Той следи за всяка една реакция, анализира всяко послание. 
Постоянно наблюдава невербалните и вербални адресирания към него и постоянно ги тълкува. 

В следващите периоди се развива силно чувство на ПРИВЪРЗАНОСТ към болничното 
заведение. Пациентът започва да разчита изцяло на лекуващия екип, да очаква операцията като 
магическо решение на своя проблем. Той влиза в близки отношения с много хора от персонала. 
Привързва се към тях. Те стават постоянна и важна част от неговия живот. Обикновено болничният 
престой е продължителен и болният и персоналът привикват един към друг. Хората от персонала стават 
съпричастни към пациента в голяма степен. Те се опитват да улеснят неговите преживявания, да му 
съчувстват и да го подкрепят. 

След трансплантацията привързаността на пациента към институцията се превръща в 
ЗАВИСИМОСТ, която е трудно преодолима във времето. Изисква сериозна психическа преработка, за 
да съумее болният да продължи живота си автономно. Отделянето от болницата става сериозен проблем 
за болния. Той започва да чувства, че не може без нея. Тя му дава живот и всичко необходимо – 
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поддържане, лекарства, грижи, внимание. Когато се отдалечи от болничното заведение, пациентът 
започва да се чувства несигурен и свръхтревожен. Понякога развива панически пристъпи след 
изписването си от болницата. Има случаи, в които несъзнавано се стреми да се върне отново в 
болницата, където се чувства защитен и спокоен. В символичен смисъл ситуацията на изписване може 
да бъде свързана с отделянето при едно повторно раждане. Често пациентите споделят това усещане за 
нов живот и ново раждане след операцията. В този аспект можем да свържем процеса в метафоричен 
план с прекъсването на ПЪПНАТА ВРЪВ. Сепарационната тревожност е доста висока. 

 Отделянето от тази зависимост и от болницата е труден психически процес, в който 
психотерапевтичната работа има важно участие. Тя помага на пациента да преработи елементите на 
зависимо чувство и поведение, да изгради едно по-еманципирано отношение и усещане. Постигането на 
този вид автономия е сложен и дълъг процес. В случаите, в които пациентите не са получили 
психотерапевтична помощ по различни причини, развиват хипохондрични симптоми и много 
емоционални и соматични трудности в периодите на тяхното справяне. 

Трите функции на болничната институция спрямо пациента, които са предмет на клиничното 
наблюдение, могат да бъдат следните: 

• удържане 
• зависимост 
• привързаност 

 
КОНТРАПРЕНОСНИ ДВИЖЕНИЯ 
При досега с едно огромно страдание, отнасящо се до съхраняването и продължаването на 

живота, могат да бъдат описани различни емоционални реакции. В самото начало на работата по 
трансплантациите персоналът на болницата, ангажиран с тези болни, реагираше много емоционално и 
живо към всеки пациент. Особено в моментите, непосредствено преди и след операциите, всички 
специалисти на всички нива проявяваха интензивно внимание и съчувствие. Емпатичното отношение се 
проявяваше като прекалено дълги разговори, подаръци за болните, свръхобгрижване. Хората от 
персонала плачеха с пациента, споделяха с него лични неща, успокояваха го и го обнадеждаваха 
прекомерно. Те се страхуваха за всеки пациент и се надяваха заедно с него. Темата за трансплантацията, 
за живота и смъртта, за собствените ни ограничения провокираше и активираше личните 
психотравматични моменти за всеки човек, независимо от професионалната му роля. 

 Този първоначален момент, който се отнася повече до първите случаи, може да бъде наречен 
„романтичен период” в работата по трансплантациите. Персоналът търсеше психологически 
консултации прекалено активно, което беше провокирано от тежката проблематика на случаите. Темата 
за трансплантациите „събуждаше” неосъзнатата емоционалност при докосването до собствената ни 
уязвимост и преходност. Всеки реагираше на базата на личните си тежки психотравматични моменти, 
загуби и болки. Много хора от перснала се чувстваха разстроени, разтревожени, отчаяни. Приемаха 
проблемите на пациентите изключително лично. Постепенно, с напредването на работата и с 
преминаването в периодите на рутинна практика, настъпваше видимо успокоение сред персонала и по-
леко приемане на личните драми и състояния на пациентите. Психологическата работа беше насочена 
към стабилизиране на ефективните защитни стратегии, чрез които хората от персонала да съумяват да се 
съхранят. 

Психологическото консултиране е ориентирано към това да подпомогне екипите в 
диференцирането на различните емоционални състояния. Важно е тези състояния да бъдат 
вербализирани и отреагирани в голяма степен. Споделянето в екипната работа също е от съществено 
значение за това персоналът да се съхранява психически и да изпълнява ефективно задълженията си. 

 
СЪПРОВОЖДАНЕТО ДО ОПЕРАЦИОННАТА ЗАЛА 
За някои пациенти това съпровождане има голямо значение. Те имат нуждата да бъдат свързани 

с друг човек в един от най-трудните моменти от своя живот. За тях е непоносима мисълта да останат 
сами. Съпровождането до операционната има специално значение и те се чувстват особено уникални в 
присъствието на Другия. Преживяват това като най-важна подкрепа. Като гаранция за добрия изход на 
трансплантацията. 

 
РОЛЯТА НА ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНАТА РАБОТА КАТО АНТИДЕПРЕСАНТ 
При всички случаи след трансплантацията, когато тревожността е в по-умерени и поносими 

граници, пациентите навлизат в депресивната фаза. При различните болни това се случва в различни 
етапи на следтрансплантационния период. При някои то е непосредствено след изписването, когато 
останат сами и усещат огромна празнота и самотност, чувстват се неразбрани от близките си, усещат се 
променени и различни от това, което са били. В други ситуации се срещат със съжалението на околните, 
с подценяването, с прекомерното щадене и обезценяване. Имат достатъчно поводи, които провокират 
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депресивитета и изчерпването да станат приоритет, да завладеят психичния апарат. Наблюденията 
показват, че пациентите с бъбречна трансплантация по-бързо влизат в депресивната фаза от своето 
психическо справяне, а пациентите с чернодробна – значително по-късно. 

Болните приемат голям брой медикаменти след трансплантацията. Включването на 
антидепресанти невинаги е подходящ и желан избор. Психотерапевтичната работа може да помогне на 
пациента да преодолее тежките тревожни и депресивни състояния, без да достига да продължителни 
периоди на отчаяние и самота, без да реагира с остри стресови реакции, посттравматично стресово 
разстройство, депресивни разсройства и др. /МКБ-10/ 

 
ПОСРЕДНИЧЕСКАТА ФУНКЦИЯ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКАТА РАБОТА 
Това е функция, която значително улеснява отношенията между пациента и лекуващия екип с 

цел постигането на възможно най-ефективно взаимодействие. Подпомага диалога, намалява неяснотите 
и премълчаните, неизказани въпроси. 

Пациентът и медицинският персонал често не могат да си кажат много неща по различни 
причини. Психологическата функция се изразява в превеждането на проблемите в разбираем за едната и 
за другата страна език. Пациентът се притеснява да задава важни въпроси, за да не бъде отхвърлен. Той 
в много случаи се “поставя” безкритично в “ръцете на лекаря”, не проявява активност, сякаш по 
презумпция лекарят като авторитет знае всичко, а пациентът е просто обект на интервенция – един 
неавтономен и неколаборативен подход. Лекарят е склонен да спестява на болния информации, които са 
от съществено значение, поради желанието си да не го напряга излишно, да не го “натоварва”. 
Подценява се информирането за следоперативните моменти – за болката, за продължителния престой в 
реанимация, за рисковете от отхвърляне на органа и др. Психологът може да улесни този важен диалог, 
да оптимизира комуникацията между лекаря и пациента. Често на пръв поглед дребните факти се 
оказват важни за постигането на коопериране и за по-лесното възстановяване на пациентите. 

Пациенти, при които не е провеждана достатъчно предварителна психологическа работа, показват: 
• повишена склонност към развиване на панически състояния 
• повишена склонност към развиване на тежки тревожни и депресивни състояния 
• повишена склонност към прием на психотропни медикаменти 
• повишен брой хоспитализации в следтрансплантационния период 
• по-трудно преодоляване на зависимостта от болничната институция 
• изразени хипохондрични нагласи 
• сериозни проблеми в близостта и интимността с голям риск от развод и раздяла 
• сериозни трудности в реадаптацията и в последващата професионална реализация. 

Основният подход, който споделяме при диагностиката и интерпретирането на случаите, е 
психоаналитичната перспектива. Психоанализата ни дава възможност да разбираме пациента, неговите 
страхове, опасения и желания, неговите трудности в стремежа да преодолее загубата и да намери 
начините да живее ефективно. В психоаналитичната работа изследването и лечението съвпадат. /Фройд 
З., Методика и техника на психоанализата, Евразия-Абагар, 1991, с.111/ Този подход дава възможност 
психотерапевтичната работа и психологическата оценка на пациента да вървят успоредно с 
емоционалната и личностна динамика и да се коригират взаимно. 

 
ИЗВОДИ 
В клиничната практика с пациентите, при които е провеждана психологическа и 

психотерапевтична работа във всички етапи на предтрансплантационния и следтрансплантационен 
период, се налагат следните наблюдения и изводи: 

1. Психически пациентите се чувстват по-подготвени за предстоящото и не изпадат в 
емоционални кризи на колебанието. 

2. Комуникацията “лекар-пациент” е по-ефективна и пациентът е значително по-колаборативен. 
3. Психологическата работа подпомага болния във възприемането на подходящ обем конкретна 

информация относно всички процедури по трансплантацията на орган. 
4. Пациентът е по-информиран относно следтрансплантационния период, което го прави по-

готов да понесе психически този период, да избегне разочарования и личностни кризи във времето след 
операцията. 

5. Психологическата оценка дава възможност на лекуващия екип да опознае по-добре пациента, 
да знае какви емоционални и поведенчески реакции може да очаква в следоперативния период. 

6. Психологическата оценка дава възможност да се прецени кога е най-подходящия момент за 
психотерапевтична работа с пациента. 

7. Психологическата работа помага на семейството на пациента да му партнира и да го подкрепя 
по подходящ начин. 
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8. Психологическата работа помага на семейството на пациента да преодолява различните 
периоди на процедурата по трансплантацията на орган, без тежки емоционални кризи, тревожни и 
депресивни разстройства и др. 

9. Психологическата функция създава чувството за връзка и координираност между различните 
компоненти на процедурата по присаждането на органа. 

10. Психологическите намеси в предтрансплантационния период и психотерапевтичната работа 
след това помагат за редуциране броя на хоспитализациите и за здравословното и емоционално 
стабилизиране на пациента. 
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Резюме: Вродените сърдечни заболявания (ВСМ) засягат не само детето, но и цялата семейна система. Това 
проучване е част от по-голям проект, чиято цел е: да определи различните типове стратегии за справяне, 
които родителите използват, за да се справят с наличието на дете с ВСМ в семейството; да предостави 
тренинги за родителите, за да подобрят и развият умения за по-добро справяне с болестта; да създаде 
наръчник за родители. Този доклад представя обобщените данни от първата фаза на проекта. След 
интервюиране на родители бе създаден специален въпросник. Той обхваща 5 основни области: демографска, 
социални, медицински, семейни и психологически стратегии за справяне. Целевата група е родители ( майки и 
бащи) на деца с ВСМ, на възраст от 3 г. до 14 години. Всички деца са с най-малко една операция с 
кардиопулмонарен байпас. Данните са анализирани с SPSS статистическа система. Резултатите показват, 
че родителите имат големи различия в разбирането на стесогенната ситуация и използват различни типове 
стратегии, за да се справят със стреса. Майките са по склонни да използват пасивни и емоционални копинги, 
докато бащите предпочитат по-активни и фокусирани върху решаване на проблема. В следващите фази на 
проекта предстои да бъдат организирани тренинги и да се създаде наръчник за родители. Те ще предоставят 
на целевата група повече и по-адаптивни, успешни механизми и стратегии за справяне със стреса, причинен 
от наличието на дете с ВСМ в семейството. 
 
Abstract: Congenital heart diseases (CHD) affect not only the child, but also the whole family system. A project was 
developed in order: to determine different types of coping strategies that parents use when having a child with severe 
CHD; to provide trainings in order to gain helpful skills for an easier coping with the disease; to create a handbook for 
parents. This study presents the first data from the research project. After interviewing the parents a special 
questionnaire was developed. It consists 5 main areas: demographic data and social, medical, family and psychological 
coping strategies. The target group are parents /mothers and/or fathers/ of the children with severe CHD, aged 3 years to 
14 years and after their corrective or palliative heart operation. An SPSS statistical system was used to analyze the data. 
The results show that parents accept, understand and present the stressful situation in a different way. They are using 
different types of coping mechanisms to deal with the stress. Mothers are more likely to use passive and emotional coping 
strategies, while fathers prefer more active and problem solving focused ones. A training program and a handbook for 
parents have to be developed during the next stages of the project to give the parents a possibility to learn how to use new 
coping strategies and to be more flexible. 

Въведение 

В България се раждат над 700 деца годишно с вродени сърдечни малформации (ВСМ), 
приблизително половината от тях подлежат на оперативно лечение. На диспансерно наблюдение в 
нашата страна се водят над 14 000 сърдечно болни деца, над 5 000 са оперираните деца. 
Продължителността и тежестта на сърдечните и други хронични заболявания са свързани с редица 
психологически проблеми, които са по-различни от тези на здравите хора. 

Вродените сърдечни малформации (ВСМ) засягат не само детето, но и цялата семейна система. В 
семействата се наблюдава голяма зависимост на семейните членове един от друг като често така 
нареченото “специално” внимание от страна на семейството инвалидизира човека още в детска възраст и 
оставя у него убеждението, че не може да се справи без чужда помощ.[2,4,7,10,12] Родителите също 
трябва да се научат да живеят в различна ситуация и да адаптират стила си на живот към новите 
условия, причинени от наличието на дете с ВСМ в семейството. 

Затова ние създадохме дългосрочен проект, който да подпомогне родителите да се справят по – 
лесно с тези проблеми. Проекта има 3 основни цели: 1 – да определи различните типове стратегии за 
справяне, които родителите използват, за да се справят с наличието на дете с ВСМ в семейството; 2 – да 
предостави тренинги за родителите, за да подобрят и развият умения за по-добро справяне с болестта; 3 
– да създаде наръчник за родители. 
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Този доклад представя обобщените данни от първата фаза на проекта. 
 

Цел 
Целта на настоящото изследване е да установи различните типове копинг стратегии, които 

родителите използват, за да се справят с отглеждането на дете с комплексна ВСМ. 
 
Методи 

Използвали сме тест за личностова тревожност на Spielberger’s, за да проучим нивото на 
тревожност в родителите. [1] 

Преди да започнем този проект потърсихме български или международен стандартизиран 
въпросник за определяне на копинг стратегиите на родителите, но не открихме такъв. Затова на базата 
на литературен анализ и след провеждане на предварителни интервюта с родители бе създаден 
специален въпросник. [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13] Той се състои от 5 основни сфери: демографски 
данни и социални, медицински, семейни и психологически стратегии за справяне. Във всяка от тези 
области използвахме въпроси, които са свързани с двата основни типа копинги – пасивни и активни. 
Активния копинг е свързан с вземане на директни и рационални решения – решение на проблем; 
търсене на информация, социална подкрепа или професионална помощ, промяна на средата. 

Пасивният е свързан с отричане, избягване, оттегляне и пожелателно мислене. 
 
 Целева група 

Целевата група се състои от 92 родители (51 майки и 41 бащи) на 56 деца с тежки ВСМ, на 
възраст между 3 и 14 години. Всички деца имат поне една операция с кардиопулмонарен байпас. 
Родителите са разделени в две групи, според заболяването на децата им: първата група са родители на 
деца с т.нар. “прости” заболявания (44), а втора група са с комплексни (48). 

 
Демографски данни 

43 родители живеят в столицата или големи градове, 49 живеят в малък град или село. 
61 родители са женени, 2 са разведени и 29 живеят заедно. 63 родители работят и 29 са безработни или 
са прекъснали работа заради заболяването на детето си. 

Резултати 

Резултатите са показани във връзка с областите на въпросника. 
На схема 1 може да видите резултатите от въпросника за тревожност – 22% от родителите имат 

високо ниво на тревожност, 71% средно и 7% ниско. Не открихме статистически значима разлика между 
нивото на тревожност и пол, трудова заетост, диагноза на 
детето и тип стратегии за справяне. Този резултат е 
противоположен на повечето съобщения в литературата, 
където връзката между тревожността на родителите и 
тежестта на диагнозата е ясно изразена и доказана. [3,5,6,10] 

Има значима разлика в нивото на тревожност на 
родителите в сравнение с техния семеен статус (схема 2). 
Родителите, които са женени показват по-ниско ниво на 
тревожност от тези, които не са (р=0.03). Независимо, че в 
последните декади много двойки съжителстват без брак, 
нашите резултати показват, че когато има силно стресираща ситуация, тези двойки не се чувстват 

сигурни и за тях е по-трудно да устоят на 
трудностите. 

Останалите резултати са обединени според 4-
те основни части на въпросника. – медицинска 
област 
Според нашите данни, раждането на дете с 
ВСМ променя живота на повече от 60 % от 
родителите, без значение дали живеят в град 
или село. 

На схема 3 може да видите взаимодействието 
между местоживеенето и медицинската информа-
ция. Повечето от родителите, които живеят в 
големите градове знаят точната диагноза на детето 

си и използват повече от един източник на информация за нейната прогноза и лечение, включително 
интернет и опита на други родители. Те използват и двата типа стратегии за справяне – пасивни и 

Схема 1. Ниво на тревожност 
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активни. Само 25%” от родителите от малките градове и селата знаят точната диагноза на детето си. 67% 
от тях използват само един източник на информация. Този източник е Клиника по детска кардиология – 
София. Те използват пасивни стратегии за справяне като казват: “Вярвам на лекарите там”. 

Има разлика и в отговорите на родителите на отворените въпроси, които са свързани със 
справянето с най-стресиращите моменти от отглеждането на дете с ВСМ. В тази таблица може да 
видите, че родителските стратегии се различават в различните фази на болестта. 

Таблица 1. Обобщение на основните стратегии за справяне – отворени въпроси. 

 Стресова ситуация
 
Копинг стратегии 

Стресова ситуация 
Основни копинги 

Раждане 
на дете 
с ВСМ 

Първа 
операция 

Втора, 
следваща 
операция 

Болестта 
като цяло 

Активни стратегии Подкрепа от семейство, 
приятели 18 % 16 % 14 % 18 % 

Активни стратегии Информация, доверие в 
лекарите  28 % 27 % 38 % 21 % 

Активни стратегии Приемане, борбеност 11% - - - 

Пасивни стратегии “моля се, надявам се, 
плача”  27 % 44% 48 % 22 % 

Пасивни стратегии Избягване 15 % - - 8 % 
Пасивни стратегии Пожелателно мислене 1% 13% - 2% 
Пасивни стратегии Отричане - - – 29 % 
Подкрепата от семейство и приятели постепенно отстъпва място на взаимоотношенията и 
информацията с лекарите, но и двете сфери са много важни за родителите по време на целия 
процес на отглеждане на дете с ВСМ. 

Отговори като: “Детето ми е нормално и здраво” показват желанието на родителите да 
забравят заболяването и да живеят както другите. Това може да е доста рисково за децата, 
защото не им дава възможност да се справят със собствената си болест. 

Социална област на въпросника 

Родителите предпочитат да използват повече пасивни стратегии, отколкото активни в техните 
социални отношения. 

Промяна в приятелския кръг показват 58% от родителите. Тя е по-честа в групата на родители, 
чиито деца са с комплексни ВСМ, но разликите не са статистически значими. Родителите съобщават за 

по-малко приятели и по-малко време да се 
виждат с тях, което ги поставя в социална 
изолация и е маркер за оттегляне (пасивен 
копинг). 

Голяма част от децата не посещават 
детска градина, защото родителите пред-
почитат да ги отглеждат в къщи. Тази тен-
денция е белег за вероятни проблеми в бъдеще 
в социалните отношения на децата. Отделянето 
им от техните връстници може да им попречи 
да усвоят социални умения за справяне извън 
пределите на семейството. (5) 

Има значими промени в трудовата 
заетост. 

Схема 3. Медицинска информация 
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Повечето от бащите продължават да работят нормално, докато майките запазват работата си само 
в 36 % от случаите (р=0.002). Повечето майки съобщават, че се е наложило да напуснат работа заради 
заболяването на детето си. Има още една тенденция – свързана с трудовата заетост- повечето от 
родителите, които не работят съобщават и за промяна в приятелския си кръг- те имат по-малко приятели 
и по-малко време да се виждат с тях. 

Областта на семейството: 

Родителите съобщават за промяна в техните отговорности като родители, свързана с 
отглеждането на дете с ВСМ. Отново тези, които не работят, както и майките усещат тази промяна по-
силно, както и тези, които живеят в малки населени места. Те са по-фокусирани върху развитието на 
близки отношения с детето. 

Схема 5 Взаимодействие между пол, местоживеене, трудова заетост и родителска отговорност 
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ВСМ значително променя взаимоотношенията в двойката. Главната промяна се появява след 

операцията и има значима взаимовръзка с тежестта на заболяването и трудовата заетост. 

Схема 6. Промяна във взаимоотношенията спрямо диагноза и трудова заетост 
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Повечето от промените са позитивни – родителите стават по-близки помежду си и се научават да 

разчитат повече един на друг. Риска в тази ситуация е, че семейството може да затвори границите си 
твърде много и да изключи всички останали хора, извън двойката и детето. 

Психологическa област: 

Има разлики във взаимоотношенията между копинг стратегиите, които родителите ползват и пол 
и местоживеене( р=0.02). Това може да се обясни с факта, че родителите от малките населени места 
използват само един източник на информация и не знаят диагнозата на децата си. За съжаление, все още 
имаме проблем с еднаквия достъп до грижи и добри специалисти между селата и градовете. Това 
поставя родителите от селата в позиция да разчитат повече един на друг и да взимат повече 
самостоятелни решения. 11% от родителите съобщават, че използват отричането като главен механизъм 
за справяне 

При изследването на системата от вярвания на родителите се намери връзка с пол и трудова 
заетост. 60 % безработните родители вярват, че има външна сила, която контролира живота им. 
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Повечето от бащите не отговарят на отворените въпроси като разликата между половете е статистически 
значима ( р=0.003). Често чувахме от бащите “не искам да си спомням…”. Това е важно, защото нашите 
отворени въпроси са директно свързани с родителсите начини за справяне с болестта и стресовите 
ситуации. Тези резултати също се различават от описаните в литературата. [7, 8, 9, 13] 

Висок процент родители използват един и същи механизъм в различни стресови ситуации. Само 
8% от родителите съобщават, че ползват различни механизми– в зависимост от ситуацията, 27% търсят 
причина, за да я променят, 21% използват отричане, 15% използват емоционален копинг, 29% търсят 
решение и се опитват да се променят. 

Схема 7. Основни стратегии за справяне със стрес 
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Тези резултати кореспондират с отговорите на въпросите относно стратегиите, които родителите 

използват, за да се справят с тревожността. 35% от родителите предпочитат да забравят тревогите си 
като излезнат навън, 30% търсят причина или решение, 11% търсят подкрепа от семейство и приятели, 
16% просто стоят и плачат, 8% търсят положителни емоции. 

Заключение 

Резултатите показват, че наличието на сърдечно заболяване променя не само живота на детето, 
но и на разширеното семейство ( майка, баща, братя и сестри, баби, дядовци). Болестта се отразява във 
всички сфери, влияе на всички нива на взаимоотношения. Представата за болестта и детето като цяло е 
определяща за начина по който родителите ще се справят със стреса и трудния път на отглеждане на 
дете с хронично заболяване. 

Резултатите показват, че майките и бащите приемат, разбират и представят стресиращите 
ситуации различно. Те използват различни механизми, за да се справят със стресовите ситуации. 
Майките предпочитат пасивни и емоционални стратегии, докато бащите – активни и фокусирани върху 
решение на проблема. Ефекта на болестта върху семейстана система е много силен. Този резултат се 
припокрива с описаните в литературата изследвания. [3, 4, 6, 11, 12] 

Родителите променят напълно стила си на живот и затварят семейната си система. Това ги 
поставя в социална изолация и ограничава възмжностите им да ползват различни стратегии за справяне 
със стреса. 

Обучителна програма и книжка за родители ще бъдат създадени в следващите фази на 
проекта, за да подпомогнат родителите да бъдат по-гъвкави в отглеждането на дете с ВСМ. 

Библиография: 
1. Щетински Д., Паспаланов И., Методическо пособие за работа с българската форма на въпроснита за оценка на 

тревожността на Ч. Спилбъргър, БАН – Институт по психология, София, 1989г. 
2. Barr J, McLeod S., They never see how hard it is to be me: siblings' observations of strangers, peers and family. Int J 

Speech Lang Pathol. 2010 Apr;12(2):162-71. 
3. Campbell Lois A., Kirkpatrick Stanley E., Berry Charles C. Lamberti John J. Preparing Children with Congenital Heart 

Disease for Cardiac Surgery, Journal of Pediatric Psychology,Volume 20, Issue 3,Pp. 313-328. 
4. Case-Smith Jane, Parenting a Child With a Chronic Medical Condition, 

http://ajot.aotapress.net/content/58/5/551.abstract?maxtoshow=&HITS=10&hits=10&RESULTFORMAT=&andorexac
ttitle=and&andorexacttitleabs=and&fulltext=coping+congenital+heart+disease&andorexactfulltext=and&searchid=1&
FIRSTINDEX=70&resourcetype=HWCIT 

5. Cook Kerry, Helen Langton, Cardiothoracic Care for Children and Young People: A Multidisciplinary Approach, 
Wiley- Blackwell, september2009,p 139-205. 

6. Dohertya Nicola; McCuskera Christopher G.; Molloya Bernadette; Mulhollanda Connor; Rooneya Nichola; Craiga 
Brian; Sandsa Andrew; Stewarta Moira; Caseya Francis, Predictors of psychological functioning in mothers and fathers 
of infants born with severe congenital heart disease, Journal of Reproductive and Infant Psychology,Volume 27, Issue 
4, 2009, p 390-400 

7. Glidden LM, Natcher AL., Coping strategy use, personality, and adjustment of parents rearing children with 
developmental disabilities. J Intellect Disabil Res, 2009 Dec; 53(12):998-1013. 



 

 721

8. Joel W. Hughes, Alisha Tomlinson, James A. Blumenthal, Jonathan Davidson, Michael H. Sketch and Lana L. Watkins, 
Social support and religiosity as coping strategies for anxiety in hospitalized cardiac patients, Annals of behavioural 
medicine, Volume 28, number3, 179-185. 

9. Menahema Samuel, Poulakisb Zeffie, Priorc Margot, Children subjected to cardiac surgery for congenital heart disease. 
Part 2 – Parental emotional experiences, Interact CardioVasc Thorac Surg 2008;7:605-608. 
doi:10.1510/icvts.2007.171066 

10. Miles Margaret Shandor; Carter Melba C., Coping Strategies Used by Parents During Their Child's Hospitalization in 
an Intensive Care Unit, http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/s15326888chc1401_5 

11. Pelchat Diane, Levert Marie-Josée, Bourgeois-Guérin Valérie, How do mothers and fathers who have a child with a 
disability describe their adaptation/ transformation process?, Journal of child health care for professionals working with 
children in the hospital and community (2009) ,Volume: 13, Issue: 3, Pages: 239-259. 

12. Sigel Irving E., McGillicuddy-De Lisi Ann V., Goodnow Jacqueline J., Parental belief systems: the psychological 
consequences for children, second edition,1992, p 253-267. 

 
Мила Илиева Маркова, психолог и семеен психотерапевт, Клиника по детски болести и детска 
кардиология, 0898652598, milamarkova@yahoo.com 
 
Доника Иванова Ангелова, психолог, клиничен социален работник 
 
Анна Иванова Кънева-Ненчева, доцент, доктор 
 
Маргарита Радкова Цонзарова, доцент, доктор, Ръководител на Клиника по детски болести и детска 
кардиология,Унивеситетска Национална Кардиологична Болница 
 



 

722 

 
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОНЯТИЕТО АВТЕНТИЧНОСТ 

В ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕН КОНТЕКСТ 
 

НАДЯ МАТЕЕВА 
гл.ас. д-р, Департамент по психология, ИИНЧ – БАН 

 
Резюме: Основната цел на настоящата работа е да покаже по какъв начин психотерапията и 
консултативния процес като едни от възможностите, съпровождащи и подкрепящи хората по пътя на 
търсене, намиране и задържане на усещането за собствената автентичност, им помагат да преодоляват 
своите страхове и ограничения, възпиращи ги от възможностите за осъществяване на по-спонтанен и 
автентичен начин на живот. Това изследване на причините, които ни задържат от това да бъдем по-
истински със себе си и с другите около нас, взема предвид и обществения натиск, хората около нас, както и 
личните убеждения, които ни отдалечават от нашата автентичност. 
 
Abstract: The main goal of this work is to present how psychotherapy and the consulting process – as real opportunities 
for accompanying and supporting people in searching, discovering and maintaining their own sense of authenticity, – 
help in overcoming the fears and limitations which block more spontaneous and authentic living. This study of the root 
causes preventing us from being more real with us and others around us, takes into consideration also the role of public 
pressures, people present around, and personal beliefs which distant us from our own authenticity. 

 
Почти постоянно в ежедневието ни се случва да се въздържаме от това да казваме или правим 

неща, за които имаме желание, само защото се притесняваме от това, което другите биха си помислили 
за нашето изказване или действие. Това поведение се осъществява не защото имаме желание да 
подвеждаме или заблуждаваме околните по някакъв открит или злонамерен начин (въпреки че понякога 
и това ни се случва), а по-скоро главно защото сме възпитани в това, да казваме и правим неща, които 
смятаме, че другите очакват от нас да правим, или които смятаме че биха били подходящи и възпитани 
за дадена ситуация. По този начин става ясно, че ние изначално сме убедени, че не можем реално да 
бъдем себе си и да го постигаме в живота си, защото смятаме че външните ситуации не ни го 
позволяват. На практика се оказва, че въпреки че повечето хора заявяваме желание да живеем и да се 
държим по начин, съответен на нашите най-съкровени желания, страсти и убеждения, много често не го 
правим. Една от причините това да се случва е, че през целия си път на развитие – от деца до зрели 
иднивиди – сме възпитавани от родители, учители, партньори, приятели, колеги, политици, медии и др., 
че е много по-важно да бъдем харесвани от другите и да отговаряме на техните изисквания и условия, 
отколкото да бъдем по-близо до тези, които наистина сме, т.е. да бъдем самите себе си. Заедно с това, 
много често ни се случва да предполагаме, че такива каквито сме по своята същност, не сме достатъчно 
„добри” и следователно това ни кара постоянно да се коригираме или да се държим като други, значими 
за нас обекти, които мислим, че са „по-добри” от нас. 

Когато става дума за автентично поведение, повечето хора се държат по начин, който ни говори за 
това, че на практика се страхуват да го правят. Оказва се, че ние не желаем да се занимаваме с това, 
което си представяме че би било последствие от автентичното ни поведение, а именно оценките и 
критичните реакции на други хора, нашите страхове и съмнения за възможни провали или отхвърляне и 
затова това, което правим е просто да се въздържаме от това да отстояваме себе си, и да се опитваме да 
се приспособяваме, така че да сме удобни на другите. 

Следователно се оказва, че за да бъдем откровени със себе си се изисква повече кураж, 
отдаденост и самоосъзнаване. Затова и много често нямаме желание да правим необходимото, за да 
живеем спонтанно живота си, да работим, творим, общуваме с другите, да създаваме връзки и 
отношения, и да се вглеждаме по-дълбоко в себе си с истинско чувство за автентичност и откровеност. 
Дори в моментите, когато се опитваме да го правим, това може да се превърне в прекалено уязвимо и 
застрашително за нас преживяване, заради което след това да ни бъде трудно да преценим дали 
всъщност е било по-скоро вредящо или подпомагащо – за нас и околните. Този тип преживявания и 
факти провокират едновременно огромен интерес и респект за изследване и научно обяснение. 

Настоящата работа представя изследователския и концептуален потенциал на разбирането за 
мястото и значението на автентичността като многомерен психологически конструкт в контекста на 
психотерапевтичната практика. Логично е подобен анализ да започне с преглед на философските 
традиции в изследването на автентичното човешко функциониране и да продължи с представяне на 
съвременното състояние на психологическите изследвания върху автентичността като цел на 
психотерапията. Това ни позволява да проследим както комплексната, многомерна концепция за 
автентичността във връзките ѝ с други основни понятийни модели в съвременната психология и 
психотерапия, така и изследователските резултати, удостоверяващи нееднозначно, че автентичността е 
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свързана с различните аспекти на здравото и пълноценно психично и междуличностно функциониране, 
свързано с функционалните защитни механизми на Аз-а, себеосъзнаването, вътрешната съгласуваност 
на Аз-концепцията, ефективното изпълнение на социалните роли, конструктивните стилове на справяне, 
постигането на жизнените цели, психичното благополучие, интимните отношения, самооценката и т.н. 

Философите, хората на изкуството, учените и психотерапевтите от древни времена до днес се 
опитват да дефинират какво е всъщност „истинското Аз” на човека и как е възможно неговото 
автентично фунциониране. Описания на автентичното, неподправено и вътрешно съгласувано 
функциониране се откриват в множество философски школи, започвайки от древна Гърция (Сократ и 
Аристотел) и достигайки до съвременните хуманисти, феноменолози и екзистенциалисти – Ницше, 
Киркегор, Сартър, Хайдегер и др. Въпреки неяснотата и разпокъсаността на повечето от тях, 
съвременното изследване на автентичността в психотерапевтичен контекст дължи много на 
философските разработки по темата. В тях автентичността се разглежда от етични, онтологични и 
феноменологични позиции, а автентичното функциониране се обвързва устойчиво със: 

•  самопознанието и себеразбирането на личността; 
•  откритостта на хората към обективното приемане на тяхната онтологична действителност 

(т.е. признаването както на техните желани, така и на техните нежелани страни на 
собственото Аз); 

•  действията и междуличностните и социални взаимодействия, съгласувани с дълбоките, 
същностни за човека преживявания, чувства, ценности и убеждения (Hutchinson, 1995). 

Автентичността в тези философски наблюдения се обвързва винаги със стремежа към щастие и 
психично благополучие (Waterman, 1993), постигани чрез пълноценна себереализация и комплексно 
психосоциално фукциониране в съответствие със собствения потенциал и с вътрешната същност на 
„реалното Аз” на човека (May, 1960). 

Стъпвайки на тези философски открития, започващи още от Аристотел, съвременните автори в 
областта на психологията на Аз-а (Donahue, Robins, Roberts, & John, 1993; Showers & Ziegler-Hill, 2003) 
свързват автентичността със „саморганизацията на Аз-а”, а последователите на теорията за личностното 
самоопределение (Deci & Ryan, 2000) – с „интегрираната саморегулация” и „вътрешната съгласуваност 
на Аз-а” (Sheldon & Elliot, 1999). При това всички те подчертават, че още от Аристотел концепцията за 
автентичността ни позволява да изследваме тясната връзка между себепознанието и саморегулацията на 
поведението на човека, както при здравото пълноценно функциониране, така и при различни психични 
разстройства (Irwin, 2003; Groscholz, 2003; Hoyle, Kernis, Leary, & Baldwin, 1999). Изследвайки 
неавтентичните поведения на „фалшивото Аз”, философи, психолози и психотерапевти открояват 
централната роля, която имат културния и социален контекст, за формирането на нееднозначното 
отношение на човека към собствената му автентичност и автентичността на другите, с които 
взаимодейства в живота си. Появяват се изследванията върху „себенаблюдаването” (self-monitoring) 
(Snyder, 1987), “формирането на впечатленията” и „стратегическото себепредставяне” (Gofman, 
1959; Leary, 1995; Schlenker, 1980; Gilligan, 1982; Harter, Waters, & Whitesell, 1997), които стъпват на 
психодинамичната традиция в изследването на ролята на „защитните механизми на Аз-а” за 
формирането на изкривена представа за себе си и неавтентични, дисфункционални поведения (May, 
1960). 

Дори незадълбочения и избирателен преглед на съществуващите към момента философски и 
феноменологични разработки върху автентичността позволява да се забележи богатството и 
комплексността на конструкта „автентичност” от гледната точка на психотерапевтичната практика. В 
тях, на първо място автентичността ни се разкрива в тясната си връзка със себеразбирането на 
личността. Второ, автентичността се съотнася с поведенията, които имат своите корени в това 
себеразбиране – автентичното поведение се отнася към действията, които пълноценно и недеформирано 
изразяват човешките ценности и убеждения на основата на собствения, автономен избор на техния автор 
– „реалното Аз” на личността. На трето място, автентичното функциониране е израз на желанието и 
капацитета на личността обективно да разглежда и приема всички свои „ядрени”, същностни страни без 
самозаблуди, защитни маски и деформации, с относителна непредубеденост във възприемането на 
личностно значима информация за собствената онтологична действителност. Не на последно място, 
автентичното функциониране се разглежда и в неговата конкретна насоченост към другите хора в 
процеса на междуличностните и социални взаимодействия. 

Като цяло, автентичното функциониране от психодинамична и екзистенциално-хуманистична 
гледна точка е сложна система от множество психични и поведенчески процеси, която позволява на 
хората свободно и автономно да избират да ангажират дълбоката си неподправена, реална същност в 
насочване на поведението и взаимодействията си с другите, ставайки „автори” и „агенти”, и в крайна 
сметка „господари на себе си” в процеса на себереализация (Kernis & Goldman, 2006). Подобно 
разбиране, безспорно има своите непосредствени проекции в работата на психотерапевтите, независимо 
от тяхната медтодологична и технологична ориентация и подготовка. 
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Теорията за самоопределнието (Deci, 1980; Deci & Ryan, 1985; Ryan & Deci, 2000, 2002) особено 
отчетливо подчертава, че хоратата са автентични когато действията им отразяват тяхното истинско, 
„ядрено” Аз, когато са автономни и самопределящи се. Hodgins & Knee (2002) описват в 
психотерапевтичен контекст автономно функциониращите личности като „посрещащи непрекъснато 
изменящия се поток на преживяванията си с откритост и с готовност да ги възприемат, без изкривявания 
и опити за избягване, точно и всеобхватно, за да се интегрират в съществуващите Аз-структури” (p. 88). 
Свързвайки автономността с автентичността те подчертават, че автентично функциониращите и 
автономни личности постигат по-голямо вътрешно единство на разбиранията и действията си, имат по-
висока толерантност към преживяванията и чувствата си, без да ги възприемат като заплаха и без да 
изпитват необходимост да се защитават от тях (p. 88–89), чувстват се в ролята на свободно избиращи и 
насочващи поведението си и се държат честно и искрено във всичките си взаимодействия. Съгласно 
теорията за самоопределението и множеството емпирични изследвания на това направление в 
психологията, автентичността заедно със самоопределението, компетентността и свързаността с другите 
са сред решаващите фактори за оптималното психично и социално функциониране, за психичното 
благополучие и здраве(Deci & Ryan, 2000). 

Rogers (1961) разглежда автентичността в психотерапевтичен контекст, свързвайки я с 
разбирането в хуманистичната психология за самоактуализиращата се, или пълноценно функционираща 
личност (Maslow, 1968). В този смисъл автентичността се свързва с някои основни характеристики като 
(Cloninger, 1993): На първо място, откритост към преживяванията си – обективни и субективни; 
толерантност към неопределеността и тенденция за възприемане на действителността акуратно, 
непредубедено, а не защитно като се деформира или цензурира. На второ място, автентичните хора 
могат да живеят пълноценно в текущия момент – „тук и сега”, те са адаптивни и гъвкави и преживяват 
самите себе като непрекъснат, „флуиден” процес, а не като „кристализирали” структури. На трето 
място, автентичността е свързана с вътрешното доверие на човека в собствените му чувства и 
преживявания и възможността през тях да насочва поведението и взаимодействията си. На четвърто 
място, автентичността е наситена с преживяването за свобода и автономност, които се изразяват в 
нагласите към преживяванията, чувствата и изборите на личността, дори когато средата не ги поощрява 
и възнаграждава. На пето място, автентично функциониращите личности са креативни, конструктивни 
и оригинални в начина си на живот, защото са уверени във вътрешните си преживявания и са готови да 
учат и да се адаптират в постоянно променящите се условия на действителността. 

Kernis & Goldman (2006) в многофакторната си рамкова концепция за автентичността обединяват 
всички по-ранни наблюдения и емпирични находки в изследванията на взаимовръзките между 
автентичността и здравото, пълноценно психосоциално функциониране на личността. От гледната точка 
на целите на психотерапевтичната практика, полезността на техния концептуален модел трудно може да 
се подцени. Той интегрира разбирането, че автентичността отразява степента, в която мислите, 
чувствата и поведенията на личността са отражение на нейното същинско, „реално Аз”. Акцентът е 
върху преодоляването на защитните нагласи при преценката на информацията, откритостта и доверието 
във вътрешните преживявания и използването им при самоопределянето на поведението и 
междуличностните отношения (Goldman & Kernis, 2002; Kernis, 2003; Kernis & Goldman, 2005 a,b). 
Автентичността се определя като вътрешно невъзпрепятствано функциониране на „ядреното Аз” в 
ежедневието на човека. При това, на автентичността се гледа като на система от четири взаимосвързани, 
но и обособени процеса: себеосъзнаване; непредубедена, без субективен уклон, обработка на 
преживяванията; автентично поведение и автентични междуличностни отношения. Всеки от тези 
компоненти в системата на автентичното психосоциално функциониране има специфични 
характеристики, които допринасят съществено за разбирането на мястото на автентичността в контекста 
на психотерапията. 

1. Първото измерение на автентичността е себеосъзнаването – то се отнася до насочеността-към 
и мотивацията-за самопознаване и доверяване на собствените мотиви, чувства, желания и 
самовъзприятия. Налице е мотивация да се разберат по-пълно собствените действителни силни и слаби 
страни, цели и аспирации, диспозиционни характеристики и емоционални състояния. По-доброто 
познание на собственото „реално Аз” подпомага автентичните хора в интеграцията им към вътрешно 
съгласувана и многопластова представа за себе си (Perls, Hefferline, & Goodman, 1951). 

Функционирайки по-автентично в резултат на психотерапията, хората придобиват самопознание 
и разбиране на своята комплексност, за наличието на множество, често противоречиви страни на своето 
Аз и ги интегрират по-пълно в една по-съгласувана и артикулирана Аз-концепция (Kernis & Goldman, 
2005a,b; Campbell, 1990; Campbell et al., 1996). Това им позволява и по-висока функционална гъвкавост 
на психично и социално равнище (Paulhus & Martin, 1988), а оттук – по-висока вътрешна увереност в 
способността им да използват множеството страни на своето Аз при справянето си със житейските 
предизвикателства. Подобна функционална гъвкавост води до снижаване на тревожността и 
подобряване на справянето и усещането за автономност (Wiggins, 1979). Kernis, Goldman, Piasecki & 
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Brunnell (2003) доказват в изследванията си, че показателите за автентичност корелират положително с 
личната ефикасност и негативно с тревожността, съмненията в себе си и защитното избягване. 
Себепознанието като компонент на автентичността е един жизненоважните фактори за здравото 
психосоциално функциониране – то подпомага интеграцията на Аз-а и себеприемането – в крайна 
сметка личността възприема непрекъснато и интегрира повече информация за различните свои страни. 

2. Вторият компонент на автентичността в този модел е безпристрастното, неповлиявано от 
субективни уклони и атрибуции получаване и обработване на отнасяща се към Аз-а информация. 
Това е свързано с обективността при осмислянето и приемането на собствените положителни и 
негативни страни на Аз-а и другите вътрешни преживявания, чувства и възприятия. Те не се отричат и 
изкривяват защитно, или преувеличават с цел изкуствено себеизтъкване. Непредубедената, без 
субективен уклон преработка на информацията отразява относителното отсъствие на интерпретативни и 
атрибутивни изкривявания (както е при действието на защитните механизми и нарцистично 
мотивираните тенденции за грандиозност и съпоставително превъзходство на Аз-а). Налице е снижена 
ориентация към себеобслужване чрез самозаблуди и илюзии. Автентичните хора просто не се ангажират 
с подобни примитивни защитни тактики (Knee & Zuckerman, 1996). Този компонент на автентичността е 
свързан пряко с интерпретацията на ролята на защитните механизми на Аз-а в процеса на 
психотерапевтично взаимодействие (Vaillant, 1992) – незрелите защити водят до съществени 
деформации на реалността и отказ да се приемат и преработват неприятните емоции и преживявания 
(Ungerer, Waters, Barnett, & Dolby, 1997), а с това и до сериозни проблеми в адаптацията. На това ниво 
автентичността допринася за една по-внимателна и пълна представа на Аз-а за себе и за 
действителността, и така – за по-автономни и градивни избори на ефективни поведенчески модели, 
основаващи се на „проверка на действителността”. И обратно, неавтентичното ангажиране със защитни 
и атрибутивни изкривявания ограничава възможностите за ефективно себеосъзнаване и ефективно 
психосоциално функциониране. Deci & Ryan (2000), Rogers (1961) също посочват, че хората 
ориентирани в процеса на психотерапията си към личностно израстване, развитие и комплексност, 
определено се нуждаят от разгръщането на този компонент на автентичността си. Субективните 
самозаблуди, защитните илюзии и фалшивите представи за себе си са много по-дисфункционални от 
внимателната, не винаги привлекателна представа за действителното състояние на нещата (Taylor & 
Brown, 1988; Crocker, 2002; Robins & Beer, 2001), особено що се отнася до дългосрочните им ефекти 
върху пълноценното психосоциално функциониране. 

Психодинамичната психотерапия отдавна е намерила причините за тези деформации в действието 
на защитните механизми на Аз-а, изправен пред тревожността и несигурността и склонен на 
неавтентично себевъзприемане и поведение, в името на избягването им (Kernis, 2000). Емпричните 
изследвания показват, че автентичните личности са по-малко склонни към подобно себеобслужващо и 
защитно деформиране на преживяванията и поведенията (Knee & Zuckerman, 1996). Пациентите, които 
използват примитивни защитни механизми напротив, не само изкривяват действителността, но и страдат 
от множество психични и междуличностни последствия на собствената си неавтентичност (Vaillant, 
1992). Защитното функциониране е антипод на автентичните процеси и води до подоптимално 
психосоциално функциониране. Автентичността е свързана с по-обективна и диференцирана 
самооценка, по-пълно себеразбиране (Neff, 2003). Goldman, Lakey, & Kernis (2005d) емпрично 
потвърждават, че пълнотата на себевъзприятията и втория компонент на автентичността са положително 
и значимо свързани. 

3. Третият компонент на автентичността в модела на Кернис и Голдмън се отнася към избора на 
поведения в по-пълно съответствие със собствените ценности, предпочитания, потребности и 
чувства за разлика от действието по един „фалшив”, насочен към поощренията или санкциите от средата 
и одобрението на околните, начин. По същество, този компонент е поведенческият продукт на 
себеозсъзнаването и непредубеденото, правдиво преработване на информацията за действителността. 
Наистина съществуват обстоятелства, в които несъобразеното с условията изразяване на собственото 
„реално Аз” води до сериозни социални санкции. В тези обстоятелства автентичността се проявява чрез 
по-високата чувствителност към несъответствията между тенденциите на „реалното Аз” и натиска на 
средата, а също и чрез по-ясната представа за потенциалните последици на изборите, които личността 
прави на поведенческо равнище. Един от най-типичните показатели за отсъствие на автентичност в 
психотерапевтичен контекст е именно сляпото подчиняване на действието и въздействията от средата 
(Deci & Ryan, 2000). 

Автентичното поведение може да се разграничи от неавтентичното с това, че първото се основава 
на осъзнавани, мотивирани намерения и избори. Автентичното поведение се ръководи от честна 
преценка на всички аспекти на Аз-а, гарантирана от представените по-горе първи и втори компонент на 
автентичността. Всъщност, автентичното поведение е резултат от избор, насочен към решение и 
основаващ се на отчитането на проблемите, мотивите, убежденията, ценностите и чувствата 
ни. И обратно, неавтентичното поведение рядко се основава на съзнателен избор и се съпровожда с 
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неосъзнаване на това, че се игнорират, опростяват и изкривяват важни страни на 
действителността при организацията на поведението. 

Автентичността не е автоматичен резултат от натрапчиво желание да се действа съгласно 
поривите на собственото „истинско Аз”, а отразява един свободен, съзнателен и естествен израз на 
собствените чувства, мотиви и предпочитания, дори когато те са в разрез с непосредствените 
обстоятелства в средата и водят до конфронтация и непосредствен сблъсък с тях. Автентичността 
негативно корелира с готовността на личността да се ангажира в низходящи социални сравнения, 
себенаблюдаване и публично формиране на впечатленията (Kernis & Goldman, 2006). 

4. Себеосъзнаването, безпристрастното преработване на информацията и автентичните 
поведенчески избори, като компоненти на автентичността са тясно взаимосвързани и в същото време 
ясно очертани като отделни фактори асоциирани с показателите за здраво психосоциално 
функциониране на личността. Към тях се добавя и четвърти значим компонент – автентичността в 
междуличностните отношения и социалните взаимодействия: „...да си автентичен означава да си 
самия себе си, да си искрен и неподправен в отношенията с другите” (Jourard, 1971, p.133). 
Автентичността в отношенията представлява израз на това, че личността цени и се стреми към 
откритост, искреност и правдивост в близки си връзки със значимите други. По същество този 
компонент на автентичността изисква човек да е непресторен, истинен, честен в социалните си мотиви и 
в междуличностните си взаимодействия, а не да се преструва и нагажда към обстоятелствата. Това 
изисква отчитане на реалната значимост на автентичните отношения с другите като част от собственото 
„реално Аз” и приемане на възможността Аз-а и другите да установяват и поддържат подобни 
отношения. Нещо повече, отчитайки че диспозиционната автентичност говори за по-висока степен на 
себепознание и себеразбиране, готовност за обективно оценяване на себе си и другите, автентичността в 
отношенията означава и по-пълноценна съгласуваност в междуличностните възприятия. Това се 
потвърждава в изследванията, проведени в парадигмата на теорията за социалната верификация в 
психотерапевтичен контекст (Swann, Stein-Seroussi, & Giesler, 1992) – пациентите са мотивирани да 
разширят себеразбирането си в терапията и търсят влизането в отношения, които повлияват и 
верифицират съществуващата им Аз-концепция (Swann, 1983). Процесите на себе-верификация в 
близките междуличностни отношения (в това число и в психотерапията) се разгръщат именно когато и 
останалите компоненти на автентичността са налице. И обратно, при ниска автентичност на когнитивно 
и поведенческо ниво, в междуличностните отношения се активират процеси на себеизтъкване, 
себепредставяне, формиране на „фалшиви” впечатления, които изкривяват междуличностните 
възприятия, оценки и отношения (Kernis & Goldman, 2006). 

Слабите прояви на автентичност в психотерапията често разкриват наличието на базисна 
несигурност в отношението към себе си като искрен партньор на другите, която от своя страна 
увеличава мотивацията за съзнателно или несъзнателно себезасилващо представяне и фалшиво 
себеизтъкване (Kernis, 2003; Кеrnis & Goldman, 2002). Разминаването между себевъзприятията и 
възприятията за това как ни възприемат партньорите в междуличностните отношения тласка хората към 
опити за формиране на „фалшив положителен образ за себе си” в представите на другите. Mikulincer, 
Orbach, & Iavenieli (1998) установяват , че хората които изпитват сигурност в междуличностните си 
отношения оценяват по-акуратно сходствата и различията във възприятнията и преживяванията си с 
тези на социалните си партньори. Те се чувстват по-разбирани и приемани от партньорите, с които се 
отнасят неподравено, автентично. Автентичните отношения водят до реципрочни процеси на 
себеразкриване, споделено доверие и близост (Reis & Patrick, 1996). Така, автентичността в отношенията 
опосредства постигането на близки, доверителни и интимни връзки с хората, които от своя страна 
подпомагат автентичното себеизразяване на „реалното Аз” в междуличностен и социален план, без 
преживявания за риск, заплаха и критика. В подкрепа на това наблюдение Kernis & Goldman (2005а; 
2005b) установяват в изследванията си значима корелация между автентичността в отношенията и 
преживяването на сигурност в тях, свързани с липсата на страх от неразбиране, отхвърляне и критика. В 
психотерапевтичен контекст хората, постигащи автентичност в отношенията се ангажират в по-здрави, 
по-удовлетворяващи и по-пълноценни взаимодействия със значимите за тях други хора, в сравнение с 
пациентите с висока междуличностна неавтентичност. При това автентичността в отношенията помага – 
както откриват в изследванията си Harter, Waters, Pettit, Whitesell, Kofkin, & Jordan (1997), – партньорите 
да възприемат взаимното, споделено и балансирано себеизразяване на своите истински чувства, желания 
и потребности. Това е фактор, който поражда удовлетвореност във взаимодействията, взаимна 
валидизация и усещане за подкрепа на автентиността във взаимоотношенията с партньорите. 

Представените четири компонента в многомерната структура на автентичността са 
взаимосвързани и в същото време, по отделно обособени. Например, в психотерапевтичен контекст 
често автентичността се наблюдава на едни нива, но отсъства от останалите (Kernis, 2003) (Таблица 1): 
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Таблица 1. Компоненти на автентичността 

СЕБЕОСЪЗНАВАНЕ 
• Осъзнаване, познаване и доверие в собствените мотиви, чувства, желания и себевъзприятия; 
• Осъзнаване на собствените силни и слаби страни, доминантни и рецесивни аспекти на 

личността, мощните емоционални преживявания и ролята им в собственото поведение. 
БЕЗПРИСТРАСТНА ПРЕРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯТА 

• Минимални или напълно отсъстващи тенденции към отричане, изкривяване, преувеличаване 
или игнориране на себеразбирането, собствените преживявания и външната информация за 
себе си; 

• Обективност и приемане на действителната картина на собствените силни и слаби страни. 
АВТЕНТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ 

• Действия в съответствие със собствените истински ценности, предпочитания и потребности; 
• Отказ от действия насочени единствено към поласкаване и впечатляване на околните или 

получаването на награди или избягването на санкции от средата.  
АВТЕНТИЧНИ ОТНОШЕНИЯ 

• Оценъчно отношение и активни усилия за постигане на откритост и неподправеност в 
близките междуличностни отношения; 

• Акцент върху значението значимите други да виждат истинското ти Аз, в това число 
дълбинните му, потенциално по-сенчести страни, които обичайно не се разкриват; 

• Непрестореност, а не фалшиви отношения с другите. 

Автентичността като многомерен психологически конструкт демонстрира устойчиви връзки с 
други важни променливи в изследванията на публичното и частното себеосъзнаване (Fenigstein, Scheier, 
& Buss, 1975), себеобслужващите уклони в информационната преработка и атрибутивните процеси 
(Blaine & Crocker, 1993). Значението на автентичността в поведението се потвърждава и от резултатите в 
изследванията на съгласуваността между личност и поведение от Koestner, Bernieri, & Zuckerman (1992) 
и Snyder (1987). Автентичността в отношенията получава специално място в проучването на 
себеразкриването и близките междуличностни отношения (Mikiluncer & Shaver, 2005). 

Това превръща понятието „автентичност” в централно за изследванията и практиката в 
психотерапевтичен контекст, именно поради капацитета му да интегрира изводите от всички тези 
разнообразни психологически изследвания върху процесите в основата на пълноценното автентично 
функциониране на човека в норма и патология. 

От психотерапевтична гледна точка е важно да се отчита, че емоциите, преживяванията, мислите 
и информацията, които несъответстват на собствения, дълбинен и реален Аз-образ почти винаги 
пораждат усещане за заплаха и тревожност, водят до снижена самооценка и мощни негативни афекти и 
поведенчески смущения. Опитвайки да се предпазят от тези преживявания, пациентите използват 
огромен набор от психични защитни механизми. Те могат да бъдат представени като „..дълбинно 
мотивираните когнитивно-поведенчески стратегии, които предпазват Аз-а от възприемане на заплахите 
и поддържат положителната му самооценка, редуцирайки негативните афекти и запазвайки 
положителната репрезентация на значимите за човека фигури” за сметка на неговата автентичност 
(Feldman, Barrett, Cleveland, Conner, & Williams, 2000). Това, че защитните механизми на пациентите 
редуцират пълноценното и правдиво възприемане на преживяванията, които са заплашителни и 
неприемливи, чрез изкривяване на осъзнаването им, е класически принос на психодинамичните подходи 
в психотерапията. При преживяване на заплаха за самооценката си, пациентите контролират чрез тях 
осъзнаването на преживяванията и чувствата си (Feldman Barrett et al., 2000). В резултат, те се 
отдалечават от заплахата и нейното емоционално преживяване в известна степен и избягват или 
модифицират мислите и чувствата, които застрашават представата им за собственото им Аз и за 
действителността. Моделът на автентичността като многомерен конструкт позволява да се наблюдава 
как пациентите с ниски нива на автентичност използват защитните си механизми. И обратно, 
постигането на по-високи нива на автентичност в резултат а психотерапията води до промяна в 
мотивацията и разбирането на пациентите за собствените им дисфукционални защити и ролята им в 
процеса на симптомообразуването и устойчивостта на проблемите им. 

Налице са множество вербални маркери за действието на защитните механизми (Feldman Barrett 
et al., 2000), които позволяват да се проследят мотивационните стратегии на пациентите в опитите им да 
предпазят Аз-а си от възприеманите заплахи. Например, те рационализират, обвинявайки други и 
обстоятелствата за проблемите си, или отказват на конфликтните емоции достъп до съзнанието си, 
идентифицирайки се само с приемливите за Аз-а чувства, желания, емоции и представи. 

Изследването на връзката между тези защитни процеси в психотерапията и автентичността е 
изключително благодатна тема от гледната точка на анализа на механизмите на ефективното 
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психотерапевтично въздействие. Feldman Barrett, Williams, & Fong (2002) докладвайки резултатите от 
своите изследвания върху защитните стратегии на пациенти потвърждават връзката между ниските 
показатели за диспозиционна автентичност и наблюдаваните ниски нива на осъзнато разбиране и 
приемане на собствените застрашителни преживявания, емоции и поведения, от една страна и от друга – 
високите нива на защитно изкривяване на преживяванията, разглеждано като реинтерпретация и 
модификация на преживяванията и събитията по посока нагаждането им към същестуващата Аз-
концепция. Тези данни потвърждават и по-рано направените наблюдения в психотерапевтичен контекст, 
че защитните процеси затрудняват автентичността в различните ѝ аспекти ( Cramer, 1990; Sackeim & 
Gur, 1979; Shedler, Mayman, & Manis, 1993; Vaillant, 1992; Weinberger, 2003). Това дава възможност да се 
валидизира конструкта „автентичност” чрез отчитане на ролята на разннобразните защитни стратегии на 
пациенти с различни проблеми и задачи в терапевтичния процес. Независимо от това какви защитни 
механизми се използват от тях, общият ефект на действието им в хода на психотерапията е снижената 
автентичност на едно или повече нива – когнитивно, личностно, поведенческо или интерактивно. 
Високата автентичност устойчиво се наблюдава при отсъствие на дисфункционални защитни стратегии 
(Kernis, Lakey, Heppner, Goldman, & Davis, 2005) и обратно, засиленото действие на защитните 
механизми се придружава от устойчиви прояви на „фалшиво” завишена или снижена самооценка 
(Kernis, 2003; Кernis & Paradise, 2002). Тези резултати подкрепят изводите за значението на 
автентичността за психичното благополучие и пълноценното психосоциално функциониране като 
системни задачи на психотерапевтичния процес. 

Дезадаптивният ефект на защитните механизми се наблюдава не само като снижаване на 
автентичността, но и като преживяване за психично неблагополучие и неудовлетвореност от живота 
(Ryff, 1989). Колкото по-високи са нивата на автентичност постигнати в психотерапията, толкова повече 
пациентите са способни да се справят с представляващите заплаха за Аз-а им, преживявания и 
информация по един осъзнат, неподправен и неддеформиращ ги начин, а това от своя страна е 
устойчиво свързано и с подобрено психосоциално функциониране, по-висока самооценка и субективна 
удовлетвореност от живота. Автентичността в резултат на психотерапията води и до още една важна 
придобивка за пациентите – те придобиват една по-релаксирана, спокойна и неоценъчна осъзнатост за 
непосредствените си положителни преживявания и чувства (Brown & Ryan, 2003; LeBel & Dubeґ, 2001). 
Нараства усещането за подобрено психично здраве и благополучие (Brown & Ryan, 2003), а заедно с 
това и усещане за пълноценно психосоциално функциониране (Kernis & Goldman, 2005). Автентичното 
себеосъзнаване върви ръка за ръка с подобряване на възприятията за различните вътрешни и външни 
стимули, с компетентното и внимателно описание на собствените вътрешни състояния и със 
способността да се насочва вниманието към текущите задачи и предизвикателства по един неоценъчен и 
дефанзивен начин (Lakey et al, 2005). Автентичността в поведението на пациентите е свързана с 
подобрена компетентност в описанията, които те дават на наблюдаваните от тях събития и процеси, по 
един вътрешно мотивиран и съгласуван начин (Deci, 1975). Като цяло постигането на автентичност в 
психотерапевтичния процес предсказва надеждно подобрените показатели за позитивно психосоциално 
функциониране на личността и в частност – по-високата насоченост към самоактулаизация на 
потенциала (Jones & Crandall, 1986), подобрената жизненост (виталност) (Ryan & Frederick, 1997), 
сниженото равнище на преживяван психичен дистрес (Cohen, Kamarck, & Mermelstein, 1983) и 
редуцирането на съпровождащите психотерапията соматични симптоми. 

Автентичното функциониране еднозначно се асоциира и с подобрена психосоциална адаптация на 
пациентите в психотерапията и използването на конструктивни, ориентирани към проблемите и 
източниците на стрес стратегии за справяне (Carver, Scheier, & Weintraub, 1989; Moos & Schaefer, 1993; 
Vaillant, 2000; Goldman &Kernis, 2005). Автентично функциониращите пациенти атакуват открито 
проблемите си, планират осъзнато и проактивно участието си в мерки за решаването им и по-малко се 
ангажират в дисфункционални отклонения от психотерапевтичния процес. Това не само показва, че 
нарастването на автентичността позволява една по-ефективна саморегулация на собственото им 
поведение и участие в преследването на задачите в психотерапевтичната работа, но и позволява една по-
открита и активна позиция в търсенето на емоционална и професионална подкрепа. Автентичността, при 
това е негативно свързана с прибягването към познатите дисфукционални и дезадаптивни стратегии за 
справяне, например – злоупотребата с вещества и алкохол. Подобрената автентичност ангажира 
пациентите с активна и конструктивна ориентация към работа с проблемите и източниците на стрес, 
снижава готовността им да се измъкват от тях просто чрез повтаряща се фиксация и вентилация върху 
на негативните си емоции в повтарящи се периоди на оплаквания и самосъжаление. 

Автентичността като цяло, корелира отрицателно с отричането на съществуващите проблеми и на 
действащите стресори в живота на пациентите. Постигането на автентичност в психотерапията води до 
ангажиране с конструктивни стратегии на справяне – активно решаване на проблемите, планиране, 
търсене на социална и емоционална подкрепа. В работата си Goldman (2004) емпрично потвърждава 
предиктивните възможности на автентичността по отношение на друга група променливи свързани с 
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положителния напредък в психотерапевтичния и консултативен процес: (1) самооценка и самоуважение; 
(2) вътрешната съгласуваност и съдържание на Аз-концепцията; (3) ефективно функциониране и 
адаптация в различни социални роли. 

Това превръща автентичността в значим многомерен психологически конструкт, свързан с редица 
процесуални и резултативни показатели за ефективността на психотерапията. А с това и в реално 
предизвикателство към изследователската и практическата работа на психотерапевтите – независимо от 
техните методологични позиции и технологични предпочитания. 
 
Литература:* 
*Поради големия си обем списъкът на използваната литература не е включен в настоящия доклад. 
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Надя Любомирова Матеева, доктор по психология, гл. ас., Департамент по психология, ИИНЧ – БАН, 
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„А КАК СЕ ЧУВСТВАТЕ ВИЕ?“ 

КАЧЕСТВЕНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕЖИВЯВАНЕТО И СМИСЪЛА 
НА ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНАТА РАБОТА В БЪЛГАРИЯ 

 
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ 

магистър по Клинична и консултативна психология, 
докторант в Университета Вандербилт, Нешвил, САЩ 

 
Резюме: Качествено изследване на преживяването и смисъла на работата на български терапевти беше 
проведено през април-май 2010 г. Целта на изследването е да разкрие, разбере и опише какво е да си терапевт, 
как изглежда терапевтичната работа за терапевтите. Изследователските въпроси са: „Как един терапевт 
става терапевт? Какво представлява работата на терапевта? Какво преживяват терапевтите в работата 
си? Какъв смисъл откриват в нея?“ Подходът на изследване е психологическа феноменология. Информацията 
е събрана чрез дълбочинни интервюта, проведени с десет български психотерапевти от различни 
направления. За анализ на събраните данни е използвана интерпретативна методология: процес на извличане 
на значими твърдения, кодиране и групиране в теми до получаване на „наситени“ описания. Резултатите 
представляват описание на главните теми в преживяванията на участниците. Работата на терапевта е в 
зависимост от контекста на личната история, общността, институциите и образа на професията и е 
преживявана като удоволствие от разнообразието, свободата, творчеството и като тежест от 
несигурността, умората, самотността и споделената болка на клиента. Резултатите могат да 
информират образованието и кариерата по психотерапия, да улеснят дискусията в общността на 
българските терапевти и последващи изследвания на терапевтичната работа. 

 
Abstract: A qualitative study of the experience and meaning of therapy work for Bulgarian psychotherapists was 
conducted in April-June 2010. The goal of the study is to explore, understand, and describe what it is to be a therapist; 
how therapy work looks for therapists. The research questions are: How does a therapist become a therapist? What is the 
work of the therapist? What do therapists experience in their work? What meaning do they find in it? The method of 
study is psychological phenomenology. The data is collected through in-depth interviews with ten Bulgarian 
psychotherapists from diverse therapy schools. An interpretive methodology is implemented to analyze the data: a process 
of extraction of meaningful statements, coding and grouping those into themes until saturated, “thick” descriptions are 
available. The results represent a description of the main themes in the experiences of the participants. The work of the 
therapist depends on the context of personal history, the community, the institutions, and the image of the profession, and 
is experienced as pleasure from variety, freedom, creativity, and as a burden from insecurity, exhaustion, loneliness and 
the shared pain of the client. The results may inform education and career development of psychotherapists, facilitate 
discussion the Bulgarian psychotherapists’ community, and support further studies of therapy work. 

Въведение 

Терапевт с дългогодишна практика в България описва един от разпространените образи на 
психотерапията у нас по следния начин: 

Един човек, който работи с мене казва, че неговият баща принципно бил съгласен осем 
месеца да плаща за шарлатанин. И майка му била съгласна, но най-вече, защото и тя била 
шарлатанка; тя се занимавала със зодии. Ето го масовото виждане за това с какво се 
занимава един психотерапевт. 

Цитатът от настоящето изследване изразява често срещано преживяване на психотерапевтите в 
България [2]. Терапевтите се вълнуват от това колко неразбрана и ненаместена е тяхната професия в 
обществото, тя е “подценена”1, нещо “нелегално”, “ някаква екзотика се явява”.“В България специално 
на тази професия се гледа много скептично, с насмешка, с ирония“. Парадоксално е, че професията, 
която толкова набляга на създаването на връзка и доверие, изглежда толкова затворена и тайнствена за 
хората. Това често се изтъква като една от причините терапията и консултирането да са малко търсени 
като услуги в България [2]. Можем също да предположим, че непроницаемостта на психотерапията 
създава експертен авторитет и неравностойни отношения между терапевта и клиента, по-скоро като в 
медицинския модел на помагането. 

Психотерапията като професия изглежда неясна и от гледна точка на студентите и обмислящите 
тази кариера. В това беше личната ми мотивация да направя изследването. Самите терапевти описваха 
ранните си представи за психотерапията и обекта ѝ с думи като “загадка”, “магия”, “изкуство”, 
“екзотично“, “не се обяснява”, “какво се прави там, какви магии има вътре”. Нуждата от ясно 

                                                 
1 Всички думи в кавички в текста са цитати на участници или автори. Всички курсиви са мои. 



 

 731

регламентиране на обучението на терапевтите е изтъквана многократно в последните 20 години [3; 6]. 
Като че ли основният фокус на интереса “как да станем терапевти” пада върху формалната страна – 
лицензи, стандарти на професията, и по-малко върху психологическата – какво изпитват терапевтите, 
какъв смисъл намират, как живеят. 

Не на последно място, терапевтичната професия не е достатъчно дискутирана в самата 
терапевтична общност: 

Това, което според мен още не е изчистено, е отношението вътре в самата общност. /.../ 
То оттам почва, затова самата професия, самата гилдия не я възприемат насериозно. 
Защото самите колеги не се възприемат насериозно и няма подкрепа между тях. 

Терапевтите чувстват липсата на „обществото на терапевтите“, на „единното виждане за това как 
да се случи един човек да стане психотерапевт“, на асоциации, които „да формулират някакви истински 
цели.“ Липсата на диалог създава чувство на „самотност“ у отделния терапевт и „маргинализиране“ на 
психотерапията в обществото. 

Разпространено обяснение на проблема за невидимостта и непрозрачността на психотерапията е 
„нагласата на хората“. Според терапевтите,“липсва разбиране за психичното здраве”, има “ниска 
образованост за нарушенията” и “страх от патологията“. За психотерапията в България „липсва 
информация“ [2] и няма лицензирани професионалисти, които да я представят [6]. Настоящето 
изследване обаче залага на убеждението, изразено от един от участниците, че „ние сме длъжници, ние ги 
разбираме тия работи. Няма кой друг да ги обясни. /.../ Това, което знаеш, да можеш да го пренесеш на 
езика, на който ще го разберат много хора“. 
Към момента липсват емпирични изследвания на психотерапията в България [6]. Двама автори 
представят терапевтичната си практика чрез текстове за широката публика [1; 4]. Настоящето 
изследване емпирично проучва и описва психотерапевтичната работа от гледна точка на терапевтите. 

Три основни групи могат да се възползват от представеното изследване: обмислящите 
терапевтична кариера, обществеността (най-вече потенциалните клиенти) и общността на 
психотерапевтите. Резултатите могат да информират обучението по психотерапия и да представят 
реалистична картина на кариерата на терапевта. Описанието на терапевтичната работа може да направи 
терапията по-прозрачна и достъпна за обществеността. И не на последно място, споделените 
преживявания на терапевтите могат да стимулират диалог в общността, да подпомогнат работата по 
нормативни актове [2], и да служат като стимулираща „външна референтна група“ [9] за отделния 
терапевт. 

С оглед на описания проблем, целта на това феноменологично изследване е да проучи, опише и 
разбере какво е да си терапевт, как изглежда терапевтичната работа за терапевтите. Централният 
изследователски въпрос е: Какво означава да си психотерапевт? Подвъпросите, които го конкретизират, 
са: Как един терапевт става терапевт? Какво представлява работата на терапевта? Какви чувства 
изпитват терапевтите в работата си? Какъв смисъл откриват терапевтите в работата си? Какво означава 
професионализъм в работата на терапевтите? Какво е най-важно, за да бъде едно отношение 
терапевтично? 

Изследването се намира в определени ограничителни рамки. Първо, то обхваща про-
фесионалисти, работещи в България. Проектът е насочен към техния специфичен опит и не претендира 
да разкрие знание за психотерапията по принцип. Второ, изследването не цели да произведе Голяма 
теория за работата на терапевта и универсални зависимости в нея. В тази връзка, то не обхваща извадка 
участници с представителен характер. Изследването произвежда локална теория [7], която може да бъде 
полезна за разбирането на изследвания феномен. И накрая, изследването не цели да потвърди или 
отхвърли определена хипотеза за каузални връзки. Изследването цели да помогне в разбирането на 
значението на терапевтичната работа за самите терапевти. Резултатите от изследването са обект на 
обсъждане и интерпретиране, а не на потвърждаване или опровергаване. 

 
Методология 
Феноменологичен подход 

Качествените методи са подходящ подход за изследване на поставените по-горе въпроси. Според 
една процесуална дефиниция [7], 

Качественото изследване започва с философски допускания, с избор на парадигма, с 
възможна употреба на теоретична призма и с поставяне на изследователски въпроси, 
проучващи значението, което индивиди или групи придават на социален или човешки 
проблем. За да проучат този проблем, изследователите използват възникващ качествен 
подход към изследването; събиране на данни в естествена обстановка, удобна за 
проучваните хора и места; и анализ на данните по индуктивен начин, установяващ 
закономерности и теми. Крайният вариант на писмения доклад включва гласовете на 
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участниците, размислите на изследователя и комплексно описание и интерпретиране на 
проблема; той разширява научната литература или подтиква към действие (c. 37). 

Избрах качествен подход за настоящето изследване по следните причини. Първо, няма 
съществуващи специфични теории за терапевтичната работа в България и темата на изследването е 
слабо разработена. Това е съществена причина да проучваме проблема, вместо да проверяваме теории и 
хипотези. Също така, имаме нужда от комплексно, детайлно разбиране на проблема. Такова разбиране 
може да се постигне само чрез пряко общуване с участниците, в техния контекст, на тяхното работно 
място, давайки им свобода да разкажат за опита си без рамката на това, което очакваме да открием. 
Трето, участниците в изследването са професионалисти и прилагането на стандартни инструменти би 
превърнало набирането на информация в професионално общуване. Освен това, изследваният опит 
съдържа сложни междуличностни отношения, които трудно могат да бъдат подредени и осмислени 
между изследователя и участниците чрез стандартни инструменти. Накрая, за да постигнем разбиране за 
смисъла на терапевтичната работа, нужно ни е да пренасочим вниманието си от измерване на условия, 
поведения и резултати, към това защо участниците говорят и действат точно така. 

Едно феноменологично изследване описва значението/смисъла за няколко индивида на техния 
преживян опит с определен феномен. Феноменологическите изследователи описват какво общо имат 
всички участници в преживяването на феномена. Основната цел на феноменологията е да сведе 
индивидуалните преживявания на феномена до описание на универсална същност, есенция, “схващането 
на самата природа на нещото” (van Manen, цит. в [7]). Изследователите идентифицират феномен, т.е. 
обект на човешко преживяване (например безсънието, изолацията, гнева, скръбта, да си учител или да си 
неизлечимо болен). След това те събират информация от индивиди, които имат преживявания за 
феномена, и разработват съставно описание на същността на тези преживявания. Това описание се 
състои от “какво” са изпитали хората и “как” са го изпитали [8]. Феноменологията, която използвам в 
това изследване, е разработена от големия хуманистичен психолог и психотерапевт Кларк Мустакас. Тя 
се нарича психологическа феноменология, известна още и като “трансцедентална” и “емпирична”. Най-
общо процесът на феноменологично изследване, който следвам и тук, включва: идентифициране на 
изследвания феномен, поставяне в скоби на собствения опит, събиране на данни от индивиди, имащи 
опит с феномена. След това, анализиране на данните чрез свеждането им до смислови твърдения и 
цитати, комбинирането им в теми. Накрая, описания на това какво и как за преживяли участниците 
относно феномена, за формулиране на същността на преживяния опит. 
 
Участници 

За феноменологичното изследване е важно всички участници да са индивиди, които имат 
непосредствен опит с изследвания феномен и могат да артикулират своето преживяване. Търсим 
специфичното и конкретното, а не генерализуемостта (типичността) на получените данни. Броят на 
участниците варира в литературата между 1 и 325 [7]. Авторите препоръчват от 3 до 10 участници, 
рядко повече от 25, защото възможността за дълбочинно изследване на смислите намалява [7]. В 
изследването участваха десет терапевти, подбрани по критериите: разнообразие, интензивност на опита 
и възможност за участие. Мястото на изследване обикновено беше тяхното работно място, където 
физическият контекст на работата им ме улесняваше в разбирането, а участниците – във 
възпроизвеждането и рефлексията на техния опит. 

В изследването участваха осем жени и двама мъже; двама терапевти-психоаналитици, двама от 
фокусирания към решения подход, двама от позитивната психотерапия, двама от когнитивно-
поведенческата, един неорайхианец и един психодрама-терапевт. Почти всеки от тях имаше 
допълнителна квалификация в други методи. Наред с това, в изследването участваха терапевти, 
започнали някаква форма на практикуване през 70-те, 80-те, 90-те и годините на новия век. Всеки от 
терапевтите имаше поне три години опит в постоянна терапевтична практика. 

За да набера участници, съставих първоначален списък от 25 потенциални участници и се свързах 
с 16 от тях. Двама ми отказаха поради липса на време, двама – поради резерви към проекта и двама не 
ми отговориха до края на изследването. С всеки от участниците подписахме формуляр за информирано 
съгласие. Стремих се към пълна прозрачност и равнопоставеност, към подход на сътрудничество и 
вярвам, че това спомогна за привличането на участниците и за свободното споделяне на техния опит. 

Формат на събиране на данните 
Субективните преживявания и значения на участниците бяха събирани чрез дълбочинни 

интервюта (още “отворени” или “неструктурирани”). Те представляваха разговор между участника и 
изследователя, лице в лице, с продължителност между 60 и 90 минути. Целта на интервюто е да 
произведе разказ за опита на интервюираното лице, свързан с изследвания проблем. Този преживян опит 
трябва да бъде предаден, разказан, по възможно най-свободния и смислен за участника начин. Тоест, не 
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по определена предварителна схема с много конкретни, а така, както участникът чувства, че има най-
голям смисъл. 

Дълбочинното интервю се провежда по три до пет общи въпроса, по всеки от които участникът 
споделя свободно и подробно своето мнение, своя опит. Изключително важно е отговорите да се базират 
на личен опит, а не на знания “по принцип” относно темата. Интервюиращият поема отговорността да 
стимулира свободното изразяване на опита чрез създаване на доверие, да следи за придържането към 
темата и личния опит на интервюирания, и да изяснява и проверява неясните изрази и мисли в 
отговорите. Интервюиращият говори възможно най-малко, най-вече за изясняване на всичко, казано от 
интервюирания – с въпроси за уточняване, перифразиране, активно слушане. Важно е да следи и 
отразява и невербалното изразяване на интервюирания, което съдържа важен контекст за разбиране на 
отговорите – интонация, колебание, смях и пр. Използвах насоките от Seidman [10] за провеждане на 
интервюта.2 За изследването направих 10 интервюта (по едно интервю с участник) в рамките на 30 дни, 
като с двама от участниците общувах допълнително по електронна поща за изясняване на въпроси от 
интервютата. 

Въпросите, които задавах на интервюто, бяха следните: 1. Как стана така, че станахте терапевт? 2. 
Какво Ви се случва в работата като терапевт? 3. Какво означава да си терапевт? Логиката на въпросите е 
следната. Първо, започваме изследването на опита, като го поставяме в контекст и тръгваме от началото 
– ставането терапевт. По този начин постепенно навлизахме в темата и изследвахме все по-дълбоко 
преживяванията и значенията им за терапевтите. Вторият въпрос цели да обхване работата на терапевта 
и преживяванията в професията като цяло. Отговорът може да включва действия, случайности, контекст, 
преживявания и изобщо, всичко, което интервюираният реши, че е смислено да сподели. Третият въпрос 
варираше в различните интервюта, като се опитвах въз основа на езика на интервюирания да попитам 
какъв смисъл вижда във всичко, което е разказал до момента; какво свързва целия му опит, как вижда 
терапията спрямо живота си или някакъв по-голям контекст. 

По време на интервютата използвах Протокол за интервю, който съдържа въпросите и 
допълнителни бележки. Интервютата записвах с диктофон, а записите прехвърлях в текстови файлове за 
целите на последващия анализ. При съхраняването на записите и при използването им за анализа, 
имената на участниците бяха маскирани с цел запазване на анонимността на твърденията. 

Процедури на анализ 
Получаването на структурирани и аналитични резултати от големия масив данни в качественото 

изследване е сложна задача. Общата последователност на процедурите се състои в подготовка и 
организация на данните за анализ, редуциране на данните до теми чрез кодиране и групиране, и накрая 
представяне на резултатите в схеми, таблици или дискусионно изложение. Процесите на събиране на 
данни, анализ и писане на доклада не са отделени, а се преливат един в друг и се редуват като 
изследователска спирала [7]. 

Приложих модифициран вариант на подхода на Colaizzi (цит. в [5]) за анализиране на записите от 
интервютата. Първо, прочетох всички интервюта 3 пъти, за да придобия общо впечатление и усещане за 
тях. Общият текстови обем бе около 250 страници. След това, във всяко интервю отбелязах пасажи, 
които се отнасят пряко към изследователските въпроси – т. нар. смислови твърдения. Идентифицирах 
над 360 смислови твърдения, с обем от едно изречение до почти цяла страница. На следващия етап 
работех вече само с извлечените твърдения, като ги отбелязвах с етикет (кодиране) – какво преживяване 
и какъв контекст съдържат. В Таблица 1 показвам метода на обработването на данните. 

Таблица 1: Обработване на смисловите твърдения 

N И С Текст Резюме Преживяване Контекст Бележки 

1 3 5 За мен самата е много 
необходимо бързо да се справя 
с личната ми тревожност, какво 
ли се крие в този уникат 
/човека пред мен/. 

Трябва бързо 
да се справя с 
тревожността 
в контакта с 
клиента. 

Неувереност Работа   

2 4 1 Работила съм различни неща, 
но всичките са били свързани с 
работа с хора. /.../ Човекът е 
много интересно животно, 
изключително, за мен. 

Хората са ми 
интересни. 

Любопитство 
 

Ставане   

                                                 
2 В подготовката за интервютата получих много полезни консултации от професор Ървинг Сайдман от 
Университета на Масачусетс – Амърст. 
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В колоните са съответно номер на записа, номер на интервю, номер на страница, оригинален 
текст, кратко резюме, етикет за преживяването, етикет за контекста и бележки на изследователя. На този 
етап информацията вече е "хоризонтализирана" – твърденията са отделени от самоличността на 
интервюираните и са събрани без йерархия и структура. 

След кодирането на данните започнах да групирам етикетите в теми. От една страна, индуктивно 
идентифицирах появяващи се често теми и близки преживявания, а от друга – дедуктивно отнасях 
твърденията към вече оформящи се теми. Подреждах твърденията по оформящите се общи теми, за да ги 
наситя с разбиране и да включа всички гледни точки. В Таблица 2 има пример за групиране на 
твърдения в тема. 

Таблица 2: Твърдения в обща тема 

Тема: Динамика 

"Прилича малко като да четеш различни романи /.../ Имаш един час, в който четеш определен роман, 
след една седмица ти продължаваш да четеш този роман. Малко това може би го родее с изкуство, в 
такова възприемане." 

"И като че ли това ми е най-интересното – че няма монотонност. /.../ Всеки човек е различен и всеки 
човек си има различна пътечка. Аз много обичам да пътувам и съответно интересно ми е да пътувам с 
тези хора. Няма как да отидете два пъти на едно и също място, винаги е различно – листата са 
различни, котките са различни, мирише различно. И пациентите са така." 

"Един психотерапевт трябва да е доста гъвкав в собственото си поведение, ааа, защото работата с 
различен сорт проблематика налага той да изнася едни свои качества в контакта с пациента." 

След като имах очертаните теми, направих общата картина на преживяването и значението на 
терапевтичната работа, връзките между темите, и започнах да описвам резултатите като кохерентен 
текст, следвайки логиката на преживяванията и контекстите – за да получа пълната картина на това 
какво е да си терапевт. 
 
Процедури за повишаване на валидността 

Понятието за валидност в качествените изследвания е по-различно от това в експерименталните 
или статистическите. Изследователите си задават главните въпроси: Правилно ли разбрахме? Отразява 
ли описанието ни точно разбирането за феномена? За качеството на настоящето изследване отчитах 
постоянно отговора на следните въпроси: Дали участниците споделят опита си подробно и пълно? Дали 
споделят собствен опит, искрено и неповлияно? Дали процедурите за анализ обхващат пълно опита и го 
структурират по разбираем и полезен начин, предлагайки всички гледища? 

Приложих следните стратегии за валидизиране на изследването [7]: 
1. Използване на подробни, ясни и изпробвани процедури за събиране и анализ на информацията 

(описани по-горе); 
2. Изясняване на моите нагласи и опит, които могат да повлияят на изследването. Постоянна 

рефлексивност по време на работата. 
3. Преглед от участниците – интервюираните психотерапевти имаха възможност да разгледат 

резултатите, полученото разбиране за проблема, да предложат критични забележки и 
алтернативни обяснения. 

4. Подробното и наситено описание на резултатите помага на читателите за прехвърляемостта на 
изводите към други ситуации и хора. 

5. Външно оценяване на процеса на изследването от научен ръководител, който да преглежда 
процеса и резултатите от гледна точка на точността. 

 
Етически въпроси 

Изследването не предполагаше сериозни етически проблеми при набирането и обработването на 
данните или разпространението на резултатите. Изследването хармонира с трите основни принципа на: 
уважение към достойнството на индивидите; полезност, надхвърляща рисковете; справедливо и 
недискриминационно отношение. 

Използвах класификацията на Lipson (в [7]) за потенциалните етически проблеми в изследването, 
за да следя основните етически въпроси: процедури по информирано съгласие; заблуда или скрити 
дейности; конфиденциалност; ползи, надхвърлящи рисковете; възможност участниците да разкрият 
незаконни или опасни намерения. 
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Резултати 

Възникващи теории и теми 
За да опиша и разбера опита на участниците, търсех как да обхвана преживяванията на 

терапевтите в работата и контекстите, в които тези преживявания възникват. Разбирането, значението, е 
във връзката между преживяването и контекста, между субекта и обекта. Това е феноменологичното 
разбиране на Мерло-Понти и Мустакас. Можем да мислим за смисъла като функция, чиито координати 
са зададени по осите “контекст” и “преживяване”. “Преживяване” са чувствата, усещанията, мислите, 
асоциациите, които терапевтите имат. “Контексти” разбираме като ситуация, място, отношение, в които 
се намира човекът. В някои случаи терапевтите имат много различни преживявания в един контекст. В 
други – много подобни преживявания в различни контексти. Психотерапевтите, оказа се, имат много 
различен опит и много различни значения за работата си. Много е трудно структурирането му. Поради 
това темите, които създадох, са или изпъкващи общи контексти, в които представям различни 
преживявания, или изпъкващи общи диалектични преживявания, които свързвам с различни контексти. 

Пълните резултати от изследването съдържат възникващи теории за: 1) как терапевтите стават 
терапевти; 2) в какво се състои терапевтичният контакт и как работи; 3) какъв е смисълът на работата за 
терапевта. В този кратък доклад представям само феноменологичните резултати, т.е., общите теми на 
преживяванията на терапевтите в работата им. За по-лесно ориентиране на читателя в описанието 
направих Карта на контекстите и преживяванията на терапевтите (не присъства в доклада). 
 
Тема 1: Свобода и несигурност 

Терапевтите говорят за “свобода”, която чувстват в работата си. За това, колко е “удобно” и 
“лесно” да организират практиката си. Психотерапевтите “могат да организират деня си”, “работното 
време зависи от тях”, “не са длъжни да търкат някакъв стол от осем до пет безсмислено”. Работното 
време може да е много дълго, но е “доброволно” – “всичко се уговаря” и “всичко подлежи на 
договаряне” с клиента. Терапевтът определя мястото на срещите. Той “няма началници” и “работи 
егоистично – за себе си и за човека, който идва при него”. За заплащането на терапията 
“договореностите са много лесни”. Терапевтичният договор е гъвкавият и партньорски инструмент, с 
който се уреждат отношенията с клиента. Казано накратко, терапевтът “сам се грижи за себе си”. 

Тази самостоятелност има и своите отговорности, понякога твърде тежки. Терапевтите, най вече 
работещите само в частна практика, “поемат всички рискове” – наеми, болести, осигуряване, липса на 
отпуски. Без “закрилата на институцията” първите етапи на частната практика са “много стряскащи” и 
именно “мобилизацията” те “намества” като терапевт. Свободата на терапевта, липсата на фиксиран 
ангажимент към институция, още от периода на обучението създава нуждата от способност да се 
мобилизираш, да си много “ангажиран”. “Процесът не е императивен”, “няма го задължителния 
характер” – дали и колко работи и как се развива терапевтът зависи “само и единствено” от него. 

Терапевт сподели как професионалната практика всъщност “абсолютно те подчинява, 
включително и във времето”: “Свързана е с много големи лишения. /.../ Изисква много голяма 
трудоспособност и дисциплина, включително и във времето. Всъщност то години напред е абсолютно 
фиксирано.” 

Несигурността на терапевтичната практика като свободна професия се подсилва от неясния 
статут на професията, която няма нито уреденост от държавата, нито приемане в културата, нито 
подкрепа в професионалната общност: 

И това дава специално при мен, едно фоново безпокойство. Защото в момента, в който, 
например, държавата, или човек, който работи с мене или професионалната общност 
каже, “Абе, тоя човек нещо не го бива”, дори да създаде само съмнение, аз бих могъл да 
изгубя практиката си. И то по един изключително бърз начин. Това означава да изгубя 
препитанието си, и то, без да има обективни причини, чисто субективно. И е достатъчно 
това да го направи само един човек, тоест, който и ще да е. И, това е една от 
трудностите, тоест един психотерапевт, особено който като мен се занимава само с 
това нещо, има едно, може би, фоново безпокойство. Ако има нещо, което мене лично ме 
безпокои, то е ето това – че в един момент може да се злоупотреби с това, което правя. 

Тема 2: “Тежест” и “летене” 
Преживяванията в терапевтичната работа също са много различни и противоречиви – между това 

“да носиш тежестта” и “да летиш”. Може би най-голямата трудност “да се съхраниш емоционално” в 
работата идва от двойния товар на собствените и клиентските преживявания в терапевтичния контакт: 

Никак не е лесно човек да се справя със съпротивите. По-младите колеги, чувам от тях, 
готови са лесно да се откажат, защото пациентът или клиентът като си вдигне 
съпротивите, те някак си се чувстват безпомощни. И забравят, че всъщност 
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психотерапията е да съпровождаш другия, а не да коригираш другия. Да носиш заедно с 
него тежестта на неговите собствени съпротиви и все пак да му позволяваш бавно и 
полека да ги сваля до възможното за самия него. /.../ Но това са също трудности, които 
терапевтът трябва да носи. Не да недоволничи, не да критикува, а просто да носи заедно 
с клиента си, с пациента си. 

“Честите срещи с нещастието”, с “мъката”, с “неща, които изглеждат нечестни”, правят работата 
на терапевта “тежък вид труд – изчерпващ, даже инвалидизиращ донякъде”. “И всичко е в повече и 
изведнъж се излива една масирана тъга, едно масирано страдание”. И терапевтичната позиция, която 
често налага въздържане от действие, влиза в конфликт с човешката: “На моменти страхотно ми се иска 
да прегърна някой и едва ли не да го галя по главата”. Ето още едно живо описание на това терапевтско 
страдание: 

Имам човек, който, като си тръгне, аз почти бия боксова круша, защото това, което му 
се случва на този човек, е изключително тежко, а аз нямам никакви сили това да го махна 
или да го облекча, и просто ми иде да вия, като си тръгне. Виждам, че има някакъв ефект, 
същевременно ми е ясно, че само психотерапията не е достатъчна. Това е нещо, което е 
за мене много трудно за понасяне. /.../ На мен ми е много тежко. 

Като че ли всяка терапевтична сесия е ново преминаване през преживяването на клиента, в което 
терапевтът се бори рамо до рамо с клиента си. Той “носи неговите и свои съпротиви, неговите и свои 
страхове, притеснения, неговите и свои радости от малките промени”. 

Спектърът на преживявания на терапевта е толкова многообразен, колкото е сборът от 
неговия собствен (който той знае, но не споделя с клиента) и този на клиента. Сладка 
тежест, когато носиш в себе си разбирането: “Това, което не те убива, те прави по-
силен. 

Като че ли част от етоса на терапевтичната работа е устояването на тази тежест, възприемането на 
лекуването като необходимо трудно. Един терапевт сподели образа за себе си като човек, който “в 
живота си не се е занимавал с лесни неща” и е “свикнал да се бори”. Друг от терапевтите оцени: “Аз съм 
от тези, при които удовлетворението идва тогава, когато има повече усилия. Аз не съм доволна, когато 
нещо лесно съм постигнала.” Тя описа вярата си в необходимостта от болката в работата по следния 
начин: 

Много работя с мита за Хирон. И наистина смятам, че хората, които са добри 
терапевти, са Хироновите хора. Които помагат през болка. Помагат през някакви 
собствени [травми]. /.../ Защото Хирон през раната успява, става на Асклепий учител и 
т.н. Тръгва по терапевтичния път, през болката. Тая болка го мъчи, но не прави така, че 
да го унищожи, така че да умре. И аз наистина се смятам за Хиронов човек. 

Тук се появява и още една тема – че личният опит на болка, на травми на терапевта служи като 
емоционален камертон за свързване с болката на клиента, за емпатично разбиране. И всъщност, тежестта 
на болката е необходима. 

Паралелно с тези преживявания, терапевтичната работа често носи и усещането “че летиш”. 
Терапевтите обичат да описват удовлетворението от работата си. “При мене е да си ходя и така да си се 
усмихвам сам. Като си тръгвам с една усмивка такава.” “Има пациенти, след които, като ги изпратя, ми 
идва да се въртя и да танцувам. Нещо много хубаво се е случило”. Това е напълно разбираемо от гледна 
точка на резултата, на това, което се е случило; но за някои от участниците и самият процес на работа, 
контактът с клиента, е нищо подобно на тежест: 

Какво ми дава [терапията] – кефи ме. В смисъл аз се забавлявам, като го правя това. Не 
се напрягам. /.../ Ние гледаме колкото се може по-малко работа и повече забавление; т.е. 
дори и работата да бъде елемент на игра и на забавление. Хората се кефят, хората се 
смеят в нашите срещи; нали, може да поплачат, ама се смеят по-често. 

Мисля, че е видно, че това отново е свързано с понятието за терапия, което всеки професионалист 
си изгражда. А ето един пример за постигане на свобода от тежестта на клиента: 

Не изпитвам никаква тежест. В този смисъл, че може нещо да съм натъжена, но като 
да мисля постоянно, да нямам свободно време, да бъда угнетена, да не мога да си живея 
моя живот, да говоря на близките ми за това постоянно, този проблем вече го нямам. 
Била съм в такъв период, в който съм пренасяла неща, но вече не. И това разбира се, се 
дължи на анализата. И мисля, че за първи път имам усещането, че си живея живота. /.../ 
Въпреки че наистина аз срещам хора много травматизирани, и такива на границата на 
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изпадането, а някои и отвъд тази граница. /.../ Което по никакъв начин не ме прави 
безчувствена, да не мога да им съчувствам или да изпитвам желание да бъда в подкрепа 
на тези хора, двете неща не си противоречат. Но някак си не го вземам за своя сметка, 
наистина това не е моят живот. 

Терапевти споделят също така за независимата от натрупания опит тревожност и неувереност в 
началото на работата с клиента. Това е “личната тревожност, какво ли се крие в този уникат (човека 
пред мен)”. Това е и комбинацията между идващите с опита самокритичност и високи очаквания: “щом 
си [известен и утвърден терапевт], значи, всичко трябва да знаеш, всичко да виждаш, всичко да можеш, 
навсякъде да помогнеш.” 

Тежестта на терапевтичната работа идва и от чувството за висока отговорност поради влиянието 
върху другия. “Човек си дава сметка, че работи с хора, че неговата дейност може да бъде от жизнено 
значение за тези хора, които работят. Тоест, една или друга терапевтична насока би могла да промени 
цял човешки живот.” Същевременно, “стои непрекъснато” въпросът, “какво стана за три години, какво 
стана за осем месеца, каква ми е ползата аз да идвам” от страна на клиента. 
 
Тема 3: Динамика и умора 

Една от най-важните особености на терапевтичната работа е уникалният контакт с клиента, в 
който “винаги почваш от А, дори и с един и същ човек”. “Прилича малко като да четеш различни 
романи /.../ Имаш един час, в който четеш определен роман, след една седмица ти продължаваш да 
четеш този роман.” “И като че ли това ми е най-интересното – че няма монотонност.” 

Това разнообразие изисква “един психотерапевт да е доста гъвкав в собственото си поведение, 
защото работата с различен сорт проблематика налага той да изнася едни свои качества в контакта с 
пациента.” “Да си разпределен, да не си еднопистов”. Работата е пълна с “много неочаквани моменти”, 
клиентите постоянно изненадват, прогнозите са неточни и често става “нещо, което ти самият не можеш 
да повярваш, че се е случило.” Един от терапевтите описва ежедневието си така: 

Много е динамично и много зависи от хората, с които се срещам. /.../ Има различни 
начини на работа, тоест аз работя по различен начин с различните хора. Понякога се 
изисква да вкарвам повече енергия в работата си. Тогава съм по-жив, по-наситен с 
енергия. Понякога е важно да съм по-интелектуален, тоест повече да говоря. Това е 
свързано с по-нисък разход на енергия. Много, много, много зависи. Едно от нещата, 
които ми харесват със сигурност е, че самата работа е динамична. Тоест, всеки следващ 
човек, който влиза в студиото ми, всеки следващ път, е различно. Това ми харесва, не е 
занаятчийска работа. Тоест не дяламе едни и същи фигурки. И това е едно от нещата, 
което ме зарежда. 

Терапевтите описват многократно и образно удоволствието от това разнообразие: 

Всеки човек е различен и всеки човек си има различна пътечка. Аз много обичам да 
пътувам и съответно интересно ми е да пътувам с тези хора. Няма как да отидете два 
пъти на едно и също място, винаги е различно – листата са различни, котките са 
различни, мирише различно. 

Това винаги е една от най-интересните части от живота ми. Мисля, че както във 
Вселената няма едно цвете, което да прилича на другите, макар че са от един род; едно 
дърво да прилича на друго... Така и хората не си приличат. Имат много общи неща, но 
толкова е сериозна индивидуалната особеност, че винаги ти е интересно. Не може да ти 
доскучае. А пък от това разнообразие винаги си под тонус. Значи не можеш да вършиш 
работата автоматизирано. 

Динамиката на работата с клиента има и своята цена. Ето как я чувства един от терапевтите: 

Това е един момент, който понякога поне мен вече в годините доста ме натоварва. 
Затова и колеги като ме питат колко пациента психотерапевтични имам на ден, аз 
казвам: “Три – спокойно, четири – с достойнство, пет ми са много”. Значи, това е един 
много интензивен умствен труд, защото всеки си е една вселена. 

Ако си припомним интензивните преживявания в терапевтичния процес, които представих в тема 
“Тежест и летене”, можем да си представим, че носенето на трудностите на всеки различен клиент, на 
всеки нов терапевтичен час, представлява голямо “напрежение”. Терапевтите говорят за своята умора, за 
това, че от един момент в работата започват да “обръщат повече внимание на това колко часа поемат, 
при какви условия”, започват да връщат клиенти. Чух и мнение, че терапевтите в България работят 
“повече часове, отколкото трябва”. 
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Тема 4: Откривателство 

Едно от най-красивите неща е творчеството в психотерапията. Това, че се случват 
различни неща. Тоест, няма я еднаквостта и повтаряемостта, която много бързо може 
да изхаби един човек. Много креативна работа, много, много креативна работа. 

Много пъти чувах по време на интервютата колко важно и колко удовлетворяващо в терапията е, 
че “всеки един миг ти изобретяваш”. Терапевтът мисли за себе си като “пионер”, “много бяла врана”. На 
терапевта са любопитни много неща, и това не се насища с опита, той иска постоянно да види “как 
работят нещата”, “да открие света за себе си”. Техниките на метода остават на заден план, “защото 
психотерапията не е техники”. В работата си терапевтите експериментират, много от тях излизат извън 
границите на парадигмата, за да осъществят уникалния контакт с уникалния клиент: 

Самата терапия, която работя, е по-отворена към спонтанната работа. Към това да 
следим динамиката на случващото се и да реагираме спрямо него. В този смисъл, неща, 
които ми се струват удачни, които ми хрумват в момента, аз ги предлагам и ги прилагам. 
Тоест, това е да адаптирам и импровизирам. /.../ Не съм ограничен от някаква догма, или 
от някаква стратегия за работа. 

Практиката на терапията е постоянно преоткриване на наученото в образованието, то е “жив 
диалог” с теорията. “Случва ми се нещо и аз си вадя от опита, който съм придобил тогава, някакво 
умение, което не съм забелязвал до този момент, но то си живее, то си съществува и може да бъде 
използвано. Тоест, взел съм си нещо, което досега само съм го гледал и не съм знаел как да го 
използвам. И в един момент: ха, ето, включи!” Терапевтите са любопитни и експериментират със своя 
метод, “абе, как това работи” – те го изследват, изпробват, учат. Откривателството и творчеството са 
едни от най-често и най-живо описваните “възнаграждения” за терапевта в работата му. 
 
Тема 5: Самотност 

Някои терапевти споделиха усещането си за психотерапията като “изключително самотно 
занятие”. Психотерапевтите чувстват самотност “сред непознати” – защото професията им е етикет, 
“експертна позиция, дето всичко ти е ясно, само като погледнеш някой разбираш какво му има”. “И това 
е нещо, което те кара да седиш в терапевтична позиция 24 часа, което е абсолютно невъзможно”. 
Терапевтът също така е самотен в личен план, защото “няма с кого да ги изприказва всичките неща, 
които през деня е натрупал”. Един утвърден терапевт сподели как му е трудно да намира помощ за свои 
проблеми, защото нагласите към него са, “ти си имаш механизма за преработка, знаеш всичко”. 

И накрая, терапевтът понякога се чувства самотен сред терапевтите, в общността. От нея не може 
да се очаква подкрепа, солидарност, взаимопомощ, а по-скоро недоверие, неразбиране, дори 
предателство. 

... самите колеги не се възприемат насериозно и няма подкрепа между тях. Всеки плюе 
един на друг. Докато при една медицинска общност това го няма. Да речем, някой е 
направил, от колегите, дадена грешка, те отричат, те се сплотяват и се защитават. 
Докато в нашия бранш това нещо не съществува. /.../ В самите школи има една 
готовност да се отдръпнат от членовете си, за да не пострадат те самите. Пак на 
принципа, че ако се каже нещо негативно, то се хвърля върху цялата школа или цялата 
общност. И без дори да е ясно дали е вярно, то се приема за дадено и колеги от други 
школи например казват: “Аха, ето, виждате ли, ние ви казвахме, ето тези, виж какви 
неща правят. 

Терапевтите говореха за терапевтичната общност като за “тях“. Колегите не си дават труда да се 
запознаят с различни методи, но критикуват “по принцип, от позицията на последна инстанция”. Един 
от терапевтите сподели колко “ужасно го гневи” криенето на информация и липсата на взаимопомощ в 
гилдията. Много показателно беше как терапевтите говореха за новия закон като за нещо много далечно, 
правено някъде от някого, за което нещо “се чува”. Аз правих интервюта с едни от най-известните и 
утвърдени в своята и изобщо в терапевтичната общност професионалисти, и въпреки това те не 
участваха в изработването на закона, като същевременно почти всеки смяташе, че законът има неща, с 
които не е съгласен, даже “безсмислени” неща. Оставам с впечатлението, че, очевидно общност няма, но 
има някаква абстрактна група хора. Отделният терапевт изглежда изключен, маргинализиран. Струва ми 
се, че няма достатъчно общуване в общността, няма диалог, няма това, което терапевтите правят с 
“хората, с които работят” – честно и посветено усилие да разбереш. Терапевтите има какво да кажат 
един на друг и се надявам чрез този текст те да успеят да общуват, да видят общото и общността. 
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Заключение 

С това изследване се опитах да опиша преживяванията и смисъла в терапевтичната работа, или 
какво означава да си психотерапевт. Да си психотерапевт означава да работиш в уникален контакт с 
всеки човек, в който му помагаш да осмисли по нов начин ситуацията си и себе си в нея. В този контакт 
личните особености и преценка имат предимство над професионалните инструменти. Работата на 
терапевта е в зависимост от контекста на личната история, общността, институциите и образа на 
професията и е преживявана като удоволствие от разнообразието, свободата, творчеството и като тежест 
от несигурността, умората, самотността и споделената болка на клиента. Да си терапевт е 
удовлетворяващо заради ползата, която даваш, заради пренасянето на терапията в личния живот и 
заради по-пълното осмисляне на света. 

Интерпретативният, качествен подход, ми даде възможност да усетя какво правят терапевтите 
като работя по подобен на техния начин: опитвах се да достигна до смисъла на участниците, като не 
намесвам моя; подхождах към всяко интервю и текст като за първи път, без теория от предишни 
интервюта; рефлектирах върху своите реакции и значения; и накрая, опитах се да пренеса понятието си 
“на езика, на който ще го разберат много хора, без да преиначавам информацията, без да го правя все 
едно научно или невярно, или заблуждаващо”. 

Целта на това изследване беше да разкрие, опише и разбере какво е да си терапевт, как изглежда 
терапевтичната работа за терапевтите. След провеждането му, имаме по-добро и по-пълно разбиране на 
терапевтичната работа като жизнено преживяване, като работно ежедневие, като смислена дейност. Това 
разбиране отразява гледната точка на самите терапевти, която обикновено остава извън обсъждане. 
Описанието е едновременно обхватно и структурирано в категории и преплитащи се теми, така че 
читателите могат да интерпретират на свой ред резултатите от изследването, за да откриват важни за 
себе си значения. Приложението на изследването може да бъде в няколко посоки. Резултатите и 
дискусията могат да информират както образованието и обучението по психотерапия и консултиране. 
Терапията като цел е обогатена не само с това “какво трябва да прави психотерапевтът, какво е важно 
като негови базови умения, разбирания”, а и с това как тази работа се помества в живота на работещия. 
Дискусията на това какво е да си терапевт би могла да бъде плодотворна за общността на българските 
терапевти. Настоящият текст е средство за общуване между тях и по-близко взаимно разбиране. 
Дискусията може да внесе идеи или яснота в изграждането на общи понятия за професионализъм, за цел 
и удовлетворение в работата, за грижа за професионалното израстване. 

Като качествено изследване, този проект дава материал за последващи изследователски опити. 
Някои от интересните въпроси, които виждам като теми за по-фокусирано проучване, са: стратегии за 
справяне с работното напрежение и стрес на терапевтите, стратегии за съчетаване на професионалните и 
лични роли (особено за жените-терапевти), образ на професията, връзки между мотивацията за работа и 
парадигмата, значими критерии за избор на терапевт от клиента и много други. Тези въпроси могат да 
бъдат проучени както с качествени изследвания, така и като проверка на възникнали тук хипотези. 
Ключовото е да говорим за терапията. 
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Български институт за отношения между хората 
 
Резюме: Съобщението представя клиничния опит на автора с определен тип съпружески двойки, потърсили 
терапия за проблеми в отношенията. Характерното при тях е наличието на емоционално наситени, 
интензивни и често конфликтни отношения с родителите, които в теорията на М. Боуен се определят 
като признак на силна фузия. Съпружеските отношения и най-вече подкрепата на партньора се използват за 
увеличаване на емоционалната дистанция с родителите. Това създава илюзията за добра трансгенерационна 
граница и автономизиране, но претоварва отношенията в двойката. Съобщението се фокусира върху 
справянето с едно често наблюдавано терапевтично затруднение в тези случаи. То е свързано с разминаване 
между заявката на двойката за работа със съпружеските отношения, често съчетана с песимизъм относно 
промяната на трансгенерационните и знанието на терапевта за ключовата роля на последните. Застъпва се 
тезата, че прокарването на гъвкава граница между трансгенерационните и съпружески отношения е 
ключово за решаване проблемите в този тип двойки. Обсъжда се терапевтичната работа, основана на 
теорията на М. Боуен. Като ключова в тази технология се представя експертната позиция на терапевта, 
която позволява активно, но не интрузивно въвеждане на необходимостта да се променят 
трансгенерационните отношения. 

 
Abstract: The paper presents the clinical experience of the author with a certain type of couples who looked for therapy 
for relationship problems. Specific for these couples were the emotionally loaded, intensive and often conflictual 
relationships with their parents, which according to Bowen’s theory were a sign of strong fusion. The spouse support was 
used to increase the emotional distance with the parents. This created the illusion of a good transgenerational boundary 
and autonomy, but overloaded the couple relationship. The paper discusses the management of a typical difficulty in the 
therapy of these cases. It is connected to the fact, that the couple is focused on work with their current relationship and is 
reluctant or pessimistic about the change of the transgenerational ones, while the therapist is clear about the importance 
of the latter. The suggestion of the author is that the development of a flexible boundary between the transgenerational 
and the couple’s relationships is crucial for the well-being of these couples. The key technology in this Bowenian therapy 
was found to be the specific expert position of the therapist which allowed for the active and non-intrusive introduction of 
the necessity to change the transgenerational relationships. 

Въведение 

Влиянието на трансгенерационните отношения върху живота на двойката е добре установен факт 
в изследванията на съпружеските отношения [2, 3, 4, 6]. Много са начините, по които отношенията с 
родителите повлияват случващото се в двойката – като се започне от интрапсихични феномени от 
порядъка на вътрешни работни модели, афективна регулация и способност да се разбира позицията на 
другия [5, 7] и се стигне до реалните отношенията в настоящето – правилата на общуване и близост с 
родителските семейства, пряката намеса в съпружеските отношения, икономическата зависимост и т.н 
[4, 8]. Когато двойката потърси терапия, отчитането на всички тези нива на влияние е важно за 
разбиране на контекста на отношенията и формиране на ефективен терапевтичен съюз. От гледна точка 
на терапевтичния процес, обаче, най-важен е въпросът за механизма на влияние на трансгенерационните 
отношения върху тези патологични отношения (обикновено конфликти), които двойката иска да 
промени. Както подчертава М. Scheinkman [9], „горивото” за патологичните патерни, основаващи се на 
свръхреактивност и ескалация, които блокират двойката да се справи със задачите и проблемите си, е 
тревожността. Повишената тревожност, независимо от нейния източник, намалява способността за 
ментализация, т.е. разбиране потребностите и намеренията на другия [5], увеличава грешките в 
разбиране смисъла на комуникацията [1, 7] и води до защитно и реактивно поведение [3, 6, 9]. 

Методология 

В тази презентация ще бъде разгледана терапията с двойки, при които един от основните 
източници на напрежение и тревожност са емоционалните отношения с родителите. 

Подходяща методология за разбиране на връзката между трансгенерационните и съпружеските 
отношения и механизмите, по които тя води до повишаване на тревожността, предоставя системната 
теория за семейството на Мъри Боуен (Bowen М., 1985). Според Боуен, повишената тревожност на 
партньорите по отношение на емоционалната дистанция между тях води до фузия (сливане на Аз-овете), 
проявяваща се в люшкане между свръхблизост и свръхраздалечаване, емоционална реактивност, 
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преобладаване на заедността т.е. на „Ние”- над „Аз”-позицията. Тъй като фузията е неудобно за 
индивида състояние, семейната система развива различни механизми за нейното овладяване и 
преразпределяне. Някои от тях действат в рамките на същото поколение („присвояване на общия Аз” и 
„съпружески конфликт”). Други механизми предават фузията към следващото поколение: процесът на 
семейна проекция пренася тревожността и сливането от съпружеските отношения към връзката родител-
дете, триангулацията въвлича детето в преразпределяне на напрежението между двамата родители, а 
емоционалното скъсване, само по себе си опит за справяне с фузията и автономизация на порастващото 
дете, всъщност замразява сливането на Аз-овете. Резултатът от въвличането на детето в емоционалните 
процеси между родителите е ниската му емоционална диференциация. Тя се изразява в зависимост от 
емоционалните реакции на родителите и впоследствие на другите хора, трудност да се разграничават 
собствените потребности, намерения и емоции от тези на другите, повишена тревожност и емоционална 
реактивност. Хората с ниска емоционална диференциация са по-склонни да влизат в отношения на 
фузия, защото свръхблизостта им носи чувство на сигурност и спокойствие че са обичани, а сливането – 
че са част от едно по-голямо цяло. Фузията обаче е неудобна за индивида, защото предизвиква усещане 
за задушаване и зависимост. Следователно, тя се преразпределя и овладява чрез въвличане на 
следващото поколение и така цикълът се затваря. 

Боуен (Bowen М., 1985) работи терапевтично със съпружеските двойки въз основата на своята 
теория, като целта е да се намали фузията, да се увеличи емоционалната диференциация на партньорите 
и да се освободи детето от емоционалните процеси между тях. Постепенно развива своя метод на 
„трениране” (coaching), който прилага не само към клиенти, но и към себе си и своите студенти. Той са 
състои в подкрепа за човека, който иска да повиши своята емоционална диференциация чрез обяснение 
на емоционалните процеси, идентифицирането им в конкретните семейни отношения и задачи към 
индивида за постепенната им промяна на ниво реални взаимодействия. Задачите включват установяване 
на прекъсната комуникация, предписване на поведения, които да намалят фузията и да извадят клиента 
от съществуващ триъгълник, окуражаване на поведения, които следват собствени потребности и 
намерения, изказвания от Аз-позиция. При „тренирането” терапевтът е във възможно най-неутрална, 
диференцирана Аз-позиция и неговата експертност се изразява в даването на информация за 
теоретичните понятия, назоваването на процесите и предлаганеот на идеи за поведения, намаляващи 
фузията и емоционалната реактивност. Няма натиск към клиента чрез емоционалната връзка да приеме 
обясненията или да приложи идеите на терапевта. Логиката е тази на емоционално диференцираното 
поведение – „Аз имам правото да дам обяснение и предложение, а клиентът ми има правото да се 
съгласи с тях или не”. Разбира се, подобно съчетаване на експертност с неутралност не е лесно и изисква 
самият терапевт да се е справил със своята емоционална реактивност, изразяваща се в силен порив да 
помогне и промени клиента на всяка цена, гняв и разочарование когато не успява и вина и срам, когато 
клиентът му вменява отговорност за този провал. Както подчертава Боуен, когато тревожността на 
терапевта се повиши, той предсказуемо губи неутралността си. Тогава експертната позиция несъзнавано 
се използва за намаляване на тревожността и се практикува по начин, водещ до зависимост или 
конфликт с клиентите. Един критерий за разликата между двата типа „експертност” е използването на 
Аз-позиция. Неутралният експерт казва „Това, което аз виждам е ...”, „Струва ми се че ...”, докато 
тревожният експерт прави не-персонални изводи и препоръки: „Вашият проблем е...”, „Трябва да 
направите ...” 

Характеристика на двойките 

Методологията на Боуен се оказа особено подходяща за работа с един специфичен вид двойки, 
които търсят терапия по повод на проблеми в отношенията си. Характеристиката на тези двойки при 
първа среща с тях е следната: имат чести конфликти и изразяват разочарование и недоволство един от 
друг, но в същото време са много близки и взаимосвързани. Обикновено са изцяло фокусирани върху 
отношенията си, които искат да запазят близки, но без изтощителните конфликти. Основна 
характеристика е твърдата позиция по отношение на границите с родителските семейства – недопускане 
на намеси, отстояване на собствените позиции на всяка цена, стремеж да не се иска и получава помощ, 
взаимна подкрепа в удържане на границите с родителите. Въпреки че при целенасочено питане се 
споменава напрежение в отношенията с родителите, двойките обикновено отказват да говорят на тази 
тема, като считат, че са намерили удобната дистанция с родителите си и проблемът е изцяло в техните 
отношения. 

По време на сесиите става ясно, че и двамата партньори имат отношения на фузия с родителите 
си. Това най-често включва много голяма близост и зависимост от единия, дистанция, конфликт, или 
емоционално скъсване с другия. Оказва се, че стремежът към справяне с фузията е бил важен фактор в 
тяхното събиране. Важно правило в новото семейство е да не се допуска намеса на родителите и всеки 
да подкрепя другия в борбата му за откъсване от тях. В някои от двойките единият изглежда по-
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автономизиран и подкрепя другия, но в последствие също си дава сметка за напрежението в 
отношенията със собствените родители. 

Пример: Елена и Теодор са съпрузи от 4 години и имат дете на 2, което поради крехко здраве 
трябва да се гледа вкъщи. Идват по повод на чести конфликти и влошени отношения, свързани с това, 
че Теодор посвещава много време на работата си, без да печели достатъчно, вкъщи е изнервен, не се 
включва в домакинската работа и трудно общува с детето. Елена е много гневна, защото се чувства 
сама и неподкрепена, изтощава се и има усещането за провал, но най-важното – защото отсъствието 
на Теодор я кара да приема помощ от майка си, която е жертвоготовна, но и интрузивна. Тя 
непрекъснато критикува Елена и налага свои правила, без да се съобразява с мнението на дъщеря си и 
зет си. В този смисъл Елена споделя, че плаща твърде висока емоционална цена за присъствието на 
майка си и всеки ден трябва да избира между физическото и емоционално изтощение. С баща си не 
поддържа контакт извън редки протоколни реплики по телефона, защото той винаги е бил груб и 
отхвърлящ, саркастичен и пренебрежителен към нея и останалите в семейството. Майка ѝ много е 
споделяла с Елена своето огорчение от мъжа си, но след това винаги е заставала на негова страна. 
Докато за отношенията с майка си Елена би искала да направи нещо, въпреки че няма оптимизъм, за 
отношенията с баща си счита, че това е най-доброто. Самият намек да променя отношенията с баща 
си довеждат до бурна вегетативна реакция. 

Теодор е израснал в семейство, в което майката има цялата власт, а бащата е тих и 
подчиняващ се. Майката на Теодор директно е казвала, че разчита на него, а не на баща му. Затова 
когато се оженва (на 36 години), тя обявява открита и безкомпромисна война на снаха си. Това е 
довело до крайно отдалечаване на Теодор от родителите му – не се чува с тях и много рядко ги вижда. 
Счита, че подобна дистанция с майка му е единствено възможната, но тъгува за баща си. 

Както разказват по време на сесиите, преди да се роди детето са били щастливи и са си давали 
един на друг цялата необходима близост и подкрепа. Успели са да изградят удобна дистанция с двете 
родителски семейства, като много рядко са се чували и виждали и са отбивали заедно атаките им. 
Това им е давало преживяването за автономност. 

 Раждането на детето променя всичко – те се оказват зависими от физическата и финансова 
помощ на родителите си, което нарушава основно правило в семейството им и изявява цялата 
илюзорност на усещането им за автономност. И двамата са много реактивни един към друг и 
непрекъснато се карат кой и защо предава трудно постигнатата независимост. Всеки очаква другият 
да бъде издържлив и търпелив и да дава безусловна подкрепа. Съответно, и двамата са разочаровани и 
си дават сметка, че не могат да разчитат толкова един на друг, колкото преди. 

Както се вижда, в тази двойка границата на всеки един с родителското му семейство се е 
основавала не толкова на емоционална диференциация, колкото на близостта и самодостатъчността в 
двойката и целенасоченото ограничаване на комуникацията с родителите. В този смисъл може да се 
твърди, че е била илюзорно добра. Когато се променя контекста в посока на повече задължения и 
отговорности, отношенията в двойката „прегряват”, защото всеки иска другият да продължи да му 
служи за „контейнер” на повишената тревожност, а капацитетът и на двамата се оказва ограничен. 
Зависимостта от помощта на родителите активира емоционалната зависимост и границата между 
трансгенерационните и съпружески отношения рухва. 

Терапевтични дилеми 

Две са дилемите, които съм идентифицирала в работата с описания тип двойки. Първата е 
свързана с това, че връзката между конфликтите в двойката и отношенията с родителите е очевидна за 
терапевта и ако се следва теорията на Боуен, трайното решение изисква да се въведе работа по 
емоционална диференциация на всеки един от съпрузите спрямо собствените му родители. Клиентите 
обаче са скептични към възможността за промяна на отношенията, имат силна негативна емоционална 
реакция към обсъждане на тези отношения, или трудно приемат връзката между тях и проблемите в 
собствените взаимоотношения. Те искат да продължат да бъдат единствения източник на близост и 
подкрепа един за друг, което ограничава капацитета им да се справят с нараснал стрес. Налагането на 
темата може да повреди терапевтичната връзка, а неповдигането ѝ обрича ефективността на терапията. 

Един възможен изход от тази дилема е в специфичното неутрално-експертно поведение на 
терапевта, описано по-горе. Без да настоява на разговор за отношенията с родителите, терапевтът е 
свободен да следва своето убеждение и да изказва мнение за важността на подобен разговор, да 
коментира възможна връзка между напреженията в двойката и конфликтите и/или изолацията от 
родителите и да окуражава желанието на всеки от партньорите да работи върху собствените отношения 
с родителите когато се почувства готов. Междувременно се работи по отношенията в двойката на 
нивото на по-ясна и адекватна комуникация, по-добро справяне с проблемите, по-голяма гъвкавост и 
реалистичност на решения и правила. Част от вниманието на терапевта, обаче винаги е насочено към 
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улавяне на „входове” за работа по емоционалната диференциация, която съществено намалява 
тревожността в двойката. 

Особено важно, макар и трудно, е преодоляването на емоционалното скъсване с единия от 
родителите. Това, което обикновено се случва е, че в продължение на месеци идеята за установяване на 
контакт с родителя се отхвърля. Спокойно коментирам, че очевидно още не е дошло времето. Самото 
изговаряне на идеята изглежда намалява силата на емоцията, защото в един момент „случайно” се 
появява възможност за контакт и клиентите я използват. Възстановяването на комуникацията с родителя 
след години прекъсване носи преживяването за облекчение, тревожността рязко намалява и автономното 
поведение се отключва. 

Другата дилема в работата на терапевта е дали да избере да се среща със съпрузите поотделно или 
заедно, когато те работят по отношенията със събствените си родители. Индивидуалните срещи 
позволяват да се посвети изцяло времето на тази задача и гарантират добрата връзка клиент – терапевт. 
Работата в двойката по индивидуален проблем е по-бавна и с не толкова ясни граници, защото 
непрекъснато трябва да се отчита и подкрепя участието на другия и гъвкаво да се превключва към 
отношенията в двойката, когато се наложи. Въпреки това, обаче, много двойки предпочитат да работят с 
отношенията в собственото си семейство в присъствието и с подкрепата на другия. При ясна уговорка за 
разпределянето на времето между двамата и неутралност на терапевта това става възможно и често се 
използва от този, който в момента е в подкрепяща роля, за осмисляне и промяна на отношенията с 
неговите родители. В този случай правилото, че двойката се е създала за взаимна подкрепа при 
откъсване от родителите, обслужва и процеса на емоционална диференциация. За разлика от други 
двойки, при които интересът на терапевта към индивидуалните проблеми на единия предизвиква 
ревност и раздразнение у другия, в тези партньорства подобен разговор по-скоро обединява двойката и 
активира взаимната подкрепа. В този смисъл, ако и двамата партньори участват в терапията, по-
ефективно, макар и по-бавно и хаотично е „тренирането” по отношение на емоционалната 
диференциация да става като част от брачната терапия. 

Заключение 

Представеният клиничен опит с един специфичен тип двойки показва ползата от прилагането на 
методологията, разработена от Мъри Боуен и особено идеите му за позицията на терапевта като 
„треньор”. Тя позволява да се решат важни дилеми на брачната терапия – как да се съчетае 
експертността на терапевта с желанието или нежеланието на съпрузите да работят по определени 
отношения, както и в какъв формат да става работата по подобряване на отношенията на всеки от 
съпрузите със собствените му родители. Съчетаването на терапевтична работа по отношенията в 
двойката с „трениране” за емоционална диференциация от родителското семейство води до замяна на 
илюзорно удобната с истински ясна и гъвкава граница между съпружеските и трансгенерационните 
отношения в семейството. 
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Резюме: Доклада представя опита на екипа към Секцията по кризисна психологическа интервенция към 
Дружеството на психолозите в България при работата с пострадалите и техните семейства при някои от 
най-тежките кризисни събития в България през периода 2009 – 20011 г. 
 
Abstract: In recent years the Section of Psychological Crisis Intervention at Bulgarian psychological society increasingly 
gains public recognition. The report presents the experience of the section team from their work with victims and their 
families in some of the worst crisis events in Bulgaria in the period 2009 – 2011. 

 
Спешна психологическа помощ се оказва в тези моменти от живота на човек, когато се сбъдват 

най-ужасните му кошмари. 
 

J.T. Mitchell сравнява критичното събитие с повърхността на спокойно езеро, в средата на което е 
хвърлен камък. Тази алегория описва най-добре, обема на работа, който екипа за оказване на спешна 
психологическа помощ трябва да извърши. Често пъти целевите групи, които са хетерогенни могат да 
надхвърлят 10. Това изисква огромен ресурс от специалисти, с какъвто към момента в България не 
разполагаме. 

При трите събития екипите оказваха спешна психологическа помощ на пряко засегнатите и 
близкото семейно обкръжение. Работата беше ориентирана в посока оценка на състоянието на 
пострадалите, оказване на емоционална и психосоциална подкрепа. Предоставяне на необходимата 
практическа информация относно естеството на нормалните психологически реакции и прояви в такива 
случаи. Насочване към социалните институции, които могат да подпомогнат процесите на 
възстановяване. Всички тези действия имаха за цел снижаване реакцията на силен стрес и улесняване на 
процеса на разбиране на случилото се в една подкрепяща среда. 

Всяко едно от тези критични събития беше силно емоционално изчерпващо и имаше широк 
обществен отзвук ангажиращ голяма част от обществото. Все още, част от проблемите и при трите 
случаи остават на дневен ред. 
 
СЪБИТИЯ 

І. На 23.03.2011 г. около 16 ч. похитител взима седем души заложници, от които шест жени и един 
мъж в клон на Инвестбанк, Сливен. Драмата продължава около 20 часа. Заложниците бяха 
освобождавани един по един, като първият беше пуснат около 22 ч., а последният около 10 ч. на 
следващата сутрин. 

Ранна интервенция 

Екипа за кризисна интервенция към Дружеството на психолозите в България беше активиран на 
24.03.2011 г. около 17 часа. След необходимата организация на 26.03.2011 г. в 8 ч. заминахме за база 
осигурена от работодателя, в която бяха настанени засегнатите и техните семейства. Екипа се състоеше 
от трима тренирани в оказване на спешна психологическа помощ колеги, един от който беше 
супервайзор и ръководител /един мъж и две жени/. Оказаната кризисна интервенция в рамките на 21 
часа – групова и индивидуална беше приложена към трите целеви групи: на пострадалите, на техните 
възрастни близки и на децата. За работата на екипа е изготвен протокол и доклад. 



 

 745

ІІ. На 05.09.2009 г. по време на екскурзия загиват 15 българи, повечето, от които жени. 
Трагедията става около 11 ч. в близост до авто-парк "Елешец". Корабът „Илинден" е пътувал за 
манастира „Св. Наум" на югозападния край на Охридското езеро. Преобръща се на около 200 до 300 м 
от брега на Охридското езеро. На кораба е имало общо 55 българи предимно от района на Златица, 
Пирдоп, Челопеч и Антон. 

Ранна интервенция 

Кризисният екип към ДПБ се активира на 06.09.2009 г. по молба на близки на загиналите и ДАЗД 
със съдействието на журналистка от 24 часа . Проведена е индивидуална кризисна интервенция на 
близките и децата на две от загиналите млади жени в рамките на 20 часа в два дни. Екипа се състои от 
двама човека – мъж и жена, преминали тренинги специализирано обучение. За работата на екипа е 
изготвен протокол и доклад. 

ІІІ. На 05.02.2009 г. около 21 часа в село Осиково, Гоце Делчев, мъж на 29 г. убива двете си деца 
– момчета на 5 и 8 години на публично място, пред очите на очевидци. 
 
Ранна интервенция 

Екипа за кризисна интервенция е активиран от ДАЗД и се състои от 5 човека /един мъж и четири 
жени/ един, от които ръководител. Екипът е на мястото на събитието на 07.02.2009 г. около 11 часа. 
Извършена беше индивидуална и групова кризисна интервенция, обхващаща около 2/3 от населението 
на село Осиково. Екипа работи на мястото на събитието два дни, 40 часа. За работата на екипа е 
изготвен протокол и доклад. 

След критично събитие, пъзела на живота се разбърква и преподрежда отново с усилията на 
всички. Опита който придобихме, работейки върху този проблем, показа, че мобилизирането на 
семейството и адекватните действия на всеки отделен член, може не само да облекчи справянето, но и да 
предотврати нови кризисни събития. 

Важно е да се отбележи общата реакцията на засегнатите групи хора и при трите събития – 
адмириране, очакване и приемане на този вид подкрепа, когато се оказва професионално. 

 
Особено важна е работата с децата. Често пъти възрастните са склонни да подценяват техните 

преживявания. Статистиката сочи, че те изпитват цялата гама от емоции и чувства, дори и под 5 
годишна възраст. Децата често пъти изпитват силна вина, че не са предпазили близките си. Това беше 
потвърдено много ясно от реакциите на децата, засегнати при събитията в гр. Охрид и с. Осиково. 

Всички знаем, колко раними са децата и как това се отразява в бъдещият им живот. Последните за 
съжаление трагични събития са пример за пропуснати възможности да се помогне навреме. 

Какво се случва с дете на 6 г. което е „подочуло”, че баща му, който е пилот, е претърпял 
злополука. Останало само в къщи, докато майката е в болницата е посетено от „журналисти”, които го 
атакуват с въпроса „Как се чувстваш сега, когато баща ти е загинал?” без това да отговаря на 
истината?!? 
 
 
КАКВО НАУЧИХМЕ ОТ РАБОТАТА НИ ПО ТЕЗИ СЛУЧАИ: 
 

1. Необходимо е наличие на система за оповестяване и координиране на екипа. 
2. Екипът да е на мястото на събитието в подходящото време. 
3. Установяване на добър контакт с властите на всички нива 
4. Униформа и отличителни знаци. 
5. Реакцията на пострадали и близки към кризисната интервенция. 
6. Подходящи помещения за кризисна интервенция. 
7. Установяване режим на работа/почивка. 
8. Изключително деликатен подход към децата. 
9. Ограничаване на достъпа на трети лица до близките и пострадалите. 
10. Близките на пострадалите да бъдат заедно, в защитено помещение, надлежно информирани. 
11. Разсейване на митове и легенди. 
12. Каква храна и напитки се предлагат. 
13. Необходимост от последващи грижи – follow-up. 
14. Предоставяне на дозирана и адекватна информация за събитието. 
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15. Контакт с медиите – как и къде. 
16. Брифинги след приключване на работата. 
17. Дебрифинг на екипа след приключване на работа. 
18.  Добра квалификация на членовете на екипа. 
19. Обмяна на информация и съдействие вътре в екипа. 
20. Продължаващо обучение и квалификация в областта на кризисната интервенция. 
21. Супервизия. 
22. Договаряне с основния работодател за отсъствие от работа. 
23.  Обезпечаване на разходите по командироване на екипа. 

 
 
ИЗВОДИ 
 

1. Опита, който придобихме при работата на терен, налага извода, че е по-подходящо използване 
на термина психо-социална подкрепа при кризисни събития, отколкото психологическа помощ 
или кризисна интервенция, които веднага се асоциират със заболяване или абнормно състояние. 

2. Създаване и приемане на правила за извършване на психосоциална подкрепа при критични 
събития в съответствие с добрите европейски модели. 

3. Много важно е да се отбележи, че този вид подкрепа, който се приема от обществото и 
пострадалите добре, е необходимо да се извършва професионално. Следването на добрите 
стандарти и практики в тази област от добре тренирани специалисти, ще снижат негативни 
ефекти. 

4. Изграждане и поддържане на система от екипи с обучени специалисти с възможност за 
себерефлексия и работещи под супервизия. 

5. Екипите за психосоциална подкрепа да бъдат смесени (пол и възраст), с цел поддържане на 
авторитет и респект. 

6. Изготвянето на протокол и доклад за свършената работа. 
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КОГНИТИВНАТА МЕТАФОРА ПРИ РЕДЕФИНИРАНЕТО В ГРУПОВИЯ 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕН ПРОЦЕС 
 

ПАВЛИНА ПЕТКОВА 
КР. ИВАНОВ, М. КРЪСТЕВА 

Варненски свободен университет „Черноризeц Храбър” 
 
Резюме: Използването на метафори в психотерапевтичния процес дават възможност на говорещия и 
възприемащия да постигнат по-дълбоко и многопластово ниво за смисъла и последиците от проблема, за 
ситуативната тематиката или личното преживяване. Метафорите дават възможност едновременно да 
протичат процеси на възприемане, когнитивна информация на съзнавано и несъзнавано равнище. 
Метафората може да подпомогне търсене на нов, нестандартен избор и живот в бъдещето. Метафората е 
част от индивидуален и групов процес на редефиниране на проблема. 
 
Abstract: Using metaphors in psychotherapy process enables the speaker and perception to reach a deeper level and 
multi-layered meaning and consequences of the problem of situational themes or personal experience. Metaphors allow 
both processes to occur perception, cognitive information conscious and unconscious level. Metaphor can help search for 
new, unusual and life choices in the future. Metaphor is part of individual and group process of redefining the problem. 

Въведение 

Когнитивно-поведенческата психотерапия вече има сериозна традиция на обучение и приложение 
у нас, както в полето на психичните разстройства при соматични и психични заболявания, така и в 
тренингите за личностово развитие и социална успешност. Използването на метафори в 
психотерапевтичния процес дават възможност на говорещия и възприемащия да постигнат по-дълбоко и 
многопластово ниво за смисъла и последиците от проблема, за ситуативната тематиката или личното 
преживяване. Метафорите дават възможност едновременно да протичат процеси на възприемане, 
перцепция, когнитивна информация на съзнавано и несъзнавано равнище. В процеса на жизненото 
функциониране всеки човек изработва свой модел за света, другите хора и собствения аз, който се 
интегрира в неговата личностова предиспозиция и опит. Този индивидуален модел е когнитивен 
конгломерат от личните преживявания и интерпретации отнесени към тях. Всяка метафора помага на 
клиента да разбере в дълбочина своя модел за света и как той организира и мотивира поведението му. 
Метафората може да подпомогне търсене на нов, нестандартен смисъл в трансцеденталното търсене за 
пътя на своя избор и живот в бъдеще. Метафората може да насочи фантазията в определена посока. Така 
фантазията става конструктивна в процеса на личностовото развитие и постигане на цели. Метафората 
въздейства със своя наситен емоционален колорит, който позитивено променя негативните емоции. Тя е 
„консенсунсен метод, който формира на убеждението в социалната или широката група, където се 
генерира емпиричния опит” (Powell 2003, Kuk, Birrell 2007). Една метафора е като „скеле в 
терапевтичния процес, което удържа промяната и усилията”. Метафората е процес, който позволява на 
пациента да разреши проблема, да разбере и реши поставената житейска задача, без чужда помощ 
(Wood, Bruner, Ross 1976). 
 
Основни подходи за прилагане на метафората в психотерапевтичния процес. 

Според когнитивните лингвисти Lakoff & Johnson (1980) метафорите изразяват значение, което се 
основава на опита и затова са „комплексен експериментален гещалт”. Авторите обсъждат пет основни 
компоненти на когницията, които могат да включват метафорите: 

1. Съзнание, чувство от образи и метафори 
2. Интегриране на вербалното и имагинативното 
3. Едновременно поддържане на две концепции в ума 
4. Съзнание, чувство на общо , независимо от първоначалното възприемане на различия 
5. Гъвкавост и многостранност на мисленето 

Lakoff & Johnson изработват и психотерапевтична рамка, в която може да се обсъжда метафоричен 
процес и основните стъпки на работа с клиента. Тази схема е прилагана и обсъждане в когнитивно-
поведенческата терапия на Stott R., Mansell W., Salkovskis P., Lavender A., Cartwright S. (2010): 

• Активиране / разработване на основните дадености 
• Активиране / разработване на основни цели 
• Синтез на дадености и цели – Изграждане на „когнитивен мост” в активен колаборативен 

процес чрез сблъсък на елементи от дадености и цели; Отчитане на дискрепанс между 
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дадености и цели; Психично свързване между основните дадености и цели; Заедно изграждане 
на концепция с интегриране на вербални и имагинативни когниции 

• Преформулиране „рефрейминг” – „Мостът е изграден” и новата когнитивна структура е 
връзка между наличност и цели; Усилване и укрепване на алтернативния поглед към света, 
който може да обединява 

Представяне на нашият опит с използване на метафората в груповия процес на когнитивно-
поведенческа терапия. Групите са за личен опит и личностово развитие на психично здрави лица, при 
които са проведените предварителни интервюта. Всички имат добро социално функциониране: следват 
или работят, имат социални контакти; част от тях са потиснати или тревожни (в границите на лека до 
умерена степен на функционално нарушение) във връзка с проблемни житейски ситуации или като 
последица от преживени в миналото сериозни травми. Две са основните техники за използване на 
метафора. 
 
1. Техника за създаване метафора на Аза в груповия процес 

• Създаване метафора на Аза, която се изобразява в рисунка: Създаване на метафоричен 
символ на моето име:от кого и за какво съм орисан и благословен, когато съм се родил; 
какво значи моето име; като дърво, като цвете; като животно; като символ от миналото, 
настоящето и бъдещето; като извънземно същество в друго измерение и живот; 

• Създаване на метафората на значимите за Аза събития, които се изобразяват в 
рисунка: Моята съдба минало, настояще и бъдеще; кой какво управлява в нея; моите 
успехи и загуби; моя любим рожден ден, празник от детството и младостта; моята мечта: 
как се променя; как я отстоявам; кога я загубих; с какво я подмених; моята травма, моята 
емоционална болка: кой, какво и къде я причини; как я преживях; сега как се промени 
отношението ми към нея; на какво ме научи; 

 
Всеки спомен се изработва през фантазията като метафора, която после се рисува. Отделните 

членове използват за създаване на своята метафора-рисунка конкретни елементи като предмети, хора, 
животни. Други членове от групата използват символи, които те ги създават или общоприети за отделни 
групи или култури. След като всеки нарисува своята метафора има възможност пред групата да сподели 
своите фантазии и спомени. Има възможност да получи от който член на групата иска обратна връзка, за 
това как е възприета неговата азова метафора, какви сходства и различия намира. Този групов процес 
помага всеки да се научи да презентира себе си, да говори открито за себе си без тревога и страх от 
наказание. От тук започва процесът на себевъзприемане и себеотстояване. Да разбереш с какво си 
различен и уникален спрямо другите, но да откриеш и общите елементи. От друга страна започва 
процесът на диференцирано отношение към собствения аз, в който се преплитат силни и слаби черти, 
успехи и провали, награди и загуби. С представянето и груповия резонанс на метафоричния аз, всеки 
има възможност да преизгради собствената си когнитивна схема и да балансира своя аз-образ. 
Споделянето в групата и съпоставянето с метафорите на другите азове му помага да приеме своите 
негативни характеристики или травматични спомени. Когато сподели негативните си характеристики, 
групата му помага да търси промяна, да презгради ново вярване за себе си и да се стреми да го 
актуализира, преизгради в реалността. Групата става като „метафоричен контейнер”, който подсказва 
нови елементи, през метафоричните азове, който той може да ползва в преизграждане на своя аз-образ. 
Така в групата всеки получава по един емоционално наситен начин идеи и насърчаване към промяна. 
Когато травматичните събития преживени от всеки се концептуализират в метафоричния символ, те 
стават част от Аза и вече не са отцепени и непрекъснато нараняващи емоционалното азово ядро. 
Емоционалният резонанс, който се получава в групата към персоналните травми лекува психичната 
болка и създава усещане за лечебна въздействие на групата. Така метафорично изобразената травма и 
преминала груповия процес на споделяне може да бъде преформулирана като позитивен опит в 
личностовото развитие, който да даде тласък на социално позитивно поведение. Това дава на автора 
възможност да разшири или промени част от възприятията си за своя проблем, да го види в по-широк 
символичен контекст и да преживее скритите позитивни последици от проблема. Това е процес на 
травматично отреагиране и балансиране, вписване на преживяването в цялостен човешки контекст, 
където болката се неутрализира, излиза от персоналната уязвимост и може да бъде свързана с позитивна 
житейска перспектива. 
 
2. Техника за изграждане на групова метафора 

В групата се дава указание всеки да си припомни свое травматично събитие (предлага се едно от 
следните травматични събития: провал в работата или ученето; любовна загуба; загуба на здраве; загуба 
на близък човек поради смърт и др.) след това да го изгради като метафора и после да я представи като 
рисунка. Втора стъпка е отново обсъждане в групата. Преди да започне да споделя, автора дава 
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възможност метафората-рисунка да бъде видяна от всеки член на групата, за да изгради своя фантазия и 
асоциативен смисъл към нарисуваното. След това споделя автора, като се опитва да предаде скрития 
смисъл на своята метафора, в който се вплитат неговите концепции за света, другите, смисъла на живот 
и своя изява. В трета стъпка всеки член на групата споделя своите асоциации и емоционални 
преживявания към метафората рисунка. Споделя какви асоциации има със свои травматични събития, 
как той се е справил, какво е преоценил след време като позитивна промяна. Ако желае всеки участник 
може да присъедини своята метафора рисунка като покаже връзката и различието. Така се изгражда една 
групова метафора, където отделни елементи от метафората рисунка имат връзка на конкретно или 
абстрактно ниво с другите метафори рисунки. При този групов метафоричен процес може да се направи 
„пъзел” от метафорите-рисунки на всички членове на групата. Изграждането на общ „пъзел” създава 
ново контекстуално пространство на взаимосвързани ситуации и човешки преживявания, на 
взаимосвързаност през различни ъгли на възприятие или преживявания, на взаимосвързаност между 
причини и последици. Това превръща груповия метафоричен процес в терапевтичен. В такъв 
метафоричен процес на изграждане на смисъл и взаимовръзки може да се постигне разбиране на 
диференцирано ниво за основната закономерност на дуалността в нашата Вселена и живот. Дуалност 
разбирана като взаимсвързаност между живота и смъртта, доброто и злото, красивото и грозното, 
любовта и агресията, толерантността и враждата. Това прозрение е особено ценно за преизграждане на 
дисфункционалните вярвания при всеки член на групата. Интензивните негативни афекти, които 
изкривяват оценките и ги поддържат травматично живи се тушират и облагородяват в метафоричния 
процес като придобиват нов позитивен смисъл, който се опира на социално балансираната метафора на 
по-широката група от миналото, на родовия или общочовешки опит. Това дава шанс в една сесия да се 
постигне по-бързо нов инсайт и да се закрепи като нова позитивна концепция за света, другите или Аза. 
Много често в груповия метафоричен процес става обединено свързване между Аза и другите, Аза и 
света, където се интегрират смисли от архетипно ниво. 

Представяме три метафори изработени в груповия психотерапевтичен процес: 
•  метафора „чергата”, която се тъче с упорит и мъчителен труд от стари, износени, скъсани 

дрехи. Когато се изтъче тя става много здрава и може върху нея години да се ходи. Става 
много красива, защото събира цветовете и различните материи в едно. 

•  метафора „дюлята”, която в груповия процес активира много архетипни символи и смисли за 
тайнството на любовта, саможертвата и силата на предаността, магичното влияние на 
символите на Боговете. 

•  метафората „овена” като символ на нестандартното решение, като мълчалива сила и 
издръжливост в екстремни ситуации, като грижат за слабия и символ на надеждата в обречени 
ситуации, като мъдрост проявена в действие. 

 
Заключение 

Използването на метафората в когнитивно-поведенческата психотерапия е техника, която ще се 
развива и обогатява във времето, спрямо груповия опит и смисъл на живот при хората от различни 
култури. Тази техника дава възможност за психично преформулиране към толерантност и подкрепа в 
различието и провала, за облагородяване на когнитивните конструкти за своя аз, другите и света. В 
българския контекст на психотерапевтична работя тя има много добро приемане и полза при 
личностовото развитие и справяне с травматичните преживявания както на отделния индивид, така и в 
групов формат. 
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ВЛИЯНИЕ НА ДЪЛГОСРОЧНАТА МОТИВАЦИЯ ВЪРХУ 
ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЛИЧНОСТТА В ПРОЦЕСА НА РЕАДАПТАЦИЯ 

КЪМ ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА СРЕДА 
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Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Марина” – гр. Варна, 
Първа психиатрична клиника 

 
Резюме: Настоящия доклад разглежда проблематика свързана с функционирането на личността след период 
на травматизация (или заболяване) и продължителен престой в болнично заведение (20-30 дни). Връщането 
на човек към нивата на функциониране преди травматизацията, като цяло е сложен процес. Той често е 
допълнително усложняван и от редица фактори от личностно, и социално естество. Настоящото 
изследване е опит да се проучи влиянието, което може да окаже дългосрочната мотивация върху 
личностните фактори препятстващи процеса на реадаптация. Изследването използва медиаторният модел 
за доказване на влиянието между променливите. Потвърждаването на медиаторните влияния на някои 
личностни черти от дългосрочната мотивация върху оптималното функциониране показва големите 
възможности на мотивационния компонент за улесняване процесите на реадаптация след излизането от 
болничното заведение. 

 
Abstract: This report examines issues related to the functioning of the individual after a period of trauma (or disease) 
and prolonged hospital stay (20-30 days). The return of man to the level of functioning before trauma as a whole is a 
complex process. It is often further aggravated by a number of personal factors and social nature. This study is an 
attempt to examine the impact that can have long-term motivation to personality factors hindering the process of 
readaptation. The study used mediation model to demonstrate the influence between variables.  The confirmation of the 
mediation effects of some personality traits of long-term motivation on optimal functioning shows the great possibilities 
of motivational component to facilitate the process of readaptation after leaving hospital. 

 
В днешно време психологията е натрупала голям обем от знания за психичния стрес, 

особеностите на поведението в проблемни ситуации и при възникването на дисфункционални 
състояния. Психолозите все по-добре разбират стресовите реакции и слабите страни на личността. 
Значително по-малко изследвания (още по-малко емпирични проучвания) са ориентирани в посоката – 
как да се създадат условия за повишаване на психичното благополучие и да се поддържа пълноценен 
начин на живот [2]. 

Адаптацията и функционирането на личността са важен елемент и в сферата на психологията на 
болния и въобще в медицинската психология. Успешната реадаптация на човек след излизане от 
болничната среда и възстановяването на функционирането му, може да се разглежда като основен 
критерий не само за актуалното му психическо състояние, а и за здравословното му състояние като цяло 
[3]. 

Логично е процесът на реадаптация да зависи от множество фактори – вид на заболяването с 
което е постъпил болния, особеностите на неговата личност, начинът на лечение, социалната среда и др. 
Не на последно място е и желанието да се върне към обичайния си начин на функциониране. 
Посочените по-горе фактори, са с различна степен на изразеност при различните хора и в повечето 
случаи трудно се поддават на корекция.  Именно поради тази причина, интерес за настоящото 
изследване е кои психологически механизми влияят върху процеса на реадаптация, на кои моменти 
трябва да се акцентира когато се работи с хора връщащи се към обичайния си начин на живот, кои са 
личностните особености препятстващи процеса и върху какво да съсредоточат усилията си психолозите 
работещи с такива хора. 

Практическата дейност на психолога, се нуждае все повече от подобни изследвания, свързани 
както от възможните начини за повлияване, така и от факторите влияещи върху този процес. Повечето 
от практикуващите в болници психолози имат и клинична подготовка включваща множество 
терапевтични начини за повлияване. Трудностите идват тогава, когато се определя какво точно да се 
повлиява. Проблемите се увеличават значително, когато се разбере, че и методите на повлияване 
(широко рекламирани като работещи често без конкретни изследвания) често не работят в болничната 
обстановка [1]. 
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Настоящото изследване представлява част от по-мащабно и системно проучване свързано с 
преживяванията и функционирането на личността (на хоспитализирания) в болничната среда. 

Решението, да се подходи системно към изследването на тези проблеми в настоящата разработка, 
е и реакция на опитите да се излагат в „разказна” форма резултати от изследвания и наблюдения, и да се 
събират факти без последваща интеграция и обединяване. Използването на системния анализ е с цел да 
се надрасне описателния аналитико-синтетичен подход и да се достигне до по-голяма дълбочина на 
изясняване на механизмите на функциониране на психиката на болния. 

 
Организация на изследването и целева група 
Изследването е проведено в периода 2007-2010. Изследвани са 220 души, от които 138 мъже и 82 

жени. 
Изследваните лица са настанени и лекувани за по-продължителен период време – от 20 дни до 3 

месеца (повечето изследвани са с престой 20-30 дни) в хирургични отделения и клиники, като 74% са 
изследваните в клиника по термична травма и 26% са от други клиники. Възрастта на лекуваните варира 
от 19 до 50 г. 

Изследователските процедури са проведени по време на лечението и след изписването, по 
времето на контролните прегледи след 1 и 3 месеца. 

В изследването са използвани данни от следните тестови методики: 
- Метод за изследване на адаптацията на индивида към средата; 
- Въпросник за изследване на дългосрочната мотивация; 
- Многомерен личностен въпросник (МFK). 
По време на лечението изследваните са тестувани с личностния въпросник (МFK) и въпросника за 

изследване на дългосрочната мотивация. Тестуването с въпросника за изследване на адаптацията към 
средата е извършено по времето на контролните прегледи. 

Изследваните лица са с тежки травми и са изолирани от социалната си среда по време на 
лечението. Тази изолация се налага предвид специфичния режим на отделенията, високата опасност от 
инфекции характерна за този тип лечение и хирургични интервенции. 

Резултатите са обработени със статистически пакет програми SPSS – 19. 
 
Концептуална рамка на изследването 
Дългосрочната мотивация се операционализира до поставянето на дългосрочни цели. Те дават 

възможност хората да осмислят поведението си в по-обща смислова рамка, която е лично приета и 
субективно значима и поради това има мотивационна функция [5]. 

Преследването на дългосрочни цели е предпоставка за оптимално функциониране. 
„Дългосрочните цели изпълняват функцията на организиращи принципи, които помагат на индивида да 
постави своите постижения в единно цяло.” Постъпвайки в дадена социална среда и започвайки 
процесите на адаптация, хората си поставят дългосрочни цели, които трябва да постигнат и които 
придават смисъл на тяхното общо поведение [2]. 

Установява се, че психичното благополучие на индивида в средата може да зависи от 
мотивационните възможности на човека и възможностите за тяхното удовлетворяване [2, 5]. 

Настоящото изследване използва медиаторният модел за доказване на влиянието между 
променливите. Затова за изследването като евентуален медиатор на релацията личност-среда в процеса 
на реадаптация, интерес представлява мотивацията. Предполага се, че дългосрочната мотивация ще 
опосредства влиянието на някои личностни черти оказващи негативен ефект върху процеса на 
реадаптация. 

Медиаторът показва механизма, чрез който независимата променлива може да влияе върху 
зависимата и как и защо се осъществява това въздействие. Основната идея на медиаторния модел, която 
се използва от изследването е, че влиянието на определен стимул се опосредства от различни 
трансформационни процеси, вътрешни за системата [4]. 

Дадена променлива може да се приеме за медиатор, когато са на лице следните условия (фиг. 1): 
• вариациите в нивото на независимата променлива стават причина за значими вариации в нивото 
на медиаторната променлива (път „а”); 

• вариациите в медиаторната променлива стават причина за значими вариации в изходната 
променлива (път „в”); 

• когато път „а” и път „в” са контролирани, предишните значими отношения между независимата 
и изходната променливи не са значими за дълго. 
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Фиг. 1. Медиаторен модел на влияние 

Статистически проверката на медиаторния модел се осъществява с три регресионни уравнения: 
В първото се проследява влиянието на медиатора върху независимата променлива, във второто – 
изходната върху независимата, а в третото се проследява влиянието на изходната променлива върху 
медиатора и независимата променлива. За наличието на медиаторен ефект следва да се приеме, когато са 
на лице значими ефекти в първите две уравнения, а в третото медиаторът трябва да запази значимото си 
влияние, докато влиянието на независимата променлива върху изходната трябва да е значително 
намаляло в сравнение с това във второто уравнение. Имайки предвид, че независимата променлива 
обуславя медиатора, двете променливи следва да се корелират значимо [6, 7, 8]. 

РЕЗУЛТАТИ 

Като начало се изследва връзката между на личностните характеристики с нивата на 
оптимално функциониране (табл. 1). 

Таблица 1. Взаимовръзки между личността и оптималното функциониране 

 Дименсии на оптималното функциониране 

Личностни черти Приемане 
на себе си 

Личностен 
 ръст 

Жизнени 
цели 

Автономия 
Контрол 
над средата 

Поз. 
отношения 

Невротизъм -.479**  -.349**   -.345**  -.430**  
-.330* 
 

Спонтанна агресивност    -.318* -.339*  

Занижена самооценка -.448** -.341* -.327* -.350* -.402** -.409** 

Реактивна агресивност -.330*       

Общителност .350** .391**     .380** 

Раздразнителност    -.397** -.367**  

Стеснителност -.373** -.422**   -.428**  

Емоционална лабилност -.410** -.359** -.401** -.451** -.451** -.403** 

Мъжественост -.366** .353*     

Забележка: Показани са само значимите корелации: ** – значими на ниво p < 0.01; * – значими на ниво p < 
0.05. 

Резултатите от корелационния анализ показват множество значими връзки. Най-силно е изразена 
връзката между оптималното функциониране и личностните характеристики „емоционална лабилност”, 
„занижена самооценка” и „невротизъм”. Явно, че в този случай те оказват най-голямо значение за 
понижаването на степента му. 

Резултатите от корелационния анализ показват, че личността е важен елемент от отношението 
„индивид – среда” в процеса на реадаптация след излизането от болничното заведение. Те 
недвусмислено потвърждават взаимовръзките на определени личностни черти с дименсиите на 
оптимално функциониране. Подобни резултати, изследвайки адаптацията в различни среди получават Г. 
Петков, А. Величков, М. Радославова (2002 г.), Г. Петков (1994 г.) [2, 4]. 

Мотивация 
медиатор 

Оптим. Функц. 
зависима 

променлива

Личност 
независима 
променлива

а

с

в
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След разкриването на връзките на оптималното функциониране и личността на лекувания, 
следваща задача е идентифицирането на такива механизми, които да позволят подобряване на 
взаимоотношенията на личността със средата. 

 Формирането на вътрешен комплекс от норми, жизнени ориентации и стремежи благоприятства 
интегрирането на личността. Затова при решаването на тази задача интерес представлява връзката на 
дименсиите на оптималното функциониране с дългосрочната мотивация. Изграждането и приемането на 
дългосрочни цели по принцип не е задължително за нормалното функциониране на личността, но се 
предполага, че именно то ще играе съществена роля при процеса на реадаптация [2]. 

В таблица 2, са представени корелациите между дългосрочната мотивация и дименсиите на 
оптималното функциониране: 

Таблица 2. Взаимовръзки между шестте дименсии на оптимално функциониране и мотивацията 

   

Д
ъл
го
ср
оч
на

 
м
от
ив
ац
ия

 

П
ри
ем
ан
е 
на

 
се
бе

 с
и 

Л
ич
но
ст
ен

 
ръ
ст

 

Ж
из
не
ни

 ц
ел
и 

А
вт
он
ом
ия

 

К
он
тр
ол

 н
ад

 
ср
ед
ат
а 

П
оз
ит
ив
ни

 
от
но
ш
ен
ия

 

Дългосрочна 
мотивация 

1 .761** .714** .737** .521** .764** .678** 

Приемане на 
себе си 

.761** 1 .877** .880** .626** .779** .648** 

Личностен 
ръст 

.714** .877** 1 .931** .526** .670** .633** 

Жизнени цели .737** .880** .931** 1 .527** .702** .646** 

Автономия .521** .626** .526** .527** 1 .638** .275* 

Контрол над 
средата 

.764** .779** .670** .702** .638** 1 .570** 

Позитивни 
отношения 

.678** .648** .633** .646** .275* .570** 1 

Забележка: Показани са само значимите корелации: ** – значими на ниво p < 0.01; * – значими на ниво p < 
0.05. 

Резултатите показват много силно статистически значими връзки на дългосрочната мотивация с 
всичките шест аспекта на оптималното функциониране. 

За по-прецизния анализ за силата и посоката на взаимовръзките следва да се търсят значими 
медиаторни влияния. В настоящото изследване се търси влиянието на медиатор (мотивация) върху 
подобряването на степента на оптимално функциониране след изписването на лекуваните в хирургични 
клиники (в голямата си част с тежки травми).  След направените регресионни анализи по системата 
уравнения за проверка на медиаторната хипотеза за опосредстване влиянието на личностни 
характеристики (емоционална лабилност) върху дименсиите на оптимално функциониране, се получи 
потвърждение при следните фактори: „контрол над средата”, „приемане на себе си” и „жизнени цели”. 
В случая за проверка на медиаторната хипотеза се използва личностната характеристика „емоционална 
лабилност”, тъй като при нея са открити най-много значими връзки с всички аспекти на оптималното 
функциониране (табл. 1). Чрез емоционалната лабилност се оценява стабилността на емоционалните 
процеси като функция на възприемането и оценката на средата и степента на саморегулация [4]. 
Високите показатели са свързани с чести колебания в настроението, мненията и поведението. 

Резултатите от регресионния анализ са отразени на фиг. 2, 3, 4. 
При контролиране на влиянието на независимата променлива върху медиатора и на медиатора 

върху изходната променлива се наблюдава отслабване на влиянието на независимата променлива върху 
контрола над средата (резултат д), докато влиянието на дългосрочната мотивация се запазва (резултат г). 
Това доказва, че медиаторът мотивация опосредства влиянието на някои личностни черти върху 
оптималното функциониране. 

В така представения медиаторен модел (фиг. 2) съществува отслабване на връзката между 
независимата и изходната променлива, но тя остава значима, което сочи, че има и други опосредстващи 
променливи, които не са взети предвид. Резултатите показват, че дългосрочната мотивация оказва 
влияние и спомага за осъществяване на личен контрол над събитията и справяне с проблемите, като 
минимизира влиянието на личностните характеристики възпрепятстващи осъществяването на този 
процес. 
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Фиг. 2. Резултати от регресионните уравнения между лабилността, 
мотивацията и контрол над средата 

Дългосрочната мотивация влияе и върху приемането на себе си и преживяването на собствено 
самоуважение (фиг. 3). 

 
Фиг. 3. Резултати от регресионните уравнения между лабилността, 

 мотивацията и приемане на себе си 

Най – силна демонстрация на медиаторния модел има при зависимата променлива „жизнени цели” 
(фиг. 4). В случая дългосрочната мотивация оказва влияние върху способността за поставяне и 
преследване на лични цели и жизнени планове в дадената среда (жизнени цели, фиг. 4), като намалява до 
минимум влиянието на възпрепятстващите процеса личностни особености. 

 
Фиг. 4. Резултати от регресионните уравнения между лабилността, 

мотивацията и личностния ръст 

(а) 
 
R2 = .142 
B = -.337 
T = -3.43 
p < .005 

(б) 
 
R2 = .585 
B = .764 
T =10.70 
p < .000 

(г) 
 
R2 = .525 
B = .611 
T = 5.87 
p < .000 

(в) 
 
R2 = .203 
B = -.451 
T = -3.68 
p < .001 

(д) 
 
R2 = .525 
B = -.222 
T = -2.13 
p < .038 

Емоционална
лабилност 

Контрол над 
средата 

Дългосрочна 
мотивация 

(а) 
 
R2 = .142 
B = -.337 
T = -3.43 
p < .005 

(б) 
 
R2 = .538 
B = .737 
T =9.71 
p < .000 

(г) 
 
R2 = .549 
B = .701 
T = 6.9 
p < .000 

(в) 
 
R2 = .129 
B = -.401 
T = -2.80 
p < .007 

(д) 
 
R2 = .549 
B = -.091 
T = -.898 
p < .374 

Емоционална
лабилност 

Жизнени 
цели 

Дългосрочна 
мотивация

(а) 
 
R2 = .142 
B = -.337 
T = -3.43 
p < .005

(б) 
 
R2 = .577 
B = .761 
T =10.52 
p < .000

(г) 
 
R2 = .569 
B = .697 
T = 6.10 
p < .000

(в) 
 
R2 = .156 
B = -.410 
T = -3.13 
p < .003

(д) 
 
R2 = .569 
B = -.134 
T = -1.34 
p < .184

Емоционална
лабилност

Приемане 
на себе си

Дългосрочна
мотивация 
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Оказва се, че дългосрочната мотивация медиира три много съществени елемента на 
функционирането, свързани с процесите на реадаптация на болните. 

Първият е свързан със собствената самооценка и приемането на себе си. Интересен факт е, че 
самооценката се отличава в почти всички данни на цялостното изследване. 

Разглеждайки фактите от гледната точка на интеракционизма, може да се предположи връзка 
между самооценката и цялостното възприемане, интерпретиране и оценка на ситуациите. Възможно е 
този личностен конструкт да играе съществена роля в осъществяването на взаимодействието между 
личността и ситуацията. Проверката на тези вероятности може да бъде обект на отделно проучване. 

Вторият елемент е свързан с установяването на контрол върху събитията и справянето с 
проблемите. Установяването на личен контрол над средата от даден човек показва до голяма степен и 
ефективността на дейността му в нея. 

Третият елемент са жизнените цели. Поставянето на нови или актуализирането на стари лични 
планове е съществен фактор предполагащ успешното преживяване на каквото и да е травматично 
събитие. 

Потвърждаването на медиаторните влияния на личностните черти от дългосрочната мотивация 
върху оптималното функциониране показва големите възможности на мотивационния компонент за 
подобряване на функционирането на личността в процеса на реадаптация след изписването от 
болничното заведение. 

Този факт, предполага акцентирането на психологическата помощ по време на престоя в 
болничното заведение (особено преди изписване) към засилване на мотивационните възможности и 
ориентирането им към значими дългосрочни цели. 

Мотивационният елемент често се пропуска в процеса на психологическото консултиране в 
болничните заведения, но се оказва важен и е необходимо да му се отделя нужното внимание. 
Акцентирането върху него е особено важно тогава, когато е необходимо да се повишат ресурсите за 
успешна реадаптация на болните с продължителни залежавания и откъсвания от обичайната им среда на 
живот. 
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Институт за изследване на населението и човека – БАН 

 
Резюме: В настоящата работа се изследва свързаността между психичното здраве, субективното 
благополучие, социално-икономическото положение на семейството и наличието и честотата на рискови 
поведения за здравето при юноши. Данните са част от проведеното през 2005/2006 г. международно 
изследване „Поведение и здраве на деца в училищна възраст”. Извадката е репрезентативна за страната и се 
състои от 4884 юноши на 11, 13 и 15 г. Социално-икономическият статус и честотата на изследваните 
рискови поведения – пушене, пиене и тормоз в училище, са определени на базата на стандартизиран 
въпросник. Данните по индекса за психично здраве са класифицирани с помощта на клъстърен анализ, като 
влиянието на отделните фактори е проучено с регресионен модел. Значими разлики се наблюдават между 
юношите от трите извлечени клъстъра, отразяващи три категории на „оптимално”, „добро” и „лошо” 
психично здраве. Резултатите показват, че юношите в групата с „лошо” психично здраве са по-склонни към 
рискови поведения – те пият, пушат и участват в тормоз повече от връстниците си и са от семейства с по-
ниско социално-икономическо положение. 
 
Abstract: The relationship of mental health, subjective well-being, family socioeconomic status and prevalence of risk 
behaviors in adolescents are investigated. Data is derived from the international “Health and behavior in school-aged 
children” study wave 2005/2006. The sample comprising 4884 Bulgarian adolescents is representative for the age groups 
they are coming from – 11, 13 and 15. The socioeconomic differences and the prevalence of the investigated risk 
behaviors – smoking, drinking and bullying, were assessed with a standardized questionnaire. They were administered 
KIDSCREEN-10 called The Mental health index and their answers were clustered; the differential factor impact was 
studied with regression models. Significant difference was observed among adolescents from the three different clusters 
derived that identified three groups of “optimal”, “good” and “bad” mental health. The results indicate that adolescents 
whose scores were in the range of the “bad” mental health group were much more inclined to present with risk behaviors 
– they smoke, drink and are involved in bullying significantly more often compared to their peers and are predominantly 
coming from families with lower socioeconomic status. 

 
Резултатите от редица изследвания показват нарастване на честотата на различни психологични 

разстройства в детска и юношеска възраст. Тези разстройства оказват силно влияние както върху 
училищните постижения на децата, така и върху поведението им в тяхното социално обкръжение – в 
семейството, в отношенията им с връстници, в училище [10, 16]. Емоционалните проблеми в много 
случаи влияят отрицателно върху адаптивните стратегии за справяне при стресови ситуации и влошават 
психосоциалната адаптация на юношите [8]. Поради това е необходимо психичното здраве сред децата в 
различните му аспекти да се разглежда не само като липса на болестна симптоматика [11], но и да се 
изследват факторите, които му влияят. 

Налице са достатъчно данни, които открояват наличието на силна връзка между психическите 
проблеми в юношества възраст и наличието на редица рискови за здравето поведения като пушене [6], 
пиене [15], хранителни разстройства [4] и агресивно поведение [5]. 

Най-често срещаните рискови поведения сред юношите както в международен европейски план, 
така и в България, са тютюнопушенето, употребата на алкохол и тормозът в училище [1, 7]. Добре 
известно е, че тези рискови поведения се усвояват от младежите и девойките в периода на юношеството, 
когато се оформя тяхната личностна идентичност [14]. В този изключително важен етап на личностно 
съзряване нивото на психично благополучие и здраве на подрастващите е от голямо значение за 
усвояването и по-нататъшното поддържане на рисковите поведения, свързани с употребата на алкохол, 
цигари и повишена агресивност спрямо другите. 

Различни национални и международни изследвания са посветени на проблематика за здравето на 
децата и неговите психо-социални детерминанти. Една от най-широкообхватните международни мрежи 
е „Поведение и здраве при деца в училищна възраст” (Health Behaviors of School-aged Children – HBSC). 
Тя провежда своите изследвания на всеки 4 години под егидата на Световната здравна организация и 
има за цел да проучи психологическия здравен статус и здравословните поведения при 11, 13 и 15-
годишни деца в училищна възраст. България участва за първи път в изследователската вълна 2005/6 г. на 
HBSC заедно с 41 страни. Към 2009/10 г. тази мрежа включва 43 европейски страни, вкл. Канада и 
САЩ. 
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Честота и разпространеност на рисковите поведения сред българските ученици 

Пиенето в юношеска възраст има редица негативни последици за физическото и субективното 
благополучие на децата. Част от тези последици са свързани с проблеми в училище, употреба на 
наркотици, на рисково сексуално поведение, катастрофи и различни физически и емоционални 
проблеми. Данните от проведеното у нас HBSC изследване през 2005/6 сочат, че „пиенето на алкохол и 
тютюнопушенето са широко разпространени поведения сред децата в училищна възраст и най-вече сред 
15-годишните [2]. По показателя “пиене веднъж седмично1” българските ученици от всички възрасти 
заемат водеща позиция в сравнение с връстниците им от останалите страни, участвали в изследването. 
Особено тревожни са данните за деветокласниците в България – 51% от момчетата и 42% от момичетата 
съобщават, че са се напивали два или повече пъти. 

По отношение на показателя “пушене поне веднъж в седмицата” се наблюдава ясно изразено 
нарастване на разпространеността на този тип рисково поведение с увеличаване на възрастта на децата. 
В международната класация от 2005/6 г. процентът заявили, че пушат цигари поне веднъж седмично 11-
годишни ученици в България са на 25-то място, 13-годишните – на 7-мо място, а 15-годишните 
български юноши са на второ място (пред тях са учениците в Гренландия). 

Според данните от изследването насилието и тормозът са съществена страна от училищния живот 
в България: Една трета от анкетираните ученици твърдят, че са подложени на несистемен тормоз от 
своите съученици (1-2 пъти за последните два месеца), а почти всеки десети от анкетираните ученици от 
всички класове признава, че е участвал в системен тормоз над свои съученици през последните два 
месеца. От всички класове най-висока агресивност в училище демонстрират 13-годишните ученици [2]. 

Лонгитудни изследвания показват, че агресията в юношеска възраст има последващи проявления 
в поведението на зрелия индивид, част от които са свързани със повишена склонност към насилие над 
другите. Като цяло агресията в юношеска възраст се приема за показател не само за налични, но и 
последващи психически проблеми. Данните сочат, че повечето юноши, участващи в тормоз над другите, 
имат някакъв вид психологично нарушение. При тях също така симптомите на влошеното психично 
здраве се проявяват много по-често [3]. Прекомерната употреба на алкохол и приемането на наркотични 
вещества са изключително характерни за поведението на насилниците в училище сред финландските 
юноши на възраст между 14 и 16 години. Поради това, някои изследователи подчертават, че участието в 
тормоз (независимо като насилник или жертва) трябва да се разглежда като рисков фактор за развитието 
на психични заболявания [9]. 

Укрепването на психичното здраве в детска и юношеска възраст е един от най-важните въпроси, 
дискутирани в научните и политическите среди през последните десетилетия в цялата европейска 
общност. В този смисъл е важно добре да се познават рисковите и протективни фактори, които оказват 
влияние върху психичното благополучие на юношите. Данните от проучванията през последните десет 
години на изследователската мрежа „Поведение и здраве при деца в училищна възраст” показват, че 
съществува силна зависимост между социално-икономическия статус на семейството и психичното 
благополучие на юношите. По-ниският материален статус е свързан с по-ниско равнище на 
психологично благополучие при децата. Тази връзка се обяснява с наличието на повишен стрес, 
емоционални и поведенчески проблеми в семействата с недобри материални възможности [12]. 

В тази връзка настоящето изследване си постави като основни задачи да проучи каква е връзката 
между субективно психологично благополучие на децата, психично им здраве и наличието на рискови 
поведения от типа на употреба на алкохол, цигари и повишената агресивност спрямо другите. 

Методи 

Извадката на изследването „Поведение и здраве при деца в училищна възраст” включва 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. 

В анализа са включени променливи за оценка на психичното здраве и за разпространеността на 
редица вредни привички от типа на пиене, пушене и агресия над другите и честотата на тяхното 
проявление. 

Индекс за психично здраве (Mental Health Index) 

Картината на субективното усещане на юношите за тяхното психично състояние се анализира с 
т.нар.Mental Health Index или KIDSCREEN-10 (Индекс или скала за психично здраве). Използването му 
се основава на нуждата да се събере достатъчно информация за „позитивното психологично 
благополучие и психично здраве на юношите в противовес на обичайната практика, която фокусира 
                                                 
1 Включва употребата поне на един поне вид алкохол: бира, вино, концентрат, коктейл или друго 
алкохолно питие 
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върху идентифицирането на психични проблеми и разстройства, наречено „болестно психично здраве – 
mental ill health” [13]. Скалата за психично здраве е неклинична мярка за психологичното благополучие, 
която включва 10 въпроса. Въпросите са насочени към физическата форма и активност; депресивните 
настроения и породените от стреса емоции; самооценката за концентрация и справяне в училище; 
взаимоотношенията с връстниците и атмосферата вкъщи; самостоятелното организиране на свободното 
време. Скалата е 5-степенна, общата оценка има обхват от 10 (най-ниска степен в оценяването) до 50 – 
възможно най-високата оценка за психично здраве. 

Периодът, за които се отнася оценката на психичното здраве, е ограничен в рамките на седмицата, 
предшестваща изследването. 

Пушене 

Честотата на пушенето е оценена с въпроса “Колко често пушиш сега?” и измерена чрез 4-
степенна скала (“всеки ден”, “поне веднъж в седмицата, но не всеки ден”, “по-рядко от веднъж в 
седмицата”, “не пуша”). Чрез обединението на първите три отговора е формирана групата на учениците, 
които пушат -18.2% (879 деца). Непушещите ученици са 81.8% (3955 деца). 

Пиене 

Честотата на употреба на различни видове алкохол е регистрирана с помощта на следната скала: 
“В настоящия момент колко често пиеш някакъв вид алкохол като: бира, вино или концентрат?” 
Честотата на консумация на: бира, вино, концентрати (ракия, водка, уиски, текила и др.), фабрично 
приготвени коктейли (Baccardi Breezer, Smirnoff Ice, Sobieski Impress), други напитки, съдържащи 
алкохол, е регистрирана чрез следните отговори: “всеки ден”, “всяка седмица”, “всеки месец”, “рядко”, 
“никога”. 

Децата, които консумират някои от изброените напитки всеки ден, всяка седмица или всеки месец 
са класифицирани в групата на учениците, които пият – 24.8% (1198 деца и юноши). 

Тормоз в училище 

Наличието на агресия спрямо другите е регистрирана с въпроса: “Колко често си участвал/а в 
тормоз над друг ученик/ ученици през последните два месеца?”. Отговорите са следните: “не съм 
тормозил друг ученик/ ученици”, “случвало се е само един-два пъти”, “2-3 пъти в месеца”, 
“приблизително веднъж седмично”, “няколко пъти седмично”. Децата, които са дали отговор, различен 
от “не съм тормозил друг ученик/ ученици”, са класифицирани в групата на агресивните ученици – 
31.3% (1500 деца). 

Резултати и обсъждане 

За изследване на факторите, които влияят върху психичното здраве на децата, първо ще 
използваме дескриптивен анализ. Чрез него ще потърсим връзката между психичното здраве на децата, 
рисковите поведения и удовлетвореността им от живота. След това ще представим резултатите от 
логистичен регресионен модел, в които се проверява влиянието на редица психо-социални и 
поведенчески характеристики върху психичното здраве. 

Дискриптивен анализ 

Най-напред ще се спрем накратко на връзката между психологичното благополучие и психично 
здраве сред учениците, които проявяват определени типове рисково поведение, свързани с пиене, 
пушене и повишена агресивност спрямо другите. За целта с помощта на клъстърен анализ са формирани 
три групи, в които попадат деца с добро, оптимално и лошо психично здраве. 

Юношите, които имат някой от изследваните типове рисково поведение, най-често определят 
психичното си здраве като добро (фиг.1). Различия се наблюдават при тези, които са с оптимално 
психично здраве – най-малък процент в тази група са пушещите, следвани от пиещите и тези, които 
участват в тормоз над другите. Всеки трети ученик, който пуши, определя психичното си здраве като 
лошо, докато при употребяващите алкохол и проявяващите агресия, това е приблизително всеки 
четвърти. 

Удовлетвореността от живота сред учениците е представена чрез 11-степенна скала [13]. 
Отговорите от 0 (най-ниска удовлетвореност от живота) до 5 са обединени в една категория. Тя обхваща 
децата с ниска удовлетвореност от живота – 19.1% (918 деца). Отговорите от 6 до 10 образуват групата 
на удовлетворените ученици – 80.9% (3894). Юношите, които са неудовлетворени от живота, 
независимо какъв тип рисково поведение имат, по сходен начин определят своето психично здраве – 
преобладаващата част от тях попадат в групата с лошо психично здраве, приблизително два пъти по-
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Фиг. 1. Разпределение на юношите с различен тип рисково поведение според степента 
на психично здраве и благополучие 

малко са тези с добро психично здраве и едва всяко десето дете твърди, че е с оптимално психично 
здраве. 
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Фиг.2. Разпределение на юношите с различен тип рисково поведение, 

които не са удовлетворени от живота, според степента на психично здраве 

Установихме наличието на силна връзка между психичното благополучие на децата и тяхната 
удовлетвореност от живота (табл.1). Докато всеки пети ученик с добро психично здраве, който пуши, 
заявява, че е неудовлетворен от живота си, то сред пушещите ученици, които са с лошо психично здраве, 
всеки втори е неудовлетворен. 

Табл. 1. Връзка между психичното здраве и удовлетвореността от живота 
сред учениците, които пушат 

  Неудовлетворени Удовлетворени Общо 

Добро психично здраве 19,83 80,17 100 
Оптимално психично здраве 11,60 88,40 100 
Лошо психично здраве 50,69 49,31 100 

Същата зависимост се наблюдава и сред учениците, които пият редовно (табл.2). Едва 16% от 
пиещите ученици с добро психично здраве са неудовлетворени от живота си. Сред тези, които обаче са с 
лошо психично здраве, почти половината (44%) са неудовлетворени. 
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Табл. 2. Връзка между психичното здраве и удовлетвореността от живота 
сред учениците, които пият 

  Неудовлетворени Удовлетворени Общо 

Добро психично здраве 16,45 83,55 100 
Оптимално психично здраве 8,56 91,44 100 
Лошо психично здраве 44,16 55,84 100 

Агресивните ученици с лошо психично здраве са значително по-неудовлетворени от живота в 
сравнение с тези, които са с добро или оптимално психично благополучие – 42% срещу 14% (табл.3). 

Табл. 3. Връзка между психичното здраве и удовлетвореността от живота сред учениците, които 
проявяват агресия спрямо другите. 

  Неудовлетворени Удовлетворени Общо 

Добро психично здраве 14,21 85,79 100 
Оптимално психично здраве 7,52 92,48 100 
Лошо психично здраве 42,05 57,95 100 

Резултатите от дескриптивния анализ показват, че сред учениците, които проявяват определени 
типове рисково поведение (пиене, пушене и агресивно отношение към другите), съществува силна 
връзка между психичното здраве и удовлетвореността от живота. Много по-вероятно е децата, чието 
психично здраве е влошено, да бъдат неудовлетворени и да имат ниско субективно благополучие. 

Резултати от логистичен регресионен модел 

В следващата част на анализа ще се спрем накратко на резултатите от логистичен регресионен 
модел. Моделът включва психичното здраве като зависима променлива, която е конструирана с помощта 
на клъстърен анализ, в който обаче са обособени два клъстера. Първият обединява юношите, които имат 
отлично и добро психично здраве, а вторият включва тези с лошо психично здраве. 

В анализа е изследвано влиянието на: 

• пола и възрастта на учениците; 
• социално-икономическия статус на семейството, конструиран на базата на 

материалните придобивки (наличие на кола, собствена стая за детето, екскурзии и 
пътувания на семейството); 

• рисковите поведения: пиене, пушене и тормоз над съучениците. 

Резултатите показват следните зависимости: С нарастване на възрастта намалява шансът децата 
да попаднат в групата с добро психично здраве. Момчетата е по-вероятно да бъдат класифицирани в 
групата на учениците с добро психично здраве в сравнение с момичетата. Юношите, израстващи в по-
бедните семейства в страната, е по-малко вероятно да имат добро психично здраве в сравнение с децата 
от по-богатите семейства. 

От рисковите поведения агресивното отношение към съучениците и тютюнопушенето имат силно 
влияние върху психичното здраве. Децата, които не тормозят съучениците си, имат по-голям шанс да 
попаднат в групата с добро психично здраве. Тези, който пушат, е по-малко вероятно да попаднат в този 
клъстер. 

Табл.4. Влияние на факторите върху самооценката на психичното здраве при 15-годишни юноши 

Фактор Exp(B)  Sig 

 
 
Пол (момиче) 
момче 

1,804 
 

,000 

 

 
Възраст (15 годишни) 
13 годишни 
11 годишни  

 
1,374 
3,364 

 
 

,000 
,000 
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СМС (висок статус) 
Среден статус 
Нисък статус 

 
 

,927 
,541 

 
 

,407 
,000 

    

 Пушене (не пуши) 
пуши  

 
,751 

 
,002 

 
Пиене (често) 
рядко  

,973 
 

1,003 
 

 Тормоз над съучениците (участва) 
не участва  

1,358 
 

,000 
 

 
 
Константа 

,576 
 

,000 

В скоби са посочени базисните категории; Exp(B) – количествен израз на влияние на факторите 
в/у шанса за оценка на психичното здраве като добро; Sig. – значимост на влиянието. 

Заключение 

Получените резултати потвърждават наблюдаваните тенденции в проведените от HBSC 
изследвания: оценката, която юношите дават на психологичното си благополучие и психично здраве се 
влошава с възрастта, много повече при момичетата; както и при учениците от семейства с недобро 
материално положение [12]. Анализът на получените у нас данни показва, че при учениците, които 
пушат и особено при тези, които тормозят другите, значимо се увеличава шансът да определят 
психичното си здраве като лошо. 

Прави впечатление, че употребата на алкохол не оказва влияние върху оценката за психично 
здраве, което се различава от литературните данни. Трябва да отбележим, обаче, че в тях обикновено 
става дума за изразена и дори прекомерна употреба на алкохол, докато в нашето изследване този 
показател се базира само на съобщената от юношите честотата на употреба и включва както тези, които 
казват, че пият редовно, така и тези, които го правят сравнително рядко. Този вид оценка има известни 
ограничения, тъй като е по-податлива на изопачаване поради социална желателност при съобщаване на 
конкретни факти и подценяване или надценяване на честотата и сериозността на различните прояви. 

Проведените анализи на връзката между субективно благополучие, психично здраве и рискови 
поведения сред българските ученици показва, че децата, които имат добро психично здраве, са по-малко 
склонни да пият, пушат или да проявяват агресивно отношение спрямо другите. Те също така са по-
удовлетворени от живота. 

От друга страна вече наличните прояви на рискови поведения също се явява важна детерминанта 
на психичното здраве и благополучие. Юношите, които пушат, са по-често неудовлетворени от живота 
(29%) в сравнение с тези, които употребяват алкохол (22%) и тормозят връстниците си (19.8%). Трябва 
да отбележим, че независимо от типа рисково поведение, неудовлетворените юноши по сходен начин 
определят своето психично здраве като преобладаващата част от тях попадат в групата с лошо психично 
здраве. 

Този резултат от изследването изисква специално внимание. Той показва, че при разработването 
на програми за превенция на рисковите поведения на учениците е нужно да се отчитат не само 
фактическата страна на проявление на определени типове рисково поведение, но и психо-социалните 
характеристики на децата, които са в риск да проявяват прекомерна агресия спрямо другите, да пушат и 
редовно да употребяват алкохол. Това означава още, че трябва и да се търсят начини за повишаване на 
чувството за включеност и социална подкрепа сред тази рискова група, тъй като това би подобрило 
психичното им здраве и следователно би редуцирало разпространеността на редица вредни за здравето 
навици. 
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СВЪРЗАНО СЪС ЗДРАВЕТО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ – СРАВНИТЕЛЕН 

АНАЛИЗ ПРИ БЪЛГАРСКИ И РУМЪНСКИ ЮНОШИ 
 

БОГДАНА АЛЕКСАНДРОВА, д-р по медицина, гл. асистент 
ЕВЕЛИНА БОГДАНОВА, гл. асистент 

Институт за изследване на населението и човека – БАН 
 
Резюме: В настоящата работа е разгледана субективната оценка на свързаното със здравето качество на 
живот при 15-годишни български и румънски юноши. Данните са от представителни за страните извадки, 
част от проведеното през 2005/2006 г. международно изследване „Поведение и здраве на деца в училищна 
възраст”. Използвана е т.нар. „скала за психично здраве” – неклинична мярка за психологично благополучие, 
засягаща различни емоционални, когнитивни, психо-вегетативни и психологични аспекти. Направена е 
съпоставка между юношите, разделени на групи въз основа на данните по тази скала, по отношение на някои 
измерители на здравето – самооценка на здравето, психосоматични оплаквания и удовлетвореност от 
живота. Изследвано е независимото влияние на фактори, свързани със здравословното състояние, 
семейството, връстниците и училищната среда, върху свързаното със здравето качество на живот. 
Установени са общи тенденции и предиктори на психологичното благополучие при българските и румънски 
юноши. 

 
Abstract: This paper addresses the subjective assessment of 15-year-old Bulgarian and Romanian adolescents concerning 
HRQoL – Health-related quality of life. Representative samples from both countries were investigated as a part of the 
international “Health and behavior in school-aged children” study wave 2005/2006. They were administered 
KIDSCREEN-10 called The Mental health index – a non-clinical measure for psychological well-being covering 
different emotional, cognitive, psycho-vegetative and psychological aspects. Adolescents were divided in groups according 
to the overall score and their self-rated health, psychosomatic complaints and life satisfaction were then compared. The 
differential impact of factors related to health, family, peers and school setting on HRQoL was investigated. The results 
revealed common tendencies and predictors for psychological well-being in both Bulgarian and Romanian adolescents. 

 
През последните години в Европа са проведени редица национални (девет за периода 1990-2007) 

изследвания по посока на проучване на психичното здраве в детска и юношеска възраст. Получените 
резултати обаче са трудно съпоставими поради методологичните различия, свързани с използването на 
различен дизайн на изследванията (срезови, лонгитудинални), различен изследователски 
инструментариум, подбор и големина на изследваните групи, както и различен анализ на данните. 

Значим напредък в тази област е постигнат с провеждането на международни изследвания по 
т.нар. KIDSCREEN European project, при които тези несъответствия са избегнати в значима степен, 
постига се развитие и усъвършестване на използваните методи за изследване, получените данни са 
съпоставими и отразяват действителното състояние в областта на детското здраве [7]. 

При изследване на общата популация деца и юноши, повечето от които са с предимно добро 
здравословно състояние, изучаването на свързаното със здравето качество на живот дава възможност да 
се разграничат различни нива на физическо, психологично и социално-психично благополучие, както и 
да се очертаят отделни групи с наличието на предпоставки за възникване на здравословни проблеми. 
Въз основа на това разбиране възниква KIDSCREEN-52 – първият изследователски въпросник за деца и 
юноши, разработен едновременно в няколко страни и приложен при голяма представителна извадка.Той 
има десет скали, всяка от които представя различни аспекти на тяхното субективно усещане за 
физическото им и психично благополучие (двата основни компонента [10], които спомагат да се 
установи, разбере и интерпретира свързаното със здравето качество на живот на подрастващите в 
различни страни от една по-широка перспектива [4,5]. 

С оглед на нуждите на епидемиологичните проучвания и клиничните изследвания се прави една 
по-съкратена версия с 27 въпроса, чиито психометрични свойства не отстъпват на разширената версия. 
С нея е проведено обширно изследване в 13 европейски страни като целта на проекта е да се изработи 
нов индикатор за измерването на общото благосъстояние и проблеми в психичното здраве на деца и 
юноши. В резултат на съвместните усилия KIDSCREEN-10 Mental Health Index (Индекс за психично 
здраве) е разработен едновременно в страните-участнички. Този кратък, но достатъчно информативен 
въпросник за скринигови проучвания позволява да се установи субективното възприятие на децата и 
юношите за тяхното физическо, психическо и социално благополучие [8]. 

Международната мрежа „Поведение и здраве на деца в училищна възраст” (HBSC) включва за 
първи път Mental Health Index в поредната изследователска вълна 2005/6 като част от избираемите 
въпроси на раздела „Позитивно здраве” и е приложен в 15 от участвалите страни (България и Румъния 
са две от тези 15 страни). Използването му се основава на нуждата да се събере достатъчно информация 
за „позитивното психологично благополучие и психично здраве на юношите в противовес на обичайната 
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практика, която фокусира върху идентифицирането на психични проблеми и разстройства, наречено 
„болестно психично здраве – mental ill health” [6]. Проведеното изследване дава възможност да се 
проучат психометричните свойства на KIDSCREEN-10 като самостоятелен измерител (до този момент 
винаги е прилаган заедно с по-дългите версии) и да се потвърди хипотезата, че наличието на 
здравословни оплаквания и по-ниско социално-икономическо положение на семейството на юношите са 
свързани с по-ниски оценки по тази скала [3]. 

Настоящото изследване е част от съвместния проект "Поведение и здраве на български и 
румънски юноши: съвместен европейски комплексен подход за проучване на изборите, практиките и 
потребностите по отношение на здравето при юноши". В рамките на международното изследване 
HBSC България и Румъния са в групата на т.нар. Източно-европейски страни или бившия 
социалистически блок. Като цяло страните от тази група имат сходни и по-ниски стойности в сравнение 
със Западно-европейските страни както по скалата за психично здраве, така и по другите показатели 
[3,9]. Анализът на данните за България и Румъния по съвместния проект установи наличието на тези 
общи тенденции по отношение на някои от измерителите на здравословното състояние на юношите 
[1,2]. В тази работа се разглежда позитивното психологично благополучие и психично здраве на 
юношите в двете страни. 

 Основните задачи на изследването са: а) да се съпоставят получените данни за оценката на 
позитивното психично здраве на 15-годишните момчета и момичета в двете страни; б) да се разграничат 
отделни групи според тази оценка като се анализират евентуалните им различия по отношение на други 
аспекти на субективното здраве – удовлетвореност от живота, общо възприятие за здравето и 
здравословни оплаквания ; в) да се проучи какво въздействие оказват върху оценката за субективно 
психологично благополучие и психично здраве различни фактори, свързани със семейството, училището 
и връстниците. Установените общи тенденции в другите измерители на здравето и поведението на 
юношите предполага подобен общ профил и за психичното здраве, особено поради допълнителното 
влияние на сходния модел на социално-икономическо и политическо развитие на двете страни. 
Същевременно може да се очаква наличието на специфичност във въздействието и изявата на 
проучваните фактори. 

Методи 

Изследвани са 3011 юноши на 15 години от България и Румъния, участвали в проведеното 
проучване на HBSC 2005/2006 г., които са част от представителна за всяка от страните извадка. 
Разпределението по националност и по пол са съответно: 

 
 България Румъния 
момчета 746 (46,9%) 517 (36,4%) 
момичета 843 (53,1%) 905 (63,6%) 
общо 1589 1422 
 
Индекс за психично здраве (Mental Health Index) 
Картината на субективното усещане на юношите за тяхното психично състояние се анализира с 

т.нар.Mental Health Index или KIDSCREEN-10 [6]. Скалата е неклинична мярка за психологичното 
благополучие, която включва 10 въпроса. Въпросите са насочени към физическата форма и активност; 
депресивните настроения и породените от стреса емоции; самооценката за концентрация и справяне в 
училище; взаимоотношенията с връстниците и атмосферата вкъщи; самостоятелното организиране на 
свободното време. Скалата е 5-степенна, общата оценка има обхват от 10 (най-ниска степен в 
оценяването) до 50 – възможно най-високата оценка за психично здраве. 

Период на оценяване е седмицата непосредствено преди изследването. 
 
Измерители на здравето 

В проведеното изследване се анализират три различни аспекта на субективното здраве: общо 
възприятие за здравето, удовлетвореност от живота и субективни здравословни оплаквания. 
Самооценка на здравето – юношите оценяват своето здраве с четири степени, като за целите на 
анализите отговорите са сумирани по два съответно обозначаващи “добро” (обединени са отговорите 
отлично и добро здраве на въпроса „Би ли казал, че твоето здраве е...”) и “недобро” здраве (обединени са 
отговорите не съвсем добро и лошо здраве на същия въпрос). 
Удовлетвореност от живота – изследва се със стълбицата на Cantril, адаптирана за проучването на 
HBSC през 2001/02г. [6]. Отговорите са разделени в две категории: удовлетворени и неудовлетворени. 
Субективни здравословни оплаквания – изследват се наличието и честотата на 4 психологични 
(потиснатост, раздразнителност, нервност и трудности при заспиване) и 4 соматични (замаяност, болки в 
главата, корема, гърба) оплаквания с т.нар. HBSC symptom-checklist [6]. Тъй като се наблюдава 
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тенденция здравословните оплаквания да не се проявяват изолирано, а да се групират, HBSC въвежда 
показателя множествени здравословни оплаквания, който обхваща наличието на две или повече 
оплаквания «всеки ден» и «повече от веднъж седмично». 

Резултати и обсъждане 

Отговорите на юношите по скалата Индекс за психично здраве са разпределени в три групи с 
помощта на клъстърен анализ – с оптимално, добро и лошо психично здраве. Най-често юношите и от 
двете страни определят психичното си здраве като добро (42,4% за България и 37,8% за Румъния) и в по-
ниска степен като оптимално (34,2% за България и 29,1% за Румъния). Най-малобройна е групата на 
юношите, които определят психичното си здраве като лошо – около 1/3 от румънските юноши (33,1%) и 
под ¼ от българските юноши (23,3%). Като цяло българските юноши дават по-висока оценка на своето 
психично здраве в сравнение с румънските си връстници. 

Съществени различия се наблюдават когато разгледаме разпределението на отговорите в трите 
групи поотделно за младежите и девойките от двете страни (фиг.1). При всички момчетата се наблюдава 
еднаква тендеция – те най-често определят психичното си здраве като оптимално, в по-малка степен 
като добро и едва 1/5 от румънските и под 1/7 от българските юноши попадат в групата с лошо психично 
здраве. Точно противоположна на момчетата градация се наблюдава при румънските момичета – над 
40% от тях определят психичното си здраве като лошо, приблизително всяко трето (37,1%) е с добро и 
всяко пето (21,8%) с оптимално психично здраве. За разлика от румънските си връстнички, българските 
девойки най-често определят психичното си здраве като добро (45,6%), последвано от лошо психично 
здраве (30,4%) и едва около ¼ от тях (24,2%) определят психичното си здраве като оптимално. 
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Фиг.1. Съпоставка между групите, формирани по скалата «Индекс за психично здраве» 

по националност и пол (в проценти) 

Използването на скалата Индекс за психично здраве като индикатор на свързано със здравето 
качество на живот ни дава възможност да потърсим взаимовръзка и да направим съпоставка между 
формираните по нея групи юноши и други три измерителя на различни аспекти на субективното здраве: 
самооценка на здравето, удовлетвореност от живота и субективни здравословни оплаквания. 

Самоценка на здравето 
В международното сравнение по този здравен показател българските юноши са класирани по-

напред от румънските си връстници тъй като в по-висока степен определят здравето си като отлично и 
добро. Разпределението на 15-годишните младежи и от двете страни, които определят общото си 
здраве като добро в трите клъстърни групи по скалата Индекс за психично здраве показва следните 
зависимости: 

 българските юноши в по-голяма степен определят психичното си здраве като оптимално и 
добро в сравнение с румънските си връстници; 

 при всички момчета най-многобройна е клъстърната група с оптимално психично здраве 
(44,6% за България, 40,2% за Румъния), докато при момичетата това е клъстърната група с 
добро психично здраве (39,2% за България и 30,1% за Румъния); 

 момчетата като цяло дават по-висока оценка за своето психично здраве в сравнение с 
момичетата. 

Като цяло разпределението в трите клъстърни групи на младежите с добро здраве повтаря общия 
модел на разпределение по скалата Индекс за психично здраве. 
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Още по-демонстративни различия се набюдават при юношите, които определят общото си 
здраве като недобро: българските младежи като цяло дават по-висока оценка за своето психично здраве 
(фиг. 2). 

1.1 1.7
3.5

5.2

3.4

5.4

1.8
2.7

6.3
7.1

8.6

15.8

оптимал добро лошо оптимал добро лошо

момчета момичета

България Румъния

 

Фиг.2. Съпоставка по националност, пол и групите, формирани по скалата «Индекс за психично 
здраве» при юноши, които опрeдeлят общото си здраве като недобро (в проценти) 

Особено ясно тази тенденция е изразена при девойките – процентът на румънските момичета в 
групата с лошо психично здраве почти двукратно надвишава този на българските им връстнички. 
Относителният дял на румънските девойки, които попадат в групата с лошо психично здраве, е най-
голям и почти 6 пъти надвишава този на групата с оптимално психично здраве и двукратно на групата с 
добро психично здраве. При българските девойки се наблюдава същата градация, но разликите в 
процентното разпределение в трите клъстърни групи не са така изразени. 

Удовлетвореност от живота 
В международното сравнение по този здравен показател румънските юноши като цяло са по-

удовлетворени от живота от българските си връстници. Общите тенденции за разпределение на 
юношите по групи според скалата Индекс за психично здраве се запазват и при съпоставка по втория 
измерител на субективното здраве – удовлетвореност от живота. Разпределението на юношите, които 
са удовлетворени от живота по скалата за психично здраве, показва следните зависимости: 

 момчетата и от двете страни определят почти в еднаква степен психичното си здраве като 
оптимално и добро, докато при момичетата този процент е по-висок при българките; 

 при момчетата, които са удовлетворени от живота, най-многобройна е групата с оптимално 
психично здраве (40,7% за България, 38,7% за Румъния), докато при момичетата това е групата с 
добро психично здраве (34,5% за България и 30,4% за Румъния); 

 от всички удовлетворени от живота юноши, момчетата като цяло дават по-висока оценка за 
своето психично здраве в сравнение с момичетата. 

Разпределението на юношите от двете страни, които са неудовлетворени от живота в 
отделните групи по скалата Индекс за психично здраве, са представени на фиг.3. Значими различия се 
наблюдават в групата с добро психично здраве и при двата пола, като при момчетата те са по-изявени – 
процентът на българските момчета почти двукратно надвишава този на румънските им връстници. При 
момичетата, които не са удовлетворени от живота, се наблюдава ясна тенденция за влошаване на 
психичното здраве, като тя е по-изразена при румънските девойки. Голяма част от девойките и от двете 
страни попада в групата с лошо психично здраве, значимо по-малко са в групата с добро психично 
здраве и най-малобройна е групата с оптимално психично здраве. 
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Фиг.3. Съпоставка по националност, пол и групите, формирани по скалата «Индекс за психично 

здраве» при юноши, които не са удовлетворени от живота (в проценти) 
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Субективни здравословни оплаквания 
За съпоставка по този измерител на субективното здраве най-често се използва показателят 

множествени здравословни оплаквания, който включва повече от две психосоматични оплаквания, 
проявени повече от веднъж седмично. В международното сравнение румънските юноши по-често 
съобщават за множествени здравословни оплаквания в сравнение с българските си връстници, като това 
се отнася и за двата пола. 

На фиг.4 е представено процентното разпределение на юношите от двете страни, които имат 
множествени психосоматични оплаквания, в групите по скалата Индекс за психично здраве. При 
румънските момчетата не се наблюдават значими различия между отделните групи – те в еднаква степен 
определят психичното си здраве като оптимално, добро и лошо; при българските има известна 
диференциация като най-многобройна е групата с добро психично зраве. По-изразени различия се 
наблюдават при девойките, като това е особено демонстративно при румънските момичета. При тях 
много ясно е очертана тенденцията за градирано влошаване на оценката за психичното здраве, която се 
наблюдава и при другите два измерителя. 

10.3
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8.5
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22.1
19.9

22.3

30.6
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Фиг.4. Съпоставка по националност, пол и групите, формирани по скалата «Индекс за психично 

здраве» при юноши, които имат множествени здравословни оплаквания (в проценти) 

При българските момичета с множествени здравословни оплаквания това влошаване на оценката 
е добре изявено между групата, която определя психичното си здраве като оптимално, и останалите две 
групи. 

Логистична регресия 

С помощта на логистична регресия е изследвано независимото влияние на редица фактори (пол, 
материален статус на семейството – обективно и субективно оценен, трите измерителя на субективно 
здраве, структура на семейството, взаимоотношения с родителите и връстниците, стрес в училище и 
подкрепа от съучениците) върху субективно оцененото психично здраве. За целите на анализа юношите 
са разпределени в две групи по скалата Индекс за психично здраве чрез клъстърен анализ – първата е с 
оптимално и добро психично здраве, а втората – с лошо психично здраве. 

Базовата категория е момче от семейство с двама родители и с много добро материално 
положение, което определя здравето си като добро, удовлетворено е от живота, няма множествени 
здравословни оплаквания, лесно общува с родителите си, често се среща с приятели извън училище, не 
изпитва стрес в училище и има силна подкрепа от съучениците си. 

Табл. 1. Влияние на факторите върху самооценката на психичното здраве при 15-годишни юноши 

 България Румъния 

Фактор Exp(B)  Sig Exp(B)  Sig 

 
Пол (момче) 
Момиче  

1,461 ,003 2,047 ,000 

  
СМС (висок статус) 
Среден статус 
Нисък статус 
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Субективна СМС (много добро) 
Средно 
недобро 

1,920 
2,118 

,000 
,000 
,006 

2,056- 
,000 
,000- 

 Самооценка на здравето (добро) недобро 1,960 ,001 2,069 ,000 

 
Удовлетвореност (удовлетворени) 
неудовлетворени 

2,553 ,000 1,988 ,000 

 
Здравословни оплаквания (по-малко от 2) 
повече от 2  

2,353 ,000 1,693 ,000 

 

Структура на семейството (двама родители) 
Един родител 
Втори брак 
Друго семейство 

    

  
Общуване с родителите (лесно) 
трудно 

1,696 ,000 1,888 ,000 

      

 
Приятели извън училище (често) 
Рядко 

2,086 ,000 2,215 ,000 

 
Стрес от уроците в училище (нисък) 
висок 

1,913 ,000 1,623 ,000 

 
Подкрепа от съучениците (силна) 
Слаба подкрепа  

    

В скоби са посочени базисните категории; Exp(B) – количествен израз на влияние на факторите в/у шанса за оценка 
на психичното здраве като добро; Sig. – значимост на влиянието. 

Повечето от изследваните фактори оказват значимо влияние върху психичното здраве и 
благополучие на юношите. Изключение правят структура на семейството и обективно оцененото 
материално състояние на семейството (СМС). 

За разлика от СМС, субективната оценка на юношите за благосъстоянието на тяхното семейство 
има значимо влияние: както българските, така и румънските юноши, според които това благосъстояние е 
средно, имат 2 пъти по-голям шанс да оценят психичното си здраве като лошо. Същият шанс за влошена 
оценка на психичното здраве се наблюдава само при българските ученици, които оценяват семейното 
състояние като недобро. 

Значимо влияние оказва общуването с родителите: юношите и от двете страни, които трудно 
разговарят с тях за своите проблеми, имат близо имат 2 пъти по-голям шанс да оценят психичното си 
здраве като лошо. Същото въздействие оказват и факторът общуване с приятели извън училище. 

Стресът в училище определено влошава самооценката за психично здраве – високото ниво на 
стрес от уроците увеличава шанса за лошо психично здраве с 91% при българските юноши и с 62% при 
румънските. 

Всеки от трите изследвани субективни измерители на здравето оказва статистически значимо 
влияние върху психичното здраве и благополучие на юношите. Шансът българските младежи да 
определят психическото си здраве като лошо е най-висок при тези, които са неудовлетворени от живота 
(повече от 2,5 пъти), достига почти същата степен (до 2,4 пъти) при наличието на множествени 
психосоматични оплаквания и нараства с 96% при тези, които оценяват здравето си като лошо. 

При румънските юноши най-съществено влияние оказва факторът самооценка на здравето – при 
тези с недобро общо здраве шансът да определят психичното си здраве като лошо нараства повече от 2 
пъти. Почти в същата степен е влиянието на фактора удовлетвореност от живота. По-слабо влияние 
оказват психосоматичните оплаквания – шансът за лошо психично здраве нараства с 69% при юношите 
с множествени здравословни проблеми. 

Полът като фактор също оказва статистически значимо влияние върху самооценката на 
психичното здраве и благополучие: тя е по-ниска при момичетата като това е особено изразено при 
румънските девойки. При тях два пъти нараства шансът да определят психичното си здраве като лошо в 
сравнение с момчетата. 

Заключение 

Съпоставянето на общите оценки за позитивното психично здраве на 15-годишните юноши в 
България и Румъния показа близки стойности и потвърди установените тенденции при анализирането на 
другите здравословни измерители в двете страни. Наблюдава се сходство в разпределението по групи 
според нивото на психично здраве: Преобладаващата част от юношите в двете страни определят своето 
психологично благополучие като добро и оптимално, но сравнително голям процент – 33,1% за Румъния 
и 23,3% за България, го определят като лошо. Момчета по-често дават висока оценка на психичното си 
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здраве в сравнение с момичета. Като цяло момичетата и от двете страни дават по-ниска оценка на своето 
психично здраве в сравнение с момчетата, като това е особено изразено при румънските юноши. 
Румънските момичетата почти 4 пъти по-често определят психичното си здраве като лошо в сравнение с 
момчетата, докато при българските юноши това съотношение е приблизително 2:1. 

Анализирането на свързаността между отделните групи с различно равнище на психично здраве и 
други аспекти на субективното здраве потвърди предполаганата и наблюдавана тенденция, че 
неудовлетвореността от живота, лошата здравна самооценка и наличието на множествени здравословни 
оплаквания водят до влошаване на психологичното благополучие при юношите. 

Относителното значение на изследваните фактори върху позитивното психично здраве е доста 
сходно за двете страни. Наблюдават се различия в степента на влияние на отделните фактори. По-голям 
шанс да дадат по-ниска оценка по Индекса имат: момичетата (особено изразено при румънските 
девойки); юношите, които оценяват богатството на семейството си като средно (OR – около 2 пъти и за 
двете страни, за България това се отнася и за тези, които го оценяват като недобро); юношите, които 
имат затруднения в общуването с родителите и рядко излизат с приятели; тези, които изпитват стрес от 
уроците в училище – по-изразено за България; както и юношите, които имат по-лоша здравна 
самооценка, с повече здравословни оплаквания и неудовлетворени от живота. Трябва да се отбележи, че 
при българските юноши се наблюдава по-изразено влияние на неудовлетвореността и здравословните 
оплаквания върху субективното усещане за благополучие. 

Социално-икономическото положение на семейството определено повлиява оценката за 
позитивно психично здраве: нараства шансът за по-ниска оценка при юношите от семейства с по-ниско 
материално положение. Прави впечатление, обаче, че факторът, който показва значимост и за двете 
страни, е субективното оценяване на благосъстоянието на семейството. Може да се предположи, че той е 
по-чувствителен показател по отношение на психологическото усещане за благополучие като това е по- 
ясно изразено при българските юноши. 
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Резюме: Докладът представя резултати от международното научно изследване «Въвеждане на HPV 
ваксината в България и Румъния: Психосоциални, политически и културални измерения”, провеждано в 
сътрудничество между България, Румъния и САЩ. Бяха проведени 4 фокус групи с участието на мъже и 
жени и 11 полуструктурирани интервюта с жени, с цел проучване на нагласите на родители/жени към 
ваксинация на децата им или на самите тях с отскоро въведената ваксина за предпазване от рак на 
маточната шийка. С помощта на тематичен анализ идентифицирахме следните фактори, участващи в 
процеса на взимане на решение за ваксинация: нагласа към профилактиката/поведение на профилактика, 
нагласа към ваксинацията като метод за превенция, преживени здравословни проблеми, свързани с HPV 
вируса и рак на маточната шийка, информация за ваксината (потребност от убеждаване), междуличностно 
недоверие и недоверие в институциите, включването на детето в решението за ваксинация, защита на 
детето чрез/от ваксината, финансова стойност на ваксината. Резултатите имат значение за 
организирането и повишаването на ефективността на програми за профилактиката на рак на маточната 
шийка. 

 
Abstract: The paper presents results from the international study, conducted in Bulgaria, Romania and the USA 
“Psychosocial, Political and Gendered Dimensions of Preventive Technologies in Bulgaria and Romania: HPV Vaccine 
Implementation”. Four focus groups with men and women and 11 semi-structured interviews with women were carried 
out, aiming at exploring women’s/parents’ attitudes toward vaccination of themselves or their children with the recently 
introduced HPV vaccine. Through thematic analysis we identified the following factors influencing decision making 
regarding HPV vaccination: general attitude towards prevention/prevention behavior, attitude towards vaccination as 
preventive method, experienced health problems with HPV and cervical cancer, information about the vaccine (need to 
be assured), interpersonal mistrust and mistrust in institutions, children’s participation in decision making process, child 
protection through/from vaccination, and financial cost of the HPV vaccine. The results are significant for organizing 
and increasing the effectiveness of cervical cancer prevention programs. 

Въведение 

Ракът на маточната шийка е вторият по честота и е сред основните причини за смъртност при 
жените в световен мащаб [9]. Въпреки че смъртността от този вид рак намалява, той продължава да бъде 
значим обществено здравен проблем, особено сред жените с ниски социално-икономически ресурси [9, 
14, 16]. Вторичната превенция на рака на маточната шийка (идентифициране и лечение на заболяването 
в ранните му стадии /дисплазии/, преди да е възникнал рак) по метода на Папаниколау /цитонамазка/ е 
високо успешна, особено при наличието на организирани популационни скринингови програми за 
превенция (каквато в България понастоящем не съществува). Първичната превенция (предпазване от 
причинителя на заболяването) стана възможна с появата на HPV ваксината. 

В България и Румъния, за разлика от много източноевропейски и западноевропейски страни, 
заболеваемостта и смъртността от рак на маточната шийка постоянно нарастват в последните три 
десетилетия и са сред най-високите в Европейския съюз [20]. През 2009 г. заболеваемостта от рак на 
маточната шийка в България е 355.1 на 100 000 жени, в това число 27.5 новооткрити [2]. По данни от 
2008 г., ракът на маточната шийка е седмата по ред причина за смъртност сред българските жени (346 на 
100 000) след рак на гърдата, рак на дебелото черво, рак на стомаха, рак на бял дроб, рак на панкреаса и 
рак на яйчниците [21]. Предишни изследвания установяват, че превенцията на рака на маточната шийка 
в България е утежнена от реформата в здравната система и неяснотата в пътеките за профилактика, 
наличните структурни бариери и липсата на организирани национални програми за превенция [1, 17, 18, 
22]. 

Днес по безспорен начин е доказано, че повечето случаи на рак на маточната шийка са 
причинени от човешкия папиломен вирус (Human Papilloma Virus – HPV), който се предава по полов 
път. Това научно откритие трансформира рака на маточната шийка в полово предавана болест и 
промени обществения дискурс, както и начините за превенция. Понастоящем се прилагат две ваксини: 
Silgard, ваксина срещу четири типа на човешкия папиломен вирус, с производител Merck, въведена в 
България през 2007 г.; и Cervarix, ваксина срещу два типа на човешкия папиломен вирус, с производител 
GlaxoSmithKline, въведена в България през 2008 г. Ваксините са одобрени за жени на възраст 9-26 



 

 771

години, като последните изследвания предполагат, че ваксината ще е ефективна и при по-възрастни 
жени и при мъже, които към момента на ваксинация не са заразени с HPV вируса. В България HPV 
ваксинацията не се покрива от Националната здравноосигурителна каса, а цената ѝ е твърде висока. 
Работните варианти наНационалната онкологична стратегия не включва приложение на HPV ваксината, 
въпреки че Българското дружество по акушерство и гинекология я препоръчва. 

Международното научно изследване «Въвеждане на HPV ваксината в България и Румъния: 
Психосоциални, политически и културални измерения”, провеждано в сътрудничество между България, 
Румъния и САЩ, цели да очертае измеренията на социалния дебат, породен от въвеждането на HPV 
ваксината в две източноевропейски страни – България и Румъния. Проучват се перспективите на 
експертите, определящи политиките в областта на здравеопазването, на фармацевтичните компании, на 
медицинските специалисти и на жените/родителите по отношение на въвеждането на HPV ваксината. 

В периода от въвеждането на HPV ваксината се провеждат редица емпирични проуч-вания 
върху приемането на ваксината и нагласите към HPV ваксинация на родители [3, 6, 8, 15, 19, 23] и на 
девойки/млади жени [10, 12]. Убежденията и нагласите на родителите опре-делят намерението им да 
ваксинират дъщерите си срещу рак на маточната шийка. Според проведените изследвания повечето 
родители в САЩ (55% до 100%) имат желание да вакси-нират децата си [6, 8, 12]. Идентифицирани са 
следните убеждения на родителите, свързани с намерението да ваксинират дъщерите си: ваксината е 
безопасна и ефективна, заболяването е много сериозно, дъщеря им е податлива на заболяването, лекарят 
ще препоръча ваксинацията, значимите други ще одобрят ваксинацията [3, 8, 19, 23]. Въпреки че 
ваксината като цяло се приема, съществува и скептицизъм, като основните притеснения са относно 
ефективността и страничните ефекти. Мотивиращи фактори за ваксинация са получаване на 
информация, достъпна цена, добри резултати от клинични изследвания, познати, които вече са се 
ваксинирали, източници на информация, на които се има доверие [15]. Въпреки че основната роля за 
вземане на решение за HPV ваксинация е на родителя, много юноши участват значимо в процеса на 
вземане на решение, особено момичетата на 15-17 г. [7, 13]. 

В проучвание на процеса на вземане на решение за HPV ваксинация с помощта на качествени 
методи авторите обобщават процеса на вземане на решение като пасивен (даване на съгласие и 
подпистане на формуляр) или активен, в който основна роля имат следните фактори: участие на детето 
във вземането на решение; силни здравни убеждения относно профилактиката; лични преживяания, 
свързани с HPV вируса или рак на маточната шийка; недоверие в институциите и в предоставяната 
информация за ваксината; възприемане на медийни съобщения, свързани с ваксината; връзката на HPV 
ваксината със сексуалната активност; страх [7]. 

 
Методология 
Целта на настоящия анализ е да проучи нагласите на родители/жени към ваксинация на децата 

им или на самите тях с ваксината за предпазване от рак на маточната шийка, с фокус върху основните 
фактори за вземане на решение за HPV ваксинация. 

 Изследването се основава на качествени методи за събиране и анализ на данните. Бяха 
проведени 4 фокус групи с участието на жени и мъже и 11 полу-структурирани интервюта с жени. В 
четирите фокус групи участваха общо 31 изследвани лица ( 22 жени и 9 мъже) на възраст от 20 до 58 г., 
със средно или висше образование. Шест от участниците нямаха деца; останалите 25 имаха деца на 
възраст между 1 и 32 г. и обсъждаха ваксинация както за себе си, така и за децата си. Три от фокус 
групите бяха проведени в София и една в Кърджали. В интервютата участваха жени на възраст от 18 до 
45 г., със средно или висше образование. Пет от участничките нямаха деца, 6 имаха деца на възраст 7-19 
г. Интервютата бяха проведени в София, Кърджали и Бургас. 

Изследваните лица споделиха мнението/отношението и опита си във връзка със следните теми: 
източници на здравна информация; информация и лични преживявания, свързани с рак на маточната 
шийка; нагласа към HPV ваксината; (налична) информация за HPV ваксината; целеви групи, подлежащи 
на ваксинация – пол и възраст; фактори за вземане на решение за ваксинация (на участника и на 
детето/децата му); инициатива за ваксинацията; финансовата стойност на ваксината като предопределящ 
фактор. 

На груповите дискусии и интервютата беше направен аудио запис (със съгласието на 
участниците). Аудио записите бяха транскрибирани дословно, като беше заличена всяка 
идентифицираща информация с цел запазване анонимността на участниците. Транскриптите бяха 
подложени на качествен анализ по метода на тематичен анализ [4]. Тематичният анализ включва 
подробно запознаване със суровите данни чрез неколкократно изчитане на транскриптите, 
идентифициране на тематична рамка и кодиране на определени текстови сегменти чрез думи и кратки 
фрази, отразяващи релевантни на целите на изследването обобщения и интерпретации. Кодовете се 
групират в категории и след това в по-абстрактни и теоретични теми от по-висок ред, като се анализират 
и интерпретират темите и взаимоотношенията между тях [4]. 
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Резултати 

Нагласи към профилактиката 
Вземането на решение за HPV ваксинация стои в контекста на една по-обща нагласа към 

профилактиката и към ваксинирането като цяло. Както и в други наши изследвания, в които е била 
анализирана нагласата към профилактика, повечето участници споделят убеждението, че въпреки че 
всички са убедени в ползата от редовните профилактични прегледи, „манталитетът на българина“ е „да 
се сеща за профилактика“ „когато опре ножа о кокала“, „когато тръгне да умира“. 

„Само по себе си дори и манталитетът на българина, той не е като че ли толкова 
отговорен, освен ако не го заболи нещо, само тогава като че ли това е сигнал: „Трябва да отида 
да видя какво се случва”, няма този маниер предварително да следи състоянието си, което е 
мъчно, но пак това е свързано и с начина на живот”. Жена, 29 г., с дъщеря на 7 г., София. 

Въпреки доминирането на подобни нагласи сред участниците, голяма част от тях редов-но ходят 
на профилактични прегледи, особено на гинекологични профилактични прегледи. В сравнение с наши 
предишни изследвания [1] много повече жени демонстрират поведение на профилактика. В резултат на 
обществените промени и децентрализирането на здравната система грижата за здравето все повече се 
превръща в лична отговорност и инициатива [1]. 

„По моя инициатива ходя редовно на профилактични гинекологични прегледи. В България 
лекарите не ни викат на прегледи, ние ги ръчкаме. Ходя редовно на 6 месеца, както трябва. Да, 
от 40 години нагоре трябва да се ходи на 6 месеца и аз ходя”. Жена, 45 г., с дъщеря на 17 г., 
София. 

Качествено нов момент в настоящото изследване е и възпитанието на децата „в дух на 
профилактика“, чрез експлициране на профилактиката като ценност и подкрепянето на подобно 
поведение. 

 „Тя трябва да расте с ясна, или така гледам да я възпитавам, с тази медицинска култура 
– да си обръща внимание изключително много на нея си, да се информира по отношение на тези 
поне жизнено важни неща за нея, които може да си ги спести. Ето, аз не съм живяла в 
съвремие, което може да ми позволи да бъда ваксинирана, но тя живее в това съвремие и 
трябва да се възползва задължително от него”. Жена, 36 г., с дъщеря на 7 г., Кърджали. 

Един от основните фактори, предопределящ здравното поведение – възприетата податливост на 
дадено заболяване – се интерпретира от участниците като народопсихология на българина, който не е 
склонен да инвестира време, средства и усилия за нещо, което евентуално може да му се случи в 
бъдещето, т.е. за превенция на заболяването. Податливостта на заболявания се отрича и участниците 
смятат , че на тях „това не може да им се случи“ – „...то е като на война – може и да не те убият.“ 
(мъж, 55 г., София, участник във фокус група). 

 „Ние сме свикнали да даваме толкова пари, ако знаем, че ще се излекуваме, а не за нещо 
което евентуално би ни предпазило от… Не се знае дали на теб ще ти се случи… Българинът не 
е свикнал да дава толкова пари за нещо, което евентуално ще му се случи в бъдещето”. Жена, 20 
г., София, участник във фокус група. 

Нагласи към ваксините 
Един много влиятелен дискурс е свързан със съществуващия в публичното пространство спор 

относно ваксината по принцип, като метод за превенция на определения заболявания. Противоречиви 
позиции съществуват сред родителите, а и сред някои лекари. Някои от участниците споделиха много 
позитивни нагласи към ваксинацията като цяло и HPV ваксината в частност. Нямаше изследвани лица с 
крайно негативна нагласа към ваксинацията като метод за превенция, които да избягват всякакви 
ваксини, но значителна част споделиха негативното си отношение към прилагането на противогрипните 
ваксини и към ваксини с препоръчителен характер (например противохепатитна ваксина), както и отказ 
от тяхна страна или от страна на техни познати да ваксинират децата си с ваксини от задължителния 
имунизационен календар. Не винаги позитивната нагласа към ваксинацията като метод на превенция се 
проектира върху HPV ваксината: 

„Принципно съм привърженик на ваксините, щото пък има хора, които по принцип 
отхвърлят ваксините. Аз съм за ваксините. Определено смятам, че има сериозна полза от тях. 
Но за тази конкретно ваксина просто реших да не ги ваксинирам (дъщерите си). Не знам дали... 
смисъл не можах да реша за себе си. Трябваше да съм напълно убедена, че... че бих го направила. 
В крайна сметка установих, че по-скоро не бих.“ Жена, 37 г., с дъщери на 13 и 18 г., София, 
ваксинирана с HPV ваксината. 
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Единствената участничка в изследването, която вече е ваксинирана с HPV ваксината, участнички, 
които споделят за вече взето решение да ваксинират себе си/децата си, или такива със силно позитивна 
нагласа към HPV ваксинация споделят за преживени здравословни проблеми, свързани с HPV вируса и 
рак на маточната шийка при самите тях или техни близки. Така като много силен мотив за решението за 
ваксинация се явява личният опит със заболяването; решението за HPV ваксинация често е следствие на 
преживения стрес и негативен афект, а не е само по себе си акт на превенция. 

„Според мене повече прибягват (до HPV ваксинация) вероятно такива хора като мене. В 
смисъл, когато имат някакъв проблем вече по някакъв начин... Аз се ваксинирах, просто защото 
като че ли за момента нямах друго решение на... на въпроса (персистиращ съмнителен резултат 
от изследване за рак на маточната шийка след проведено лечение). Не защото бях убедена, че 
ще ми е много полезно. ... Нямаше алтернативна терапия, да, в смисъл, защото наистина 
нямаше какво да ми предложи вече. .... Ииии... и т’ва беше като последна надежда едва ли не. 
Ми, в смисъл, ми, не знам какво да направим, дай т’ва да направиме”. Жена, 37 г., с дъщери на 13 
и 18 г., София, ваксинирана с HPV ваксината. 

„И мога да кажа, че действително съм запозната с тази ваксина. Слушала съм 
предавания и живо се интересувам от тая ваксина с оглед мойто дете. И съм твърдо решена, 
независимо от цената на тази ваксина... така още повече, че преди няколко години се случиха 
едни неща, така здравословни, с мене (операция за рак на шийката на матката), които още 
повече ме провокираха и мотивираха да знам, да заява твърдото си решение – аз лично и моя 
съпруг сме категорични, че мойто дете във всички случаи ще направим всичко необходимо да 
бъде ... ваксинирано... Васинирано за това, папилома вирус.” Жена, 36 г., с дъщеря на 7 г., 
Кърджали. 

Tемите, свързани с вземането на решение за HPV ваксинация, които идентифицирахме при 
анализа, са: информацията (потребността от убеждаване), доверието, финансовата стойност на 
ваксината, включването на детето в решението за ваксинация, защита на детето чрез/от ваксината. 

 
Наличие на информация 
Участниците в изследването бяха единодушни, че достъпната информация в публичното 

пространство по отношение на HPV ваксината е крайно недостатъчна: по отношение на разясняване на 
механизмите на заразяване с вируса, на принципа на действие на ваксината, на нейната ефективност, 
безопасност/странични ефекти, противопоказания, на таргетните групи, при който може да се прилага, 
на цената й, на процедурите по прилагането й, и др. Според участниците много хора изобщо не знаят за 
съществуването на ваксината или знаят единствено, че е разработена подобна ваксина. Специално по 
отношение на таргетните групи, повечето изследвани лица са запознати, че HPV ваксината се прилага 
при по-млади жени, но нямат информация, че ваксината е ефективна и при по-възрастни жени, както и 
при момчета/мъже. Получавайки подобна информация от интервюиращия, те тепърва започват да 
обмислят възможностите за ваксинация на себе си или на синовете си. 

В такъв смисъл наличната информация е недостатъчна и за да послужи като основа за вземане на 
решение за HPV ваксинация. 

„Наблюдението ми е, че масово хората нямат информация за тази ваксина или ако имат 
информация, тя им е по-скоро негативна. Смисъл като... „Абе, не знам много и затова го 
приемам като нещо, което не бих го направил.“ Жена, 37 г., с дъщери на 13 и 18 г., София, 
ваксинирана с HPV ваксината. 

 Необходимо е целенасочено търсене на допълнителна информация и консултация с мненията на 
различни специалисти. Подобно на други емпирични изследвания [13], убежденията на 
жените/родителите за вземане на решение за ваксинация са свързани с безопасността/ странични ефекти 
и ефективността на ваксината (надеждни данни от клинични изследвания), с препоръка от лекаря и с 
одобрението на близки и приятели. Участниците в изследването имат потребност и очакват да бъдат 
убедени от авторитетен източник, на когото имат доверие (информацията се преплита с доверието). 
Едно от основните съмнения/ притеснения на участниците е дали „ваксината ще е НАИСТИНА полезна” 
за тях. Те биха взели решение за ваксинация независимо от всички (възприети) бариери, само ако бъдат 
категорично убедени в полезността/ефективността на ваксината в техния конкретен случай. 

 
Доверие 
Доверен източник на убеждаваща информация могат да бъдат както експерти в областта на 

медицината, които се ползват с висок обществен авторитет, или доверен лекуващ лекар, така и 
обикновени хора, които споделят за ефекта на ваксината след направена ваксинация или за личния си 
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сблъсък с рака на маточната шийка; според много от изследваните лица е необходим баланс между двете 
позиции. 

„Затова, като се направи една кампания и излязат там медицинските лица, които са 
компетентни и задължително трябва да са светила, защото все пак за такова нещо не може да 
излезе д-р К. от центъра в Казичене…нали, трябва да е някой, на който хората имат доверие. 
Така мисля аз. Жена, 44 г., София. 

Важен източник на информация е разбира се лекуващият лекар – понякога общопрактикуващият, 
но най-често гинеколога, който понякога е единственият източник, заслужаващ доверие от гледна точка 
на учасниците: „ако ми я даде моят гинеколог обаче и никой друг. В смисъл така популярно – в 
списание, Интернет или нещо от сорта – не бих обърнала внимание, но ако е специализирано издание и 
имам лекар насреща, който съм абсолютно убедена, че няма да ме излъже заради парите, защото тя е 
много скъпа, между другото, бих могла да го изслушам, но само при такъв случай и то от човек, който 
има вече пациенти, които са го направили, има някакъв опит с това при това положение. Но така, от 
някакви листчета такива, Интернети и общи приказки- никога.” Жена, 45 г., с дъщеря на 17 г., София. 

Основните измерения на темата за доверието са междуличностното (не)доверие и (не)доверието в 
институциите. Така например значителна част от участниците, особено от поколението около 50-
годишни, споделят мнението, че лекарства и ваксини, които се предлагат в България, са с по-ниско 
качество спрямо предлаганите на запад, или са с изтекъл срок на годност. Привеждат се примери за 
случаи със силни негативни (странични) ефекти след ваксинации, които се отдават на некачествена 
ваксина, както и за цели кохорти, ваксинирани с некачествени ваксини. Темата за доверието си 
взаимодейства с темата за цената, като предлагането на лекарства и ваксини безплатно или на по-ниска 
цена за населението поражда подозрение, че те са некачествени или с изтекъл срок на годност; че „ние 
сме опитни зайчета за разни медикаменти”. 

„…защото като кажеш: „безплатно”- един вид някой ще се чувства, че е като опитна 
мишка, защото има всякакви хора. Лично аз- бих го приела, но ще кажа: „А, сега- ще ми я слагат 
без пари кой знае каква е изветряла…” Жена, 44 г., София. 

Друг ключов момент в междуличностното недоверие е съмнението в мотивацията на 
специалистите да дават позитивни отзиви и да препоръчват HPV ваксинацията („добре е в 
рекламирането на ваксината да участват водещи онколози, но да имат морала да кажат собственото си 
мнение”; „Добър процент взимат (лекарите) и така хубаво те агитират: „вземи, направи го, доволни 
са пациенти”, защото му пада много добър -...” Жена, 40 г, София, участничка във фокус група). 
Налице е и генерално съмнение в достоверността на предоставяната в публичното пространство 
информация за HPV ваксината, която се интерпретира като опит на фармацевтичните компании да 
манипулират хората и да представят във силно позитивна светлина един скъп продукт, който трябва да 
продадат. 

„Т.е., има много малко информация, която е, която се дава, обнародва, и във случая 
фирмите, които предлагат ваксината, използват незнанието на хората, за да ... определено го 
казвам, за да пробутат ваксините си, които не са малко като стойност.” Жена, 55 г., София, 
участничка във фокус група. 

„Задължително трябва да има медицински лица, които до потвърдят, че наистина, та 
дори с някакви документи и т.н., че тази ваксина е изпитана. Сега, то няма нещо, което да не 
даде странични ефекти и най-доброто лекарство, но че тя наистина си заслужава тази цена, 
която хората ще дадат за нея – 700-800 лева и, че наистина тя се внася от друго място, а ние 
виждаме какво се случва- изтегляй партидите, че нещо има проблем с тях. То вече на какво ли не 
се нагледахме и това не е никак маловажно – хората нямат доверие, това е.” Жена, 44 г., 
София. 

Повече или по-малко експлицитно се прокрадва идеята, че хората са обект на злоупотреба от 
страна на различни институции, фармацевтични гиганти и меркантилни лекари. В исторически контекст, 
когато за един продължителен период от време здравната система не предоставя на пациента 
информация, възможности за личен избор и за контрол над грижата за собственото здраве, може да се 
породи недоверие и към лекаря, и към самата здравна система (здравни институции). За невъзможността 
да упражни контрол върху процеса на оказване на медицински грижи в преходния период на 
реформиране на здравната система разказва една майка, участничка в изследването, на която лекарят и 
сестрата отказват да покажат ваксина, прилагана на дъщеря й, и опаковката на ваксината. Някои 
участници се стремят да имат контрол върху работата на лекаря, като сменят лекуващия си лекар, когато 
работата му не ги удовлетворява, или като „го проверяват” чрез второ и трето мнение. 
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Вземане на решение за ваксинация на дете: участие на детето/юношата; необходимост от 

защита 
Участието на деца/юноши във вземането на решение за HPV ваксинация се възприема 

противоречиво от участниците. За някои родители децата трябва да бъдат приобщени към решението, за 
други това е абсолютно недопустимо. Съществува и обратната ситуация, децата да приобщават 
родителите към решението за ваксинация – участничка на 18 г., сблъскала се вече с HPV вируса, 
обмисля ваксинация, но все още се притеснява да сподели с родителите си този според нея деликатен 
въпрос, въпреки че очаква те да я подкрепят. 

„...колкото се може ние като родители да бъдем приятели с тях, да им обясним всичко 
това и да им кажеме за тая ваксина и да ги осигуриме за тая ваксина не само финансово и те да 
знаят за нея.” Жена, 36 г., с момиче на 7 г., Кърджали. 

„Сега, едно дете на 17 понятие си няма от ваксини, хапчета и тям подобни неща, от 
тази гледна точка исках да кажа, че дете на 17 години да решава дали да си сложи ваксина или 
не, аз лично, ако е моето – не бих допуснала само да решава такива неща, не ми звучи нормално”. 
Жена, 45 г., София, с дъщеря на 17 г. 

Когато става въпрос за вземане на решение на HPV ваксинация на дете, често се наблюдават две 
противоположни позиции: силно негативна и силно позитивна нагласа. Детето се възприема като 
ценност, която има нужда от закрила: или от рака на маточната шийка чрез ваксинация, или от опасните 
странични ефекти на ваксината чрез недопускане на ваксинация. Така майките с негативна нагласа 
първо биха ваксинирали себе си, за могат да се убедят в ефикасността и безопасността на ваксината, 
преди да я приложат на децата си. Майките с позитивна нагласа са се фокусирали върху значимостта на 
ваксинацията на детето, а биха помислили за евентуална ваксинация на себе си на един по-следващ етап. 

„Трудно е да си подложиш детето на нещо, за което няма достатъчно информация.... 
Някои задъл Фиг.2. Съпоставка по националност, пол и групите, формирани по скалата 
«Индекс за психично здраве» при юноши, които опрeдeлят общото си здраве като недобро (в 
проценти)жителни детски ваксини увредиха деца. Не знам как би живяла една майка, ако е 
сложила ваксина и се окаже, че е увредила децата си.... децата си не бих ваксинирана, но бих 
опитала със себе си, но ако знам повече.. на този етап – не.” Жена, 38 г., с момче на 8 и момиче 
на 4 г, София, участничка във фокус група. 

„Не бих превърнал детето си в опитно зайче”. Мъж, 35 г., с момиче на 8 и момче на 3 г., 
София, участник във фокус група. 

„Всички майки са съгласни. Всяка майка си мисли за детето най-доброто и всички 
мислят, че това ще е най-доброто за детето. Нито една майка досега не съм чула да каже, че, 
нали, няма да ваксинира детето си.” Жена, 36 г., с момиче на 7 г., Кърджали. 

„Да, настроена съм, че трябва наистина да се вземат превантивни мерки... Бих я 
ваксинирала (дъщеричката си).” Жена, 29 г., с момиче на 7 г., София. 

Цената на ваксината като фактор за вземане на решение 
Цената на HPV ваксината единодушно беше определена от участниците като недостъпна за по-

голямата част от българското население. За някои хора цената е определящият фактор за вземане на 
решение за ваксинация („На тази цена ли? Честно казано – много се колебая, но като цяло съм много 
„ЗА” идеята. Може би ако случайно спечеля от лотарията или си намеря много добре платена 
работа- бих.” Жена, 20 г., София). В тази връзка, поемането на една значителна част от цената на 
ваксината от Здравноосигурителната каса се възприема като фактор от ключово значение за решението 
за HPV ваксинация. Някои родители със силно позитивна нагласа към ваксинация споделят, че въпреки 
че нямат непосредствената финансова възможност да закупят ваксината, започват да спестяват, или пък 
ще се опитат да получат кредит. 

Заключение 

При взимането на решение за ваксинация против HPV вируса значeние имат нагласите към 
профилактиката/поведението на профилактика, нагласите към ваксинацията като метод за превенция, 
преживени здравословни проблеми, свързани с HPV вируса и рак на маточната шийка, информация за 
ваксината (потребност от убеждаване), междуличностно недоверие и недоверие в институциите, 
финансова стойност на ваксината, включването на детето в решението за ваксинация, защита на детето 
чрез/от ваксината. 
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Проучвайки смислите, които се влагат в една напълно нова технология за превенция, 
предлагана от по-малко от пет години в България, логично е да очакваме значителни колебания, 
съмнения и несигурност по отношение на HPV ваксината. Обществените нагласи са в процес на 
динамично формиране, а в контекста на българската социална реалност се включват и фактори като 
дебати срещу ваксинацията като метод на превенция, на все още слаба лична инициатива за 
профилактика, на значително недоверие към постоянно реформиращата се система за здравеопазване. 
Много от идентифицираните от нас фактори, играещи роля в процеса на вземане на решение, са 
установени и в други страни , например в САЩ и в Австралия, където съществуват местни или 
национални ваксинационни програми. Недоверието, опитът със заболяването и нагласите към ваксините 
излизат като значими фактори за вземане на решение за HPV ваксинация при някои групи и в САЩ, и в 
Австралия [5]. Участието на детето във вземането на решение и позитивната нагласа към 
профилактиката са открити като едни от факторите за активно вземане на решение за HPV ваксинация в 
рамките на качествено изследване [7]. Като основен извод от обзор на изследвания, проведени в САЩ, 
се изтъква недостатъчната налична информация за вземането на информирано решение за HPV 
ваксинация [5]. Това, което можем да отчетем като специфично за нашето изследване, е акцентираното 
на съмненията относно възможни странични ефекти и възприетата необходимост за защита на децата от 
потенциално опасните последствия от ваксинацията; на отчитането на цената на ваксината като много 
сериозна бариера от участници от всички социално-икономически групи. Също така, анализа ни показва 
значителното недоверие към институциите и лекарите по отношение на цялостните здравни грижи и 
ваксините по принцип, в конекст на дългопродължаваща здравна реформа и липса на HPV 
ваксинационна програма. 

В рамките на индуктивно извлечените от нас теми се преплитат множество смисли и 
противоречия. Например, съществува противоречие между позитивната нагласа към профилактиката и в 
голяма степен липсата на поведение на профилактика; между противопоставянето на традиционните 
методи за профилактика на рака на маточната шийка (редовни цитонамазки) като по-безопасна и дори 
обезсмисляща съществуването на ваксината алтернатива за превенция на заболяването. Възприетата 
необходимост да предпазваш себе си или децата си от един метод за профилактика с потенциално 
опасни последици изтласква на заден план въпроса за самото предпазване от HPV вируса и рака на 
маточната шийка. Противоречието между огромната нужда от информация за ваксината и 
преобладаващото недоверие, че поднасяната от официални източници информация е достатъчно 
достоверна създава една парадоксална ситуация, в която е трудно хората да бъдат убедени и да се 
разрешат техните съмнения и колебания. Все пак, за изясняването на дискурсите около новите 
технологии за превенция и HPV ваксината е необходимо осигуряването на информация, релевантна на 
потребностите на родителите и юношите за активно вземане на информирано решение за HPV 
ваксинация. 
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НАГЛАСИ И ВЯРВАНИЯ НА МАЙКИТЕ ЗА КЪРМЕНЕТО 

 
АНЕТА АТАНАСОВА 

гл. ас., д-р, СУ „Св.Кл.Охридски” 
 

Резюме: Съвременните мултидисциплинарни изследвания в областта на кърменето утвърждават неговите 
ползи за здравето и емоционалното функциониране на детето и майката. Национално репрезентативно 
изследване в България регистрира кратката продължителност на кърменето и неумението да се поддържа 
лактацията. Неумението за поддържане на лактацията вероятно е свързано с наличието на погрешни 
вярвания и негативна нагласа към кърменето. Полезен модел за разбиране на начина, по който нагласите и 
вярванията на майките и нормативните за обществото перцепции влияят върху поведението на кърмене, е 
Теорията за разумните действия (Theory of Reasoned Action), предложена от Айзен (Ajzen) и Фишбайн 
(Fishbein). Представеното тук изследване проверява какви са типичните нагласи и вярвания на майките за 
кърменето и тяхната връзка с продължителност на кърменето. Установява се отрицателна зависимост 
между погрешни вярвания и негативна нагласа и продължителността на кърмене и положителна такава – 
между наличието на адекватна и достоверна информация и продължителността на кърмене. Съществуват 
различия в нагласите на майките, които кърмят кратко (до 6 месеца) и по-дълго (над 6 месеца). 
Възприеманите ограничения, свързани с кърменето, са най-мощния предиктор на продължителността на 
кърмене. На базата на нагласите на майките може да се прогнозира успешно продължителността на 
кърмене. 

 
Abstract: Contemporary multidisciplinary researches in breastfeeding approve its benefits to child`s and mother`s health 
and emotional functioning. National representative research in Bulgaria records short breastfeeding duration and 
mother`s inability to sustain lactation. This inability could be explained with disbeliefs and negative attitudes towards 
breastfeeding. Theory of Reasoned Action (Ajzen and Fishbein) is a useful model for explaining how attitudes and beliefs 
of mothers and normative public perceptions influence breastfeeding behavior. The study explores which are typical 
mother`s attitudes and beliefs about breastfeeding and their connection with breastfeeding duration. There is a negative 
correlation between disbeliefs and negative attitudes and breastfeeding durationon the one hand, and positive 
relationship between the availability of adequate and plausible information and the duration of breastfeeding on the 
other hand. There are differences in the attitudes of mothers, breastfeeding shorter than 6 months, and those 
breastfeeding longer . The perceived restrictions as regards breastfeeding are the strongest predictor of nursing duration. 
Based on mother`s beliefs, the breastfeeding duration could be successfully predicted. 

 
Въведение 
 
Световната здравна организация (СЗО), Европейската педиатрична асоциация и Американската 

педиатрична асоциация са единодушни по отношение на съвременните препоръки и стандарти в 
областта на храненето и отглеждането на бебетата и малките деца. Препоръчва се кърменето да се 
инициира още в първия час след раждането, първите 6 месеца от живота на бебето да се кърми 
изключително (т.е. бебето да приема единствено и само кърма), да се кърми поне до 1г. възраст на 
детето, желателно до 2г., без горна възрастова граница. Препоръките на Министерството на 
здравеопазването у нас, като цяло в съзвучие със съвременните тенденции, са отразени в Методично 
указание на МЗ от 2000 г. 

До средата на ХVІІІ в. кърменето „на поискване” е било единственият познат и практикуван 
начин за хранене и отглеждане на бебето. През следващите години и векове се сменят различни 
практики – хранене по схема, редувано с кърмене „на поискване“. Тенденцията за възраждане на 
кърменето „на поискване“ се съпровожда от две основни тенденция в изследванията в областта на 
кърменето: 1) установяване на значителни положителни последствия за здравето както на бебето, така и 
на майката и 2) възстановяване на разбирането за кърменето не само като средство за хранене, а и като 
основно средство за общуване и установяване на сигурна връзка между майката и детето още в първите 
часове след раждането. Многобройните интердисциплинарни съвременни изследвания несъмнено 
подкрепят предимствата на кърменето пред храненето с адаптирани млека. 

През 2007 г. е проведено първото българско национално проучване, основано на междукултурно 
приети показатели, характеризиращи кърменето [4]. Една от задачите на проучването (проведено 
съвместно от Национален център по опазване на общественото здраве – НЦООЗ, Регионална инспекция 
за опазване на общественото здраве – РИОКОЗ, със съдействието на Министерство на здравеопазването 
и УНИЦЕФ) е да се получат данни за честотата, продължителността и вида на кърмене. В извадката са 
включени 2 127 деца на възраст 0-5г. 

Според данни от националното проучване кърменето се инициира за висок процент от 
новородените (92,6%), но само при 4,6% кърменето се е случило според съвременните препоръки, в 
първия час след раждането. Въпреки високия първоначален процент на кърмени деца, само 13,3% от 



 

 779

българските деца се кърмят изключително на 2-месечна възраст и само 2% – на 4-5 месечна възраст. 
Продължителността на кърменето рязко намалява в първите месеци, като 53,5% от децата все още се 
кърмят на 2-3 месечна възраст и едва 14,8% – на 10-11 месечна възраст (по данни за децата на възраст 0-
1г., участващи в извадката в българското национално изследване през 2007 г.). Ретроспективните данни 
за децата от извадката на възраст 1-5г. сочат още по-ниски проценти (само 10% от децата на 6 месечна 
възраст са били кърмени все още). В заключението на изследването са посочени основните проблеми 
при кърменето у нас: късно начало, кратка продължителност на кърменето, ниска честота на 
изключителното кърмене, ранно захранване. [4] 

Въпреки масовата световна политика в подкрепа на кърменето през последните десетилетия, 
изследванията и в други страни посочват подобни на регистрираните у нас проблеми. Дж. Столзер и 
Сиед Афзал Хюсеин [10] отбелязват, че в САЩ се наблюдават едни от най-ниските нива на кърмене. 
Според С. Севидж и колеги [8] ниски са нивата на кърмене и в Шотландия (респективно във 
Великобритания). 

Могат да се коментират много фактори, които възпрепятстват или съответно подпомагат 
кърменето: демографски, психосоциални, обществени политики, наличие на подходяща здравна грижа и 
подкрепа. Според Дж. Столзер и Сиед Афзал Хюсеин [10] факторите, които ограничават кърменето в 
съвременните общества, са: липса на позитивен и успешен модел на кърмене в семейството, общността 
и медиите; провеждане на обществени политики, които пречат да се инициира и/или да се продължи 
кърменето; разпространението на културни идеологии, според които ценността на жената се измерва 
чрез нейната икономическа мощ, за сметка на други аспекти от нейната реализация; разпространението 
на култура, която е фокусирана върху собствените нужди, а не върху нуждите на децата; масовата 
сексуализация на женските гърди. 

Данни от много изследвания подкрепят връзката между рекламата и начина на хранене на 
бебето. Дж. Скот [9] цитира изследвания, според които съществува негативна корелационна зависимост 
между броя на рекламите на хранене с адаптирано мляко или с лъжичка в популярни списания за 
родители и съответно честотата на кърмене през следващата календарна година. Тази тенденция е 
наблюдавана в следствие на анализ на данни за периода 1972-2000 г. Друго изследване, в което е 
направен контент-анализ на британски телевизионни програми, разкрива, че храненето с бутилка е 
представено по-позитивно от кърменето; кърменето е представено предимно вербално, а храненето с 
шише – визуално; храненето с шише е представено като типично за обикновените семейства, то е 
свързано с по-малко проблеми, а кърменето – като източник на хумор и проблеми от различно естество. 
Противоречиви послания относно кърменето са открити и в австралийската преса: кърменето е 
естествено, то е най-добрата храна за бебето, но същевременно то е проблематично, изискващо, трудно, 
свързано с промяна на начина на живот на майката. 

Въпреки че практиката за продължително кърмене (след 1г. възраст) е типична за много 
традиционни общности, тя е относително необичайна в повечето западни култури [9]. Авторката 
посочва данни от национално проучване в САЩ, проведено през 2004 г., според което двама от трима 
възрастни мислят, че след 1г. възраст на детето не трябва да се кърми. Подобни са резултатите от 
проучвания и в Австралия и Италия. Основните притеснения, които стоят зад тази нагласа, са свързани с 
притеснения относно психичното развитие на детето. Тъй като практиката за продължително кърмене 
отдавна не е нормативна, липсват достатъчно емпирични данни, които да описват/изследват влиянието 
на кърменето върху психичното развитие на детето. Все пак съществуват някои изследвания в областта. 
Дж. Столзер и колеги [10] цитират данни от изследвания, според които продължителността на кърмене 
корелира положително с коефициента на интелигентност в детска възраст, а и по-късно. Р. Куинлън и М. 
Куинлън [6] също посочват изследователски данни, според които продължителността на кърмене 
корелира с намаляване на нивата на хормоните на стреса при децата и влияе позитивно върху 
психомоторното и неврологичното им развитие. 

Полезен модел за разбиране на начина, по който нагласите и вярванията на майките и 
нормативните за обществото перцепции влияят върху поведението на кърмене, е теорията за разумните 
действия (Theory of Reasoned Action), предложена от И. Ажзен (Ajzen) и М. Фишбейн (Fishbein) през 
1977 г. [7;9]. Тази теория се опитва да обясни човешките поведения, които са под доброволен контрол. 
Според теорията доброволното действие се предшества от намерението, което представлява готовност за 
действие. А. Рамирез и колеги [7] отбелязват, че преди това е нужно да се оценят нагласите и вярванията 
за кърменето, възприетия социален натиск и възприемания контрол върху събитията. Според данни от 
много изследвания позитивните нагласи и вярвания относно кърменето предсказват намерението за 
кърмене и реалното поведение [7;9]. Тези данни подкрепят допусканията на теорията за разумните 
действия. 

Използвайки тази теоретична рамка, А. Рамирез и колеги [7] изследват какви са психичните 
процеси и социалната подкрепа, които са необходими, за да се избере кърменето като начин на хранене 
и отглеждане на бебето и детето в САЩ и Колумбия. В изследване на Клоблен и колеги [цит. по 7] е 
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установено, че жените в последните етапи на този процес на поведенческа промяна имат по-позитивни 
нагласи към кърменето. Нагласите и вярванията на жените относно кърменето в САЩ и Колумбия се 
оценяват чрез 70-айтемна скала, основана на описаните по-горе теории, с испанска и английска версия 
[7]. Установява се, че нивата на кърмене са по-високи в Колумбия, отколкото в САЩ. Има различия в 
намеренията и практиките на кърмене в двете култури, като в САЩ съществува голямо разминаване 
между намерението за кърмене и реалното осъществяване на поведението. Според авторите един от 
факторите, който възпрепятства реалното кърмене, е липсата на социална подкрепа. 

Методология 

Цел на изследването 
Настоящото изследване е насочено към проучване на нагласите и вярванията на българските 

майки относно кърменето. 
Както вече беше подчертано, много емпирични данни подкрепят теорията на разумните 

действия, според която нагласите, вярванията, възприеманата социална подкрепа и възприемания 
контрол влияят върху решенията, които взимат хората, в конкретния случай – върху решението за 
кърмене. 

 Инструментариум 
Конструиран е въпросник от 60 твърдения за кърменето, които се оценяват от изследваните лица 

(ИЛ) по 4-степенна Ликъртова скала. Двадесет от твърденията са формулирани на базата на 
информация, разпространявана от СЗО, международната организация в подкрепа на кърменето Ла Лече 
Лига и УНИЦЕФ. Останалите 40 твърдения са конструирани на базата на изказвания, публикувани в 
тема „Номинация за най-абсурдна реплика, свързана с кърменето” във форума БГ-Мамма 
(http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=39604). 

Задачи 
1. Да се конструира въпросник, който да измерва нагласите на майките относно кърменето. 
2. Да се открият типичните нагласи за майките, кърмили с различна продължителност. 
3. Да се проверят взаимовръзките между нагласи и продължителност на кърменето. 
4. Да се провери възможността за прогнозиране на продължителността на кърменето на базата 

на кратка скала. 
Хипотези 
Съществува взаимовръзка между продължителността на кърмене и нагласите на майките. 
Съществуват различия в нагласите на майките, които кърмят по-кратко и по-дълго време (0-

6месеца; над 6 месеца). 
Нагласите на майките относно кърменето могат да са успешен предиктор на продължителността 

на кърмене. 
Процедура 
Изследването е проведено в периода 12.04. – 14.07.2011г. Данните са събрани по няколко 

начина: 
1. От потребители на форума БГ-Мамма. (Беше публикувана тема с покана към майките на 

деца на възраст 0-3г., които биха искали да участват в проучване, свързано с кърменето и 
храненето на бебето и детето. Попълването на въпросника ставаше в електронен вариант, 
файлът с въпросника беше изпращан и получаван по имейл.) 

2. На принципа на снежната топка – участници в изследването бяха помолени, ако имат 
желание, да разпространят въпросника и сред други свои познати. 

3. Чрез педиатър, който даваше въпросника на хартиен носител на своите пациенти. 

Резултати 
Бяха събрани данни от общо 194 майки на възраст от 20 до 45г., с преобладаващо висше 

образование (N=157, 80,9% от всички ИЛ), живеещи в: София (48,7%), в голям град (27,5%), в малък 
град (16,1%), в чужбина (5,2%), в село (2,6%). 

Сто и две от изследваните лица към момента на попълването на въпросника са приключили с 
кърменето и 92 ИЛ още кърмят. Продължителността на кърменето (в две категории – кърмили до и над 6 
месеца) на база на данни от приключилите вече с кърменето 102 ИЛ може да се види на следващата 
таблица: 

Таблица 1. Продължителност на кърменето в извадката, участваща в изследването 

Продължителност на кърменето Честота  Процент  
до 6 месеца  52  51,0 
над 6 месеца  50  49,0 
Общо 102 100,0 
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Сравнението между иницииране на кърменето и продължителността на кърмене по данни на 
изследваната извадка и данни от националното проучване в България [4] показва, че в изследваната 
извадка има известно завишаване на процента на иницииралите кърмене. Изкривяване има и в 
продължителността на кърмене, и то в посока на по-продължително кърмене. 

Таблица 2. Сравнение между продължителността на кърмене в изследваната извадка и в общата 
популация според данни от национално проучване през 2007г.  

Според данни от националното проучване през 
2007г. 

В изследваната извадка 

92,6% от майките започват да кърмят след 
раждането 

96,4% от майките започват да кърмят след 
раждането 

53,5% от майките кърмят на 2-3 месеца 35,6% от майките кърмят на 4-6 месеца 
14,8% от майките кърмят на 10-11 месеца 22,6% от майките кърмят след 12 месеца 

Структурна организация на фактори от въпросника за кърменето 

На базата на експертна оценка бяха формирани 4 фактора. И четирите фактора имат много 
добра вътрешна консистентност. 

Таблица 3. Данни за вътрешната консистентност на факторите 

Наименование на фактора Брой твърдения Алфа на Кронбах 
Добра информираност 20 0,862 
Ограничения 18 0,896 
Погрешни вярвания 12 0,819 
Негативна нагласа  5 0,780 

Описание на факторите 

Фактор Добра информираност включва твърдения, които отразяват съвременните препоръки и 
данни от последни изследвания, свързани с кърменето, например: кърменето трябва да бъде „на 
поискване”, а не под режим; бебето се нуждае само от кърма през първите 6 месеца от живота си, не е 
необходимо да му са дава вода, залъгалки и биберони се избягват, докато се установи успешното 
кърмене; добре е първото кърмене да се случи максимално скоро след раждането; кърмата подготвя 
бебето за бъдещото захранване с промяна на вкусовите и качества в зависимост от храненето на 
майката; кърменето повишава имунитета на детето и му помага да оздравее по-бързо, когато боледува. 
[3;10] 

Фактор Ограничения включва различни твърдения, които отразяват възприемането на 
определени ограничения, свързани с кърменето, например: бебето се кърми докато изникнат първите му 
зъби (не повече); майката трябва да спазва определени ограничения, например да не пие вода преди 
кърмене; по време на бременност е опасно кърменето (за нероденото бебе, за майката, за кърменето 
дете); майките с малки/с големи гърди не могат да кърмят; не всички майки могат да кърмят; някои 
жени имат рядка и/или нехранителна кърма; бебето не трябва да суче често, за да се събере достатъчно 
кърма в гърдите и др.под. 

Фактор Погрешни вярвания отразява различни вярвания за кърменето, които се отричат от 
съвременните изследвания, например: нощното кърмене причинява кариеси в ранна детска възраст; 
честото кърмене разваля стомахчето на бебето; кърмата е недостатъчно хранителна за бебето до 6 
месечна възраст; след 1г. възраст кърмата вече не съдържа полезни вещества за детето; захранването 
трябва да стане със сокче още на 40-я ден на бебето и др.под. 

В България все още съществуват много широко разпространени заблуди и погрешни практики, 
както е отбелязано от редакторката на преведената от норвежки книга „Азбука на кърменето” [3]. 

Фактор Негативна нагласа включва само пет твърдения: храненето на бебето с адаптирано 
мляко е по-цивилизовано от кърменето; кърменето вече е отживелица; смешно е да се кърми дете над 
1г.; кърменето след 1г. уврежда детето психически; след 6-я месец вече не е необходимо кърмене и 
майките кърмят за собствено удоволствие. Тези твърдения отразяват предимно оценъчния (афективния) 
компонент на нагласата към кърменето1. 

                                                 
1 За повече информация по въпроса за структурата на нагласата вж. Джонев, С. (1996). Социална 
психология, том 2, стр.210-225. 
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Взаимовръзка между факторите и променливата продължителност на кърменето 

Четирите фактора имат умерена корелация с променливата продължителност на кърмене. 
Конкретните коефициенти на корелация могат да се видят в следващата таблица. 

Таблица 4. Данни за корелациите на факторите с променливата продължителност на кърменето 

Наименование на фактора Коефициент на корелация Ниво на значимост 
Ограничения -0,495 р=0,000 
Погрешни вярвания -0,475 р=0,000 
Добра информираност  +0,441 р=0,000 
Негативна нагласа -0,395 р=0,000 

Най-висока е корелационната зависимост на продължителността на кърменето с фактора 
Ограничения, след това – с Погрешни вярвания. Широко разпространените твърдения и практики на 
кърмене (отразени в айтемите от тези две скали) очевидно имат най-силна връзка с продължителността 
на кърмене. Високият бал по тези два фактора (който отразява наличието на такива вярвания), както и 
високият бал по фактор Негативната нагласа (който отразява наличието на негативна нагласа към 
кърменето), имат обратнопропорционална зависимост с продължителността на кърмене. Напротив, 
колкото е по-висок балът по фактор Добра информираност (който отразява правилни съвременни 
знания относно кърменето), толкова по-висока е продължителността на кърменето. Тези данни 
подкрепят хипотезата за взаимовръзка между нагласите на майките и продължителността на кърменето. 

Различия в средните стойности на четирите фактора в двете групи – кърмещи до и над 6 месеца 

Проверката за различия в средните стойности по четирите фактора в двете групи (кърмещи до 6 
месеца и кърмещи над 6 месеца) показа статистически значими различия по четирите фактора: фактор 
Ограничения (t=5,050, р=0,000); фактор Погрешни вярвания (t=4,872, р=0,000); фактор Негативна 
нагласа (t=3,044, р=0,003); фактор Добра информираност (t=–3,080, р=0,003). 

Таблица 5. Средни стойности и стандартни отклонения на факторите в двете групи 
(кърмещи до 6 месеца и кърмещи над 6 месеца)   

Фактор  Група  Средна стойност Стандартно 
отклонение 

Ограничения До 6 месеца 33,85 8,79 
 Над 6 месеца 25,00 5,66 
Погрешни вярвания До 6 месеца 21,48 5,88 
 Над 6 месеца 15,88 3,46 
Негативна нагласа До 6 месеца 7,43 3,23 
 Над 6 месеца 5,65 1,18 
Добра информираност До 6 месеца 61,33 9,71 
 Над 6 месеца 67,29 6,89 

Средните стойности по трите фактора (Ограничения, Погрешни вярвания и Негативна нагласа) 
са по-високи за групата от майки, кърмили до 6 месеца. Майките, кърмили по-кратко, имат повече 
вярвания, свързани с ограничения, погрешни вярвания за кърменето и негативна нагласа в сравнение с 
майките, кърмили над 6 месеца. Обратното, майките, които са кърмили по-дълго, имат повече 
достоверна информация за кърменето (по-висока средна стойност по фактор Добра информираност) в 
сравнение с майките, кърмили по-кратко. 
Подкрепя се хипотезата за наличието на различни нагласи сред майките, които кърмят с различна 
продължителност. 

Влияние на факторите от въпросника за кърмене въху продължителността на кърменето 

За оценяване на възможните функционални зависимости между четирите фактора, отразяващи 
нагласи към кърменето и възрастта, до която майката е кърмила детето си, беше проведен регресионен 
анализ. Предиктор на възрастта на кърмене е фактор Ограничения (Веtа=–0,557, р=0,000). Очевидно 
връзката е обратнопропорционална – колкото са по-големи възприеманите ограничения, толкова по-
малка е възрастта на кърмене. Този фактор обяснява 30% от вариацията (R²=0,300). 

Възприеманите ограничения, свързани с кърменето, са най-мощния предиктор за 
продължителността на кърмене. 
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Прогностична скала 
За успешното прогнозиране на продължителността на кърмене беше конструирана специална 

скала. На базата на индивидуалните корелации на отделните айтеми с променливата продължителност 
на кърмене бяха определени айтемите, които да се включат в скалата. 

Целта на такава скала е да дава индивидуална прогноза за продължителността на кърмене до и 
над 6-месечна възраст. Тъй като съвременните научни изследвания подкрепят необходимостта от 
изключително кърмене (бебето да приема само кърма) през първите 6 месеца от живота си, от 
практическа гледна точка е полезно разграничаването именно на жените, които биха кърмили до или над 
6 мес. 

В конструираната скала са включени 20 айтема от първоначалния въпросник, които имат най-
високи значими корелации поотделно с прогнозираната променлива – продължителност на кърменето. 

Таблица 6. Корелации между айтемите, включени в скалата за прогностична оценка на 
продължителността на кърмене, с променливата продължителност на кърменето 

Твърдение (айтем) 
 „продължителност на 
кърмене” (r) 

1.След кърмене трябва да се изцеждат гърдите. -0,417*** 
2.Ако майката не може да изцеди кърма от гърдите си, значи няма 
достатъчно. 

-0,415*** 

3.Някои майки имат нехранителна кърма. -0,382*** 
4.След 6-я месец вече не е необходимо кърмене и майки, които го правят, 
го правят за собствено удоволствие. 

-0,372*** 

5.Кърменето след 1г. възраст на детето е вредно. -0,371*** 
6.След кърмене трябва да се дава вода, защото кърмата е сладка. -0,348*** 
7.Понякога просто кърмата на майката спира и тя трябва да дохранва. -0,348*** 
8.Бебето трябва да суче по-рядко, за да се събере в гърдите достатъчно 
кърма. 

-0,347*** 

9.Кърменето е невъзможно, ако майката има хлътнали зърна. -0,339*** 
10.Кърменето помага на бебето и детето да оздравее по-бързо, когато е 
болно. 

0,338*** 

11.По време на бременност не трябва да се кърми, защото кърмата е 
развалена. 

-0,324*** 

12.Кърменето намалява риска от рак на гърдата. 0,322*** 
13.След 1 г. възраст на детето кърмата вече не е полезна. -0,322*** 
14.Кърменето трябва да бъде „на поискване”. 0,320*** 
15.Смешно е да се кърми дете над 1 г. -0,318*** 
16.Честото кърмене разваля стомахчето на бебето. -0,307** 
17.Кърменето на дете след 1г. възраст може да доведе до сексуални 
проблеми в по-късна възраст. 

-0,304** 

18.Сукането от гърда помага за правилното развитие на зъбите и челюстта 
на бебето. 

0,304** 

19.Бебето трябва да се захрани след 40-я ден със сокче. -0,302** 
20.Жените с малки гърди не могат да кърмят дълго. -0,301** 

** – p<0,01; *** – p<0,001 

За оценка на психометричните параметри на подобни скринингови методи се използват четири 
показателя: сензитивност (вероятността за правилно положително заключение за принадлежност към 
изследваната категория); специфичност (вероятността за правилно отрицателно заключение за 
принадлежност към изследваната категория); положителна прогностична сила (вероятността 
изследвано лице с бал над определената прагова стойност, да принадлежи наистина към 
идентифицираната група, т.е. да притежава изследваната характеристика); отрицателна прогностична 
стойност (вероятността изследвано лице с бал под определената прагова стойност да не притежава 
изследваната характеристика) [2]. 

За избора на прагова стойност, която да идентифицира по оптимален начин изследваните лица и 
да дава добри резултати за посочените важни за скрининговите инструменти психометрични 
характеристикиq е важна информацията за ROС-кривата. Накратко, за да има добри показатели 
скрининговия инструмент, площта под ROС-кривата трябва да надвишава статистически значимо 0,50 
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(50%)2 [2]. Площта под ROС-кривата на конструирания инструмент е 0,815 и се различава статистически 
значимо от критичната стойност от 50%. 

Избраната прагова стойност за разграничаване на майките, които биха кърмили до 6 месеца или 
по-дълго от 6 месеца, е 65т. (при максимален бал по въпросника 80 точки). Съответно показатели на 
скалата за сензитивност и специфичност при така избраната прагова стойност и близките на нея са 
дадени в следващата таблица. 

Таблица 7. Специфичност и сензитивност на въпросника по данни от 80 ИЛ (изследваните лица с 
пълни данни по показателите, които са включени в тази оценка) 

Прагова стойност Сензитивност  Специфичност  
Над 62 т. 0,855 0,488 
Над 63 т. 0,856 0,581 
Над 64 т. 0,838 0,651 
Над 65 т. 0,784 0,767 
Над 66 т. 0,757 0,791 
Над 66 т. 0,703 0,837 
Над 67 т. 0,676 0,837 

Сензитивност 0,784 в случая означава, че 78% от майките, които кърмят над 6 месеца, са 
идентифицирани правилно. Специфичност 0,767 означава, че 77% от майките, които са кърмили под 6 
месеца, са идентифицирани правилно. 

Данни за положителната и отрицателната прогностична сила на въпросника могат да се видят в 
следващата таблица. 

Таблица 8. Разпределение на ИЛ според получения бал по въпросника и според действителната 
принадлежност към определена категория 

Бал по 
въпросника 

Брой/процент 
ИЛ 

Майки, които 
в действителност са кърмили 

до 6 месеца 

Майки, които 
в действителност са кърмили 

над 6 месеца 
до 65 точки 
вкл. 

Брой ИЛ 28 6 

 Процент ИЛ 82,4% 17,6% 
над 65 точки Брой ИЛ 15 31 
 Процент ИЛ 32,6% 67,4% 

Положителната прогностична сила на въпросника е 67%. Това означава, че 67% от майките, 
получили по-висок бал от 65 точки, действително са кърмили повече от 6 месеца. Отрицателната 
прогностична сила на въпросника е 82,4%, т.е. това е процента от майки, които са с по-нисък бал от 
праговата стойност и в действителност са кърмили по-малко. 

За допълнително валидизиране на показателите на скалата би трябвало да се използват данни от 
друга извадка. Това може да стане по няколко начина: 1) да се използват събраните вече данни с 
въпросника, като допълнително се провери действителната продължителност на кърменето за майките, 
които към момента на изследването все още кърмят; 2) да се съберат данни за конструираната скала от 
20 айтема от друга извадка от майки, които скоро са приключили с кърменето; 3) да се съберат данни от 
бременни жени в последния триместър на бременността и да се направи проследяване на 
продължителността на кърменето. 

Конструираната скала на този етап показва добри прогностични възможности и подкрепя 
хипотезата за възможността да се прогнозира продължителността на кърмене на базата на типичните 
нагласи към кърменето. 

Заключение 

След период на почти пълно заместване на кърменето с хранене с адаптирано мляко, през 
последните две десетилетия се полагат огромни усилия да се възстанови кърменето като обичайна 
практика в световен мащаб. Това усилие е основано на редица междудисциплинарни доказателства за 

                                                 
2 За повече информация по въпроса вж. Калчев, Пл. (2008). Индиректна скала за употреба на 
психоактивни вещества в юношеска възраст, стр. 127-139. 
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предимствата на кърменето – и като незаменими хранителни стойности, и като редица ползи както за 
здравето, така и за психичното развитие и комфорт и на детето, и на майката [11]. 

Проведено национално репрезентативно изследване в България регистрира кратката 
продължителност на кърменето за българските майки и основните проблеми в областта на кърменето, 
свързани преди всичко с неумението да се поддържа лактацията. Неумението за поддържане на 
лактацията вероятно е свързано с наличието на погрешни вярвания и нагласи към кърменето, както и с 
липсата на достатъчно подкрепа. 

Представеното тук изследване проверява какви са типичните нагласи и вярвания на майките за 
кърменето, както и наличието на взаимовръзки между нагласи и вярвания и продължителност на 
кърменето. Установява се отрицателна зависимост между погрешни вярвания и негативна нагласа и 
продължителността на кърмене и положителна такава – между наличието на адекватна и достоверна 
информация и продължителността на кърмене. Съществуват различия в нагласите на майките, които 
кърмят кратко (до 6 месеца) и по-дълго (над 6 месеца). Майките, които кърмят по-кратко, имат повече 
погрешния вярвания, възприемат повече ограничения, свързани с кърменето, имат по-негативна нагласа 
и по-малко достоверни познания в сравнение с майките, които кърмят по-дълго (над 6 месеца). 
Възприеманите ограничения, свързани с кърменето (кърмата може да бъде нехранителна, да спре, да не 
достига, бебето се кърми до определено време и т.н.), са най-мощния предиктор на продължителността 
на кърмене. На базата на нагласите на майките може да се прогнозира успешно продължителността на 
кърмене. 
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НАГЛАСИ КЪМ ИЗБОРА НА ХРАНА 

 
ВИКТОРИЯ ГАЦОВА, бакалавър по психология 

ИРИНА ЗИНОВИЕВА, проф., дпсн 
СУ "Св. Климент Охридски" 

 
Резюме: Храненето е универсална дейност, необходима за оцеляването на индивида и оказваща значително 
влияние върху здравето на човека. Като основен източник на удоволствие, механизъм за редуциране на стреса 
и медиаторен процес на социален обмен, храненето допринася за субективното благополучие на човека. 
Храненето не е механичен акт, а цялостна дейност, включваща ситуативни, динамични и комплексни 
решения за избор. В доклада се разглеждат данните от изследване с Въпросника за избор на храна на А. 
Степту и колеги (Food Choice Questionnaire – Steptoe et al., 1995). Анализирани са няколко групи фактори при 
избор на храна: а) свързани със съдържанието – вкусови и естетически характеристики, естествен произход; 
б) свързани с ефекта върху тялото – здравословност, настроение, калорийност и контрол на теглото; в) 
достъпност – удобство на приготвяне и цена; г) културен контекст – познатост на храната и етични 
съображения. Специално внимание е отделено на пола като диференциращ фактор при избора на храна. 

 
Abstract: Based on an essential survival need, eating is a recurring activity, which substantially influences the human 
health. As an important source of pleasure, stress reduction mechanism and social exchange process, it has significant 
contribution to the subjective well-being. Eating is not a mechanic act, it is rather a complex activity, including 
situational, dynamic and complicated decision-making choices. In this paper we present data from an empirical study 
analyzing four groups of food choice factors: a) content – taste and aesthetique characteristics, natural origin; b) effect 
on the body – health, mood, and weight control consequences; c) accessibility – easiness of preparation and price; d) 
cultural context – food familiarity and ethic conciderations. Special attention is focused on gender as a differentiating 
factor of food choice. 

В качеството си на основен източник на здраве, енергия и преживяванe на удоволствие, храната 
допринася за субективното благополучие на човека. Храненето е една от възможните стратегии за 
справяне с ежедневния стрес, както и медиатор на процеса на междуличностно взаимодействие. Хората 
се хранят по няколко пъти на ден и всеки хранителен епизод изисква различни типове решения, 
свързани с това дали да се яде в съответния момент или консумацията да се отложи за по-късно, какво 
да се яде, къде, кога, как, с кого, колко дълго и колко много. Понякога изборът на храна е резултат от 
импулсивно решение, направлявано преди всичко от желание за задоволяване на естествена потребност, 
но в повечето случаи хранителният избор може да е част от един дълъг процес на вземане на решение. 
Изследвания показват, че човек взима повече от 220 решения на ден, свързани с храната [6]. 

1. Въведение 

 Храненето е много повече от механичен акт – то е продължителен процес, характеризиращ се с 
три типа решения за избор: ситуативни, динамични и комплексни. Една от характеристиките на тези 
решения е, че са ситуативни, тъй като хранителното поведение включва решения за аспектите на 
ситуацията, в която се случва храненето: например време и място [1]. Решенията за избор на храна се 
характеризират и с динамичност. Те се променят с времето, тъй като хората преживяват личностно 
развитие и преминават през различни ситуации през целия си живот [2]. Решенията, свързани с 
хранителното поведение, могат да се обобщят като комплексни поради факта, че съдържат в себе си 
множество други решения от по-нисък ранг [1]. 

Изборът на храна е сложен процес, който включва различни фактори. В литературата съществуват 
редица модели за избор на храна [4], [3], [5], представящи факторите, които оказват влияние върху този 
процес. Един от основните модели в литературата е процесният модел за избор на храна на Т. Фърст и 
колеги [6]. Моделът се състои от три основни компонента – 1) продължителността на живота; 2) пет 
категории фактори, влияещи върху хранителния избор; 3) индивидуалната хранителна система. Първият 
елемент – продължителността на живота – представлява индивидуалният опит на личността. Факторите, 
обединени от авторите в пет категории, са културни фактори, индивидуални фактори, ресурси/средства, 
социални фактори и настоящият контекст. Третият компонент на процесния модел е индивидуалната 
хранителна система, която обединява ценностите на личността, класификацията на храните и 
ситуациите на хранене, както и стратегиите за избор на храна, които индивидът прилага ежедневно. 
Трите компонента функционират заедно с цел да породят различни типове хранително поведение. На 
български език тези модели са подробно разгледани другаде [9]. 

Централно място в съвременните изследвания върху нагласите на хората към храната, както и 
върху хранителния им избор, заема теорията на А. Степту и колеги. Изследователят насочва научния си 
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интерес към факторите, оказващи влияние върху избора на храна. А. Степту [7] разработва Въпросник за 
избор на храна, който се състои от 9 основни скали – “Здравословност”, “Настроение”, “Удобство на 
приготвяне”, “Вкусови и естетически характеристики на храната”, “Естествено съдържание на храната”, 
“Цена”, “Контрол на теглото”, “Познатост на храната” и “Етични съображения”. Според нас тези 9 
фактора при избора на храна могат да се обособят в 4 основни групи: а) свързани със съдържанието – 
вкусови и естетически характеристики, естествен произход; б) свързани с ефекта върху тялото – 
здравословност, настроение, калорийност и контрол на теглото; в) достъпност – удобство на приготвяне 
и цена; г) културен контекст – познатост на храната и етични съображения. 

 А. Степту и колеги [8] също предлагат модел с четири фактора, но те попадат по-скоро в първата 
група от нашия модел – свързани със съдържанието. Те са емпирично изведени и представят четири 
типа поведение по отношение на избора на храна на хора в ранна зряла възраст от 23 страни. Тези 
четири типа поведение са следните: избягване на мазнини, консумация на плодове, консумация на 
фибри, ограничаване на солта. Емпирично са установени значими различия при избора на храна между 
представителите на двата пола – по-вероятно е жените в сравнение с мъжете да избягват храни, богати 
на мазнини, да ядат плодове и фибри и да ограничават солта в почти всички 23 страни. Също така 
жените са по-склонни да се подлагат на диети и да придават голямо значение на здравословното 
хранене. Резултатите от изследване, което А. Степту и колеги провеждат с Въпросника за избор на храна 
във Великобритания, също показват значителни различия между половете [7]. Оказва се, че британските 
жени на възраст между 17 и 89 години имат по-висок резултат в сравнение с мъжете по фактора 
“Здравословност”, който се състои от айтеми, свързани с храненето, благополучието и външния вид. По-
високи са средните стойности на жените в сравнение с мъжете и по факторите “Настроение”, “Удобство 
на приготвяне”, “Естествено съдържание на храната”, “Цена”, “Контрол на теглото” и “Етични 
съображения”. Следователно посочените фактори са по-значими за жените, когато правят своя 
хранителен избор, в сравнение с мъжете. 

Настоящото изследване представлява първа стъпка по посока на проучване на нагласите към 
избора на храна в българския социо-културен контекст. 
 
Цели на изследването 
Настоящото изследване цели да проучи нагласите на хората към избора на консумираната от тях храна в 
български условия. Особен интерес представлява значимостта на факторите, оказващи влияние върху 
хранителния избор, като се използва четирифакторния модел за хранителния избор, предложен от 
авторите: съдържание на храната, съображения за ефекта върху тялото, достъпност и културен контекст 
на избора. 

Втората цел е да се провери емпирично дали променливата пол е диференциращ фактор по 
отношение на избора на храна в българската извадка. 

2.  Методология 

Изследователски инструмент 
Използваният за целите на настоящото изследване метод е Въпросник за избор на храна (Food 

Choice Questionnaire – FCQ). Методиката е разработена и стандартизирана през 1995 година от А. Степту 
и колеги [7]. Въпросникът оценява широк набор от фактори, които оказват влияние върху хранителния 
избор на индивидите. Първоначалният вариант на методиката включва 68 айтема, а крайният се състои 
от 36 айтема, разпределени в 9 скали. Скалата “Здравословност” съдържа 6 айтема, които измерват 
състояния, свързани със здравето. Вторият фактор “Настроение” се състои от 6 айтема, отнасящи се до 
стреса, стратегиите за справяне и настроението. Третата скалата “Удобство на приготвяне” включва 5 
айтема, които се отнасят до удобството от пазаруването и приготвянето на храната. Факторът “Вкусови 
и естетически характеристики на храната” се състои от 4 айтема, насочени към начина, по който 
изглежда храната, към вкуса и аромата й. Петата скала “Естествено съдържание на храната” съдържа 3 
айтема, които измерват консумацията на хранителни добавки и природосъобразни продукти. Шестият 
фактор “Цена” включва 3 айтема, свързани с цената на хранителните продукти, разглеждана като мотив 
при избора на храна. Скалата “Контрол на теглото” се състои от 3 айтема, отнасящи се до консумацията 
на нискокалорични храни. Осмият фактор от скалата съдържа 3 айтема, които измерват доколко 
познатостта на консумирания хранителен продукт е важен критерий при избора на храна. Последната 
скала “Етични съображения” включва 3 айтема, насочени към политически фактори и фактори, свързани 
с околната среда. 

Скалата за оценка на отговорите на изследваните лица е 5-степенна скала от Ликъртов тип, като 
степените са съответно: 1 – Изобщо не е важно, 2 – Не е важно, 3 – Не мога да преценя, 4 – Важно е, 5 – 
Много е важно. 

При използването на изследователския инструмент са направени три независими превода на 
айтемите от английски на български език, като окончателният вариант е обсъден в по-широк 
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професионален кръг. Преводът е съобразен със стилистиката на българския език, като същевременно се 
запазват психологическите и съдържателните аспекти на оригиналните твърдения. 

Изследвани лица 
В изследването взимат участие 88 лица на възраст между 20 и 30 години. Тъй като една от целите 

на изследването е търсене на междуполови различия по отношение на хранителното поведение, важен 
критерий за подбор на извадката е да се включат лица от двата пола, които да са сравнително 
равномерно разпределени по този показател. Честотното разпределение на изследваните лица по пол 
показва, че жените са 56,8 %, а мъжете – 43,2 %. 

Таблица 1. Честотно разпределение по пол, възраст, образование и местоживеене 

Показател Честота Процент 

Пол 
Мъж 38 43,2 

Жена 50 56,8 

Възраст 

20 2 2,3 

21 1 1,1 

22 23 26,1 

23 35 39,8 

24 8 9,1 

25 11 12,5 

26 2 2,3 

27 1 1,1 

28 4 4,5 

30 1 1,1 

Образование 
Средно 63 71,6 

Висше 25 28,4 

Местоживеене 

Малък град 2 2,3 

Голям Град 5 5,7 

Столица 81 92 

Според резултатите от честотното разпределение най-много са изследваните лица на 23 години 
(35 на брой), следвани от тези на 22 години (23 на брой). 

Освен демографските характеристики пол и възраст, са събрани данни за образованието (основно, 
средно, полувисше, висше) и местоживеенето на изследваните лица (село, малък град, голям град, 
столица). Честотното разпределение на лицата по образование показва, че 63 от тях са със средно 
образовние, а 25 – с висше. Извадката е сравнително хомогенна по отношение на фактора образование и 
поради това не се търсят различия по този фактор. От събраните данни за местоживеенето се установява, 
че 81 изследвани лица живеят в София, двама човека са от малък град, а 5 – от голям град. По тази 
причина не се търсят различия и по фактора местоживеене. 

3. Резултати 

 Анализ на надеждността на скалите 

 Таблица 2 Анализ на надеждността на скалите от Въпросника за избор на храна 

Име на скалата Брой айтеми Алфа на Кронбах 

Здравословност 6 0, 903 

Настроение 6 0, 784 

Удобство на приготвяне 5 0, 727 

Вкусови и естетически характеристики 
на храната 

4 0, 821 
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Естествено съдържание на храната 3 0, 859 

Цена 3 0, 851 

Контрол на теглото 3 0, 951 

Познатост на храната 2 0, 741 

Етични съображения 
 

3 0, 584 

Всички скали показват добри психометрични характеристики. Особено убедителни данни са 
получени за четири от тях. Скалата “Здравословност” включва 6 айтема. След проведения анализ на 
надеждността на фактора се установява, че коефициентът α на Кронбах има стойност 0,903, което е 
индикатор за много висока вътрешна консистентност. Същото с отнася и до “Вкусови и естетически 
характеристики на храната”, състояща се от 4 айтема и α на Кронбах от 0,821, “Естествено съдържание 
на храната” от 3 твърдения и α = 0,859 и “Цена”, състояща се също от 3 айтема, чиято α на Кронбах е 0, 
851. Интересно е, че скалата “Контрол на теглото”, която включва само 3 айтема, показва извънредно 
висок коефициент α със стойност от 0,951. 

Скалите, които показват по-умерени стойности на α на Кронбах, са “Настроение” (6 айтема и α = 
0,784), “Удобство на приготвяне” (5 твърдения и α = 0,727) и “Познатост на храната” с α = 0,741 и две 
твърдения. Скалата “Етични съображения” по-трудно се припознава в български условия, но при 
скромния брой твърдения (3 айтема) все пак постига допустима за изследователски цели психометрична 
стойност (α = 0,584). 

Описание на факторите, влияещи върху избора на храна 
Проведено бе емпирично изследване, което да даде първоначална ориентация за възможностите 

на предложения от нас модел, включващ четири групи фактори при избора на храна. Използван е 
Въпросникът за избор на храна, разработен от А. Степту и колеги [7], тъй като той предлага 
детайлизиран вариант на нашето разбиране, съчетан с предимството на стандартизиран въпросник, 
използван в редица страни. В този смисъл настоящото изследване проверява и доколко в български 
условия се припознават факторите, които А. Степту и колеги обособяват в предложения от тях 
въпросник. Както показа анализът на консистентността на скалите, всичките 9 фактора работят и в 
български условия. 

В настоящото изследване средните стойности на използваните скали ще бъдат разгледани като 
индикатор на значимостта, която изследваните лица придават на съответния фактор. 

 Таблица 3. Ранжиране на факторите по средна стойност 

Скала Брой ИЛ Ср. стойност Ст. отклонение 
Вкусови и естетически 

характеристики на храната
88 3, 812 0, 784 

Цена 88 3, 527 0, 816 

Удобство на приготвяне 88 3, 477 0, 849 

Здравословност 88 3, 451 1, 007 

Естествено съдържание на 
храната 

88 3, 272 1, 121 

Познатост на храната 88 3, 261 0, 950 

Настроение 88 3, 202 0, 676 

Контрол на теглото 88 3, 197 1, 470 

Етични съображения 88 2, 050 0, 754 
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От посочените в Таблица 3 резултати става ясно, че първите три фактора при избора на храна, 
които са значими за изследваната българска извадка, са “Вкусови и естетически характеристики на 
храната” (средната стойност е x = 3,812), цената на хранителния продукт (x = 3,527) и удобството при 
приготвянето му (x = 3,477). Оказва се, че за изследваната извадка свойствата на храната като вкус, 
аромат и начин, по който изглежда, са водещият критерий за избор. Факторите, свързани със 
здравословното хранене, начина, по който храната се отразява на здравето (“Здравословност”, x = 3,451) 
и с естествения произход на хранителния продукт (“Естествено съдържание на храната”, x = 3,272) са 
ранжирани на четвърто и пето място. Следват факторите, свързани с познатостта на храната (x = 3,261) и 
с начина, по който храната се отразява на настроението на индивидите (x = 3,202). Факторът “Контрол 
на теглото” (x = 3,197) заема предпоследно място, което означава, че загрижеността за теглото и 
контролирането му чрез консумираната храна не е от основно значение при избора на храна за 
изследваната българска извадка. От получените резултати става ясно и че етичните съображения (x = 
2,050) са от най-малко значение, когато хората от нашата извадка правят своя хранителен избор. 
 

Междуполови различия 
За проверка на междуполовите различия по деветте субскали от Въпросника за избор на храна се 

провежда еднофакторен дисперсионен анализ (ANOVA). Резултатите от него са представени в Таблица 
4. Според получените резултати по седем от девет скали са налице статистически значими междуполови 
различия. 

Статистически значими междуполови различия бяха намерени за следните 7 скали – 
“Здравословност”, “Удобство на приготвяне”, “Вкусови и естетически характеристики на храната”, 
“Естествено съдържание на храната”, “Цена”, “Контрол на теглото”, “Етични съображения”. По 
отношение на фактора “Здравословност”, влияещ върху избора на храна, се установява, че жените имат 
по-високи стойности (x = 4,143) в сравнение с мъжете (x = 2,540), при F = 146,36 и ниво на 
статистическа значимост p = 0,000. Средните стойности на жените по фактора “Удобство на приготвяне” 
са по-ниски (x = 3,220) в сравнение с тези на мъжете (x = 3,816), при F = 11,96 и p = 0,001. Установява се, 
че средните стойности на жените (x = 3,485) по фактора “Вкусови и естетически характеристики на 
храната” са по-ниски от тези на мъжете (x = 4, 243), като F = 25, 98, а нивото на статистическа значимост 
е p = 0, 000. Полът се оказва диференциращ и по отношение на фактора “Естествено съдържание на 
храната” (F = 105,30; p = 0,000). Резултатите показват, че средните стойности на жените (x = 3, 993) са 
по-високи от тези на мъжете (x = 2,325). Средните стойности на мъжете (x = 3,728) по фактора “Цена” са 
по-високи от тези на жените (x = 3,373), при F = 4, 23 и p = 0,043. Междуполови различия са налице и по 
фактора “Контрол на теглото”, като средните стойности на жените (x = 4,293) по фактора са по-високи 
от тези на мъжете (x = 1,754), при стойности на коефициент на Фишър F = 245,59 и p = 0,000. 
Установява се, че по последната скала “Етични съображения” жените имат по-високи стойности (x = 
2,227) от мъжете (x = 1,816), при F = 6,84; p = 0,011. 

По две от скалите – “Настроение” (F = 0, 24; p = 0, 628) и “Познатост на храната” (F = 0, 65; p = 0, 
422) – не се наблюдават статистически значими различия между половете. 

Таблица 4. Еднофакторен дисперсионен анализ на скалите по фактор пол 

Скала Брой ИЛ
Средна 
стойност 

Станд. 
отклонение 

F 
Ст. 

Значимост 

Здравословност 
Мъж 38 2, 540 0, 640 

146, 36 0, 000 Жена 50 4, 143 0, 598 
Общо 88 3, 450 1, 007 

Настроение 
Мъж 38 3, 162 0, 652 

0, 24 0, 628 Жена 50 3, 233 0, 698 
Общо 88 3, 203 0, 676 

Удобство на 
приготвяне 

Мъж 38 3, 816 0, 890 
11, 96 0, 001 Жена 50 3, 220 0, 725 

Общо 88 3, 477 0, 849 
Вкусови и естетически 
характеристики на 

храната 

Мъж 38 4, 243 0, 531 
25, 98 0, 000 Жена 50 3, 485 0, 791 

Общо 88 3, 812 0, 784 

Естествено съдържание 
на храната 

Мъж 38 2, 325 0, 840 
105, 30  0, 000 Жена 50 3, 993 0, 685 

Общо 88 3, 273 1, 121 
Цена Мъж 38 3, 728 0, 794 4, 23 0, 043 
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Жена 50 3, 373 0, 807 
Общо 88 3, 527 0, 816 

Контрол на теглото 
Мъж 38 1, 754 0, 609 

245, 59 0, 000 Жена 50 4, 293 0, 846 
Общо 88 3, 197 1, 470 

Познатост на храната 
Мъж 38 3, 355 0, 937 

0, 65 0, 422 Жена 50 3, 190 0, 963 
Общо 88 3. 261 0, 950 

Етични съображения 
Мъж 38 1, 816 0, 742 

6, 84  0, 011 Жена 50 2, 227 0, 720 
Общо 88 2, 050 0, 754 

4. Заключение 

Настоящото изследване е насочено към хранителното поведение, фокусирано върху проблема за 
избора на храна. Aнализирани са основните фактори при избора на храна, както и междуполовите 
различия по деветте фактора, свързани с хранителния избор. 

Проверката на надеждността на използваните скали установява доста висока вътрешна 
консистентност на голяма част от скалите и добра консистентност на останалите. Скалата за етически 
съображения при избор на храна е най-трудно разпознаваема в български условия. 

Беше проведено изследване на нагласите към избора на храна с цел откриване на значимите за 
извадката фактори, оказващи влияние върху хранителния избор, както и на тези, които са от най-малко 
значение за изследваната българска извадка. От проведения анализ става ясно, че най-често 
използваните фактори при избора на храна в изследваната извадка са “Вкусови и естетически 
характеристики на храната” (средна стойност от 3,812), “Цена” (3,527), “Удобство на приготвяне” 
(3,477) и “Здравословност” (3,451). Когато правят своя хранителен избор, по-малък брой изследвани 
лица се фокусират върху факторите “Познатост на храната” (3,261) и “Настроение” (3,202). Също така 
от най-малко значение за изследваните са факторите “Контрол на теглото” (3,197) и “Етични 
съображения” (2,050). 

Анализът на нагласите към избора на храна, проведен от А. Степту, показва, че водещите 
фактори, влияещи върху хранителния избор, за изследваната британска извадка, са “Вкусови и 
естетически характеристики на храната” (средна стойност от 2,99), “Цена” (2,83), “Здравословност” 
(2,83) и “Удобство на приготвяне” (2,75). От най-малко значение за тях са факторите “Контрол на 
теглото” (2,38), “Настроение” (2,11), “Етични съображения” (1,85) и “Познатост на храната” (1,75). 
Тоест, няма съществени различия между ранжирането на факторите, които влияят при избора на храна в 
двете изследвани култури, но в британската по-рядко използваните фактори имат по-ниски стойности от 
тези в българската извадка. 

Тъй като голяма част от изследванията установяват значими различия между факторите, които 
влияят при избора на храна на двата пола, настоящото изследване потърси възможни различия в тази 
посока и в български условия. За да се установи кои фактори оказват влияние върху хранителния избор 
на мъжете и жените бе проведен еднофакторен дисперсионен анализ (ANOVA). Получените резултати 
показват, че жените имат по-високи стойности от мъжете по факторите “Здравословност”, “Естествено 
съдържание на храната”, “Контрол на теглото” и “Етични съображения”. Оттук следва, че именно тези 
фактори по-често ръководят хранителния избор на жените в сравнение с този на мъжете. 

Според получените резултати мъжете в по-висока степен, за разлика от жените, се водят при 
избора си на храна от това дали съответният хранителен продукт ще им донесе търсеното удоволствие: 
мъжете имат по-високи стойности по фактора “Вкусови и естетически характеристики на храната”. По 
отношение на факторите “Удобство на приготвяне” и “Цена” полът също се оказва диференциращ, като 
мъжете имат по-високи стойности от жените. Следователно факторите, които в по-висока степен 
насочват избора на храна на мъжете, са ценовата стойност на хранителния продукт и възможността за 
по-лесното му приготвяне. 

Резултатите, получени от А. Степту, показват, че жените имат по-високи средни стойности от 
мъжете по 8 фактора – “Здравословност”, “Настроение”, “Удобство на приготвяне”, “Вкусови и 
естетически характеристики на храната”, “Естествено съдържание на храната”, “Цена”, “Контрол на 
теглото” и “Етични съображения”. Посочените фактори в по-висока степен насочват хранителния избор 
на жените. Мъжете и жените имат равни средни стойности по фактора “Познатост на храната”. 
Британските мъже, за разлика от изследваните българи, не отдават същото значение на хедоничната 
страна на храненето, на цената и на удобството при приготвянето на хранителния продукт. 

Настоящото изследване разглежда само един аспект от обширния проблем за хранителното 
поведение на индивида. Храната, която ежедневно консумираме, е предмет на сложен и дълъг процес на 
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вземане на решение. Хранителният избор може да е спонтанен, но може и да е резултат от съзнателно 
обмисляне, преценяване и съобразяване с редица фактори. Необходимо е да се обърне повече внимание 
на проблема за храната, тъй като зад него стоят много други, като например проблемът за развиването 
на хранителни разстройства, предизвикани от подлагане на строги диети и гладуване с цел отслабване и 
достигане до идеала за стройна фигура и красота. Не трябва да се пропускат и проблемите, свързани със 
затлъстяване поради неправилен хранителен избор, при който е налице отдаване на преживявания на 
удоволствие от вкуса и последващата системна консумация на мазни, солени и калорични храни без 
съобразяване с негативните последствия върху здравето и външния вид. 

Изборът на храна е сложен процес, ръководен от редица фактори, които изискват задълбочено и 
детайлно проучване. Настоящото изследване е само първоначален опит за навлизане в проблема за 
хранителното поведение в български условия. 
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Резюме: В настоящия доклад ще бъдат представени резултатите от емпирично изследване на 
взаимовръзките между интернет зависимости и благополучие. Интернет, като неограничен източник на 
информация, улесняващ комуникацията и създаващ възможност за изява и моделиране на собствения образ, 
привлича индивидите предразположени към пристрастяване. Проявява се отрицателна взаимовръзка между 
продължителността и удовлетвореността от употребата на интернет, както изтъква М. Оржак [9]. Дж. 
Камингс, Б. Батлър и Р. Краут [3] установяват подобни зависимости във връзка с негативните ефекти на 
пристрастяването към интернет върху благополучието и социалната въвлеченост. Амичаи-Хамбъргър 
изтъква предимно позитивната роля на интернет върху индивида при формирането на идентичността му и 
осигуряването на специфична търсена от него среда [1]. Предполага се, че в български условия ще се 
потвърдят хипотезите, свързани с позитивното влияние на интернет, но и с понижаване на благополучието 
на хората, зависими от интернет, както и доминантността на този феномен при по-младите хора. 

 
Abstract: The paper presents the results of an empirical research of the interdependence between Internet addiction and 
well-being. Being an unlimited source of information, facilitating communication, and presenting an opportunity for 
expression and modeling of the image of the self, the Internet attracts those individuals who are predisposed to addiction. 
There appears to be a negative interrelatedness between the duration and the satisfaction with the Internet use as M. 
Orzak points out [9]. J. Cummings, B. Butler and R. Kraut find similar connections as far as the negative effects of 
Internet addiction on well-being and social involvement are concerned [3]. Amichai-Hamburger underlines the 
predominantly positive role the Internet plays in forming the identity of the individual and providing the user with a 
specific environment that they are looking for [1]. It is assumed that the hypotheses regarding the positive influence of 
the Internet, as well as the decrease of the well-being of the Internet addicted, predominant amongst young people, will be 
confirmed in Bulgarian context. 

 
ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 
 

 Интернет може да се определи, като носител на духа на съвремието. Той е инструмент за 
комуникация, за свързване между хората, за скъсяване на разстояния, както физически, така и 
социокултурни. Той е безкраен източник на информация, която е най-ценният ресурс на нашето време. 
Интернет съчетава и предоставя разнообразни възможности за забавление, улеснение, професионална 
реализация. Може да се каже, че интернет е един свят, в който всеки потребител (юзър) се потапя, 
включвайки компютъра си и влизайки в световната мрежа. Интернет трансформира всекидневието на 
индивида в нещо повече от рутината и ограниченията на реалното съществувание – в свободно 
„придвижване” и неограничен „достъп” до всевъзможни ресурси. Богатството, което интернет предлага, 
е предпоставка за разширяване на толерантността, интересите, познанията, културата на потребителите, 
които имат възможност да се докоснат до палитрата от идеи и продукти на хората и обществата от 
всички точки на планетата. Благодарение на интернет хората са по-близо от всякога до това, което ги 
интересува и са по-свободни да бъдат това, което искат и да черпят информация за това, което ги 
вълнува, без да се чувстват ограничени от пределите на държавата си, на семейството или обществото 
си, от физическите детерминанти или финансите. В интернет всеки може да бъде какъвто иска и какъвто 
чувства, да удовлетворява потребностите си от себеизява и от намиране на пасваща му среда, която не 
винаги е налична в непосредственото му обкръжение. 

Една от основните роли на интернет е комуникационната. Нито едно друго технологично 
изобретение не спомага до такава степен за осъществяването на комуникация, преодолявайки 
всевъзможни препятствия пред хората. 

Инструментите, които човек използва, за да се изразява и общува, моделират начина му на 
мислене [14]. Това се отнася и за писмения език, за книгите, за телефона, а вече и за компютъра. Всяко 
едно от тези средства, доминиращо комуникацията през различен етап от историята, изисква 
специфично поднасяне на информацията, съобразено с характеристиките му, особеностите и 
ограниченията му. Комуникацията по интернет е доста по-ясна, конкретна, фокусирана върху фактите, 
защото потребителят (обикновено) не разполага със свободата на непосредствения изказ, нито пък с 
улесняващия общуването език на тялото. Писменото излагане на информация за кратки периоди от 
време и в сбит вид са основни отличителни характеристики на електронната комуникация. Нейният 
характер се определя от целите и предназначението на компютъра и интернет – бързина, ефективност, 
свързаност. 
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В настоящата комуникационна епоха обаче се обезценява интимността, за сметка на пределната 
свързаност и общуване, но не пряко, а опосредствано от технологиите. Това общуване, често се явява 
заместител на реалния му еквивалент, поради по-лесната си достъпност и по-ниска отдаденост, която се 
изисква от индивида, за да го поддържа [1]. 

 В тази връзка и създаването на защитена и опростена среда, която активира очакване за 
безопасен и сигурен изход, е друга характеристика на кибер реалността. Симулираните реалности – 
компютърни игри, филми, извършване на различни дейности онлайн, са съпроводени със знанието на 
потребителя (юзъра), че въпреки евентуалните съпътстващи трудности, той ще успее да се справи 
накрая. Докато в реалния живот не винаги е така и не всичко следва зададен математически алгоритъм. 
Това разминаване може да бъде източник на заблуди и нереалистично възприемане на действителността 
[14]. 

Според култивационната теория на Дж. Гърбнър и колеги, възприятията на човек се оформят и 
понякога се изкривяват под въздействието на медиите [4]. Изследователите смятат, че с времето медиите 
“култивират” определен възглед за света. Пристрастяването към медиите и в частност интернет се 
свързва с повишаване на продължителността на използването и понижаване на удовлетвореността от 
него. Колкото повече време хората посвещават на дадена медия, толкова повече намалява физическата 
им активност, която е пряко свързана с психологическото благополучие [1]. 

 
Интернет зависимости 
С интензивното навлизане на интернет в съвременния живот и разширяването на предлаганите от 

него възможности за забавление, улеснение, обучение и т.н. се повишава потенциалното му разгръщане 
в обект на пристрастяване. От векове хората имат склонността да се пристрастяват към различни 
поведения или субстанции, често замествайки една зависимост с друга. Последствията от зависимото 
поведение обикновено се отразяват на основните сфери от живота на индивида – връзки, работа, здраве, 
финансово състояние. Все още интернет зависимостите не са включени в DSM-IV. Но подобно на 
пристрастяването към хазарт, храна, упражнения, работа, пазаруване, секс (повечето от които могат да 
бъдат реализирани и чрез интернет) и пристрастяването към интернет имитира до значителна степен 
ефекта на наркотиците, алкохола и други психоактивни вещества върху мозъка. Изследвания на Д. 
Гринфилд регистрират, че около 30% от потребителите (юзърите) използват интернет, за да повлияят на 
настроението си, в опит за намаляване на отрицателните емоции [5]. 

 М. Шотън е първият изследовател, който използва термина компютърна зависимост през 1989 г. 
[13] Анализирайки литературата, посветена на зависимости като алкохолизма и хазарта, 
изследователката решава, че поведението на пълно отдаване на разработването на софтуер и хардуер от 
група мъже, водещо до пренебрегване на семействата и приятелите им, е интернет зависимост [9]. 

Понятието зависимост се характеризира с презадоволяване, толеранс (необходимост за постоянно 
нарастващо време, посвещавано на различни дейности в интернет), отказване (симптомите на липсата на 
достъп са силна раздразнителност и тревожност), силна потребност и загуба на контрол. 
Пристрастяването води до обезценяване на позитивните преживявания в началото и до постоянна 
необходимост от увеличаване на интензивността и продължителността им, т.е. толерансът се повишава. 
К. Янг се позовава при определяне и диагностициране на интернет зависимостите на критериите за 
патологичен хазарт, категоризиран в DSM-IV като разстройство на импулса. Адаптирайки критериите за 
патологичен хазарт, авторката създава въпросник за Интернет зависимости [14], [9]. 

Интернет зависимостите могат да се разграничат според обекта си. От тази перспектива, те са: 
киберсекс/порнография; пристрастяване към интернет връзки, базирани на различни социални мрежи и 
чатове; компулсивни дейности в интернет (залагане, онлайн игри, пазаруване); информационно 
претоварване (породено от компулсивното търсене на информация и организирането й, водещо да 
намаляване на продуктивността [17]. Повечето субкатегории на интернет зависимостите са съпътствани 
от някакво друго разстройство. Д. Гринфилд разграничава два типа проблеми, свързани с интернет: 
първичен и вторичен. Първичната зависимост има за обект самия интернет. Вторичната интернет 
зависимост произлиза от съществуващ вече проблем или компулсивно поведение, намиращо реализация 
чрез интернет. Факторите, които превръщат интернет в обект на и средство за засилване на зависимости 
са: лесният достъп, анонимността, липсата на времеви и пространствени ограничения, липсата на 
задръжки и преодоляването на граници [5]. Вълнението, което интернет преживяванията осигуряват, се 
свързва с неврохимичните промени, настъпващи в мозъка и с евентуалното затвърждаване на 
поведенчески схеми за повторно осигуряване на положителните преживявания. 

Други автори, като Г. Мееркерк говорят за компулсивна интернет употреба и са на мнение, че 
самият интернет не е обект на пристрастяване, а това могат да бъдат определени онлайн занимания [8]. 
Все пак, авторите са единодушни по отношение на връзката между интернет зависимостите и други 
психосоциални проблеми и/или разстройства – някои потребители (юзъри), които са психологически 
уязвими, е вероятно да се опитат да задоволят временно потребностите си независимо, че това би могло 
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да доведе до дългосрочни негативни ефекти. Изследователи, като С. Каплан [2] твърдят, че 
съществуващи психологически проблеми в комбинация с неадаптивни когниции на личността, като 
съмнения, ниска Аз-ефикасност, негативна самооценка, са предпоставки за развитие на интернет 
зависимости [8]. 

М. Селфхоут и колеги разглеждат два източника на пристрастяване в интернет: сърфиране 
(„браузване”) и комуникация чрез моментни съобщения. Те определят „браузването” като водещо до 
постоянно увеличаване на времето, посветено на него с цел доставяне на удовлетворение, но водещо до 
чувства на депресивност и тревожност, поради липсата на дългосрочно удовлетворение. В този случай 
сърфирането може да има негативен ефект върху благополучието. Общуването с моментни съобщения 
(програми като Skype) се смята за развиващо комуникационните умения и авторите определят тази 
дейност, като по-малко свързана с депресивни и тревожни симптоми [13]. 

 
Благополучие 
Първата концептуализация на благополучието е субективното благополучие, въведено от Е. 

Динър. То се определя, като качеството на живот, по отношение на наличието и честотата на позитивни 
и негативни емоции и общата удовлетвореност на човека от живота. Според този модел, крайната цел на 
човека е щастието, като не се прави разграничение между различните източници на щастие [15]. 

К. Риф изследва психологическото благополучие и описва шест дименсии, определящи 
качеството на живота: автономия, справяне със средата, цел в живота, приемане на себе си, позитивни 
отношения с другите, личностно израстване. Р. Райън и Е. Диси [11] правят разграничение между 
хедонистичната (субективно благополучие) и евдемонистичната (психологическо благополучие) 
традиция при дефиниране на благополучието. Хедонистичният подход подчертава субективното 
преживяване на удоволствие, докато евдемоничният предполага живот в синхрон с истинската същност 
на човека. Благополучието, разглеждано от евдемонична гледна точка, се състои в преследване на 
вътрешни цели и развитие на силните страни на индивида. Целта е реализирането на самата дейност, а 
не субективните преживявания, които я съпътстват – те са страничен продукт. А. Уотърман и колеги 
предлагат разграничаване и на евдемонично благополучие [15]. 

 
Взаимовръзка между интернет зависимости и благополучие 
 Все по-широката достъпност на интернет и все по-голямата възможност за извършване на 

значителен брой дейности чрез него се превръща в неизменна част от живота на всеки съвременен човек. 
Поради това нараства и значението му за благополучието на хората и изследване на взаимовръзките 
между двете. 

Р. Краут и колеги [6] установяват чрез лонгитюдно изследване, че поне за някои интернет 
потребители (юзъри), прекараното онлайн време води до понижена социална въвлеченост и 
психологическо благополучие. Те смятат, че интернет опосредстваната комуникация, не е толкова 
ефективна за поддържане на близки връзки, като тази лице в лице или дори телефонната [3]. 

Лонгитюдно изследване на Г. Мееркерк и колеги на подрастващи на възраст 12-15 години 
показва, че интернет комуникацията в реално време се свързва с компулсивни тенденции, като загуба на 
контрол и поглъщане от мисли за интернет. Резултатите от изследването свързват пристрастяването към 
този аспект на интернет с депресивност в дългосрочен план (6 месеца). Въпреки това, авторите 
разграничават комуникацията предимно с непознати от тази с приятели и близки. Първият вариант се 
свързва с по-висока депресивност, особено за социално-изолираните хора. От друга страна, според 
Бесиер и колеги смятат, че комуникацията с непознати може да бъде благотворна за развитие на 
социални умения, които да се пренесат и в реалността [8]. Това е хипотезата за социалната компенсация. 
Съществува обаче и друга – т.нар. „богатите стават по-богати”, според която хората с качествени 
приятелства и междуличностни умения, ще са тези, които ще се повлияят позитивно от интернет 
комуникацията [12]. 

Я. Амичаи-Хамбъргър и колеги определят интернет като инструмент за разкриване на истинското 
Аз. Те се опитват да свържат идеята за „истинското Аз” с термините от теорията за личността на Х. 
Айзънк. Авторите установяват, че интровертите и невротичните хора проектират „истинското си Аз” в 
интернет, за разлика от екстравертите и тези, които не проявяват невротични тенденции и откриват себе 
си в непосредственото общуване. В този смисъл хората, които по принцип имат проблеми с 
комуникацията, поради тревожност или затвореност, се освобождават в интернет пространството и 
показват „истинското си Аз” в контактите си в тази среда. Същото се отнася и за деца, които са в 
периода на търсене на идентичността си, инвалидизирани групи и хора с нетрадиционни сексуални 
предпочитания [1]. 

Намаляването на личното пространство и увеличаването на себеизлагането са едни от главните 
последствия от широкото разпространение на интернет. Най-податливи на този модел на общуване са 
тийнейджърите, тъй като те го усвояват, преди да са формирали друг предполагащ по-висока интимност 
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на личните преживявания. Те също така получават възможността да експериментират с различни роли и 
образи в рамките на интернет пространството. Това може да е както от полза за формиране на 
идентичността на подрастващите, така и да предостави илюзорно решение на проблемите на 
потребители (юзъри)и, които онлайн компенсират несигурностите си, но така и не се изправят срещу 
реалните си проблеми в непосредствените си взаимоотношения, за да могат да ги преодолеят. Ш. Търкъл 
определя информационните технологии като технологии на идентичността [14]. Според нея интернет 
наподобява психотерапевтична обстановка, поради сигурността и разбирането, които осигурява. Тази 
среда е и зона за почивка и изключване от случващото се. От друга страна, на тази база се разкриват 
различни идентичности и гъвкаво превключване между тях, което дава възможност за намиране на 
отговор на въпроса „Кой съм аз?”. Защитената интернет среда стимулира развиването и поддържането 
на разнообразни идентичности, които обогатяват познанието на личността за себе си и я правят по-
гъвкава и способна да отговаря на изискванията на средата. Интернет дава възможност за изразяване на 
потиснати страни на личността, които поради някаква причина хората не показват в реалния живот, 
както и за равнопоставеност и изразяване на мнението [1]. 

Благополучието и връзката му с интернет, се свързва главно с общуването и междуличностните 
връзки, поддържани в тази среда. Те са източник на задоволство и щастие, както приятелските, така и 
романтичните. Липсата им се свързва с понижено благополучие, депресивност, проблеми в 
приспособяването и здравето. По-новите изследвания на кибер връзките установяват, че те са 
удовлетворяващи, приятни за хората и водят до разширяване на социалните им кръгове, противно на 
резултатите от изследването на Краут [6]. Връзките онлайн имат положителен ефект върху 
благополучието на хората, предоставяйки повече откритост, себеразкриване и подкрепа. Комуникацията 
по интернет може да протича в различни форми и времеви рамки: чат, мигновени съобщения, форуми, 
блогове, социални мрежи [1]. 

Интернет предлага особено ценната възможност за намиране на място на всеки човек. Дори и 
хората с проблеми, принадлежащи към стигматизирани групи, неразбраните от обкръжението си, могат 
да се чувстват приети онлайн от други като тях. Това сдружаване повишава самочувствието им, което е 
твърде уязвимо, поради социалното отхвърляне. Интернет групите носят удовлетворение, подкрепа и 
чувство за благополучие. Хората си изграждат по-положителен Аз-образ и стават по-сигурни в себе си 
[7], [1]. 

Потребителите (юзърите), проявяващи интернет зависимост, като цяло проявяват повече 
депресивни симптоми, самота, ниско самочувствие и срамежливост. Г. Мееркерк и колеги изследват 
връзката между компулсивно интернет ползване, благополучие и личностни характеристики. Те 
установяват, че психосоциалните фактори са с много по-голяма тежест за възникване на интернет 
зависимости от личностните фактори. Като най-значим предиктор се явява депресивността. И все пак не 
може еднозначно да се определи каузаланата връзка между интернет зависимостите и преживяването на 
депресивност, тревожност и социална изолация [8]. 

МЕТОД 

Цел на изследването 
Целта на настоящето изследване е да проследи взаимовръзката между използването на интернет и 

чувството за субективно и психологическо благополучие. 
Изследвани лица 
В изследването участват 88 души, на възраст между 16 и 62 години. Те са разделени в две групи: 

до 29 години (49%) и от 30 до 62 години (51%). От тях 38% са мъже и 62% са жени. По семейно 
положение, участниците в изследването могат да сформират две групи: несемейни (55%) и семейни 
(45%). В зависимост от местоживеенето изследваните лица се разделят в две групи – първата обединява 
село, малък и голям град (55%), а другата – е групата на живеещите в София (45%). Респондентите, 
които работят в момента са 81%, а останалите 19% – не работят. Според образованието най-голям 
процент от изследваните лица са магистри – 54%, бакалаври – 18%, а тези със средно и средно-
специално образование са 23%. 

Инструментариум 
За целите на изследването е използвана методика, включваща следните въпросници. 
Първият е въпросник измерва интернет зависимостите (IAT) и е създаден от К. Янг [16]. Той се 

състои от 20 айтема, описващи поведения, които в зависимост от честотата им, могат да се свържат с 
различни аспекти на интернет зависимости. Те се групират в шест скали: изявеност; прекомерна 
употреба; пренебрегване на работата; нетърпение; липса на контрол; пренебрегване на социалния живот. 
Използваната скала за оценка е пет степенна, Ликъртов тип, и варира от „1 – рядко” до „5 – винаги”, без 
неутрална степен. Изследваните лица оценяват степента, до която интернет употребата им влияе на 
всекидневната им рутина, социален живот, продуктивност, режим на спане и чувства. Минималният бал 
по въпросника е 20, докато максималният – 100, като по-високият резултат се свързва с проблеми, 
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породени от интензивна интернет употреба. К. Янг предлага разделянето на три групи според 
резултатите от въпросника: от 20 до39 – средностатистически потребител (юзър), който има контрол над 
употребата си; от 40 до 69 – потребители (юзъри) с проблеми, поради неконтролираната си употреба; от 
70 до 100 – потребители (юзъри), със значителни проблеми породени от интернет употребата им. 

Към въпросника за интернет зависимости са добавени и още девет въпроса. Единият от тях се 
отнася до седмичната употреба на компютър в часове, като той се разделя на два подвъпроса за 
продължителността на употребата на компютър в свободното време и на работа. Другите осем въпроса 
са групирани в две теми: позитивно влияние и негативно влияние на интернет върху живота. 
Участниците оценяват и в двата случая четири сфери на живота си: работа и учене, финанси, социален 
живот, семеен живот по шест степенна скала („1 – никога”, „5 – винаги”, като „6 – нямам мнение”). 

Вторият въпросник измерва субективното благополучие. Това е Скалата за удовлетвореност от 
живота (SWLS) на У. Павот и Е. Динър [10]. Тя се състои от пет айтема, отразяващи удовлетвореността 
от начина, по който човек живее живота си, и от това, какъв е. В настоящето изследване е използвана 
пет степенна Ликъртова скала, която варира от „1 – изобщо не съм съгласен” до „5 – напълно съм 
съгласен”, като степен 3 е „не мога да преценя”. Минималният бал е 5, а максималният 25. 

Третият въпросник измерва психологическото благополучие. Той съдържа 18 твърдения и е 
кратка версия на въпросника за психологическо благополучие на К. Риф, адаптиран за български 
условия от Х. Силгиджиян, С. Карабельова и И. Стефанова. Скалата за оценка е шест степенна и варира 
от „1 – изобщо не съм съгласен” до „6 – напълно съм съгласен”. Шестте скали, изразяващи 
психологическото благополучие според К. Риф, са: представени от по три твърдения: автономия; 
справяне със средата; личностно израстване; позитивни отношения с другите; цел в живота; приемане на 
себе си. 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ 

Различия в степента на интернет зависимостите 
След обработка на събраните данни с методите на описателната и дедуктивната статистика се 

установява, че като цяло участниците в изследването не декларират високи нива по факторите. Най-
високи оценки се приписва на скалите: „нетърпение” (X=2,19), следвана от „липса на контрол” (X=2,02) 
и „прекомерна употреба” (X=1,96), което означава, че по тях изследваните лица демонстрират склонност 
към интернет зависимост. От друга страна, скалите „изявеност” (X=1,59), „пренебрегване на социалния 
живот” (X=1,52) и „пренебрегване на работата” (X=1,46) са със средни стойности близки до 
минималните. Следователно, изследваните лица имат слабо изразена склонност към употреба на 
интернет за по-дълго, поради това, че той им носи забавления и също така очакват с нетърпение да го 
използват. Стойностите не са толкова високи, че това да доведе до нарушаване на стила на живот на 
хората. Резултатите не позволяват да се констатира тенденция към интернет зависимо поведение като 
цяло. 

По въпроса за седмичната употреба на компютър в часове, могат да се оформят две групи, с по-
ниска и с по-висока употреба. Половината от изследваните лица (50%) използват компютър до 30 часа 
седмично, другите 50% използват от 31 до 95 часа. При разграничаване на употребата на компютър за 
работа и за удоволствие, отново се очертават по две групи: 51% използват компютър за работа до 12 
часа и 49% работят с компютър от 13 до 60 часа седмично; в свободното си време 54% отделят до 10 
часа за компютър и 46% посвещават от 11 до 70 часа на компютърни развлечения. 

За изследване на връзката между демографските фактори и интернет зависимостите, са 
приложени едностранни еднофакторни дисперсионни анализи, резултатите от които, са следните. 
Установява се, че полът диференцира статистически значимо скалата „пренебрегване на социалния 
живот” (F=5,15, p=0,03). Регистрира се тенденция, мъжете в по-голяма степен да отдават вниманието си 
на интернет за сметка на социалния си живот (Х=1,73), в сравнение с жените (Х=1,41). Този резултат 
вероятно може да се свърже с желанието на жените за социализация и стремежа им към обгрижване на 
околните, произлизащ от майчинския им инстинкт. От друга страна, мъжете в по-голяма степен се 
отдават на самостоятелни занимания, поглъщащи вниманието им, понякога пренебрегвайки 
социализацията или партньора си, дори и несъзнателно. Полът не диференцира значимо останалите 
скали, измерващи на интернет зависимостите. 

Другият фактор, който диференцира статистически значимо интернет зависимостите е семейно 
положение. Установява се статистически значимо влияние на семейния статус върху скалата 
„прекомерна употреба” (F=17,14, p=0,00). Регистрира се, че несемейните имат по-голяма склонност да 
използват интернет по-дълго и да жертват други аспекти от всекидневието си (Х=2,20), за разлика от 
семейните (Х=1,67). Несемейните могат да си позволят това, поради по-голямата свобода, която имат, 
тъй като не съжителстват с партньор и задълженията, които могат да пренебрегнат заради интернет 
засягат предимно тях. От друга страна, съжителството е свързано с по-големи отговорности – семейните 
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се съобразяват с партньора си и имат по-малко време, което да отделят за развлечение, като използват 
компютъра. 

Вариации в субективно благополучие 
По отношение на резултатите за субективното благополучие се установява, че изследваните лица 

в най-висока степен са удовлетворени от живота си (X=3,70). Честотното разпределение показва, че 27% 
от респондентите дават негативен или неутрален отговор, докато 73% отговарят положително. За това, 
доколко условията на живот са отлични, също се регистрират относително високи оценки (X=3,41). 
Получените резултати показват, че 39% от участниците не подкрепят това твърдение или нямат 
категорично мнение, докато 61% дават положителен отговор. На трето място е поставено твърдението, 
че „Като цяло животът ми е близък до моя идеал” (X=3,22). Повече от половината от респондентите 
(53%) дават положителен отговор. На следващо място е ранжирано твърдението „Ако можех да живея 
живота си отново, не бих променил почти нищо” (X=3,09), а на последно място е поставено твърдението 
„До момента съм постигнал всичко важно, което искам в живота” (X=2,93). Обяснението на тези 
резултати вероятно може да се свърже с наличието на значителен брой млади хора в изследването, които 
все още се развиват и се опитват да се реализират. Като цяло, резултатите по скалата показват, че 
изследваните лица оценяват удовлетвореността си като относително не особено висока (X=16,35). 

Различия в скалите за психологическото благополучие 
Въз основа на методите на описателната статистика, се установява, че с най-високи стойности е 

скалата „личностно израстване” (Х=13,13), следвана от „справяне със средата” (Х=12,21) и „цел в 
живота” (Х=11,65). В най-голяма степен изследваните лица се определят като хора, стремящи се към 
личностно израстване. Тези резултати са индикация, че хората се стремят да се усъвършенстват и да 
реализират потенциала си, незадоволявайки се с непосредствено наличното, опитват се да контролират 
средата, да използват възможностите ѝ и имат стремежи и посока в живота си. Останалите три скали 
имат средни стойности около средата на скалата: „автономия” (Х=10,34), „приемане на себе си” 
(Х=9,80), „позитивни отношения с другите (Х=9,66). Тези резултати дават основание да се направи 
извод, че като цяло участниците в изследването оценяват психологическото си благополучие позитивно. 

Установява се, че полът диференцира значимо скалите „автономия” (F=4,49, p=0,04) и „цел в 
живота” (F=4,78, p=0,03). Регистрират се по-високи резултати по отношение на автономията при жените 
(Х=10,79), от колкото при мъжете (Х=9,66). Изводът, който може да се направи е, че жените са по-
склонни да се самоопределят, самооценяват според собствените си стандарти и да регулират 
поведението си отвътре. Евентуално обяснение на тази тенденция може да бъде все по-активната роля на 
жената в днешно време, съпътстваща се и от промяната в мъжкото поведение, което става все по-
пасивно. Промените в половите стереотипи вероятно се отразяват и на начина, по който хората 
възприемат себе си и околните. Мъжете имат по-ниски стойности по и скалата „цел в живота” (Х=10,94) 
от жените (Х=12,11). Поради същата причина, която вероятно обуславя нарастващата автономия на 
жените, може да се обясни и стремежът им към поставянето на цели и следването им. Комбинирайки 
ролите на майка, домакиня и човек работещ на пълен работен, една жена се опитва да съчетава 
разнородни и обширни дейности, които са предпоставка за начертаването ѝ на път в живота. 

Семейното положение диференцира значимо скалата „справяне със средата” (F=5,04, p=0,03). 
Несемейните изследвани лица в по-голяма степен са убедени в своите способности да се справят със 
заобикалящата среда (Х=12,76) от семейните (Х=11,68). Този резултат вероятно се дължи на по-голямата 
независимост и самостоятелност на несемейните, които се свързват с повишено чувство на лична 
отговорност и самостоятелна работа по посока на собствената реализация. 

Взаимовръзка между интернет зависимости, субективно и психологическо благополучие 
За целите на анализа, четирите айтема към всяка от темите за позитивно и негативно влияние на 

интернет в различните сфери от живота се обединяват в нови променливи – общо позитивно и общо 
негативно влияние. От приложения корелационен анализ се установяват следните значими корелации, 
представени в таблица 1. 

Установява се, че положителното влияние на интернет корелира правопропорционално със 
седмичните часове, прекарани в работа с компютър. Вероятно хората, които използват повече 
компютър, имат по-висока технологична култура и могат по-добре да се възползват от предимствата, 
които интернет предлага. 

Установяват се правопропорционални корелации между положителното влияние на интернет и 
пет от шестте скали за интернет зависимост. Умерената корелация между положително възприетото 
влияние на интернет и липсата на контрол е с най-висока стойност. Вероятно обяснение на тези 
корелации може да бъде, че колкото повече време потребителите (юзърите) прекарват в интернет, 
толкова по-положително го оценяват и обратно – възприемането на позитивните страни на интернет 
води до нарастваща употреба. В сравнение, хората, които не използват пълния потенциал на интернет и 
рядко посвещават времето си на него, не могат да изпитат положителните му влияния. По този начин 
нарастването на нетърпението, липсата на контрол, пренебрегването на работата и/или социалния живот, 
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прекомерната употреба, е логично да се свързва с все по-позитивно възприятие на ролята на интернет в 
живота на човека. 

Таблица 1. Взаимовръзка между интернет зависимости, субективно и психологическо благополучие 

 
Положително 
влияние на 
интернет 

Отрицателно 
влияние на 
интернет 

Часове 
компютър 
седмично 

Обща 
удовлетвореност 
от живота (СБ) 

Автономия 

часове 
компютър 
седмично 

r=0,378** 
p=0,001 

    

прекомерна 
употреба 

r=0,372** 
p=0,00 

 
r=0,403** 
p=0,00 

  

пренебрегване 
на работата 

r=0,346** 
p=0,001 

  
r= -0,302** 
p=0,005 

 

нетърпение 
r=0,310** 
p=0,004 

   
r=0,302** 
p=0,005 

липса на 
контрол 

r=0,411** 
p=0,00 

 
r=0,317** 
p=0,003 

  

пренебрегване 
на социалния 
живот 

r=0,309** 
p=0,004 

    

изявеност  
r=0,245* 
p=0,023 

   

** – корелация при ниво на значимост 0,01 
*- корелацията при ниво на значимост 0,05 

Единствената скала от въпросника за интернет зависимости, която корелира положително с 
възприетото отрицателно влияние на интернет, е „изявеност”. Тази скала се свързва с ясно изразени 
отрицателни ефекти на интернет пристрастяването, които са неприятни за самия потребител (юзър). 
Интернет се явява убежище и необходимост за справяне с мрачната действителност – това вече е 
дисфункционалност. Вероятно поради това човек може да усети негативното влияние върху живота си. 

Регистрира се и връзка между нарастването на часовете на работа с компютър и прекомерната 
употреба, както и липсата на контрол. От друга страна, хората, които не използват активно компютър, не 
прекаляват с употребата на интернат, нито имат проблеми със самоконтрола в ограничаването на 
сесиите си. 

Удовлетвореността от живота (субективното благополучие) и пренебрегването на работата заради 
интернет корелират отрицателно. Неизпълнението на задълженията и влошаването на работата, като 
аспект на интернет зависимостите, се свързва с понижена удовлетвореност от живота. Това се дължи на 
факта, че субективното благополучие се влияе от представянето на индивида в различните сфери от 
живота му, включително и работата. Липсата на проблеми в тази сфера вероятно се свързва с по-висока 
удовлетвореност, поради успешното професионално представяне. 

Между скалите „нетърпение” (като интернет зависимост) и „автономия” (психологическо 
благополучие) се регистрира положителна умерена корелация. По-автономните хора, които следват 
собствените си идеи и се сравняват с личните си стандарти, проявяват по-високо нетърпение за 
използване на интернет. Автономността се свързва с интерес към новите технологии, които могат да 
позволят на човек да бъде независим и да се разграничава от конвенционалното. Ниските нива на 
вълнение за интернет се асоциират с ниска автономност. Потвърждава се идеята, че новите технологии 
осигуряват поле за развитие и възможност за изява на уникалността на всеки човек. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящото изследване анализира и систематизира теоретичните подходи в специализираната 
литература за интернет зависимост, субективно и психологическо благополучие. Стремежът е да се 
открие подходяща методика за изследване на тези феномени, която да бъде адаптирана в българския 
социокултурен контекст. 

От получените резултати може да се направи заключението, че респондентите имат положително 
отношение към интернет, но не се установява обща тенденция към силно зависимо поведение. Тези 
резултати се подкрепят с положителни стойности по отношение на субективното и психологическото 
благополучие. Не се регистрират възрастови различия или в зависимост от местоживеенето по 
отношение на благополучието и интернет употребата. Мъжете са по-склонни да пренебрегват социалния 
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си живот от жените, поради по-дълготрайно използване на интернет, докато несемейните – прекаляват в 
по-голяма степен с използването на интернет пространството в сравнение със семейните. Нетърпението 
по отношение на интернет е по-високо при хората, които изпитват по-силно чувство за независимост. В 
този смисъл използването на интернет се свързва позитивно с аспекта „автономия” на психологическото 
благополучие. Подчертаната интернет употреба, водеща до пренебрегване на работата, е съпроводена от 
понижено субективно благополучие. Нарастващото използване на компютър се свързва с прекомерна 
употреба, липса на контрол и позитивно възприето влияние на интернет. Оценката на потребителя за 
позитивното влияние на интернет в живота му нараства с нарастване на употребата му. Потребителите 
(юзърите), които познават предимствата на интернет и отделят значително време, за да се възползват от 
тях, оценяват позитивно неговата роля, но прекомерно високата употреба, водеща до негативни 
проявления, е съпроводена от понижаване на някои аспекти на благополучието. 

Настоящото изследване откроява само някои тенденции за взаимовръзките между интернет 
зависимостите, субективното и психологическото благополучие, без да има претенцията да генерализира 
получените резултати. 
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ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ В ЕЛЕКТРОННОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ЕВРОПА 

(Проектът TeleSCOPE) 
 

МАЛИНА ЙОРДАНОВА, доц., д-р 
Институт за космически и слънчево-земни изследвания, БАН 

 
Резюме: Целта е да се представи накратко проекта TeleSCOPE. Подаден през май 2009 г. под ръководството 
на Health Design and Technology Institute (Coventry University), проектът е одобрен за финансиране през август 
2009 г. Започнал през юли 2010 г. проектът ще приключи през юни 2013 година. Тринадесет партньори 
обединяват усилията си за изпълнението му. Проектът TeleSCOPE е в съответствие с документ COM2008: 
689 на ЕК относно телемедицината в полза на пациентите, системите на здравеопазването и обществото. 
Основната му цел е разработването на цялостен кодекс на добрите практики в областта на електронното 
здраве и телемедицинските услуги, включително виртуалната психологична помощ. Проектът пряко 
подкрепя и планът на ЕК в COM2008: 689 да «подобри доверието и приемане на телемедицината». 

 
Abstract: The paper presents in brief an ongoing project TeleSCOPE. The Project started in July 2010 and will end in 
June 2013. Thirteen partners combine their efforts to fulfill the project. Project coordinator is Health Design and 
Technology Institute (Coventry University), while the Bulgarian partner is Space and Solar-Terrestrial Influences 
Institute, Bulgarian Academy of Sciences. TeleSCOPE project directly responds to the European Commission 
COM2008:689 on telemedicine for the benefit of patients, healthcare systems and society. The primary objective of 
TeleSCOPE is to develop a comprehensive Code of Practice for Telehealth Services. The project directly supports EC 
Action Point in COM2008:689 to ‘improve confidence in and acceptance of telemedicine’. It also contributes to the 
Action Points to collect ‘good practice on deployment of telemedicine services’ and the addressing of issues (requiring for 
member states) around accreditation, privacy and data protection. 

Въведение 

През последните две десетилетия интересът към широкото приложение на информационнитe и 
комуникационни технологии във всички сфери на здравеопазването, вкл. грижите за психичното здраве 
нараства. Причините са много като например разцветът на далекосъобщителните технологии, евтините и 
широко достъпни компютърни решения, както и нарастващото доверие на обществото в използването на 
компютърните и телекомуникационните технологии. Не на последно място е и необходимостта да се 
намалят бюджетните средства отделяни за здравеопазване в цял свят. При това намаляването на 
разходите не трябва да е за сметка на качеството на здравните услуги. Напротив, поставя се за цел да се 
гарантира високо качество на здравна помощ 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата за всички 
граждани, независимо къде се намират те. Логичното решение е максималното приложение на 
технологичните нововъведения. 

Тенденцията за все по-обхватно приложение на информационните и телекомуникационните 
средства не отминава и психологията. Предоставянето на психологични услуги, като се използват 
всевъзможни комуникационни канали – телефон, факс, интернет и др. за предаване на текст, образ и/или 
реч се нарича теле-, виртуална-, интернет-, електронна- или само е- психология [1, 3, 6, 8, 13, 15]. Тези 
термини често се използват и като синоними. 

Телепсихологията е отличен инструмент, предлагащ психологична помощ на лицата, които имат 
нужда от нея, без значение къде са те и по кое време на деня или нощта това се случва. Често се 
подчертава, че това е начинът психологичната помощ да стане по-достъпна, включително и за групите 
клиенти, които традиционно имат затруднен достъп до психолог – инвалиди, затворници, лица, чиито 
проблеми изискват тясна квалификация. 

По своята същност телепсихологията е обмен на информация между психолог и клиент, насочен 
към създаване на терапевтичен диалог, с цел оказване помощ на клиента. Осъществяваните 
дистанционни сесии са структурирани по подобен начин на провежданите в кабинет сеанси. Тъй като 
информацията, свързана с всяка психологична сесия се записва и проследява, непрекъснатостта на 
процеса е гарантирана. При това телепсихологията е по-евтин метод от традиционната психологична 
помощ [1, 5, 19]. 

Ефективността на телепсихологията също е непрекъснато обсъждана. Трудно е да се съпоставят 
виртуалните сесии с реалните срещи с психолог. Независимо от това резултатите от последните години 
са окуражаващи [1, 11]. 

Все още остава открит въпросът и за предизвикателствата пред практикуващите телепсихология. 
Болшинството представители на психологичната общност считат, че тези колеги, които ползват 
електронна поща, интернет камери, дискусионни стаи (chat rooms), Скайп, Туитър или други електронни 
и комуникационни канали в практиката си трябва да спазват същите етични норми като останалите си 
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колеги, придържащи се към личния контакт с клиентите [14]. От друга страна, самото приложение на 
информационните и комуникационни технологии води до нови проблеми и предизвикателства. Ето 
защо, за да са наясно с потенциалните проблеми, да се предпазят от грешки и да могат да се грижат за 
сигурността на клиентите си, при приложението на телепсихологията, колегите психолози трябва да 
следят най-общо и тенденциите в развитието на електронното здравеопазване. Защото телепсихологията 
е част от т.нар. електронно здравеопазване. Доколкото публикациите са хилади годишно, за никого не е 
възможно да изпълнява преките си задължения и успоредно да следи полемиките и новостите. Именно 
тук е ролята на проектът TeleSCOPE 

Проектът TeleSCOPE 

Проектът стартира през юли 2010 г. и ще приключи през юни 2013 година. Тринадесет партньори 
обединяват усилията си за изпълнението му. Подробности за консорциумът са публикувани на интернет 
портала на проекта http://telehealthcode.eu. 

Пълното название на проекта е „The Telehealth Services Code of Practice for Europe” и той е в 
съответствие с документ COM2008:689 на Европейската комисия за приложението на електронното 
здравеопазване в полза на пациентите, системите на здравеопазването и обществото [4]. 

Основната цел на проекта е разработването на цялостен кодекс на добрите практики в областта на 
електронно здравеопазване. Кодексът трябва да осигури база за сравнение за качеството и обхвата на 
услугите в сферата на електронното здравеопазване и така да подпомогне тяхното регламентиране в 
държавите-членки на Европейския съюз (ЕС). Кодексът, който е в процес на разработка, обхваща 
различните аспекти на електронни здравни услуги като: 

• Налични и/или разработвани системи и услуги, т.е. от мониторирането на сърдечни 
показатели в домашни условия до телепсихологичните практики; 

• Налично и разработвано оборудване и системи за управление; 
• Отчита ролята и мнението на професионалистите относно границите на приложение на 

електронно здравеопазване 
• Съобразява се с изискванията и очакванията на бенефициентите. 

Основното средство при създаването на Кодекса е задълбоченото изследване на наличните 
технически възможности, финансови анализи, норми, регулации, стандарти (където има такива), както и 
консултациите със заинтересованите страни (включително правителствени агенции и потребители – 
пациенти) в страните членки на ЕС. Когато бъде представен през 2013 г. Кодексът ще предостави 
нормативна база за насърчаване сътрудничеството на всички заинтересованите субекти (физически и 
юридически) и така ще е в 
помощ на широк кръг от инсти-
туции и индивиди. В резултат 
Кодексът ще допринесе за подо-
бряване благосъстоянието на 
гражданите на ЕС. 

Какво е направено до сега 
и какво може вече да се ползва? 

За по-малко от година 
партньорите по проекта са на-
правили преглед на достъпната 
литература, използвайки както 
бази данни като MEDLINE и 
PsychNET, така и библиотеките 
на редица международни орга-
низации като Европейския коор-
динационен комитет по радио-
логия, електро-медицина и ин-
формационни технологии в 
здравната индустрия (COCIR – 
European Coordination Committee 
of the Radiological, Electro-me-
dical and Healthcare IT Industry); 
Американската телемедицинска 
асоциация (ATA – American Te-
lemedicine Association); Между-
народното общество по теле-
медицина и електронно здраве 

 

 
Фиг.1. Интернет портал на проекта и първите достъпни 

документи 
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(ISfTEH – International Society for Telemedicine and eHealth) и др., и са изработили няколко документа. 
Част от тези документи вече са на интернет портала на проекта и достъпът до тях е свободен. Целта 
им е: 
• Да се анализират съществуващите термини в областта на електронното здравеопазване и близките 

му области и да се представи на специалистите стройна подредба на понятията, както и последваща 
таксономия на дейностите; 

• Да се установят възможните потребители, потребителски групи и други заинтересовани, от 
приложенията на електронното здравеопазване, страни; 

• Да се събере информация по отношение на ефективността, разходите за услугите, както и 
финансовите ползи от различните форми на електронното здравеопазване, вкл. телепсихологията; 

• Да се идентифицират технологичните решения; 
• Да се анализират решенията и резултатите, които се предлагат като примери за добри практики; 
• Да се направи преглед на съществуващите стандарти и тяхното приложение; 
• Да се определят правните основания за прилагането на каквито и да е форми на електронно 

здравеопазване и др. 
Читателите вече могат да се запознаят с литературния преглед, терминологичния речник и обзора 

на етичните проблеми. 
Основни проблеми, третирани в тези документи, са бариерите пред широкото разпространение на 

електронното здравеопазване. Тези спънки важат с пълна сила и по отношение на телепсихологичната 
практика. 

Всички данни сочат, че 10-те най-често срещаните бариери пред електронното здравеопазване са 
както следва: високите първоначални инвестиции за стойностно оборудване или за качествени софт- и 
хардуер; нерешени правни и културали въпроси; липсата на инфраструктура; липса на търсене на 
виртуални услуги в сравнение с традиционните лични контакти; липсата на адекватна политика на 
национално ниво, включително като приоритет в развитието на здравеопазването, както и липсата на 
знания, експерти и стандарти [12, 18]. Следващите параграфи разглеждат накратко някои от най-често 
споменаванете пречки, спъващи разпространението и на телепсихологията. 

Лицензите 
Същността на проблема е, че навсякъде лицензите за психолози, а и за лекари, са географски 

ограничени, т.е. лицензирането е строго уредено във всички страни и повечето страни изискват от 
психолозите да придобият пълен и неограничен лиценз (т.е. бакалавърска, а за редица позиции 
магистърска степен), преди да са в състояние да предлагат услугите си в съответната страна. Целта на 
лицензирането е да се защитят клиентите и широката общественост от злоупотреби и некомпетентни 
лица. Но днес, географското ограничаване на лиценза се оказва препятствие за широкото 
разпространение на телепсихологията, както и на всички други форми на електронно здравеопазване, 
извън границата на конкретната страна. Търсят се различни решения. 

Сред обсъжданите модели са: взаимно признаване на дипломите в широк кръг страни, не само въз 
основа на двустранни договорки; консултантски изключения, реципрочност, регистрация и ограничени 
разрешителни [7, 9, 10, 12]. Ако проблемът не бъде решен в рамките на разумен срок, то бъдещето и на 
телепсихологията, и на електронно здравеопазване, може да се окаже под въпрос. 

Законодателство 
Липсата на адекватно законодателство е още една сериозна бариера. Специфични закони, 

насочени към електронното здравеопазване липсват в повечето страни, с някои изключения като 
Малайзия, Индия и Франция. В много страни се правят опити да се включат някои аспекти от 
електронното здравеопазване в законодателното регулирането на телекомуникациите, общите здравни 
или социални услуги. 

Каква е ситуацията в ЕС, една общност от 27 страни с различна култура, профил на населението и 
стандарт на живот? Независимо от широките дискусии и десетилетията на инвестиции в областта на 
електронното здравеопазване, Европейският съюз все още не е приел специфично законодателство, 
валидно за цялата общност. От друга страна, нарастващата мобилност на гражданите на ЕС го 
принуждават да се стреми да осигури качествена здравна помощ, включително психологична, на всички 
свои граждани, извън националните граници. Ето защо ЕС и членовете на Европейското икономическо 
пространство (на брой 30 страни), приемат на 19 април 2007 г., обща декларация с ангажимент да 
изграждат структурирано сътрудничество по трансграничните електронни здравни услуги в цяла 
Европа. Електронното здравеопазване е частично включено в два други важни документа – за 
европейско партньорство в областта на иновациите от октомври 2010 г. и особено в т. нар. „Digital 
Agenda for Europe“, приет през май 2010 г. Последният документ, планира насърчаването, 
разработването и прилагането на единни стандарти за целия ЕС, както и оперативната съвместимост и 
сертифициране на електронното здравеопазване до 2015 г. 
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Първите стъпки в законодателството на ЕС са факт, но за момента, когато става въпрос за 
оказване на дистанционна психологична помощ и психологът и клиента не са в една и съща страна, е 
необходимо да се има предвид, че Международното частно право е това, което регулира юридическите 
спорове [16]. 

Етика 
Етични проблеми са също много важни. Спектърът им е доста широк, поради сложността на 

материята, представляваща смес от здравеопазване, информационни технологии, лична информация, 
пренос на данни и др. Психолозите трябва да се придържат към известните етични принципи, като 
например получаване на информирано съгласие на клиента за лечение, трябва да бъдат добре 
информирани за клинични и етични рискове на телепсихологията и да минимизират рисковете за 
клиентите. 

Много организации включват разглеждането на редица етичните аспекти в своите документи. 
Общото заключение е, че има пет широко признати етични ценности, които трябва да винаги да бъдат 
вземани под внимание, а именно: 

• Клиентите са в правота си да защитават собствените си интереси по свой собствен начин; 
• Държавата трябва да спомага за намаляване на всяко потенциално вредното въздействие; 
• Публичните ресурси трябва да бъдат използвани справедливо и ефикасно; 
• Принципът на солидарност винаги трябва да се спазва, т.е. общественият ред следва да 
насърчава споделянето на рискове и съвместната работа, за защита на уязвимите групи; 

• Информацията за клиента (включително на телепсихологичната помощ) е от частен характер и 
следва да е максимално защитена. Уязвимостта на информация е една от основните опасности. 
Прониквания в личните данни могат да се случат както в компютъра на клиента, така и в този на 
психолога. Паролите и криптирането не са панацея. Възникват и други неочаквани казуси. 
Например, как трябва да реагира психологът, ако член на семейството на клиента се мотае в 
стаята, докато клиентът и психологът имат сеанс чрез Скайп? 

Всички гореизброени 5 етични ценности са важни и никоя от тях няма приоритет над останалите. 
Дори Европейската комисия (ЕК) признава значимостта на темата. В нейн документ от 2008 г. [4] 

се подчертава, че по-широкото разпространение на електронното здравеопазване повдига нови етични 
проблеми, по-специално заради начина, по който се променя отношението пациент-терапевт. Сред 
очертаните бъдещи действия е и поетият от ЕС ангажимент, да "продължи да допринася за европейското 
сътрудничество между здравни специалисти и пациенти в ключови области, с цел да направи конкретни 
препоръки за това как да се подобри доверието, като се вземат предвид етичните норми и 
неприкосновеността на личния живот, както и свързани с тях аспекти. Повече подробности по темата 
има в [17]. 

Стандарти 
Липсата на широко приети и приложимите стандарти за използването на различни 

информационни и комуникационни технологии в сферата на електронно здравеопазване е друга 
съществена пречка. В продължение на години в създаването на стандарти участват множество 
организации. За съжаление все още няма общопрети такива. Проблемът отчасти се корени в това, че за 
някои видове услуги вече има твърде много различни стандарти и уеднаквяването им среща съпротива. 
Достатъчно е да споменем само част от съществуващите стандартите за предаване на изображения като 
ASTM, ANSI X12 (EDI); CEN, DICOM. 

Струва си да подчертаем, че за момента съществува само един единствен регулаторен документ 
свързан с оказване теле-помощ при проблеми с психичното здраве. Той е изработен от Американската 
асоциация по телемедицина през 2009 г. и е повече образователен инструмент в помощ на 
практикуващите в осигуряването на виртуални услуги в сферата на психичното здраве [2]. 

 
Какво се прави към есента на 2011 г. 
Основните проблеми изложени по горе са включени в публикуваните на интернет портала на 

проекта TeleSCoPE документи. 
Но какво е мнинието на заинтересованите лица – пациенти и пациентски организации, здравни 

служители, организации, осигуряващи различни електронни здравни услуги? За да се установи тяхната 
позиция е изготвен въпросник, т.нар. „Consultation Paper“, който се прилага в редица страни на ЕС. 
Документът обхваща проблемите на терминологията, стандартите, изисквания за информация, 
законодателство и др. Първоначалните консултации са предприети по електронен път (факс и 
електронна поща), като за целта е изготвен списък на потенциалните участници, обхващащ както 
потребителите, така и осигуряващите здравни грижи в страните членки на ЕС. В следващ момент 
интернет портала на проекта също ще се използва за събиране на информация. Всеки, който има 
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желение да спедели мнонието си, ще има възможност да го направи, независимо в коя страна от 
Европейския съюз живее. 

Въпросниците ще бъдат използвани за осигуряване на база за изготвяне на Кодекса на добрите 
практики. Този аспект на проекта е свързан не само със събиране на информация, но и с търсене и 
достигане на широк консенсус по ключовите аспекти на Кодекса на добрите практики в електронното 
здравеопазване. 
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КОМПЮТЪРНИТЕ ИГРИ И ТЯХНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ СУБЕКТИВНОТО 

БЛАГОПОЛУЧИЕ НА ДЕЦАТА И МЛАДИТЕ ХОРА 
 

МОМЧИЛ КИРЯКОВ 
бакалавър по психология и магистър по управление на човешки ресурси 

 
Резюме: Голяма част от съвременното младо поколение живее в два алтернативни свята. Един от тях е 
физическата и социалната реалност, където човечеството битува от зората на възникването си. Другият, 
чието съществуване става възможно преди по-малко от век чрез техническите достижения на науката, е 
светът на виртуалните забавления. Компютърните игри отдавна са изоставили ролята си на занимание, 
запълващо свободното време и са се превърнали в глобален феномен със сериозно влияние върху емоционалния 
и социалния живот на няколко поколения. Достатъчно доказателство за това е да посочим общности като 
тази на играещите World of Warcraft, която наброява над 12 милиона души и съвсем не е единствена по рода 
си. В този доклад ще бъдат представени резултатите от емпирично изследване. В него се разглеждат 
причините, поради които много млади хора избират да подменят определена част от реалния си живот с 
пребиваване в света на компютърните игри. Ще се направи анализ на основните характеристики, които 
притежава този свят и техния мотивационен потенциал. Акцент в доклада ще бъде поставен върху 
компютърните игри като детерминиращ фактор за субективното благополучие. 

 
Abstract: The majority of young people nowadays live their lives in two alternative worlds. One of them is the physical 
and social reality, where mankind has existed since its birth. The other one, which creation became possible less than a 
century ago due to the progress of science and technology, is the realm of virtual entertainment. It has been a long time 
since computer games were just a fleeting leisure time activity. Currently they have turned into a global phenomenon 
with a significant impact on the emotional and social functioning of several generations. Communities like World of 
Warcraft players’ society which members to this date exceed 12 million and it is not the only gaming group of this kind, 
are proof enough for the importance of computer games in the modern world. In this paper are presented results from an 
empirical research. The author argues about the reasons that make many adolescents choose to exchange a certain part 
of their real life for time spent in the reality of computer games. Analysis of the main features of this reality and their 
motivational potential is made. Main accent in the paper are computer games as a factor that determines subjective well-
being. 

 
Компютърните игри са една определено противоречива тема в социален и научен план. Мненията 

и отношението към тях варират от първосигнално отричане и демонизиране до безусловното им 
приемане като полезно и приятно занимание. Тези крайности са признак за силната емоционална 
натовареност на този феномен, която го прави трудно податлив на съобразено с научните стандарти 
изследване. В следващите редове ще бъде представена кратка история на компютърните игри, 
последвана от установените за тях основни характеристики, с цел – да се добие по-ясна представа за 
значимостта на това явление от изследователска гледна точка, както и да се очертаят основните 
предимства и недостатъци на използваните в исторически план методи за изучаването му. 

Eпохата на модерните видео игри започва през 70-те години на миналия век с появата на аркадни 
игри като Space Invader и Аsteroids и бързо последвалата ги игрална конзола Atari 2600. От този 
исторически момент компютърните игри с бързи крачки извървяват дълъг път, за да достигнат до 
съвременния си вид, характеризиращ се със: 

1) Сложна триизмерна графика и озвучаване, които създават образи и модели, максимално 
доближаващи се до реалността; 

2) Детайлна система за създаване на персонажи, които да представляват играча във виртуалния 
свят на играта; 

3) Планирани степени на трудност и предизвикателство, които да отговарят на всеки вкус, както и 
възможност за състезание срещу реални опоненти; 

4) Богати възможности за формиране на социални мрежи; 
5) Разнообразие от умения и компетентности, необходими за успешна игра. 
Според резултатите от първото представително национално изследване за употребата на 

компютърни игри в САЩ [26] 97% от американските юноши играят компютърни игри, които могат да се 
разпределят в следните типове – състезателни, пъзел, спортни, екшън, приключенски и ролеви. 76% от 
младежите играят в група със свои приятели, като 38% от момчетата и 22% от момичетата споделят, че 
играят ежедневно. В световен план приходите от компютърни игри са оценени $44 млрд. долара [16] и 
като се има предвид темповете, с които расте тази индустрия, цифрата със сигурност е нараснала 
внушително за последните две години. 

Тези данни недвусмислено сочат, че компютърните игри са се превърнали в най-предпочитаната 
медия за децата и младите хора. Както се случва при всички медии, които се използват предимно в 
рамките на едно или няколко поколения, но са сравнително непознати от първа ръка за останалите, 
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спрямо компютърните игри се наблюдават огромно количество реакции, вариращи от любопитство и 
почуда до страх и загриженост. Подобно на компютърните игри отношение е получила и телевизията 
[10]. Възникват дебати за моралните и социални последици от компютърните игри, съдържащи агресия, 
както и за тяхната потенциално позитивна употреба в образованието и други области. 

Eдинственият безспорно установен факт за този феномен е, че виртуалните игри са най-новата 
форма на медия, която предизвиква научния интерес. Не толкова еднозначни са резултатите от 
изследванията. Преобладаващата част от публикациите до този момент, акцентират върху 
потенциалната вреда, която носят компютърните игри, намираща израз в пристрастяване, агресия и 
понижени резултати в училище [4]. Според някои автори [9] компютърните игри повишават агресията 
на ниво имплицитен Аз образ, което е неподатливо на саморегулативен контрол. Други отиват още по-
далеч в твърденията си и заявяват, че компютърните игри с агресивно съдържание имитират 
симулатори, използвани от военните, които правят младите хора нечувствителни към насилието и ги 
обучават да убиват [18]. 

Опонентите на причинно-следствената връзка между компютърните игри и агресията твърдят, че 
декларираните зависимости не отговарят на статистическите критерии за валидност, а по-скоро са 
резултат на предубедено отношение, основано на стереотипи и стремеж към популизъм. Статистически 
изследвания сред децата в Европа и САЩ сочат, че те демонстрират по-малко поведенчески проблеми и 
престъпленията, извършени от младежи са намалели значително през последните години, въпреки че 
употребата на компютърни игри е изключително висока [14]. В литературата се посочват следните 
методологически недостатъци при изследването на потенциала на компютърните игри да предизвикват 
реално агресивно поведение: 

1) Преобладаващата част от инструментите, претендиращи че измерват агресията не корелират 
достатъчно добре с реалното агресивно поведение, увреждащо здравето и/или достойнството на 
друго човешко същество [15, 32, 34]. Липсата на каквато и да е агресия може да се окаже 
неадаптивна в ситуации, когато индивидът трябва да отстоява своите убеждения, да бъде 
асертивен, да защитава другите или да продължи кариерното си развитие [2].Основният 
проблем тук идва от отсъствието на клинични граници за „допустими и недопустими” 
стойности за личностна агресия, които да отговорят на съответните поведенчески прояви. 
Вземайки предвид тези съображения, изследвания като горепосоченото [9], установило 
статистически значима зависимост между играенето на компютърни игри от една страна и 
повишената асоциативност между концептите „Аз” („self”) и „бия”, „боря се” („fight”) не ни 
дават информация за потенциала на видео игрите да предизвикват реално насилие. 

2) В изследванията рядко се отчита влиянието на т.нар. „трета променлива”. Става дума за 
модериращия ефект, който конструкти като пол, насилие в семейството, генетичен материал и 
т.н. биха могли да имат при установяване на връзката между компютърни игри и агресия. Тъй 
като момчетата са по-агресивни и играят повече видео игри от момичетата,  използването 
на прости, двойни корелации [17] може да замаскира основния ефект, който има полът. Според 
проведено от Андерсън лонгитюдно изследване [5], компютърните игри обясняват между 0,5% 
и 2% от детската агресия. Въпреки този нисък процент, други релевантни фактори като – 
семейна среда, връстници, финансов статус и генетична предразположеност, дори не са 
дискутирани от автора на изследването като възможни обяснения за слабата връзка [14]. 

3) Съществува несъответствие между статистическите данни за консумацията на компютърни игри 
и престъпленията, свързани с насилие. Увеличаването на употребата на видео игри съвпада по 
време със значителен спад в детската и младежка престъпност в САЩ [12]. Тези данни, 
естествено, не могат да дадат основания компютърните игри да бъдат посочени като обяснение 
за по-малкия брой престъпни прояви, но със сигурност не може да се говори за бум на 
насилието като резултат от виртуалните игри, защото такъв бум в страната, харектиризираща се 
с най-масова употреба на този тип медии, не съществува. 

Авторът отделя специално внимание на агресията, тъй като тя е най-болезнената точка на 
споровете, относно влиянието на компютърните игри върху младите хора. В следващите редове ще 
бъдат представени накратко и данни за други две важни променливи, за които се счита, че са свързани с 
видео игрите – представянето в училище и социалните връзки. 

Компютърните игри се превръщат в инструмент с нарастваща значимост за съвременното 
образование. Сред основните причини за тази тенденция са: силната мотивация, която видео игрите 
създават, уникалните въможности за пресъздаване на почти всяка реална и въобразима ситуация, както и 
безпристрастната им чувствителност към най-малките разлики в представянето на обучаваните. Редица 
изследвания сочат, че компютърните игри водят до повишени академични резултати сред учениците 
[25]. Виртуалните игри също така имат статистически значим позитивен ефект при усвояването на езици 
[29], обучението на студенти по медицина [22], както и при повишаването на когнитивни умения, 
свързани с визуално-моторната координация и пространствената ориентация [33}. Спенс и Фенг 
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установяват, че за разлика от повечето типове обучение за когнитивни умения, които предсказват 
единствено представянето при изпълнение на сходен на използваните в обучението тип задачи, 
компютърните игри като методика дават резултати, генерализиращи се до широк кръг от дейности [33]. 
В този ред на мисли, употребата на видео игри е дейност, която носи в себе си сериозен потенциал от 
образователна гледна точка и съвременните изследователи са се заели със задачата да проучат начините, 
по които той може най-добре да бъде използван [23, 27]. 

Някои изследователи са загрижени, че компютърните игри могат да навредят на социалните 
умения на младите хора [28]. Основната теза на тези автори е, че времето, прекарано пред компютъра ,е 
време, което не е прекарано в развитие на социални умения и по тази причина последните закърняват 
или изобщо не се формират. Също както и при останалите твърдения, атакуващи компютърните игри, и 
това намира своите опоненти в съвременната изследователска практика. Резултатите сочат, че игрите 
формират и мотивират граждански отговорно поведение [8]. Интересни са случаите на стачки и 
демонстрации срещу високите данъци в рамките на виртуалните общества [6,7]. Игри като World of 
Warcraft изискват от играчите участие в сложни социални структури, за да постигнат високи резултати. 
Екипната работа в игровата ситуация е огледален образ на реалните организации, в които даден лидер 
поставя задачи, а целият екип работи заедно, за да постигне определена цел. 

Според доклада на IBM [30], който използва моделът на Слоун за лидерски умения [3], в 
компютърните игри от типа ММО (Massive Multiplayer Online) са налични четирите основни фактора, 
които дефинират успешните и ефективни лидери, а именно: оценка на неясното обкръжение чрез 
използване на различни концептуални рамки (създаване на смисъл); организация на групови задачи, 
решаване на проблеми, реализация на нови идеи (изобретателност, съобразителност); изслушване на 
другите, изграждане на връзки (умения за свързване със социалното обкръжение); вдъхновяване и 
мотивиране на останалите за изпълнението на бъдещи цели (визионерство). Резултатите от този доклад 
изследователите обобщават по следния начин: „Не би било преувеличено да се мисли, че в много 
близкото бъдеще на бюрата на изпълнителните директори от топ 500 на Fortune ще започнат да се 
появяват резюмета, които включват и подробно описание на опита в различни игри. Специалистите по 
подбор биха постъпили разумно, ако не класифицират този опит просто като „хоби”, а се отнесат 
сериозно към него. В крайна сметка, този геймър може да се окаже следващият председател на борда на 
директорите в тяхната компания” [21]. 

В психотерапията компютърните игри се оказват полезен инструмент за преодоляване на 
комуникативните бариери при хора, които по-трудно осъществяват контакт с терапевта [11]. Възниква 
въпросът – дали виртуалните игри наистина са пречка пред развитието на социалните умения на хората 
или представляват една съвсем нова и уникална по своята същност комуникативна среда, която дава 
шанс за принадлежност дори и на онези индивиди, които изпитват проблеми при общуването в реалния 
живот. 

Макар и дълго, направеното въведение беше необходимо, тъй като към компютърните игри се 
подхожда със сериозно предубеждение не само в обществото и масовите медии, където това би било 
разбираемо и допустимо, но и в психологическата литература. Кръстоносният поход срещу тях стига до 
използването на термини като „килология” и вредата от тях се сравнява с тази от цигарите и 
белодробния рак [10,20]. Подобно отношение със сигурност не предразполага към научна 
безпристрастност. Ето защо авторът на настоящия текст счете за необходимо, преди да премине към 
своето изследване, да представи достатъчно солидни аргументи, за да предизвика критичния поглед на 
читателите към стереотипния образ на компютърните игри на порок, който оказва еднозначно вредно 
влияние върху когнициите и емоциите на младите хора и превръща последните в неуравновесени, 
затворени в себе си и потенциално опасни за социалното си обкръжение индивиди. 

Сред важните приложения, които компютърните игри биха могли да имат за съвременната 
психологическа наука е информацията, която носят за вътрешния свят на човека. 
Средностатистическият човек и средностатистическото поведение, измервани с линейни модели, не ни 
носят информация за индивида с неговите конкретни характеристики [1] като например – субективното 
му благополучие. Изследователите на влиянието на компютърните игри се съсредоточават върху това – 
как те предопределят отношенията на геймърите със социалното им обкръжение (агресия, комуникация, 
образование), но все още сравнително непознат остава ефектът, който тази нова медия има върху 
вътрешния свят на човека. Виртуалните игри са дейност, за която е типична изключително силна 
вътрешна мотивация. Подобен тип мотивация се изпитва спрямо дейности, които активират структури, 
заемащи висок ранг в смисловата система на индивида. Постигането на цели, отговарящи на тези 
структури, е свързано със силни позитивни преживявания [1]. Освен това – играчите определят 
преживяванията си във виртуалния свят като релаксиращи и носещи усещане за майсторство [31]. 
Изхождайки от тези съображения, имаме основания да кажем, че съществува вероятност за връзка 
между играенето на компютърни игри и субективното благополучие, но тя не е изследвана все още 
достатъчно добре. 
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Тъй като изследваният конструкт е характеристика на вътрешния свят на човека, беше избран 
идеографичния подход и метода на интервюто, в частност. Субективното благополучие се състои от два 
специфични компонента – афективна част, която представлява в своята същност хедонистичната 
самооценка, повлияна от емоциите и чувствата и когнитивна част, която е базираната на рационална 
информация самооценка на степента, в която животът на съответната личност съответства на идеалното 
ѝ разбиране за такъв [13]. Според автора, подобна самооценка в нейната пълнота и многопластовост не 
може да бъде дадена в рамките на номотетичната изследователска парадигма. 

Използваният формат на интервюто е полуструктуриран. Предварително бяха подготвени 
определен брой отворени въпроси, които да провокират изследваните лица да предоставят информация, 
групирана по следните основни категории: 
1) Мотивация да се играят компютърни игри; 
2) Емоции, които се изпитват по време на игра 
3) Влияние на компютърните игри върху емоциите, които се изпитват през времето, когато не се играе 

(изразът «емоции в реалния свят» беше изоставен, тъй като някои от участниците се възпротивиха 
срещу подобен изказ, използван първоначално от изследователя, с аргумента, че игрите се играят в 
реалния свят) 

4) Реален ефект, който компютърните игри имат върху останалата част от живота (тук изследваните 
лица бяха специално помолени да дадат рационална оценка) 

5) Участниците, при които не можеше да се направят категорични и еднозначни изводи, относно 
влиянието на компютърните игри върху тяхното субективно благополучие (какъвто беше 
нормалният случай) бяха помолени да преценят, ако могат, дали игрите са ги направили по-
нещастни или по-щастливи хора. 
Макар и тази структура, покриваща горепосочените афективен и когнитивен компоненти на 

субективното благополучие, да беше налична, всяко интервю следваше своя специфичен ход и 
изследователят се съобразяваше с готовността и желанието на участниците да говорят за теми и лични 
преживявания, свързани с компютърните игри, които представляват интерес за самите тях. 
Специфичността на изследвания конструкт оправдава подобен подход. Компютърните игри са 
представени във вътрешния свят на играещите ги по един силно емоционално натоварен начин. Колкото 
по-идеосинкретичен и неповлиян от изследователя израз намери тази емоция, толкова по-точна би била 
картината на ефекта, който имат върху субективното благополучие. 

Важно съображение при подготовката на изследването беше екологичната валидност. Тя се 
превръща във все по-сериозен фактор в съвременната психологическа наука. Добре е да знаем, че 
резултатите, които получаваме, не са валидни само за лабораторни условия, а могат да бъдат 
генерализирани за реалната среда и културен контекст, в които функционира индивидът [1]. 
Значимостта на екологичната валидност се отчита и в базовите подходи за измерване на субективното 
благополучие – ЕSM (Experience Sampling Method) и EMA (Ecological Momentary Assessment). В 
литературата като едно от основните предимства на тези подходи е посочено, че изследваните лица се 
намират в естествената си среда, когато дават информация за себе си и по този начин резултатите не са 
повлияни от необичайни обстоятелства като това – да бъдеш в лаборатория [19]. В настоящето 
изследване следните фактори допринасят за повишаване на екологичната му валидност: 
1) Начин на провеждане. Интервютата бяха проведени предимно (25 от общо 30) по скайп. 

Размяната на текстови съобщения в реално време е естественият начин за комуникация между 
хората в рамките на компютърната игра. Изборът му за настоящето изследване беше направен с 
цел – изследваните лица от една страна да не се чувстват като попаднали в изкуствена 
(лабораторна) сутиация, а от друга – да се постигне максимално приближаване до ситуацията на 
игра. 

2) Подбор на извадката. Изследваната извадка се състои от 30 души, отговорили на покана за 
изследване на влиянието на компютърните игри върху хората, публикувана в два онлайн форума, 
които имат подсекции за компютърни игри (bgmagic.net и metal-world.info). Пет от изследваните 
лица не са членове на тези форумни групи, а се отзоваха на лична покана от страна на автора. 
Публикуването на обявата в сайтове, където компютърните игри представляват част от културния 
облик, поставя етапа на подбора на извадка в естествената среда на обекта на изследването. 

3) Изследователят. Изследователят е член и на двете форумни групи и съответно е познат и в двете 
общности. Освен това, самият е играл на компютърни игри, познава основните заглавия и 
жаргони и е изпитал голяма част от негативните и позитивни ефекти на този тип медия, което го 
прави част от геймърската субкултура. Тази персонална характеристика благоприятства 
провеждането на един естествен и непринуден разговор между двама души с общи интереси. По 
този начин например, когато изследваното лице заговори за някоя игра, която е особено 
интересна и вълнуваща за него или някакъв специфичен ефект, който игрите са имали, и авторът 
успее да се включи с адекватни коментари по темата, се създава усещане за емоционална връзка и 
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съпричастност, което благоприятства получаването на ценна информация за дълбинни афективни 
структури. Освен това разговорите се водиха на „ти”, както протича комуникацията между всички 
членове на горепосочените групи. Тези особености също така допринасят и за искреността на 
изследваното лице в много по-голяма степен от уверението, че то ще остане анонимно и 
получената информация ще се използва само за научни цели. 
Тези фактори дават основания да се счита, че от гледна точка на подбор, начин на водене на 

интервюто и интервюиращ, изследването се доближава максимално до естествената среда на хората, 
играещи компютърни игри и това повишава екологичната му валидност. 

За самата извадка вече беше казано, че се състои от 30 души, както и как бе подбрана. 
Преобладаващата част от изследваните лица са от мъжки пол (27 души, 90%) и попадат във възрастовата 
група 20-25 години (25 души). Повечето изследвани лица играят компютърни игри няколко пъти в 
седмицата или по-често ( 27 души, 90%), като средната продължителност на еднократна сесия за игри 
пред компютъра е 3 часа и половина, а максимумът и минимумът, които се наблюдават са съответно 13 
часа и половин час. Няма изследвано лице, което да не играе на компютърни игра. Едно от лицата каза, 
че играе рядко да кажем на 5-6 месеца, но когато „се зариби по някоя игра” играе активно. 

Инструкциите към изследваните лица бяха, че се изследва влиянието, което компютърните игри 
имат върху хората като не им бе казано предварително, че става дума за субективното благополучие в 
частност. Също така бяха информирани, според стандарта, че данните им ще са анонимни, поради което 
няма да получат персонална обратна връзка, а общите резултати, когато са готови. Накрая, 
изследователят ги помоли да отговорят възможно най-искрено, тъй като няма верни и грешни отговори. 

Качествената обработка на данните доведе до разделянето им на смислови категории, които 
първоначално бяха около петнадесет, но поради прекалено частния характер на някои от тях и малкия 
брой изследвани лица, които включваха, те бяха слети с други и така като краен резултат се формираха 
следните осем категории: 
1) Отпускане и сваляне на напрежението. За голяма част от изследваните лица компютърните 

игри служат за разтоварване, почивка, прогонване на скуката и за разсейване, също така. Тук 
виртуалната медия се сравнява с приятна музика или филм, дори с чаша кафе в удобно канапе. 

2) Откъсване от действителността. Тази категория се оформи като отделна от предходната, поради 
големия брой лица, които специфично са посочили позитивния ефект от това да попаднат в 
алтернативната виртуална реалност. В зависимост от търсената емоция, на преден план се 
посочват различни характеристики на тази реалност: възможностите, които предлага да се 
постига непостижимото; компенсирането на негативните емоции от ежедневието, откъсване от 
сивотата му; изчезването на проблемите; възможностите за творчество, лишени от ограничения и 
т.н. 

3) Позитивни емоции. Тук са включени всички изразени от изследваните лица позитивни емоции, 
които по един или друг начин са били предизвикани от компютърните игри. Изключение правят 
специфичните емоции, които са намерили достатъчно силно представителство в извадката, за да 
бъдат обособени в отделна категория като „удоволствието от вътрешно присъщи за играта 
характеристики”, което ще бъде описано по-нататък. 

4) Себеутвърждаване. Много от изследваните лица използват компютърните игри като начин за 
себедоказване и утвърждаване на своя аз. Подобен ефект се наблюдава предимно при победа и 
преодоляване на трудни предизвикателства в играта. 

5) Негативни последици от компютърните игри. Тук са събрани всички нежелани ефекти, които 
изследваните лица са казали, че компютърните игри имат върху тях. Отново има изключение, 
заради отделната категория: „влияние на компютърните игри върху социалния живот”, която 
включва както позитивно, така и негативно влияние. Сред негативните последици от виртуалните 
забавления за хората най-типична е отнетото време, което е можело да прекарат по друг начин, 
който да е по-полезен за тях. 

6) Позитивни емоции, предизвикани от вътрешно присъщи на играта характеристики. Тази 
категория се наложи, тъй като много голяма част от изследваните лица обърнаха специално 
внимание на особености на самите компютърни игри, които играят и изразиха позитивния афект, 
който предизвикват тези особености. За да стане по-ясна тази категория ще цитирам някои от най-
типичните изказвания принадлежащи към нея: Атмосфера (флейвър), графика, геймплей, 
приятно чувство при минаването на следващото ниво; В игрите с флейвър има много старание 
за концепции и артове. Изграждат се култура и образи, свързани с определен начин на мислене – 
дава ти различни гледни точки (на дизайнерите) за това кое е красиво, обогатяват ти 
културата; да бръкна в мозъците на създателите е много приятно изживяване да почерпя от 
геният им да се учудя,как може да направят нещо толкова велико; неща които карането на 
колело невинаги може да ти достави освен ако не си готов да се потрошиш; ако е нова игра, 
която не съм играл изпитвам любопитсво свързано с това че обследвам един нов свят, горе долу 
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като да отидеш на планина само че да те разтоварят в непозната местност откриваш всичко 
постепенно. 

7) Позитивен ефект, който игрите имат върху живота на човека. В тази категория е събрано 
всичко, което според изследваните лица са им дали компютърните игри. Акцентът тук е по-скоро 
върху рационалната самооценка. Сред по-често срещаните теми тук са: развиването на 
логическото мислене, креативността и усвояването на английски език. 

8) Влияние на компютърните игри върху социалния живот. За разлика от всички други 
категории, изброени по-горе, тази е двупосочна като ефект. Според някои изследвани лица 
виртуалните медии имат позитивен ефект върху социалния им живот, тъй като ги запознават с 
много нови хора с близки до техните интереси и преодоляват лесно пространствените бариери. 
Според други- игрите са станали причина за пропуснати социални и интимни контакти. 
Интересни са онези изследвани лица, които считат че компютърните игри са изиграли както 
позитивна, така и негативна роля за социалните им контакти. Пример за това е следното 
изказване: при мултиплейър игрите емоциите са си същите като при жив контакт поне за мен в 
смисъл отнасям се с хората от играта както все едно ги познавам реално и си говорим на по 
бира примерно и как се нарича това чувство когато си част от нещо супер епично където целия 
настръхваш примерно преди щурма на рохиримите; ами дава ти дозата социални контакти по 
забавен начин то е все едно да седнем на бира ще си бъбрим това онова но ако пък седнем в уоу 
ще си бием босове и ще ни е по-интересно; отнема време за реални контакти и ги заменя с 
виртуални; много често ще предпочета виртуалното избиване на босове с хора които не съм 
виждал въобще на живо вместо бира с реални приятели. 
Интересни бяха и категориите, които не успяха да се утвърдят като самостоятелни. Сред тях 

присъстват такива като „власт и контрол”, която стана част от „себеутвърждаване”, „удовлетвореност”, 
която се присъедини към позитивни емоции и др. 

За да бъде направена статистическа обработка на тези данни, авторът постави на всяка категория 
без „влияние на компютърните игри върху социалния живот” оценки от 0 до 3 за изследваните лица като 
нула съотвества на липса на отговори, попадащи в тази категория за изследваното лице, 2 – типично 
изказване за такава категория, а 1 и 3 отговарят на сравнително слаба или силно изразена степен, 
специфично за съответната категория влияние на компютърните игри върху индивида. За социалните 
ефекти беше използвана петобална скала, за да се отрази влиянието в двете посоки. Оценка 3 по тази 
скала означава липса на влияние или взаимно балансиращи се позитивни и негативни ефекти на 
компютърните игри върху общуването. По-високите оценки отговарят на позитивната посока, а по-
ниските – на негативната. Според направения дескриптивен анализ, средноаритметичната на всички 7 
променливи без „влияние на компютърните игри върху социалния живот” е над единица, което означава, 
че имаме значими ефекти на компютърните игри по тези фактори. Най-силен според тези данни е 
позитивният ефект, който компютърните игри имат върху живота на човека (рационалната оценка) със 
средна 1, 77, а най-слаб е ефектът на откъсване от действителността в резултата на компютърните игри 
(1,07). Влиянието на компютърните игри върху социалния живот на изследваните лица е изключително 
слабо (3,17) или този резултат отразява взаимен баланс между позитивните и негативни последици в 
тази категория. Единствената открита значима корелация е между категориите „позитивни емоции” и 
„негативни последици от компютърните игри” като връзката е обратнопропорционална (r = -0,373, p ≤ 
0,05). Това означава, че колкото повече позитивни емоции извличат хората от компютърните игри, 
толкова по-малко вероятно е последните да имат негативен ефект върху живота им. 

Поставянето на оценки може да бъде критикувано като твърде субективно и произволно от страна 
на изследователя. В крайна сметка, обаче същественото е че компютърните игри имат влияние по всяка 
от изследваните категории с изключение на тази, разглеждаща социалния им ефект. Макар че разликите 
между 1, 2 и 3 като поставена оценка могат да бъдат критикувани, тези между 0 и 1 могат да бъдат 
считани за обективни, тъй като изследваното лице или е заявило съответното влияние или не го е 
направило. Според статистиката на положителните (различните от 0) отговори за всяка категория: 21 от 
изследваните лица (70%) считат, че игрите им помагат да се отпускат и свалят напрежението; 15 души 
(50%) харесват да се пренасят в друг алтернативен свят чрез игрите; при 26 от участниците в 
изследването (87%) игрите са източник на позитивни емоции; 17 от изследваните лица (57%) използват 
игрите като начин за себеутвърждаване; 23 души (77%) са на мнение, че игрите имат негативни 
последици за тях под някаква форма; същият брой хора споделят, че вътрешно присъщите 
характеристики на някои игри им доставят удоволствие и позитивни емоции; 24 (80 %) от участниците 
считат, че игрите са имали позитивен ефект върху живота им; едва 8 души (27%) усещат ясно изразен 
еднопосочен ефект на компютърните игри върху социалния им живот. 

Като заключение можем да обобщим, че компютърните игри имат влияние както върху 
афективния, така и върху рационалния аспект на субективното благополучие. Това влияние е основно 
изразено в 8 семантични категории: отпускане и сваляне на напрежението, откъсване от 



 

812 

действителността, позитивни емоции, себеутвърждаване, негативни последици, позитивни емоции, 
предизвикани от вътрешно присъщи на играта характеристики, позитивен ефект върху живота като 
цяло, влияние върху социалните контакти. При всяка от тези категории се наблюдава ясно изразен 
ефект с изключение на последната. Тази структура е интересна от научна гледна точка, тъй като е 
първата по рода си и би могла да бъде използвана за бъдещи изследвания с подобна насоченост. 

От посочените категории, можем да заключим, че влиянието на виртуалните игри върху щастието 
на индивида не е еднозначно и макар да преобладават позитивните ефекти, сред негативните има някои, 
които будят сериозен размисъл. Компютърните игри могат да направят човек щастлив, пренасяйки го в 
един свят, където той може всичко и давайки му усещане за покой, сила, компетентност и социална 
принадлежност. Те могат да изострят мисълта и рефлексите му или да го вдъхновят да пише, свири или 
рисува. Но те също така имат потенциала да бъдат наркотик, който е престанал да дава позитивни 
емоции, а просто си иска дозата. Те могат да отнемат по инерция и навик от времето, което човек би 
могъл да прекарва в дейности и с хора, които биха го направили щастлив. Кой от двата сценария е по-
вероятният е трудно да се определи. Но едно е сигурно – компютърните игри са и ще продължават да 
бъдат важен фактор в живота на поколенията, които идват. Ето защо ще си позволя да завърша с цитат 
на един от участниците в проведеното изследване: дали нещастен или щастлив, игрите ме направиха 
човек. 
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ЛИЧНОСТНИ ЧЕРТИ И РИСКОВО СЕКСУАЛНО ПОВЕДЕНИЕ 
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СУ “Св. Климент Охридски”, катедра “Обща, експериментална и генетична психология” 

 
Резюме: В настоящия доклад са верифицирани обяснителните възможности на предпазно-мотивационната 
теория (Rogers, 1985) за промоция на протективното сексуално поведение. Проведеното емпирично 
изследване проверява множество хипотези за регулацията на рисковото сексуално поведение: когнитивните 
оценки на заплахата; ефективното и неефективно справяне; протективните ефекти на страха; 
поведенческите намерения за използване на презерватив и миналия рисков сексуален опит (Umeh, 2004; 
Ingledew & Ferguson, 2007). Акцентът е поставен върху изследването на прогностичната роля на 
личностните черти (Lachman & Weaver, 1997). Изследваните лица са на възраст от 16 до 55 години. 
Констатирани са следните диференциални различия по пол и възраст: при мъжете по-ясно изразена е 
регулативната роля на личностните черти съзнателност и отвореност към нов опит; при жените и петте 
личностни измерения в голяма степен мотивират адаптивното справяне със здравната заплаха. Във 
възрастов план се констатира преход от доминиращата роля на страха и заплахата от ХИВ към нарастване 
на мотивационната функция на личния самоконтрол в справянето с тази заплаха. Индивидуалните различия 
в мотивационните процеси и личността могат да послужат при разработването на интервенционни 
програми за намаляване на рисковото сексуално поведение. 

 
Abstract: In the article is presented the application of protection motivation theory to the field of sexual health research 
and promotion. Several hypothesis about the regulation of the risky sexual behavior were tested: the role of the cognitive 
appraisals, the maladaptive coping, the protective effects of the fear of sexually transmitted diseases, behavioral 
intentions to use condom and past sexual behavior (Umeh, 2004; Ingledew & Ferguson, 2007). The focus of the research 
article is on the predictive role of personality traits (Lachman & Weaver, 1997). The subjects are between 16 and 55 years 
old. The results demonstrate the regulative functions of the conscientiousness and openness for men. All five personality 
dimensions are predictive about the adaptive coping with sexual health threat for the women from the sample. The age 
effects show a shift from a dominating role of the fear in motivating protective sexual behavior to an increased personal 
control and self-efficacy in coping with this health threat. The individual differences in motivational processes and 
personality may be used in designing intervention programs for sexual health promotion. 

 
Актуалност на изследваната проблематика 
В България към 13.05.2011 г. официално са регистрирани 1333 ХИВ-позитивни лица. Реалният 

брой на инфектираните хора е около 4000. Това сочат изчисленията на системата за научна оценка и 
прогноза на епидемията, разработена от Програмата на ООН за ХИВ/СПИН (UNAIDS). Средната 
възраст при мъжете е 31 години, а при жените 32 и продължава да се наблюдава критично понижаване 
на долната възрастова граница. Над 52% от новорегистрираните през 2010 г. са във възрастовата група 
между 15 и 29 години [27]. 

Програмите за превенция на рисковото сексуално поведение често подценяват контекста, 
характеристиките на партньорите, възрастовите, мотивационни и личностови различия в интимните 
отношения. В сравнение с рутинните кампании по сексуално образование, значителна промяна в 
поведението и убежденията се постига благодарение на участието в теоретично обосновани програми. В 
превенцията на рисковите сексуални поведения фокусът се поставя върху поведенческата промяна [5]. 
Задача на учените е да създадат теоретично обосновани програми за интервенция, които намаляват 
„рисковото” и увеличават „здравословните” поведения. Програмите за превенция на СПИН, основани на 
когнитивните и социокогнитивните модели за изследванe на здравното поведение са с потвърдена 
ефективност [20, 23, 3]. 

Целта на настоящото изследване е да провери връзката между личностните черти (“Големите 
Пет”), мотивацията за предпазване и миналия сексуален опит на лица от 16 до 55 годишна възраст. 
Приема се утвърдената в изследователската практика дефиниция на рисковото сексуално поведение като 
„поведение, което увеличава риска от нежелана бременност и заразяване с полово предавани болести” 
[12]. 

Теоретични предпоставки на емпиричното изследване 
Предпазно-мотивационна теория 
Предпазно-мотивационната теория е широко използван когнитивен модел за прогнозиране на 

здравното поведение. В оригиналната си форма се приема, че то е функция на четири компонента: лична 
ефикасност, ефективност на отговора, сериозност (на заболяването) и уязвимост. Тези компоненти 
прогнозират намеренията, свързани с крайното поведение. По-късно Р. Роджърс предлага и пети 
компонент, който нарича “страх” или “емоционален отговор” на здравната информация по изследваната 
тематика (фигура 1) [18]. 
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Фигура 1. Елементи на предпазно-мотивационната теория [18] 

В модела се разграничават две когнитивни дименсии: оценка на заплахата и оценка на 
възможността за справяне. Сериозността на заболяването, уязвимостта и страхът формират оценката на 
заплахата (threat appraisal), а ефективността на отговора и личната ефикасност – оценката на 
възможността за справяне (coping appraisal). Тези две когнитивни оценки отразяват съответно 
външните и вътрешните награди и наказания от приемането (или неприемането) на превантивното 
поведение. Силната оценка на заплахата и силната оценка на възможността за справяне способстват 
мотивацията за предпазване, което бива индексирано от поведенческите намерения. Според П. Риптоу и 
Р. Роджърс миналият поведенчески опит особено силно стимулира когнитивните оценки [19]. Тази 
информация влияе на описаните по-горе пет компонента като така предизвиква адаптивна (напр. 
поведенческо намерение) или неадаптивна копинг реакция (напр. избягване, отричане, игнориране). 
Адаптивната стратегия предизвиква състояние, наречено “мотивация за предпазване”, което поддържа 
необходимата активност за справяне със заплахата за здравето. Неадаптивни реакции (т.нар. 
неадаптивно справяне) потискат мотивацията за предпазване и са насочени по-скоро към намаляване на 
тревожността, отколкото към елиминиране на опасността [23]. 

Метааналитичните изследвания докладват, че когнитивните оценки обясняват по-голямата част от 
вариацията в поведенческите намерения, макар че някои резултати говорят по-скоро за умерена връзка. 
Страхът се представя като толкова значим предиктор, колкото и когнитивните променливи [16]. 

В редица проучвания се извежда: отрицателна връзка между неадаптивното справяне и 
мотивацията за предпазване [19, 24, 4, 23]; влиянието на миналия опит върху мотивацията за 
предпазване (предишното неадаптивно поведение се асоциира с намалени нива на мотивация за 
предпазване) [24, 4]. 

В изследване с предпазно-мотивационната теория се открива, че високите нива на страх са 
нефункционални, защото така хората насочват вниманието си по-скоро към намаляване на 
безпокойството, отколкото към избягване на опасността чрез промяна на поведението. Важен 
практически резултат е, че кампаниите за промоция на здраве, които акцентират върху страха могат да 
имат по-скоро негативен ефект [24]. Тъй като резултатите от изследванията на връзката между когниции 
и емоции са неконсистентни, в рамките на настоящото изследване интерес представлява тяхната 
верификация в рамките на българската култура. 

К. Юмех изследва връзката между неадаптивните стратегии за справяне, когнитивните оценки и 
миналото поведение при употребата на презерватив при студенти в рамките на британската култура [23]. 
Оценката на заплахата и оценката на възможността за справяне не са значими предиктори, което е 
неочакван резултат предвид широко приетото схващане, че когнитивните оценки са необходима 
предпоставка за мотивацията за предпазване [6,16]. Значим предиктор в това изследванe се оказва 
страхът, т.е. по-скоро емоцията, отколкото когницията. Оборва се идеята, че решенията за здравето са 
задължително основани на рационално осмисляне. 

В съвременната психология на здравето една от основните задачи е изследването на 
кроскултурната валидност на прилаганите социални практики за промоция на здравното поведение. Л. 
Ксиаоминг и екип проверяват релевантността на предпазно-мотивационната теория в Китай в 
изследване на мигранти към градските райони. Тук рисковото сексуално поведение се асоциира със 
снижени когнитивни оценки на справянето и на заплахата [26]. 
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При изследване на български студенти се потвърждава необходимостта от включването на 
измерение на миналия опит в предпазно-мотивационната теория. Така се постига по-висок процент на 
обяснена вариация в извадката. Когнитивната оценка на заплахата от ХИВ се оказа значим предиктор на 
поведенческите намерения за използване на презерватив само при мъжете. Този резултат е консистентен 
и с предишни изследвания [6,16]. При анализа на директния ефект на миналото рисково сексуално 
поведение е разкрита отрицателна връзка с поведенческите намерения за употреба на презерватив както 
при мъжете, така и при жените. Така по-малко рисковото минало сексуално поведение предполага силна 
мотивация за предпазване [2]. 

В изследване на предиктивната функция на индивидуалния стил на привързаност е потвърдена 
връзката между сигурния стил на привързаност и неадаптивните стратегии за справяне със заплахата от 
ХИВ само при жените. Тук интерпретацията допуска две алтернативи. Присъщите за този индивидуален 
стил на привързаност високи стойности на междуличностно доверие и позитивен модел на другите 
водят до игнориране на заплахата от полово предавани болести. Но полученият резултат може да бъде 
обвързан и с тенденцията към по-стабилни и моногамни връзки при сигурната привързаност, при които 
полово предаваните болести са със значително по-малка честота [1]. 

Като критика към предпазно-мотивационната теория се извежда предположението, че хората 
действат рационално (въпреки включения ирационален елемент – страх). Опит за обогатяването на 
обяснителните възможности се прави по посока на включването на поведенческите форми на навика и 
релевантността на средовите и социални фактори (Ogden, 2007). Според нас подобряването на 
прогностичните възможности на обсъждания теоретичен модел, наред с включването на миналия опит 
[2], предполага и отчитането на връзката между личностните черти, мотивацията и поведенческите 
намерения за здравословно поведение. 

 
Големите пет и рисково сексуално поведение 
Връзката между личността и рисковите за здравето поведения е изследвана в редица проучвания. 

Те се концентрират основно около променливи като търсенето на усещания, нагласи, стратегии за 
управлението на стреса, емоциите и справянето, както темпераментовите и мотивационни различия, 
влиянието на референтната група. По-рядко в изследователската практика присъстват таксономичните 
модели на личността, особено по отношение на рисковото сексуално поведение. 

Предишни проучвания по темата докладват, че някои от основните измерения на личността са 
свързани с рисково сексуално поведение. Според получените резултати в други култури в ранната 
младост е идентифицирана положителна връзка между екстраверсията, броя на партньорите и ранното 
начало на сексуалния живот (при мъжете). Отрицателна връзка се наблюдава между отвореността към 
нов опит и секса без предпазни средства, както и с ранното начало на сексуалния живот. Също така -
отрицателна корелация между насочеността към другите, броя на партньорите и ранното начало на 
половия живот. Съзнателността е отрицателно свързана с употребата на алкохол и психоактивни 
вещества преди или по време на сексуалния акт [15]. В друго изследване високият невротизъм, ниската 
съзнателност и насоченост към другите се свързват с по- рискови поведения по отношение на ХИВ 
[25,22]. 

Хойл и екип провеждат метааналитично проучване на връзката между личност и рисково 
сексуално поведение. Тук невротизмът се свързва слабо с броя на партньорите (r = .11) и умерено с 
миналия сексуален опит без предпазни средства (r = .20). Насочеността към другите корелира негативно 
с броя на партньорите (r = -.16) и секса без предпазни средства (r = -.23). Съзнателността се свързва 
негативно с цялостното поемане на риск (r = -.12), и по-конкретно със секса без предпазни средства (r = -
.26). Не се откриват значими полови различия [10]. 

И в по-късни изследвания слабата съзнателност и насоченост към другите се свързват с по-
рисково сексуално поведение [8, 14, 11]. Изследователи от еволюционната парадигма също откриват, че 
тези променливи са свързани с тенденция към промискуитетно поведение и изневяра [21]. 

Бихме могли да изведем консистентна негативна връзка между рисковото сексуално поведение, 
съзнателността и насочеността към другите. Не толкова експлицитни са положителните връзки между 
поемането на риска, екстраверсията и невротизма. Относно отвореността към нов опит резултатите са 
противоречиви. Все още е трудно да се постигне консенсус за влиянието на личностните черти и 
сексуалното поведение. Тези различия вероятно се дължат на ограничения (и различия) в използваните 
инструменти, операционализацията на рисковото сексуално поведение, социокултурни и 
социосексуални особености. 

Цели и хипотези на емпиричното изследване 

Целта на настоящото изследване е да провери влиянието и взаимовръзките на петте основни 
личностни измерения върху мотивацията за предпазване и рисковото сексуално поведение. Наред с това 
се цели проверка на обяснителните възможности на предпазно-мотивационната теория и нейните 
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компоненти за изследване на рисковото сексуално поведение на различни възрастови групи. Въз основа 
на теоретичния обзор и постигане на целта на изследването са формулирани следните хипотези: 

1. Личностните черти ще оказват влияние на компонентите на предпазно-мотивационната 
теория и на поведенческите намерения за използване на презерватив. 

2. Високите когнитивни оценки ще бъдат позитивно свързани с мотивацията за 
предпазване, докато неадаптивното справяне и високият индекс на минало рисково сексуално 
поведение ще бъдат свързани негативно с мотивацията за предпазване. 

3. Полът и възрастта би трябвало да оказват диференцираща функция по отношение на 
рисковия сексуален опит, когнитивните оценки и мотивацията за предпазване. 
 
Методи и обект на изследване 

 
Използвани са следните скали и инструменти: 
• Скалa за оценка на петте личностни измерения (MIDI Personality scales). Скалата се състои 

от 25 прилагателни (личностни черти), които оценяват петте основни личностни дименсии 
[13]. 

• Скала за минало сексуалното поведение [11]. От осемте въпроса се извеждат две 
променливи – сексуален опит и индекс на рисковото сексуално поведение. Първата 
променлива разграничава лицата без сексуален опит от тези със сексуален опит. Втората 
измерва индекса на миналото рисково сексуално поведение, който се увеличава, ако: 
изследваните лица докладват сексуален опит преди 14-годишна възраст; имат по-голям брой 
сексуални партньори от средния за извадката; докладват за поне един партньор, когото не са 
познавали или са познавали твърде малко; правили са секс без презерватив с поне един 
партньор; правили са секс без презерватив, защото са били под влиянието на алкохол или 
наркотици; налагало се е (или се е налагало на партньорките им) да си правят тест за 
бременност или полово предавана болест. 

• Въпросник за мотивацията за предпазване от полово предавани болести. Използван е 
инструмента на Р. Хо за оценка на компонентите на предпазно-мотивационната теория [9]. 
Той включва пет скали (общо 20 айтема): неадаптивно справяне, оценка на заплахата, оценка 
на справянето, страх, поведенчески намерения. Въпросникът е адаптиран за българския 
културен контекст и показва добри психометрични възможности [1]. 
И трите инструмента показват високи и приемливи коефиценти на вътрешна консистентност. 

Проучването е проведено сред студенти и ученици в периода 2010-2011 година във Варна и 
София. Изследваните лица (n=168) са разпределени в следните групи: 

Таблица 1. Разпределение на изследваните лица по признаци 

Признак Група Брой Процент 

Пол: 
Мъже: 
Жени:

48 
120

28,6 
71,4

Възраст: 
16-18 години: 
19-25 години: 
26-55 години:

40 
79 
49

23,8 
47 

29,2

Населено място: 
Столица: 

Голям град: 
Малък град: 

58 
98 
12 

34,5 
58,3 
7,2 

Образование: 
Висше: 
Средно: 
Ученици: 

53 
75 
40 

31,6 
44,6 
23,8 

Сексуален опит: 
Със сексуален опит: 
Без сексуален опит: 

152 
16 

90,5 
9,5 

Анализ на резултатите 

При анализа на резултатите изследваните лица бяха разпределени в три възрастови групи: юноши 
(16-18 години), ранна младост (19-25 години), младост и средна възраст (26-55 години). 

Само 16 от изследваните лица са без сексуален опит. Преобладаващата част от тях (n=11) са 
девойки от първата възрастова група (16-18 години). Проведената логистична регресия включва петте 
личностни измерения като предиктор на сексуалния опит. Получените резулатати не показват 
статистически значими различия. 

На табл. 2 и 3 са показани взаимозависимостите между: личностните измерения, мотивацията за 
предпазване и нейните компоненти, миналото рисково сексуално поведение. 
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Таблица 2. Взаимозависимости между личностните измерения, мотивацията за предпазване, 
рисковото сексуално поведение (мъже) 

 X σ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.Индекс на миналото 
рисково сексуално 
поведение 

12,77 5,51 1          

2. Възраст 24,35 10,0
5 .228 1         

3. Насоченост към 
другите 

16,04 2,83 .001 .246 1        

4. Отвореност към нов 
опит 

16,27 2,20 -.077 .326* .220 1       

5. Съзнателност 16,02 2,29 .035 .031 .131 .282 1  
6. Невротизъм 10,06 2,86 .123 -.041 -.032 -.287* .000 1  
7. Екстраверсия 16,58 2,17 .104 .144 .263 .149 .083 -.499** 1  
8.Неадаптивно 
справяне 

12,42 4,18 .097 -.236 -.138 -.514** -.150 .149 -.144 1   

9.Оценка на 
справянето 

15,21 3,32 .049 .000 .019 -.104 .086 -.192 .275 .026 1  

10. Оценка на 
заплахата 

24,59 6,60 -.163 -.233 -.056 -.181 -.128 -.005 .259 .026 .501** 1 

11.Мотивация за 
предпазване 

15,67 4,14 -.458** -.035 .101 .050 .072 -.144 .105 -.010 .373** .401** 

*p< 0,05 ** p< 0,01 

Таблица 3. Взаимозависимости между личностните измерения, мотивацията за предпазване, 
рисковото сексуално поведение (жени) 

 X σ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.Индекс на миналото 
рисково сексуално 
поведение 

9,87 3,57 1          

2. Възраст 25,99 10,41 .173 1         

3. Насоченост към 
другите 

17,65 2,17 -.046 -.062 1        

4. Отвореност към нов 
опит 

16,78 2,15 .015 .134 .336** 1       

5. Съзнателност 16,90 2,40 -.130 .126 .422** .216* 1      
6. Невротизъм 10,90 2,57 -.084 -.048 .002 .072 -.150 1     

7. Екстраверсия 17,40 2,29 -.071 .028 .459** .241** .256** -.088 1    
8. Неадаптивно 
справяне 

11,31 3,84 -.013 -.073 -.115 -.019 .136 -.292** -.035 1   

9. Оценка на 
справянето 

16,02 3,18 -.163 .002 .144 .143 -.016 .044 .055 .041 1  

10. Оценка на 
заплахата 

27,23 5,98 -.105 -.207* .126 -.134 -.093 .237** -.049 -.285 ** .235** 1 

11.Мотивация за 
предпазване 

16,79 3,84 .024 -.061 .195* .226* .114 .081 .213* -.126 .408** .312** 

*p< 0,05 ** p< 0,01 

Проведеният корелационен анализ показва следните статистически значими взаимозависимости 
по отношение на зададените по-горе хипотези: отвореността към нов опит корелира отрицателно с 
неадаптивното справяне при мъжете. Така лицата, които са любознателни, творчески, с готовност 
възприемат нови идеи и ценности, неконвенционални и с по-широки интереси са по-малко склонни да 
отричат и игнорират заплахата от ХИВ. При тях индексът на миналото рисково сексуално поведение 
корелира отрицателно и с поведенческите намерения за използване на презерватив (мотивация за 
предпазване). Т.е. миналият рисков опит предполага и по-слаби намерения за използване на 
презерватив в бъдеще. 

При жените се наблюдава отрицателна връзка между възрастта и оценката на заплахата. 
Можем да обясним тази взаимовръзка с тенденцията към включване в постоянна моногамна връзка, 
която предполага значително по-нисък риск от полово предавани болести. При жените насочеността 
към другите, екстраверсията и отвореността към нов опит се свързват положително с мотивацията 
за предпазване. Макар и да не се получиха директни статистически значими връзки между чертите и 
миналия сексуален опит в българския социокултурен контекст, поведенческите намерения също носят 
достатъчно информация относно нагласите за предпазване. Отворен остава въпросът доколко тези 
намерения ще се превърнат в актуално протективно поведение. Според метааналитични изследвания 
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когнитивните и социокогнитивните модели прогнозират между 19% и 38% от вариацията в поведениетo 
[16]. 

За да се установят каузалните връзки между изследваните променливи в трите възрастови групи е 
проведен регресионен анализ. Статистически значимите резултати са представени в таблица 4: 

Таблица 4. Влияние на изследваните предиктори върху мотивацията за предпазване  

Пол и възрастова 
група 

Предиктор Зависима променлива β R² 

Мъже 16-18 
Страх

Mотивация за предпазване 

.886 * .786 
Оценка на заплахата .876* .935 
Минал сексуален опит -.960** .923 

Жени 16-18 
Екстраверсия .523* .236 

Страх .581* .517 

Мъже 19-25 

Екстраверсия Страх .429* .151 
Отвореност към нов опит Неадаптивно справяне -.471* .222 

Съзнателност Ефективност на отговора .490* .255 
Оценка на заплахата Mотивация за предпазване .276* .255 

Жени 19-25 

Невротизъм Страх .358* .074 
Съзнателност Минал сексуален опит -.395* .192 

Отвореност към нов опит Когнитивна оценка на заплахата -.385 ** .119 
Страх

Мотивация за предпазване 
.349* .122 

Оценка на справянето .400** .320 
Оценка на заплахата .310 * .320 

Невротизъм Неадаптивно справяне -.387 * .124 
Мъже 26-55 - - - - 

Жени 26-55 

Отвореност към нов опит Мотивация за предпазване .346 * .120 
Невротизъм .447** .199 
Съзнателност Оценка на заплахата -.394* .109 
Невротизъм .470** .220 
Невротизъм Страх .341* .124 
Съзнателност -.378* .119 
Невротизъм Неадаптивно справяне -.326 * .099 

Неадаптивно справяне
Мотивация за предпазване 

-.315* .133 
Страх .476 * .558 

Оценка на справянето .375* .186 
*** p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0,05. 

 
При мъжете от първата възрастова група (16-18 години) личностните черти не показват 

прогностична функция. При тях страхът от полово предавани болести има статистически значима 
връзка с мотивацията за предпазване. Тази емоционална реакция на заплахата от ХИВ оказва силно 
влияние за формирането на поведенческите намерения за използване на презерватив в бъдеще. При 
множествена регресия именно оценката на заплахата се оказва с висока прогностична стойност 
относно бъдещите намерения за използване на презерватив. Докладваният минал рисков сексуален 
опит се свързва с намалена мотивация за предпазване. Това потвърждава идеята, че бъдещите 
намерения за предпазване в голяма степен са функция и на миналия опит. При жените от същата група, 
както при мъжете страхът влияе на мотивацията за предпазване. Обаче при тях прогностична 
стойност има и личностната дименсия екстраверсия. Личностни черти като дружелюбен, приятелски 
настроен, активен, весел и т.н. се свързват с по-изразени намерения за предпазване в бъдеще. В тази 
възрастова група (16-18 години) резултатите от изследването показват, че акцентът върху заплахата, 
уязвимостта и сериозността на ХИВ-вируса в програмите за превенция би могъл да повиши мотивацията 
за предпазване. 

При мъжете във втората възрастова група (19-25 години) (за разлика от първата) се откриват 
следните статистически значими влияния на личностните черти: екстраверсията се свързва със страха 
от полово предавани болести, отвореността към нов опит – негативно с неадаптивното справяне. 
Така черти като интелигентен, любознателен и с широки интереси предполагат приемане на здравната 
заплаха и мотивират по-ефективно справяне. Съзнателността се свързва с вярата, че презервативите са 
ефикасна бариера срещу заразяване с ХИВ. И тук оценката на заплахата се оказва решаващ фактор 
относно бъдещите намерения за използване на презерватив. При жените от тази възрастова група се 
открояват следните зависимости: невротизмът се свързва със страха от полово предавани болести, а 
съзнателността – с по-малко рисков минал сексуален опит. Такъв резултат е получен и в предишни 
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изследвания в други култури (Miller et al., 2004). Личностната черта отвореност към нов опит 
предполага по-слаба когнитивна оценка на заплахата (т.е. възприеманата уязвимост и сериозността на 
ХИВ вируса). При жените във втора възрастова група страхът се оказва предиктивен за мотивацията за 
предпазване. При тях по-ясно изразеният невротизъм се свързва негативно с неадаптивното 
справяне. Може би този резултат допълва констатирания и при първата възрастова група висока 
мотивационна сила на страха от ХИВ. Изследването на каузалните връзки с двете основни когнитивни 
дименсии като предиктор показва, че и двете оказват статистически значимо влияние на мотивацията за 
предпазване. Оценката на справянето е с малко по-висок коефицент на регресия (β= .400), спрямо този 
на оценката на заплахата (β= .310). 

При мъжете от третата възрастова група не се откриха статистически значими влияния. При 
жените на възраст между 26-55 години се откроиха следните тенденции: отвореността към нов опит и 
невротизмът влияят положително на мотивацията за предпазване. Установява се, че жените с висок 
невротизъм и слаба съзнателност проявяват по-силен страх и като цяло дават по-висока когнитивна 
оценка на заплахата от ХИВ. Естествено неадаптивното справяне се свързва отрицателно с 
мотивацията за предпазване. Невротизмът и в тази група предполага, че хората не разчитат на 
неадаптивните стратегии за справяне. Страхът и тук оказва статистически значимо влияние над 
мотивацията за предпазване. Колкото повече се чувстват застрашени от ХИВ, толкова повече 
изследваните лица докладват за по-силни намерения за използване на презерватив. Обаче в тези 
намерения нараства ролята на личния самоконтрол в справянето с тази заплаха. При приложен 
множествен регресионен анализ в при жените (26-55 години) значим предиктор за мотивацията за 
предпазване се оказва оценката на справянето. Този резултат предполага акцентиране върху личната 
ефикасност и ефективността на презервативите като предпазни средства, за да се постигне по-силна 
мотивация за предпазване. 

Проведеният еднофакторен дисперсионен анализ цели да провери диференциращата функция на 
възрастта и пола по отношение на миналия сексуален опит и регулацията на рисковото сексуално 
поведение. Така полът оказва статистически значими влияния по отношение на миналия сексуален 
опит, като мъжете показват по-висок рисков индекс (х=12,92) от жените (х = 9,87, р=0, F=16,15). Този 
резултат е консистентен и с предишни изследвания [7]. Жените (х=15,25) показват и по-силен страх от 
ХИВ спрямо мъжете (х=13,46, р<0,05, F=5,77). Възрастта се оказва предиктивна по отношение на 
оценката на заплахата, като първата група (16-18 год.) демонстрира най-висока оценка на заплахата 
(х=29), следвана от групата на 19-25 годишните (х = 26,47) и третата възрастова група (х=24,46). 

Заключение 

Проведеното емпирично изследване потвърди частично получените резултати за ефектите на 
личностните черти върху регулацията на рисковото сексуално поведение, констатирани в предишни 
проучвания. Приложеният в настоящото изследване многодименсионален модел на предпазно-
мотивационната теория позволи да се констатират следните значими вариации на изследваните 
променливи, типични за българския социокултурен контекст. Най-съществените от тях са половите 
различия в мотивационната функция на изследваните личностни черти. При мъжете по-ясно изразена е 
регулативната роля на личностните черти съзнателност и отвореност към нов опит. При жените се 
констатира, че високите стойности и на петте черти, включени в изследвания таксономичен личностен 
профил, в голяма степен мотивират адаптивното справяне със здравната заплаха. Важен резултат от 
емпиричното проучване е констатираната промяна във възрастов план на прехода от доминиращата роля 
на страха и заплахата от ХИВ, към нарастване на мотивационната функция на личния самоконтрол в 
справянето с тази заплаха. Тази тенденция е по-силно изразена при жените. Получените резултати имат 
приложна ценност за диференциалната насоченост на програмите за превенция на рисковото сексуално 
поведение. 
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БОЛНИ СГРАДИ ИЛИ БОЛНИ КОМПАНИИ? 

 
БИСТРА ЦЕНОВА 

доц., д-р, Национален Център по Опазване на Общественото Здраве – София 
 
Резюме: Синдромът на болните сгради (СБС) е общ проблем, който се увеличава с броя на многоетажните 
офис-сгради. Характеристиките на СБС са неспецифични симптоми при пребиваване в определени сгради, 
които не са причинени от определена болест. Клиничната дефиниция на феномена и причините за 
възникването му не са еднозначни. Анализът на научните изследвания разкрива данни за комбиниран ефект 
от множество подпрагово действащи фактори. В рамките на хипотезата, че по-скоро се касае за синдром на 
болните компании (СБК), са изследвани типичните оплаквания и корелиращи с тях психосоциални фактори 
на труда и стресори при 510 служители от 3 различни организации. Резултатите са в полза на връзката на 
благополучието не толкова с физическата работна среда, а с характеристики на психосоциалния климат. 
Поради това цялостната програма за промоция на здравето при работа трябва да е насочена и към 
организационния климат в допълнение към факторите, които остават индивидуални. Заключение. Ако СБС 
се среща по-често в една сграда, то мениджмънтът трябва да анализира и причини, които излизат извън 
рамките на физическите параметри. Диагнозата и справянето със СБС включват както сградата, така и 
пребиваващите в нея. Предлага се програма за обучение във връзка с оценката на СБК/СБС и методология на 
диагнозата му. 

Abstract: Sick building syndrome (SBS) is an increasingly common problem. The characteristics of SBS are non-specific 
symptoms that occur in a particular building, and are not caused by a specific illness. There are no universally accepted 
clinical definition of SBS and theory for its occurrence. Review of scientific research in the area reveals evidence for 
combined exposure of multiple acting factors. On the ground of hypothesized sick company syndrome SCS launched 
instead SBS questionnaires comprising psychosomatic complaints, work stressors and psychosocial factors were 
administered to 510 employees of 3 companies. Study results favor rather stronger well being-psychosocial factors 
connection than one with the physical work environment. Consequently a holistic health promotion program at work has 
to address organizational climate as well additionally to factors that remain individual. Conclusion: In the case that SBS 
occurs frequent in a building, the management has to investigate and analyze other etiologic agents without the frame of 
physical parameters. The diagnosis and treatment practices of SBS concern “patients” inhabitants and the building. 
Training programme is proposed giving information about evaluation of SBS/SCS and methodology of its diagnosis. 

  
„Болните сгради” или „sick buildings” (англ.) попадат за кратко време във фокуса на полезрението 

на медии, медицина и съдилища в края на 1980-те години, за да потънат скоро в забрава. Обособилата 
се вследствие на тези шумни процеси медицина на околната среда днес все още съществува в сянка, но 
е много по-задълбочена и аналитична, основана на сериозни доказателства. Неразположението в 
обитаваната/ работна сграда или произтичащите от него болести все още в повечето случаи се 
отхвърлят като измислица [15,16]. При това на всяка крачка в модерния ни живот сме заобиколени от 
химикали, техните изпарения, и естествени отровни вещества, които могат взаимно да усилят ефекта 
си. Старата мъдрост, че човек е толкова здрав, колкото мястото, в което живее и работи, все още масово 
се пренебрегва от медицината. 

Човешкото тяло е много чувствително по отношение на околната среда, даже и ако не го 
осъзнаваме. Множество малки хронични натоварвания и неблагоприятни за здравето експозиции се 
сумират и водят до хронични болести. Често офис-сградите и жилищата с модерните си изолации са 
експозиционно по-натоварени, отколкото външната среда. Когато хронично натоварване от различни 
източници продължи достатъчно дълго, понякога е достатъчна пословичната последна капка, която кара 
кацата/ бурето да прелее. Затова в медицината на околната среда се говори за така наречената „теория 
на кацата”. Експертите преценяват, че около 5 милиона души реагират със здравни оплаквания даже и 
на най-малките количества ароматни вещества, почистващи препарати, бои, отделяни от мебелите 
химически вещества. Те се чувстват постоянно зле и изтощени, често им прилошава, страдат от 
главоболие и не могат да спят. Плесени и гъбички във въздуха и водата водят често до инфекции и 
отслабват имунната система. Повечето лекари са далеко от разбирането, какво става в действителност 
при този т.нар. синдром на болните сгради (СБС), диагностициран от тях като множествена химична 
чувствителност (МCS). Съответно няма и адекватна ефективна терапия. Представата, че сградата, в 
която работим (живеем), уврежда здравето, събужда страх, тъй като ни лишава от основата за чувството 
на вътрешна сигурност, което ни е необходимо за да останем здрави. 

С увеличаването на броя на модерните офис-постройки с голяма гъстота на обитателите и 
концентрацията им в големите градове, нараства честотата и значимостта на проблема. Затова възниква 
необходимостта от всестранен анализ на проблема и обхващане на по-широк спектър възможни 
обуславящи фактори с цел ефективна превенция и терапия. За изясняване същността на проблема си 
поставихме за цел анализ на наличните представителни изследвания и издигнатите хипотези и 
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емпирична проверка на разпространението у нас на подобни симптоми и свързани психосоциални 
фактори при служители от 3 офис-сгради. 

1. Същност на синдрома на болните сгради 
Типични за синдрома на болните сгради (СБС,  Sick building syndrome – SBS) са симптоми като 

главоболие, кашлица, сухота и дразнене на очите, умора, простуда, сухота в гърлото, запушен/ течащ 
нос. Ако човек се измъчва от продължително главоболие, виене на свят, кашлица или сълзящи очи и 
тези оплаквания изчезват, щом напусне сградата, в която живее или работи, трябва да развие 
детективски нюх за разкриване на причините. 

Типичните характеристики на СБС могат да бъдат обобщени по следния начин: 
• неспецифични симптоми, които възникват в отделни/ специфични сгради, и не са причинени 
от специфична болест, 
• няма универсално приета клинична дефиниция на СБС и адекватна теория за възникването му, 
• това е общ проблем, който се увеличава, 
• оценката на СБС включва изследване както на пациента, така и на сградата. 

Диагнозата на СБС е основана на 
• клиничното представяне на пациента, 
• наличието на подобни симптоми при колегите му, 
• подобряване на симптомите извън сградата, 
• отсъствие на патофизиологични отклонения от нормата, 
• отсъствие на друга подобна диагноза, 
• изследването на редица физични и химични фактори на работното място е в рамките на 
нормата, подпрагово, но едновременно действат множество фактори [напр. 7,9,12, 14-16]. 

За причина на СБС се считат вредните вещества във вътрешността на помещенията, 
престарели климатични инсталации, и общо лошият въздух. Най-значимите етиологични 
фактори са доказани замърсители на въздуха в помещенията и неадекватно функциони-ране на 
вентилационните системи. Такава е ситуацията в много офис сгради, предимно нови. Затова 
първоначално възниква хипотезата за комбинираното действие на множество подпрагово 
изразени фактори като виновник за регистрираните здравни оплаквания. 

Английските специалисти по медицина на околната среда обаче са убедени, че тези обяснения не 
са верни. Т.е. СБС обозначението не е вярно, феноменът не е свързан или малко със самата сграда, 
по-скоро става въпрос за синдром на болните компании (СБК). 

 
2. Емпирични изследвания в подкрепа на СБК 

1) Whitehall study – Представително изследване на 4000 служители на възраст 42-62 г. в 44 офис-
сгради в Лондон (Londoner University College) разкрива, че преди всичко стресът и лошите условия на 
работа са отговорни за загадъчната болест в офисите (в-к Times, март 2006 [14]). Анкетираните трябвало 
да отговорят подробно на въпроси колко често през последните 14 дена са страдали от типичните СБС 
симптоми като главоболие, кашлица, сухота и дразнене на очите, умора, простуда, сухота в гърлото, 
запушен/ течащ нос. Допълнително в офис-помещенията на засегнатите се мерят температурата, 
осветлението, както и количествата прах, вредни вещества и бактерии във въздуха, влажността на 
въздуха и шума. Освен това, са задавани въпроси за стрес в офиса и останалите общи условия на труд. 

Всеки 7. мъж и 5. жена се оплакват от 5 или повече типични за СБС симптома. Факторите 
висока температура, ниска влажност на въздуха, висока концентрация на бактерии и прах във 
въздуха съвпадат с появата на СБС, но доказателствата за съобуславяне са много слаби. Лошата 
циркулация на въздуха и неприемливо високите стойности на въглеродния окис, шума, гъбички и 
прах във въздуха нямат почти нищо общо с появата на симптомите на СБС. 

Основните фактори за СБС се оказват стресът и липсата на подкрепа на работното място. 
Подобряването и оздравяване на организационния климат е отговорност на ръководителите. 

2) Компютърно оборудване 
Проучване, направено от Tickbox.net [3] сред повече от 2700 европейски офис служители от 

Великобритания, Франция и Германия, установява, че неудовлетвореността на работното място 
нараства значително с увеличението на възрастта на компютърното оборудване. Остаряващите, бавни и 
ненадеждни компютри правят служителите в офисите нещастни и носят по-голяма вероятност от 
напускане поради недоволство. Британци и французи споделят, че борбата с престарелите машини е 
най-дразнещото нещо в служебния им живот. Близо 40% от анкетираните използвали компютри, които 
са на поне три години, се характеризират с 35% по-голяма вероятност да вземат шест или повече дни 
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болнични всяка година в сравнение със средностатисти-ческия работник. С увеличаване на дяла на 
ползващите стар компютър нараства и процентът на болничните. Около 2/3 от анкетираните се 
оплакват и от редица здравословни проблеми, вкл. замъглено зрение и главоболие [10]. 

Постоянният шум [7] е част от всекидневното натоварване в съвременните офиси и може да 
доведе до възникване на здравни усложнения за работещите там затова не трябва да се превишават 
следните нива шум при работа с компютър: 50 Dezibel (A) при умствена работа и 65 DbA при 
обикновена офис-работа. 
3) Бърнаут и презентеизъм – армия на полумъртвите 
Проучване на немския клон на агенция "Галъп" (ноември 2003[12]) показва, че само 12% от работещите 
в Германия са вътрешно свързани с работата си. Цели 87% от служителите не чувстват истинско 
задължение към работодател, 18% вътрешно вече са напуснали, вършат на работа само най-
необходимото, индикатор на крайна форма на разочарование от работата и „вътрешна оставка”. 
Аргументът е: "Щом като не ми дават шанс, ще върша само най-необходимото." Те седят отчаяни на 
столовете си в офиса и се правят, че работят, само за да не ги уволнят. Загубите за икономиката от това 
поведение възлизат общо на сума между 247,2 и 260,1 милиарда евро годишно. Причината за липса на 
мотивация и свързаност с работата може да се търси в лошия мениджмънт. Анкетираните посочват, че 
изпълняват работа, която не им съответства, че отсъства признание или похвала за добра работа, че 
ръководителите им не се интересуват от тях като хора, че никой в организацията не поощрява личното 
им развитие, и че личното мнение и виждане са без значение Разбитите надежди и очаквания, липсата на 
похвала (64% никога или рядко, 4% често), лошите отношения в екипа и закостенелите структури са 
особено потискащи (източник: Gallup-Studie November 2003, 2008 [12]). 
4) Паневропейско изследване на нововъзникващите и нарастващи рискове при работа (ESENER 
2010) установява,че само ¼ от фирмите в ЕС оценяват риска всестранно, че главните пречки за 
справянето с проблеми със здравето и безопасността са липсата на ресурси (36%) като време, персонал 
или финанси, и липсата на осъзнаване на проблемите (26%). Само 26% от организациите в ЕС имат 
утвърдени процедури за управление на стреса. Предписанията на Закона за здравословни и безопасни 
условия на труд за оценка на всяко работно място от работодателя по отношение на физическото и 
психично натоварване не се изпълняват от повечето фирми. Неизползвани остават преди всичко 
възможности за предпазване на работещите от психични рискови фактори като висок стрес и недостиг 
на време. До този резултат стига и Институтът за икономика и социални науки (WSI) на фондацията 
Ханс Бьоклер след анкетиране на представители на фирмите и съвети на работниците от повече от 2000 
фирми с повече от 20 работещи [12]. 

5) Какво не харесват българските служители в работата си 
I) Кое може да накара българските служители да проявят безразличие към работния процес? 

Отговорите на този въпрос от 300 потребители на Neogen Jobs между 25 и 45 г. в петте най-големи града 
показват, че те са най-чувствителни към ниското заплащане (средно 26%, при мъжете 40%) и към 
подценяването на усилията им (средно 28%, при жените 35%). Сред причините за загуба на 
емоционалната връзка с труда трето място (24%) заема лошото отношение на висшестоящи и колеги, 
което се търпи, защото в България поради високата безработица и бедност повечето хора не смеят дори 
да помислят за напускане. За 43% от административните служители лошото отношение се оказва 
водещо за загуба на интерес към работата. Липсата на признание и адекватна оценка на усилията 
демотивира служителите и ги кара да изпаднат в апатия. Общо 28% от българите губят интерес към 
работата, когато са недооценени. 

II)  Собствени изследвания на работещи в 3 офис-сгради в столицата 
Обект на проучването са 510 работещи в две бюджетни организации с близка по характер дейност в 
сферата на услугите и художествено-техническият персонал от масмедия, с по-голяма представеност на 
жените – 2/3 от извадките. Работещите в първите две организации могат да бъдат отнесени към 
категориите аналитичен, административен и изпълнителско-технически персонал. Средната възраст на 
работещите в организации 2 и 3 по-висока – 77.8% са над 45 години срещу 42.8% в първата. Съответно 
работещите в организация 2 и 3 са с по-голям трудов стаж – общ и в конкретната организация. 

Методи 

За целите на проучването е съставена анкетна карта с няколко раздела въпроси, комбинация от 
мерки за експозиция и протективни социални ресурси: общи черти – интензивност на натоварването, 
промени в темпа на работа за последните 5 год., здравни последствия на работата –нарушения на съня, 
общо стресово състояние, действащи източници на стрес и напрежение в работата, наличие на 17 
психосоматични оплаквания през последните 6 месеца и демографски характеристики на изследваните. 
Анкетното изследване отговаря на стандартната процедура за провеждане на анонимно анкетно 
проучване. При средна възвращаемост над 70% от раздадените анкетни карти (много по-висока 
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отколкото в европейските проучвания) данните следва да се считат за представителни за тези 
организации. 

Предмет на анализа е разкриване на общите психосоциални характеристики на работата и 
източниците на напрежение като детерминанти на субективното здраве в трите организации, на 
сходствата в профила на стресорите на работното място и психосоматичните оплаквания, а не на 
различията между тях, както и проверка на обусловеност субективното здравно състояние на 
работещите от психосоциалните условия на работното място и. 
Индикатори на благополучието са самооценките за общо стресово състояние (до такава степен, че 
няколко пъти в месеца ми се иска да си изляза по средата на работния ден), търсене на друга работа, 
общият брой психосоматични оплаквания през последните 6 месеца, удовлетвореност от заплащането на 
труда (дихотомни скали). 

Обработката на събраните данни се състои в честотен, вариационен и многомерен анализ по 
видове отговори на отделните въпроси свързани с психосоциалните условия на работа и източниците на 
напрежение, за всеки обект и по подгрупи. Броят на лицата при анализите по отделните показатели 
варира поради липсващи отговори. 
 
Резултати 

 
Психосоциални фактори на труда и натоварване 
 
Повече от половината изследвани натоварването и напрежението на работа са прекалено високи, а 

темпът на работа в сравнение с преди 5 год. – по-висок за 60% (фигура 1). На този фон повече от 40% се 
чувстват няколко пъти в месеца в такова стресово 
състояние, че им се иска да си излязат по средата 
на работата. До 2/3 в първите 2 организации 
свидетелстват, че трудът им не оценен от 
непосредствените им ръководители (или поне 
отчасти), още по-висок е процентът на недоволните 
от несправедливото разпре деление на задачи и 
поощрения на работното място и информираността 
им за събитията в организацията, а над 40% са 
недоволни от атмосферата на работното място. 
Благополучие (фигура 2) 
На фигура 2 са представени профилите на 
водещите по честота психосоматични оплаквания 
през предшестващите 6 месеца. Средно една 
четвърт от изследваните посочват повече от 11 от 
приведените 17 психосоматични оплаквания 
Повече от 40 % от анкетираните имат трудности 
със заспиването и нарушения на съня, над 60 % се 
чувстват психически изтощени след работа, а 42 % 
се чувстват в такова стресово състояние по няколко 
пъти на месец, че им се иска да си излязат по 
средата на работния ден. Средният брой 
психосоматични оплаквания е 7 и отговаря на 
установеното при други порофесионални групи у 
нас високо ниво [6,7,9]. 
Най-често срещаните психосоматични оплаквания 
сред работещите в трите организации са от честа 
умора (до 68%) и болки в кости, стави и мускули 
(до 77%) и постоянна тревожност за много неща (63 % в организации 2 и 3). Тези проблеми са свързани 
с усещането за умора и намаляване на концентрацията и мотивацията. Болките в гърба, нарушенията на 
съня, виенето на свят и парене и сълзене на очите са повече в организация 3, установени при 55% до 
65% от изследваните. Следва да напомним, че половината от работещите са на възраст над 50 год., а за 
изброените оплаквания е доказано повишаването им с възрастта. 

Източници на напрежение и стрес при изпълнение на работата 

Посочените от повече от 30% от изследваните по извадка стресори в работата, в низходящ ред на 
разпространение в организация 1, са представени във фигура 3. Изключение е неадекватното на 
извършената работа възнаграждение, посочвано най-често като водеща до стрес и напрежение 
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Фигура 1. Разпространение на неблагоприятни 

психосоциални фактори на труда 
в трите извадки (%) 
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характеристика на работата (53 % до 86%), установен в многобройни изследвания водещ стресор за 
почти всички професионални групи у нас от началото на прехода. 
Работата с компютър и недостатъчно време за задоволително изпълнение на работата са водещи 
източници на напрежение при работа в организации 1 и 2 (57% и 40% във втората), следвани от 
уморителната неудобна работна поза, липсата на признание, работата с много хора, многото 
отговорности, но малко правомощия и възможности за вземане на решение и липсата на ясни 
инструкции за изпълнение на работата. Водещо (70%) за организация 3 е състоянието на въздуха на 
работното място (температура, замърсеност) и неергономичната мебел, неудобната работна поза, 
липсата на признание и работата с много хора. Една четвърт от изследваните посочват липсата на 
възможност за развитие и прилагане на личните способности също като източник на напрежение и стрес 
в работата си, а средно 20% и липсата на възможност за изразяване на оплаквания. Всички тези черти на 
работата са не само тясно свързани помежду си, но корелират с количеството на възприеманите 
стресори в работата. 
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и стрес при работа по организации (%) 

 
Корелационни зависимости. Изразените здравни оплаквания и докладваните от анкетираните източници 
на стрес в работата им корелират тясно и в трите организации – коефициенти r съответно 0.53 и 0.59 
(таблица 1). Освен с общия брой психосоматични оплаквания, източниците на стрес и напрежение в 
работата са свързани еднопосочно и с общото стресово състояние на изследваните (r 0.26 до 0.31). 
Величината на повечето корелационни коефициенти е между 0.20 и 0.32, т.е. слаба връзка, но това е 
обичайното в такъв вид изследвания с психосоциални фактори. С повишен брой на преживявани 
стресори в работата са свързани характеризиращите организационния климат на работното място 
психосоциални фактори липса на признание, оценка на труда от началниците, атмосфера на работното 
място, справедливост на разпределението на задачи и поощрения, информираност за събитията в 
организацията, зачитане мнението на персонала, отношения с прекия ръководител, както и чувството на 
сигурност за работното място. 

Таблица 1. Корелация на психосоциалните фактори с броя на стресорите по организации 

Психосоциални фактори 
(Брой изследвани лица)

Орг 1 
(175) 

Орг 2 
(167) 

Орг 3 
(168)  

Липса на признание .58**  .54**  .374** 
Труд недооценен от началниците .39**  .42**  .442** 
Недобра атмосфера на работното място .43**  .46**  .504** 
Несправедливи поощрения .28**  .35** .309** 
Неинформираност за събитията в организацията .46**  .24**  .326** 
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Невнимание към мнението на персонала .50**  .40**  .390** 
Недоволни от пряк ръководител .27**  .42**  .365** 
Несигурност .14  .19*  .163* 
Общ брой здравни оплаквания .53**  .59**  .536** 

Забележка. нулите не са изписани за удобство; ниво на статистическа достоверност на 
корелациите (r по Пирсън): * p < 0.05 и ** p < 0.01 

Липсата на признание корелира системно с общия брой на здравните оплаквания в организациите 
съответно r = .459** (1), до .29** (2) и .375** в третата (3). 
Извод: Преобладаващите здравни оплаквания, посочваните източници на напрежение и стрес, 
характеристики на организационния климат в трите организации в голяма степен отговарят на 
установените в представените по-горе чужди изследвания за СБС и дават основание за потвърждаване 
на хипотезата, че всъщност се касае за СБК – синдром на болните компании. 

Получените от нас резултати са изходна база за планиране и въвеждане на профилактични мерки 
за намаляване на психичното напрежение и повишаване на работоспособността на служителите от трите 
организации, където са направени препоръки във връзка с отстраняването на разкрилите се 
организационни недостатъци. 

 
3. Обсъждане 
Успех и сигурност са главните цели на всеки предприемач. Болни и изтощени сътрудници не са от 

полза за никой работодател. Ако фирмата не предостави на своите служители безопасни условия на 
работа, тогава това ще ѝ навреди по един или друг начин. Следователно безопасността и здравето на 
работещите са тясно свързани с фирмената “сигурност” и “успех”. Допитване до водещи успешни 
предприемачи и топ мениджъри като Richard Branson (Virgin), Bill Gates (Microsoft), Nicki Lauda за 
рецептата на успеха на фирмите им показва, че всички тези преуспели хора еднозначно отговарят, че 
успехът им се дължи само на човешкия фактор [5], на усилията на собствените им мотивирани, 
усърдни, здрави и щастливи сътрудници. 

При планиране на изследвания на опасностите и рисковете за здравето на работното място следва 
да се има предвид структурна промяна на профила на натоварването: 
- леко намаляване на „твърдите” натоварвания с физическо напрежение, напр. шум, вибрации, 
влажност, студ, жега, работа с тежки товари, прах, газ, дим, принудителна работна поза, и 
- силно увеличаване на „меките” натоварвания с психично напрежение, напр. недостиг на време, 
срочна работа, висок темп на работа, външно определен темп, еднообразно повтаряща се работа с кратки 
цикли, неблагоприятно работно време, социални конфликти, свързани с натрупване на хронична умора. 

Крайно тежки последствия на психичната преумора и изтощение са: бърнаут-синдромът като 
трайно състяние на физическо, психично и емоционално изтощение и Кароши-синдромът, свързван с 
внезапна смърт вследствие хронична умора от преработване. 

Рискови фактори за хроничната умора и изтощение са: работното време /продължи-телност/ и 
интензивност на труда, „конто на работното време” с натрупване на свръх-часове, амбивалентност на 
непреките модели за управление, „мочурище” на постижението (sog), работене без край. Към техния 
контрол и минимизиране следва да са насочени мерките на специалистите по здраве и безопасност при 
работа и организационните консултанти. 

Стресово натоварване при работа 

Свързаният с работата стрес играе значителна роля при възникването на психични и 
психосоматични заболявания [5,6,8]. Депресиите или многоцитираният бърнаут-синдром на 
професионалното изчерпване (burnout), психичният тормоз при работа, са само няколко примера. 
Загубените поради тези причини трудодни (неработоспособност) в Германия са се увеличили със 69% 
между 1997 и 2004 година. 

Пътят към апатията винаги е един и същ. При първите разочарования засегнатите реагират с бунт, 
показват отново своята ангажираност, но когато очакваният успех не идва, започва омагьосаният кръг: 
вместо да продължава да се съсипва от работа, някога много мотивираният става пасивен. С времето и 
началникът забелязва спада в темпото, критикува служителя и още повече го тласка надолу. Така се 
завърта спиралата на апатията. Жертвите на бърнаут/професионалното изчерпване страдат от 
главоболия и мигрени, повишено кръвно налягане, болки в мускулите, лошо храносмилане, хронична 
умора и безсъние [5,6,8,11]. 

Риск от професионална апатия съществува и при силно ориентираните към резултата от 
дейността си, oнези, чието самоуважение е обвързано напълно с чувството за реализация на работното 
място. Служителите, които търсят в професия и кариера спасение от друг тип разочарования, също 
спадат към "рисковите" категории. 
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Много сътрудници са мотивирани, но съзнателно биват изолирани и отблъснати от 
фирмата, колегите или началника заради конкуриращите им способности, квалификация, 
работоспособност, пораждащи често завист и зложелателство! Това поболява психически и 
иначе [4,5,6,12,19]. Рехабилитационните клиники са пълни с високо мотивирани, високо 
квалифицирани хора, които са се разболяли вследствие на отсъствие на етика в техните 
организации. Едва когато това се проумее във фирмите, няма да има повече бърнаут-синдром или 
мобинг – морално онеправдаване, напр. Затова отправяме апел към ръководителите от различни 
нива: Ръководители, помислете колко тежък е товарът, който другите носят за вас! 

 
Здрави хора в здрави фирми 
Организационният климат като сбор от възприятия и преживявания на работещите на работното 

място включва: някои аспекти на структурата на задачите на работното място като яснота на 
отговорностите или трудово натоварване; междуличностни отношения на работа; признание и 
възнаграждение на изпълнението; автономност, напр. контрол на собствената работа или участие във 
вземането на решения. Той влияе директно върху различни измерения на здравето на работещия 
индивид и по този начин върху фирмата. Организационният климат е, сега и в бъдеще, решаващият 
фактор за качеството на всеки продукт, независимо дали в строителството, терапията, обслужването или 
образованието [5,8,11,17,19]. 

Възниква въпросът, какво може да се направи за един добър плодотворен и стабилен 
психоклимат, т.е. удовлетворяващ работещи и потребители/клиенти, и по този начин укрепващ фирмата, 
от гледна точка и на различните поколения, в центъра на вниманието на които са напълно различни 
проблеми, съответно на жизнената им фаза. Сътрудниците се придържат към здравословно поведение, 
когато са мотивирани за това. Ако искаме да насърчим и развием здравословното поведение в една 
фирма, от опасенията и грижите на различните групи хора може да научим как те могат да бъдат 
мотивирани. Добри решения за това ни дава статистиката [18]. На 30-годишните, напр., e важно да се 
предостави подкрепа при планиране на кариерата, а на 30-39 -годишните – помощ за справяне със стреса 
от недостига на време, подкрепа за намиране на баланса работа-свободно време, съвместяване на 
семейство и професия. 

Новите дигитални времена и победното шествие на компютрите в офисите променят не само 
непосредственото работно място пред монитора, но също така понякога основно и периферията и 
работните условия. Последствията на продължителна работа пред екрана са новите “компютърни 
болести”, които преди не съществуваха в този вид. Например увреждане на зрението и възпаления на 
нерви в китката на ръката, водеща мишката, проблеми с болки в гърба и изкривяване на позата и 
осанката като следствие от постоянното седене и работа на компютър, които трайно понижават 
психосоматичното здраве. 

4. Заключение от емпиричните изследвания: 

Появата на СБС-симптоми е по-малко свързано с физичните условия отколкото с работна среда, 
в която преобладава лош психосоциален климат. Синдромът на болните сгради е общ проблем, 
който се увеличава с разширяването на сферата на услугите и новите многоетажни офис-сгради. 

Тъй като психологичният климат на работа влияе върху физическото здраве на 
работещите и по този начин върху фирмата като разходи за медицинско обслужване, отсъствия, 
напускане на работа, намалена производителност и нисък морал, цялостната програма за 
промоция на здравето на работното място трябва да е насочена и към организационния климат в 
допълнение към тези фактори, които остават индивидуални като мотивация, здравни навици, 
т.н. 

Повечето медицински специалисти са далеко от разбирането, какво става в действителност при този 
синдром (СБС), диагностициран от тях като множествена химична чувствителност (МCS). Съответно 
няма и адекватна ефективна терапия. 

Промоция на здравето на РМ трябва да стане част от бизнеса, за да е успешна. Отговарящият за 
това в дадена фирма може да си сътрудничи с други фирмени дейности или единици, свързани по-тясно 
с тези проблеми, и по отношение на висшето ръководство може да е информиран и убедителен адвокат 
за такъв род промени, които ще са подкрепа за по-доброто здраве на работната сила. 

4. Основни насоки за действие са: 
- Оценка на качеството на въздуха вътре в сградата (вкл. наличие на увреждащи здравето 

вещества) е решаваща за диагнозата и мениджмънта на сградата. По време на тези изследвания се 
извършва мониторинг на околната среда, оценяват се вентилационни и отоплителни системи, 
електромагнитни полета [9] и се анкетират работещите. 
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- Терапевтични практики насочени към пациента и сградата. 

- Трябва да се предприемат разнообразни мерки за намаляване на максималната концентрация на 
вредни за здравето вещества на работното място, промени като подобрение на вентилацията и 
намаляване на източниците на замърсяване на околната среда, даже когато не са идентифицирани 
специфични етиологични фактори. 

- Спазване на ергономичните изисквания и критерии. 
- Подобряване/оздравяване на организационния климат, което е отговорност на ръководителите. 
- Обучение във връзка със СБС с цел предоставяне на информация за СБС/СБК, методология на 

диагнозата му и как се извършват измерванията. На първо място обучение на мениджърите и 
повишаване на съзнанието по отношение на психосоциалните фактори, че важни за бъдещето на 
фирмите и техния успех са следните фактори: индивидуално-личностни, технически, икономически и 
социални. Обучения във връзка с актуалния СБС се провеждат в рамките на програми по здраве и 
безопасност при работа и са предназначени за отговарящите за здравето на работното място, както и за 
поддръжка на сградите, и консултанти в областта на работната среда. Те спомагат за комуникацията 
между отговарящите за оплакванията във връзка с камество на въздуха в помещенията и всички 
засегнати. Важни модули в обучението са запознаване и демонстрация на: 

1. Законодателство в областта 
Закрилата от страна на закондателството от вредни вещества в постройката е основана на така 

нар. МАК- стойности (максимална концентрация на работното място), изчислени за здрав работник на 
средна възраст в индустрията. 

2. Мониторинг на околната среда, вкл. анкетиране на работещите. 

По време на тези изследвания се извършва мониторинг на околната среда, оценка на 
качеството на въздуха, оценяват се вентилационните и отоплителни системи, и се анкетират 
работещите. 

3. Мерки за намаляване на максималната концентрация на вредни за здравето вещества на 
работното място: избягване на причината за вдигане на прах, други методи за работа/обработка с 
по-малко запрашаване, достатъчно проветряване, инсталиране на климатична / вентилационна 
система с отвеждане или точково отвеждане /изсмукване на въздуха над работното място. 

4. Избор на подходящи ергономични критерии за проектиране и оценка на работното място, 
оборудване и среда [1,2], включително ергономични норми за работа с компютър, монитор, 
клавиатура, мишка [13]. 

Правилната ергономия на различни равнища на действие, е важна за опазване на здравето 
на работещите, на което трябва да се отделя повече внимание. Част от грижата за здравето, 
между другото, е и спазването на определени разстояния и норми за работното оборудване в 
офиса. 

Препоръки: ако СБС се среща по-често в една сграда, то мениджмънтът трябва да анализира и причини, 
които излизат извън рамките на физическите параметри, напр. работната среда, обкръжение и 
организация, както и степента на самоопределяне/ контрол и автномност на сътрудниците. 
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ОСОБЕНОСТИ НА МЕТАКОМУНИКАЦИЯТА ПРИ РАБОТЕЩИ В СФЕРАТА 

НА ЗДРАВЕТО ПРИ РАБОТА 
 

БИСТРА ЦЕНОВА 
доц., д-р, Национален Център по Опазване на Общественото Здраве – София 

 
Резюме: Установен е дефицит от системни изследвания на взаимовръзката между стил на общуване, 
индивидуално благосъстояние и поведение и постигане на организационните цели в структури за здравни 
услуги – РИОКОЗ, СТМ и Мениджъри по здраве и безопасност при работа. Разработен и адаптиран е 
въпросник от 24 дихотомни твърдения за характеристики на обсъждания на работа с разграничителна 
способност в зависимост от спецификата на работното място. Използвани са рядко прилагани в здравния 
сектор анализи. Основните резултати от изследването на 310 служители са в теоретичен, емпиричен и 
практико-приложен план: диференцирани според местоработата дефицити на общуването с потенциално 
влияние върху индивидуалното и организационно здраве, качеството на услугите и по този начин и върху 
общественото здраве. Те са основа за създаване на тренинг-програми за оптимизация на уменията за 
комуникация и ефективността ѝ в съответните 3 типа организации. 

Abstract: Revealed is lack of systematical research on relationships between communication style, individual well being 
and behavior and achievement of organizational goals in health service structures – regional inspections of public health 
protection, occupational health services and occupational health and safety managers. Composed is 24-items 
questionnaire concerning characteristics of intergroup discussions at work capable to differentiate between various work 
settings. Applied analyses are rare used in the heath sector. Main study contributions based on 310 employes investigated, 
are theoretical, empirical as well as with practical application: occupation differentiated communications weaknesses 
with potential to influence upon personal and organizational health, quality of services and in that way public health. 
They are the base for creating training programs to optimize communication skills and efficiency in the questioned 3 
types of organizations. 
 

В света на съвременния бизнес, особено в сферата на услугите, способността ясно и убедително 
да се излагат собствените мисли, придобива все по-голямо значение за успеха на конку-
рентоспособността и устойчиво развитие на съответната фирма. 

Актуалността на проблема за общуването на работното място, ефективността на груповите 
обсъждания, се поражда от реформите и текущите радикални промени в системата на здравеопазването 
и здравните услуги, с повишени изисквания към организационните и комуникативни умения на 
здравните мениджъри и професионалисти, и недостатъчната информация за състоянието им в 
различните области на здравния сектор, пряко определящи ефективността на профилактична дейност и 
качеството на извършваните услуги [3]. Всяка иновация обективно поражда съпротива, с различна 
форма и степен, като правило толкова по-силна, колкото по-радикални са преобразуванията. Дефицитът 
на комуникативни умения критично затруднява адаптацията на работното място и по този начин 
ефективността при постигане на целите на конкретната организация. Налице са вече солидни научни 
доказателства, че несполучливи форми на комуникация на работното място са причинно свързани с 
възникване на стрес, бърнаут-синдром, психичен тормоз и влошаване на психичното здраве при 
различни професии. 

Изследване на 100 фирми в САЩ (Минеаполис) разкрива не само че ръководителите от всички 
равнища не умеят да излагат мислите си, но и че ефективността на общуването се понижава с 
придвижването надолу по йерархичната стълбица [2]. На равнище Съвет на директори например, един 
директор в разговор с друг може да разчита, че събеседникът му ще разбере 90% от идеите му. Когато 
председателят на съвета на директорите обаче се обръща към вицепрезидентите, само две трети от 
съобщенията му може да се считат за успешни. Вицепрезидентите, опитващи се да изложат своите 
мисли пред генералните мениджъри, имат успех в приблизително половината от случаите (56%). При 
общуване на ръководството с работещите до слушателите достига само една пета част от съобщенията. 
Основните причини за такива съществени различия се пораждат от това, че съобщението съдържа 
грешки или двусмислени изрази, ключовите положения се интерпретират или разбират неправилно, 
забравят се, или съобщението се интерпретира субективно, пречупено през призмата на собствения опит 
и моментно състояние на слушателя, вкл. склонности, предубеждения, страхове, надежди, мечти, 
антипати и симпатии, желания и предчувствия. Като се имат предвид установените факти за 
ефективността на общуването, че неразбирането, грешките и недоразуменията вследствие на дефицити в 
общуването като корпоративно звено, водят до тежки лични и финансови загуби за отделните хора и 
организациите, в които работят, особено внимание се отделя на разговора, неговите характеристики и 
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протичане в организациите. Особен интерес предизвиква природата и структурата на психичните 
бариери, възникващи при обсъждания на роботното място. 

Предмет на разработката са не съдържателните аспекти на разговорите и обсъжданията на 
работното място, а начинът на протичането им, създаващият се климат и взаимоотношения, често 
предопределящи вземането на едно или друго решение, независимо от рационалните фактори за 
ефективност. Метакомуникацията е естествен механизъм за саморегулация и самооздравяване на 
разговора. На тази база се разработват адекватни подходи, програми и средства за преодоляването им и 
подобряване на ефективността на работата и благосъстоянието. Неефективните форми на общуване на 
работното място като източник за напрежение, стрес и конфликти са средства за упражняване на 
морален тормоз при работа при професионалисти от РИОКОЗ и СТМ. Досега у нас не са провеждани 
такива изследвания, няма и разработен адекватен за страната ни инструмент за разкриване на 
процесуалната страна на разговора и обсъжданията на работното място. Явен е дефицитът от системни 
изследвания на взаимовръзката между стил на общуване, индивидуално благосъстояние и поведение и 
постигане на организационните цели в различни структури за здравни услуги и дейности у нас. На 
основата на редица изследвания върху здравето и безопасността по сектори от последните години, СЗО 
и Агенции на Европейския съюз стигат до заключението, че подобряване на общуването на работното 
място, особено в здравния сектор, е сред приоритетните направления за работа в тази насока. 

Собствените ни изследвания през последните 15 год. върху психосоциални фактори на труда 
свързани с възникването на стрес, бърнаут-синдрома на професионалното изчерпване, психичния тормоз 
и влошаването на психичното здраве и работоспособността при различни дейности в здравния сектор, 
разкриват наличието на несполучливи форми на комуникация като значим обуславящ фактор [4-7]. 

На тази база е планирано и проведено настоящото пилотно проучване на харкатеристики на 
общуването при делови обсъждания в група при професионалисти в сферата на здравето на работното 
място и общественото здраве. 

Изследването има за цел разкриване на характеристиките на метакомуникацията на 
специалистите по здраве при работа, като изходна база за разработка на тренинг-модули за повишаване 
на ефективността на комуникацията и работата на предоставящите тези специфични здравни услуги в 
съответствие с изявените недостатъци. 

За тази цел трябва първо да се разработи адекватен изследователски метод – анкетна карта. 
Допълнително се проследява влиянието на възрастта върху формирането и манифестирането на 
комуникативните характеристики, както и влиянието на специфичния тип организационна среда. 

Методи 
Обект на изследването са 310 анкетирани лица от двата пола на средна възраст 43 години (± 9) от 

3 типа месторабота в служба на общественото и професионално здраве: 
1. Регионални инспекции по опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) в цялата страна, 
различни отдели – 218 човека; 
2. Служби по трудова медицина (СТМ) от различни градове – 57 специалисти (1 до 2-ма от 1 СТМ); 
3. Мениджъри по охрана на труда, здраве и безопасност при работа (МЗБР) – от 28 различни фирми – 35 
лица. 
Големият брой изследвани организации – над 80- обезпечава достоверност на резултатите по отношение 
на проучваните характеристики и психометрични качества на методиката. 
Инструментариум 

За целите на изследването е съставена анкетна карта на базата на литературни данни [9-11] и 
собствени наблюдения и опит, попълвана анонимно от всяко изследвано лице, в собствен ритъм. Тя се 
състои от 24 дихотомни твърдения относно протичането на обсъждания и делови разговори на 
работното място. 

За статистическа обработка на данните са използвани съвременни адекватни методи, включващи 
анализ на отговорите по отделните айтеми и сумарната оценка, дисперсионен анализ по формирани в 
зависимост от пол, възраст и месторабота подгрупи, корелационен анализ, психометрична проверка на 
използваната скала и на отделните айтеми в съответствие с теорията на тестовете [1]. 

Резултати 
Характеристики на извадките 
Резултатите са представителни по отношение на атмосферата на общуване в РИОКОЗ, тъй като са 
изследвани средно по 8-10 човека от различни отдели от всички РИОКОЗ в страната. Данните за СТМ и 
мениджърите по здраве и безопасност могат да се считат също за достоверни за формата на общуване в 
тези структури поради достатъчния брой на изследваните организации. При средна възраст на 
изследваните 41 години, разликата от средно 5 години между по-възрастните работещи в РИОКОЗ, и по-
младите МЗРБ е статистически достоверна (Таблица 1). 
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Таблица 1. Достоверни възрастови различия по месторабота (ANOVA) 

Група Брой лица 
Ср. aритметично 

 mean 
Станд. откл. 

 ±SD
Значими различия 
между групи Р 

РИОКОЗ 205 43,47 8,88 1.-3. 0,03 

СТМ 48 40,65 8,87  

МЗБР  32 38,84 9,22  

Профил на атмосферата на комуникация по месторабота 

Средните стойности (между 0 и 1) по всяко твърдение по месторабота са приведени в Таблица 2, 
като съответно са маркирани най-високите или най–ниски стойности за отделните извадки. В помощ на 
сравнителния анализ между различните типове работни места и за онагледяване във фигури 1 и 2 са 
представени осреднените профили за РИОКОЗ и отговарящите за безопасност и охрана на труда от 
различни фирми. Характерни черти на груповата атмосфера при делови обсъждания на работното място 
са: 

→ В РИОКОЗ (Фигура 1) 
Над половината от работещите в РИОКОЗ, най-многочислената подгрупа, свидетелстват за 

аналогични на общия профил дефицити в общуването на работното си място. 
Повече от две трети от анкетираните служители на РИОКОЗ (70 %) са изразили несъгласие с 

твърдения “Нашите разговори винаги протичат праволинейно”(№ 12) и “Всеки получава предварително 
всички важни за разговора информации” (№ 6). 

За анкетираните лица от РИОКОЗ водещи по процент несъгласни с тях са твърдения №№ 12, 6, 8, 
19, 21. Респондентите не са съгласни, че: 
- техните разговори винаги протичат праволинейно, 
- всеки получава предварително всички важни за разговора информации, 
- всички участници в разговора са ангажирани еднакво и 
- интересите се изразяват направо; никой не се крие зад въпроси и общи изказвания (“казват”,”говори 
се”,”всички”,”ние”), 
- обсъжданията са делови, насочени само към задачата; не се създава никаква лична атмосфера. 

Специалистите от РИОКОЗ най-често (от 71 до 65%) изразяват съгласие с твърдения №№ 1, 17, 5, 
13, 14 като присъщи за организационната им среда. Отговорилите лица са съгласни, че за работното им 
място са характерни следните черти: 
- често се случва някой да реагира спонтанно и да подаде обратна връзка на другия, 
- винаги имат възможност да представят собственото си мнение, 
- при всеки разговор им е ясно, за какво, всъщност, става дума (каква е целта), 
- различията в мненията относно съдържанието се обсъждат открито и 
- индивидуалните различия в мненията се дискутират открито. 

→ В СТМ 
Повече от три четвърти от анкетираните служители на СТМ (80 %) са изразили несъгласие с 

твърдение № 12 “Нашите разговори винаги протичат праволинейно”. 
На второ място (65%) е отхвърлянето на твърдение № 6 “Всеки получава предварително всички 

важни за разговора информации”, където несъгласие са изразили повече от две трети от респондентите. 
Над 55% от изследваните служители от СТМ не са съгласни с твърдения № 19 “Интересите се изразяват 
направо; никой не се крие зад въпроси или обще изказвания(“казват”, “говори се”, “всички”, “ние”)” и 
№ 8 “Всички участници в разговора са ангажирани еднакво” като отнасящи се за тяхното работно място. 
Над половината (51-52%) оценяват, че невинаги при обсъжданията накрая се стига до нещо 
конструктивно, че обсъжданията не са само делови и склонността към монолози е разпространена. 

Таблица 2. Средни стойности по отделните 24 твърдения по месторабота 

Айтем
Група 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 20 

РИОКОЗ ,30 ,37 ,42 ,49 ,31 ,71 ,51 ,63 ,37 ,46 ,44 ,74 ,34 ,33 ,49 ,43 ,27 ,38 ,63 ,5 ,49 ,46 ,43 ,37 

СТМ ,36 ,35 ,42 ,49 ,46 ,68 ,51 ,58 ,33 ,49 ,54 ,78 ,29 ,34 ,49 ,54 ,41 ,49 ,61 ,53 ,53 ,47 ,41 ,41 

МЗБР ,21 ,34 ,43 ,54 ,23 ,68 ,32 ,56 ,23 ,56 ,35 ,60 ,21 ,30 ,5 ,56 ,37 ,24 ,47 ,64 ,55 ,58 ,36 ,34 

Забележка: нулите пред десетичната запетая са изпуснати за краткост; маркирани са най-високите или –
ниски (курсив) стойности в отделните извадки. 
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За анкетираните лица от СТМ водещи по процент несъгласни с тях са твърдения №№ 12, 6, 19, 8, 
11, 22, 23. Респондентите не смятат, че 
- техните разговори винаги протичат праволинейно, 
- всеки получава предварително всички важни за разговора информации, 
- интересите се изразяват направо; никой не се крие зад въпроси и общи изказвания (“казват”,”говори 

се”,”всички”,”ние”), 
- всички участници в разговора са ангажирани еднакво, 
- при обсъждания накрая винаги се стига до нещо конструктивно, 
- често си говорят за това, как е протекъл разговорът и защо е протекъл така. 

Водещи по процент на изразилите съгласие с тях (до 75%), са твърдения №№ 1, 2, 13, 14, следвани 
от № 9. Отговорилите лица са съгласни, че : 
- винаги имат възможност да представят собственото си мнение. 
- чувстват се свободни без задръжки да кажат собственото мнение, 
- различията в мненията относно съдържанието се обсъждат открито, 
- индивидуалните различия в мненията се дискутират открито и 
- считат разговорите винаги за полезни, почти няма незначителни доклади. 

До 2/3 от мениджърите по охрана на труда и здраве на работното място отхвърлят 
характеристики № 6 и 21 като отнасящи се тяхната работна среда. Т. е. според тях: 
- не всеки получава предварително всички важни за разговора информации 
- обсъжданията не са делови, насочени само към задачата; без да се създава лична атмосфера. 
За анкетираните мениджъри следващи по процент несъгласни с тях (средно 55%) са твърдения №№ 8, 
12, 16, 10, 4 и 23. Според респондентите на тяхната работа по-скоро рядко, отколкото често, се среща: 
- всички участници в разговора да са ангажирани еднакво, 
- разговорите да протичат праволинейно, 
- всеки да знае за другия относително точно, какво мисли той за него 
- обсъжданията да им доставят удоволствие, 
- рядко се случва да бъде прекъсван говорещия, и 
- съществува тенденция вечно да се задържат на процедурни въпроси. 
В тяхната група се стига до 83 % съгласие с твърдения №№ 1, 13, 14 и почти 80 % за №5, като 
характерни за атмосферата на работното им място, а именно, че: 
- винаги имат възможност да представят собственото си мнение, 
- различията в мненията относно съдържанието се обсъждат открито, 
- при всеки разговор е ясно, за какво, всъщност, става дума (каква е целта). 

  
Фигури 1 -2. Средна честота на отрицателните отговори по отделните айтеми 

1) в групата на РИОКОЗ и 2) при мениджърите по здраве и безопасност 
Сравнителен анализ на различията по месторабота 
Установените различия в характеристиките на общуването по месторабота могат да бъдат 

обобщени по следния начин (ранжирането е по степен на значимост на установените различия между 
групите, Таблица 3 и 4): 

Таблица 3. Характеристики на общуването с достоверни различия по честота 
Характеристики на общуването/  Месторабота Най-често Рядко 
18. Често говорим за това, как е протекъл разговорът Мениджъри  СТМ  

7. Първо се оценяват достойнствата на докладите, тогава се критикува  Мениджъри Болница* 
* непубликувани резултати 
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Налага се изводът, че в зависимост от степените на свобода, самостоятелност и контрол върху 
собствената работа, мненията и интересите се изразяват открито, съдържанието и достойнстовото на 
даден доклад се оценява преди да се критикува, готовността за компромиси и намиране на общо 
удовлетворяващо решение е най-висока – при общопрактикуващите лекари и мениджърите по 
безопасност и охрана на труда. 

Таблица 4. Достоверни различия по въпрос 
 «Често говорим за това, как е протекъл разговорът” (ANOVA) 

Група Брой лица 
Ср. aритметично 

 mean 
Ст. отклон. 

 ±SD
Значими различия 
между групите (p) 

1 РИОКОЗ 216 0,380 0,486  

2 СТМ 57 0,491 0,504 2-3 ,025 

3 МЗБР  34 0,206 0,410  

Сумарна оценка 
За всяко лице е изчислена индивидуалната сумарна оценка на симптоматичните за неефективни 

аспекти на комуникацията на работното място отговори по 23 твърдения (без № 20). Разпределението на 
сумарните оценки за 294 лица е близко до нормалното, със средна стойност 10.2. За отсъствието на 
каквато и да е неблагоприятна характеристика на комуникацията в работната им група или само за една 
свидетелстват по 1% от изследваните. Общо 1% посочват повече от 20 от предложените твърдения, като 
отнасящи се за тяхното работно място. Разпределението по квартили показва, че 56% от анкетираните са 
посочили от 7 до 14 характеристики като неблагоприятни за тяхната месторабота (таблица 5). От 15 до 
23 неблагоприятни отговора дават общо 26% от изследваните, което свидетелства за наличието на 
значителни дефицити в атмосферата на деловото общуване и обсъжданията в работните групи на 
изследваните специалисти отговарящи за здравето и безопасността при работа. 

Таблица 5. Степени на изразеност на неефективна комуникация и общо разпространение  

Брой симптоматични отговори 
за неефективна комуникация  

% отговорили 

От 1 до 6   21 
7 до 10 отговора  30.7 
11 до 14 отговора  25.2 
15 до 17 отговора  15 
18 до 23 отговора   11 

 
Психометрични качества на метода 
Изчисляването на коефициента алфа по Кронбах, индикатор на надеждността (вътрешна 

консистентност) на метода показва, че стойността му е достатъчно висока – 0.807 до 0.811. Обща 
корелация на айтемите достига 0.158, и удовлетворява психометричните изисквания. В хода на 
изследването бе отстранено отрицанието в една формулировка. 

Профил на комуникацията – обобщение на резултатите: 
1. За общата група анкетирани лица водещи по процент несъгласни с тях са твърдения №№ 12, 6, 8, 
19 (от 62 до 73%), т.е. респондентите не са съгласни, че: 
- на работното им място разговорите винаги протичат праволинейно, 
- всеки получава предварително всички важни за разговора информации, 
- всички участници в разговора са ангажирани еднакво и че интересите се изразяват направо; 
- никой не се крие зад въпроси и общи изказвания (“казват”,”говори се”, ”всички”, ”ние”). 

Над 51% сочат, че за атмосферата на местоработата им са присъщо, че обсъжданията не са делови, 
насочени само към задачата и се създава лична атмосфера и не винаги са приети и разбрани от 
останалите участници в обсъждането (21 и 15). 
2. В зависимост от спецификата на дейността в дадена професионална област, поставените 
длъжностни изисквания и характера на изпълняваните задачи, изискващи и различна степен на 
кооперация, атмосферата на комуникацията и обсъжданията на работното място се характеризира с 
различен профил. 
Степените на свобода, самостоятелност и контрол върху собствената работа, оказват влияние върху 
откритото изразяване на мнения и интереси, оценката на съдържанието и достойнстовото на даден 
доклад преди да се критикува, готовността за компромиси и намиране на общо удовлетворяващо 
решение. Те са най-високи при мениджърите по безопасност и охрана на труда. Най-малко обсъждания 
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за това, как е протекъл даден разговор и обсъждане, има в обикновено малочислените по състав служби 
по трудова медицина. 
3. Въпреки някои различия в сумарните оценки на ниво средна тенденция между подгрупите 
формирани по възраст, пол и месторабота, те не са статистически значими. 

Обсъждане 

Изпълнението на целите в една по-голяма организация зависи от сполучливото съгласуване на 
отделните работни фази и приносите на отделните подразделения, с предпоставка правилна 
комуникация. Комуникацията е «тясното» място на всяка организация, тъй като цялото решаване на 
проблеми, планиране, вземане на решения, координиране, организиране, делегиране на права и задачи, 
възлагане на задания, контрол на изпълнението, са неотменно свързани с информация и комуникация. 
Затова оптималното протичане на комуникацията е неотменима предпоставка за успеха на всяка 
организация. Дефицитите в комуникацията в дадена фирма са причинно свързани с възникване на 
излишно напрежение, затваряне в себе си и намаляване на взаимодействията със социалните партньори, 
конфликти и неправилното им решаване, както в случаите на психологичен терор на работното място. 
Негативната комуникативна атмосфера създавана на работното място води до деструктивно 
изразходване на колосална енергия, стрес с отрицателни последствия както за здравето и 
работоспособността на отделните индивиди, така и на общата продуктивност и имидж на засегнатата 
организация, влошено качество на услугите, значителни икономически загуби. 

Обобщение 

Изследването е с научно-практически (нови емпирични резултати) и методични приноси. Разработен е 
въпросник за основни характеристики на атмосферата на общуване и обсъждания на работното място, 
чиито психометрични качества отговарят на изискванията на теорията на тестовете [1] и може да се 
използва успешно и в бъдеще. Изведени са насоки за оптимизирането му. 

Разкрити са водещите характеристики на общуването с потенциално влияние върху 
индивидуалното и организационно здраве, работоспособност и ефективност, диференцирани според 
месторабота. Над 51% от анкетираните свидетелстват, че за атмосферата на местоработата им е 
присъщо, че обсъжданията не са делови, насочени само към задачата и се създава лична атмосфера, и че 
те лично не винаги се чувстват приети и разбрани от останалите участници в обсъждането. 

Заключение 

Получените резултати са основа за създаване и целенасочен дизайн на тренинг- програми за 
общуването на работни места с предоставяне на здравни услуги, напр. РИОКОЗ, СТМ, за оптимизация 
на комуникацията и ефективността, стила на ръководство в съответните организации, за превенция на 
стреса и насилието на работното място. Предложени са тематични направления за обучения по основни 
комуникативни умения в изследваните области на здравния сектор, със съставени комплекти от 
материали. 

Както показва опитът в управление на поведението на хора и компании на световният “гуру” в 
мениджмънта П.Дракър: «хората не напускат компаниите си, а своите мениджъри, стила на 
управление». Разработени са обучителни модули за приемане и отправяне на критика на работното 
място отразяващи се в крайна сметка върху ефективността на дадена организация, качеството на 
предлаганите от нея услуги и нейната жизненост и конкурентоспособност. Обучителните модули 
частично вече са включени в електронния сайт на НЦООЗ [8] поради тяхната актуалност и масовия 
дефицит на разгледаните комуникативни умения. За разкриване на бариерите при общуването в 
различен контекст е уместно създаването и публикуването в интернет страницата на НЦООЗ на кратка 
анкета, даваща възможност за идентифициране на принципа на самооценката на особености на 
собствения стил на общуване, които ни помагат или пречат да предадем идеите си на нашите партньори. 
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НАУЧНА СЕКЦИЯ 
 „ЮРИДИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ” 

 
 

НЕСЪЗНАВАНОТО В КРИМИНАЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ 
 

КАЛИН ГАЙДАРОВ, проф., д-р 

 
Резюме: Сами по себе си и двете категории са достатъчно обемни, така че тяхното обединяване в едно 
изследване на пръв поглед би създало сериозни допълнителни затруднения. От друга страна този проблем не е 
сред често анализираните в специализираната литература. Тук няма да става дума за съдебно-
психологичните и съдебно-психиатричните аспекти на несъзнаваното, които са свързани юридически с 
установяването на качеството вменяемост на лицето. Идеята е да се разкрият измеренията на 
несъзнаваното в психичното опосредяване на криминалното поведение, така че да стане ясно тяхното 
място в цялостния процес на субективно детерминиране на индивидуалния акт. 
 
Absract: Themselves both categories are sufficiently large so that their unification in a study at first glance would create 
serious additional problems. On the other hand this problem is not one often analyzed in the literature. 
There will be no question of forensic psychological and forensic psychiatric aspects of the unconscious that are related to 
the establishment of legal sanity as a person. The idea is to reveal the dimensions of the unconscious in mental mediation 
of criminal behavior so as to make clear their position in the overall process of subjectively determined the individual act. 

Когато става дума за несъзнаваното, веднага възниква един фундаментален въпрос, свързан с 
онтичния му статус. Ако определянето на потока на психиката е проблемно от гледна точка на него 
самия, поради това, че има изцяло субективни измерения в качеството си на „в себе си” и на „за себе си”, 
то за несъзнаваното проблемът става двоен, защото липсва субективнният усет за феномен, като именно 
в това му качество на липса то се конституира като такова. 

Нещо повече, ако проблемът при психиката се разрешава чрез достъп до психичното „като 
другото”, то, отново, при несъзнаваното, няма друго, което да е презентация на него. То самото е друга 
реалия. 

Така стоят нещата, когато подходим към въпроса Фройдистки. За обозначаване на този феномен 
Фройд използва израза „unbewusstsein”, което в превод би трябвало да звучи “безсъзнателно”. Това 
означава, че то няма и не може по никакъв начин да има качеството „съзнание” 

От другата страна при Фройд е т.нар. „vorbewusstsein”, което има друго качество и трябва да се 
преведе като «предсъзнателно». Предсъзнателното, за разлика от безсъзнателното, има допирни точки 
със съзнанието и би могло да има статуса на «неговото друго». То има потенциала да бъде съзнавано, но 
в момента на своето съществуване не е съзнание. От гледна точка на управлението на индивидуалното 
поведение, предсъзнателното може да участва спорадично в субективната причинност. Неговото участие 
и степента на спорадичност зависят от съзнанието, което може да отслабва или да се засилва. Трябва да 
е ясно, че взаимовръзката между двете качества може да е както спонтанна, така и преднамерена. 

Тези две форми на несъзнавано трябва да се отличават от промените в качеството на наличност на 
съзнанието, като такова, вътре в неговите рамки. Но тук по-скоро става дума за дефекти (флуктуации) 
във функционирането на самото съзнание, а не за преминаване в друго психично пространство. Това 
впрочем е в основата на правното разбиране за вменяемост. По същество правото приема, че 
пълнолетният човешки индивид притежава качеството «съзнание», докато не се докаже неговото 
отсъствие. Но правото не се занимава с безсъзнателното и предсъзнателното, доколкото те не са, т.е. 
нямат позитивна презентация 

При такова поставяне на въпроса «специфични състояния на съзнанието» или «екстрапсихични 
състояния», или «качествени изменения на съзнанието» заемат различно място. Те не могат да бъдат 
отнесени към пространството на несъзнаваното в тесния смисъл на думата. Това е така, защото те имат 
своята същност единствено в съзнанието, представлявайки негови изменения, предизвикани от 
емоционални, социални или физиологични причини. В този смисъл може като цяло да се говори за 
«изменено съзнание», като липса на част от тъканта на съзнанието в онтичен план, което нарушава 
основната му битийна функция, каквото е субективното опосредяване на социалните действия на човека. 
В тази посока законодателят е предвидил, че наличие на временно или трайно разстройсво на 
съзнанието води до пълна или отчасти невъзможност на човешкия индивид да разбира свойството и 
значението на постъпките си, т.е. техния социален смисъл, а това променя наказателната отговорнос на 
лицето. 
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Трябва да е ясно, че несъзнавано и съзнавано не са „враждебни пространства и те не са 
противоречиви едно на друго” [10]. Макар и бидейки различни реалии, те са създадени, за да 
съществуват съвместно, нещо повече – те взаимно се предпоставят, дори в онтичен план. 

Също така трябва да се прави разлика между съзнание и самосъзнание. Всъщност взаимовръзката 
е двумерна. От една страна става дума за самия факт на гнозия, който като такъв е достъпен на субекта и 
той може да борави с него и в този смисъл съдържанието на съзнанието е достъпно на субекта, който 
може да прави с него каквото иска. 

Другият аспект на връзката между тях е самата тази способност съдържанието на съзнанието да 
бъде обект на самото него, т.е. на самосъзнанието. 

В този смисъл съзнанието като такова не може да бъде достъпно на субекта без самосъзнанието. В 
някакъв смисъл съзнанието е «в себе си», докато съмосъзнанието е съзнанието «за себе си». 

От друга страна не би имало какво да се самосъзнава, ако нямаше качеството съзнание. 
Най-накрая, трябва да отделим място на когницията като психичен процес, който също има пряка 

връзка със съзнанието. Когнитивният аспект на съзнанието е свързан с точността на отразяване на 
обективната действителност в субективното пространство на съзнанието, т.е. той има по-скоро 
помощна, допълваща роля, тъй като съзнанието като такова съществува безотносително точността си. 
(Впрочем точността на съзнанието е принципно относителна, както в глобален, така и в индивидуален 
аспект.) От друга страна обаче, доколкото съзнанието е основният инструмент за индивидуалната 
регулация на поведението при човека, няма как естеството на тази работа да не зависи от точността на 
отразяването на обективната фактичност. 

От всички тези денотати на несъзнаваното тук ще бъде отделено внимание на три: 
безсъзнателното, предсъзнателното и когнитивното. Държа да подчертая, че, както вече беше казано, 
предсъзнателното и особено когнитивното могат да бъдат съзнателни и даже ежедневното мислене 
ги схваща като дадени, безотносително тяхната функционална и предметна пълнота и точност. 
Когато говорим за тях като несъзнавано, имаме предвид тъкмо тяхната функционална и 
предметна непълнота и неточност. 

Както подчертава Augusto [7], «субектите могат да бъдат напълно неосъзнаващи дадена 
когнитивна операция, която се случва в тях, а също те могат да са неспособи да открият, че такава 
активност има място, защото липсва открито поведение». 

От друга страна Augusto [7] говори за „процедурно” знание, което означава, че е възможно 
извършването на определени действия, без те да могат да бъдат по принцип вербализуеми, т.е. 
индивидът може да извърши действия, без да е способен да им даде определение. 

От трета страна може да става дума за „холистично” Augusto [7] знание, при което индивидът не е 
в състояние да обясни съставните му части. 

Всичко това е относимо към социалното поведение – нека не ни заблуждава определението 
„когнитивно”. Тук не става дума за когнитивното като един от специфичните процеси на психиката, а за 
същностен момент на самото съзнание. 

„Терминът „съзнание”(consciousness) се отнася до един феномен, който не може да се редуцира 
или замести, независимо какво му е името. Термини, като „осъзнаване” (awareness), «рефлексия», 
«репрезентация», всичките те са относими към същото нещо. «Осъзнаване» се използва, за да се 
обозначи моментът, в който ние съзнаваме нещо, но също се отнася и за латентното знание за нещо. 
Терминът «съзнание», освен ако не е натоварен с допълнително значение, служи за обозначаване на 
това, което непосредствено, субективно и интроспективно е дадено в опита. По този начин ние може да 
сме съзнаващи (may be conscious) една рационална абстрактна идея, една обсесия или една 
халюцинация. Ние сме съзнаващи при психоза, при диссоциативно състояние, при интоксикация и т.н. 
Но всяко от тези състояния представя една различна ментална организация на опита, подчиняваща се на 
различни принципи на организация и съществуваща на различни нива на категоризация и абстракция” 
[10]. 

От казаното дотук може да се направи заключението, че несъзнаваното е психично 
пространство, което има разнороден генезис и детерминация, но обща (дис)функция – липса на 
осъзнатост на неговото битие. С други думи, бидейки част от субективно-психичното, 
несъзнаваното придобива изцяло обективни измерения за субекта, който е лишен от способността 
да рефлексира върху него по какъвто и да е начин. 

От друга страна става ясно и това, че вътре в себе си, както вече бе казано – бидейки 
разнородно по своя произход – , несъзнаваното все пак може да бъде феноменологизирано и така 
ще се получат две сфери. Едната ще бъде несъзнаваното като безсъзнателно, а другата ще бъде 
несъзнаваното като неосъзнавано. 

Същевременно обаче трябва да си даваме сметка, че самото безсъзнателно не е еднородно вътре в 
себе си. От едната страна стои безсъзнателното като нагон, а от другата – безсъзнателното като 
психичната травма. 



 

840 

Безсъзнателното като нагон е чистата психична енергия, която е надиндивидуална, но се 
реализира само чрез индивидуалното битие. Докато безсъзнателното като травма е съдържателно 
натоварено и в този смисъл не е чиста психична енергия. 

Интересна е връзката между тях. При всички положения нагонът предшества травмата, но 
работата е там, че травмата е само едно от превъплъщенията на чистата психична енергия. В някакъв 
смисъл травмата е обърканият нагон, нагонът, който не е намерил своята реализация навън, а се е 
затворил в пространството на психичното, макар неговата задача е да бъде навън. Впрочем точно затова 
травмата на свой ред натоварва психиката, като самата тя търси, макар и невъзможни пътища за 
разтоварване на психичната енергия, която е заседнала в нея. 

„Ние оперираме с различие вътре в самото съзнанието на два рода явления: 1.) явления, които са 
контролирани и разгръщани от съзнанието и волята (и в този смисъл идеал-конструктивни) и 2.) явления 
и връзки, макар и действащи в самото съзнание, но неявни по отношение на него и неконтролирани от 
него (и в този смисъл неконтролирани от субекта и въобще безсубектни). Ние подчертаваме, че става 
дума за разграничение вътре в самото съзнание, а не за въздействащи отвън обекти от външния свят или 
физико-химически процеси, протичащи в мозъка, който във феноменологичен смисъл за съзнанието 
също е обект на външния свят. Става дума за това, че нещо в съзнанието притежава битийни и 
поддаващи се на обективен анализ характеристики по отношение на съзнанието в смисъл на 
индивидуално-психологическа реалност. Степента и мярата на проявление или, ако искате, 
действието на битието в съзнанието е обратно пропорционална на степента и мярата на отражение 
на неговия собствен, отбелязан с печата на „Аз” акт на дейността и неговите обекти в света. Ясно 
е, че понятията „физическо действие”, „обективно” (независещо от съзнанието), „външно”, 
„законоподобно”, „пространствено” и т.н. трябва да бъдат поради това преосмислени и разширени.” [2]. 

В цитираното се намира една изключително интересна теза, която, може би, е донякъде спорна. 
Става дума за това, че битийното в съзнанието е толкова повече, колкот е по-малко Аз-ът като 
самосъзнание. Ако се приеме буквално това схващане, то трябва да поставим на изпитание въобще 
цялото научно познание. Затова смятам, че тук по-скоро става дума за битийното не като онтично, а като 
психологично. В този смисъл битийността на психологичното може да е както съзнавана, така и 
несъзнавана, което по никакъв начин не е свързано с тяхната обетивност, в смисъл на съответствие на 
отражението на обективната действителност. 

От гледна точка на несъзнаваното като безсъзнателно е особено важно да се разбере неговият 
генезис, доколкото що се отнася до несъзнаваното като неосъзнавано, няма съмнения, че имаме 
предхождащ обективен свят, пък бил той и вътре в тялото на индивида. Това не е така обаче за 
безсъзнателното, доколкото то има претенцията да е самото то изначално, т.е. предхождащо, и още едно 
важно разграничение – безсъзнателното е част от психичната феноменология, но те са разнопорядкови 
от генетична гледна точка. Безсъзнателното има корените си преди и извън психичното, но има своята 
действителност само чрез психичното. 

„Нагонът според Фройд не е особено движение, а вътрешна самовпечатлителност, при която е 
невъзможно да избягаш от себе си и дотолкова, доколкото тази самовпечатлителност е ефективна, 
неизбежно се създава състояние на тежест и натоварване на нашия вътершен свят. Само тази 
самовпечатлителност и самораздразване съставлява същността на афективността, т.е. силата и 
коренното условие, при което за нея се създава възможност. Нашето „Аз”, усещайки себе си в тази 
непосредственост, от която няма никакъв изход, страхувайки се да бъде самото себе си, изпитвайки 
натоварване, страдайки от тази тежест до крайните предели на страданието, желае на първо място да 
избяга от себе си, от своето страдание – иска да се преобрази в самото себе си, да измени себе си, за да 
стане нещо по-търпимо. „Аз” иска да действа и действа за това да свали от себе си този твърде тежък 
товар. В този смисъл и по този начин действа подбудата. Подбудата е това, което е, на базата на 
намиращия се вътре в нея афект, а същността на афективността е същността на самия живот.” [1]. 

Областта на т.нар. „първични процеси” е натоварена с психична енергия, която трябва да намери 
своята реализация, подчинявайки се на принципа на удоволствието. Това е един неспирен поток, който 
зарежда психиката на индивида с психична енергия, която стои в основата на всички действия. Друга 
работа е, че тази енергия не е култивирана. „В нея доминира несдържан поток, стремящ се към 
изпълнение на желанието, което е единствената вещ, която го поражда. Той не се поддава на законите на 
логиката или причинните асоциации; за него не съществува понятия за време или за външна реалност. 
Негова цел се явява или разреждане на възбудата чрез който и да е възможен изход, или, ако първото не 
е станало, установяване на перцепционна, а при необходимост – и халюцинаторна – идентичност с 
чувството, предшестващо наслаждението, намиращо се в спомена” [4]. 

Що се отнася до несъзнаваното като неосъзнавано нещата стоят по друг начин. „Противно на 
виждането, че подразбиращото се следствие от перцепцията е кореспондиращото поведение, ние 
смятаме, че този ефект може да се инхибира или модерира от множество фактори.” [11]. 
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Във връзка с цялостното разбиране на психичната детерминация на индивидуалното поведение е 
интересна гледната точка на Д. Узнадзе, представена в неговата теория за установката. 

„Можем да кажем, че това състояние, без да е съзнание, представлява своеобразна тенденция към 
определено съдържание на съзнанието. Най-правилно би било да наречем това състояние „нагласа” 
(установка) на субекта, поради това, че, първо, това не е частично съдържание на съзнанието, не е 
изолирано психично съдържание, което се противопоставя на другите съдържания на съзнанието и 
встъпва във взаимоотношения с тях, а някакво цялостно състояние на субекта; второ, това не е просто 
някое от съдържанията на неговото психичен живот, а момент на нейната динамична определеност.” [5]. 

Теорията на Узнадзе е интересна с това, че дава практическа връзка на несъзнаваното с 
поведението на индивида. Както стана дума, нагласата е състояние на цялостния субект. В този смисъл 
формирането на определена нагласа бележи специфичната система от актове, които извършва даден 
индивид. По този начин напълно е възможно наличието на криминална нагласа, която да е формирана в 
процеса на индивидуално развитие. 

„Работата е в това, че в сравнително елементарния, обичаен акт на нашето поведение, ние може да 
открием наличието на два отделни, съществено различни планове на дейността на нашата психика – 
плана на „импулсивната” и плана на „опосредстваната” дейност.” [5]. 

Опосредстваната дейност е тази, при която в регулацията на поведението се включват социалните 
стандарти. Тук възниква обаче въпросът доколко тези стандарти са усвоени, първо, и второ – доколко 
тяхното знаене е и правене. Процесът на социализация протича неравномерно, както в рамките на 
индивидуалната история, така и в рамките на социалната общност. Поради тези причини винаги има 
индивиди, които са сепарирани от общите социални тенденции и поради това притежават особен набор 
от социални стандарти. Не е задължително да става дума само за антисоциални или криминални 
девиации. Напълно е възможно спецификата на ценностната система на отделна личност да е такава, че 
човекът да създава свръхсоциален продукт. 

Важното е да се разбере, че посоката и съдържанието на девиацията зависят от много случайни 
величини, които в своето взаимодействие произвеждат една особена констелация. Колкото по-
консолидирано, структурирано и институционализирано е едно общество, толкова по-малка е 
вероятността от възникването на системни девиации в ценностните системи на неговите граждани. 

„Природните особености на човека, в дадения случай особеностите на неговата нагласа, 
продължават да съществуват в него, но те продължават да съществуват в него в снет вид и следователно 
нямат повече водещо значение в дейността на човека. На равнището на обективация човек като че ли се 
превръща в независима от своята природа сила и започва да управлява обстоятелствата в съответствие с 
обективно свързаните с нас особености” [5]. 

Погледнато от друга страна обаче обективните особености, спрямо които трябва да действа 
човекът, самите те придобиват своите измерения само чрез посредството на психичната активност на 
същия този човек. Това означава, че натрупаната в индивидуалното развитие социална история под 
формата на психични констелации ще бъде филтър, през който ще се оценява качеството на самата 
обективност, доколкото при човека обективността може да съществува само като субективност. 

„Следователно във всеки даден момент в психиката на действащия в определени условия субект 
от околната среда прониква и се преживява от него с достатъчна яснота само това, което има място в 
руслото на неговата актуална нагласа. Това значи, че това, което не може да направи вниманието, 
мислимо като формална сила, става функция на нагласата, явяваща се по такъв начин не толкова 
формално, но и съдържателно понятие.” [5]. 

От гледна точка на каквото и да е поведение, включително и криминално, за да може да се 
произведе социално съотносим продукт, трябва от страна на субекта да действа съзнанието. То в 
качеството му самосъзнание или Аз е субективният източник на действието. В юридически смисъл, за да 
има престъпление, действието трябва да е извършено виновно. Виновността е именно способността на 
субекта да „полага” себе си в социалната действителност. Той може да е виновен, само, ако е съзнавал 
социалния смисъл и социалните последици на постъпките си. В случая да осъзнаваш значи да можеш да 
кажеш кои са субективните причини на твоите действия. И не само това, ами и тези причини да са 
съизмерими с резултата от действията. 

От психологическа гледна точка обаче нещата се развиват вътре в субекта. В този смисъл 
притежаването от съзнанието на някаква причинност, съотносима с конкретния резултат на конкретното 
действие, все още не е доказателство за истинност на самата причинност от вътресубектна гледна точка. 
Както вече стана ясно, съзнанието може въобще да не притежава дълбоките основи на едно действие 
или да се заблуждава в тях. Това обаче е доста трудно за анализ и практически невъзможно за обективен 
анализ, поради което отсъства от правната доктрина, която е изцяло позитивистка и така трябва да бъде. 
Каква тогава е ролята, какъв е смисълът на несъзнаваното в криминалното поведение? 

Той се крие в необходимостта от разбиране на дълбоките основи на човешкото поведение, на 
същността на това поведение. Досега ние се занимаваме само с видимостта, с явлението, но не успяваме 
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да стигнем до неговата същност. Същевременно, докато психологията не достигне до същността на 
субективната регулация на индивидуалното поведение, не е възможно да искаме от правото да включи 
психологическия анализ на причинността в криминалното поведение в своя арсенал, тъй като правото 
борави само с очевидности или социални същностности. Друга работа е какво може самото право да 
направи в същата тази посока, при всички положения обаче задачата е на психологията, а не на правото. 

От психологическа гледна точка съзнателната причинност е мотивът. Той е подбудата, която 
личността осъзнава и може да заяви. Мотивите от своя страна са пряко свързани с потребностите и 
емоциите, като заедно образуват една констелация, стояща в основата на осъзнаваната субективна 
причинност. Преди обаче да се появи тази констелация (или извън нея) като вербализируем резултат, в 
психичното пространстнво на индивида протичат други процеси. 

За да може въобще да има подбуда за действие, трябва да се разгърнат т.нар. първични процеси, 
създадени от изначалната нагонност на индивида. Както вече бе казано, те се подчиняват изцяло на 
принципа на удоволствието (или на премахване на неудоволствието, напрежението, страха и пр.). Не е 
задължително нагонът да бъде инхибиран и табуиран. Травматичността е функция на социализацията, 
но има индивиди, които са примитивно-наивистични, поради липсата на социални мрежи или поради 
примитивността на тези мрежи. Трябва обаче да отбележим, че тук става дума не за примитивните 
общности на нецивилизованите племена, а, обратно, за цивилизационна дегенерация. Та при част от 
криминалните типове е напълно възможно причинността да се изведе пряко от нагонността. Разбира се, 
опосредена от мъглявото съзнание, което просто регистрира случващото се и се опитва да го опише. 
Така, когато разпитвате такъв индивид, ще се учудите първоначално на откровената отвратителност на 
обясненията на субекта за извършеното от него деяние, както, разбира се и на отвратителността на 
самото деяние. Това обаче ще бъде реакцията на цивилизования човек. 

Неосъзнаването на подбудата е друга работа. Тук самото съзнание се залъгва, като помътнява 
някои тенденции, които не съответстват на социалните стандарти или табута, за да може да се преодолее 
или да се заобиколи това табу. По този начин в актуалното съзнание попадат само отделни нюанси от 
субективната причинност на конкретния криминален акт, докато останалите аспекти на подбудата биват 
завоалирани. 

Такъв един механизъм същевременно позволява да се запази целостта на Аз-а, защото чисто 
формалнологически няма как едновременно да съществуват две противоположни съдържания на Аз-а. 
Трябва да се отбележи, че един такъв механизъм е възможен при лица, които имат определено ниво на 
социализираност, но тя не е дълбоко вкоренена у личността. Тези хора имат социален живот, но той 
остава за тях в някакъв смисъл периферен, доколкото, успоредно с това, в тяхното съзнание израства 
алтернативата като несоциалност. 

Дотук ние говорим за извършителите на умишлени престъпления. Умисълът от гледна точка на 
дискутираната тема, е алтернативното съзнание, което е съществувало определено време преди самото 
извършване на престъплението, независимо от това дали съзнанието е обзето от нагонност или се 
самозалъгва, като привнася променено съдържание под социалните рубрики. 

Престъпленията по непредпазливост имат друга психологична тъкан. Несъзнаваното тук има 
много по-малка роля. Тук извършителят има интегрирано в неговото съзнание социално пространство. 
Самият той се съизмерва със социалната дейсвителност. В този смисъл няма място за алтернативност на 
съзнанието. Проблемът тук е в друго. В илюзията на Аз-а за самодостатъчност. Тук има известна 
свръхмерност на Аз-а, който на моменти затваря достъпите (отчасти) до интерактивната социална 
реалност. Именно в тези моменти, които могат да продължават месеци и години, се случват 
правонарушенията, за които индивидът не се е подготвял, нито ги е искал, но е трябвало да ги предвиди. 
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ПСИХОПАТОЛОГИЯ НА КРИМИНАЛНАТА ЛИЧНОСТ 

 
КАЛИН ГАЙДАРОВ, проф., д-р 

 
Резюме: Проблемът за генезиса на криминалната личност може да бъде разглеждан от различни посоки. 
Когато става дума за тежко престъпление, винаги в съзнанието изниква въпросът за наличието на 
психопатология, понеже понякога жестокостта или безсмислието на извършеното не могат да бъдат 
обзети от нормалната човешка мисъл. Несъмнено такава взаимовръзка може и трябва да бъде търсена. 
Същността на работата е в това, че става дума за взаимовръзка, която се намира в рамките на генезиса, а не 
толкова в пространството на детерминацията, както обикновено се мисли. Целта на този доклад е да се 
опита да покаже мястото и ролята на един от значимите дялове на психопатологията – разстройствата 
на личността в генезиса на криминалната личност. Анализирането на този проблем може да хвърли 
светлина не само върху общотеоретични вектори на криминалната психология, но и върху нейните 
практически измерения. 
 
Abstract: The problem of the genesis of the criminal personality can be viewed from different directions. When it comes 
to violent crime, always in the mind arises the question of the presence of psychopathology, because sometimes cruelty 
and senselessness of the act can not be overcome by normal human thought. Clearly such a relationship can and should 
be sought. The essence of the work is that it is a relationship which is located within the genesis rather than in the space 
of determination, as is usually thought. The purpose of this report is to try to show the place and role of one of the major 
shares of psychopathology – personality disorder in the genesis of the criminal personality. Analyzing this problem may 
shed light not only on general theoretical vectors of criminal psychology, but also on its practical dimensions. 

 
Говори се за четири стадии в криминалната кариера [8]. Първият стадий, наречен 

предкриминален, обхваща възрастта от 10 до 18 год. и се характеризира с: 
• дребни правонарушения и простъпки, липсва специализация 
• престъпленията преимуществено са: джебчийски кражби, кражби с взлом, кражби от и на 

автомобили 
• обикновено престъпленията се извършват в съучастие с връстници 
• основният мотив е «тръпката» 
• повечето се въздържат от тежки престъпления. 
Вторият стадий се нарича ранно-криминален и обхваща възрастта между 18 и 25/30 год. Той се 

характеризира със следното: 
• прогресивно намаляване на пропорцията на лицата, които извършват правонарушения 
• субгрупи, които се насочват към криминална кариера 
• престъпленията намаляват като брой, но се увеличава тежестта им 
• появяват се насилствени престъпления 
• основни мотиви: пари за наркотици и материални придобивки 
• криминални групировки, арести и осъждания, криминален статус. 
Третият стадий се нарича «напреднал криминален», включва възрастта между 25/30 и 40 год. и се 

състои в следното: 
• по-малък брой на отказалите се от криминалната кариера 
• криминалният начин на живот ескалира 

Четвъртият стадий се нарича «криминална зрялост/криминално прегаряне» и обхваща възрастта от 40 г. 
нагоре. Основните му характеристики са следните: 

• постепенно отказване от престъпления 
• промяна в ценностите и социалната мотивация 
• много остават в периферията на престъпността и запазват своята безотговорност 
• достига се до зрялост и/или прегаряне. 
За голяма част от широката общественост остава загадка как една личност може да извърши 

престъпление. Всички умишлени престъпления си приличат по това, че са нечовешки, в смисъл, че 
противоречат на човешката природа и поради това винаги пораждат въпроса за своята същност. Това 
именно кара хората да мислят, че криминалната личност е по някакъв начин психично увредена, т.е., че 
извършителят на криминално престъпление е обременен с някаква психопатология. Изследователите на 
проблема обаче знаят, че взаимовръзката между криминология и психопатология е частична – реално 
наличие на психични и поведенчески отклонения бива установявано само в определен процент от цялата 
съвкупност на извършителите на умишлени престъпления. 

Обикновено, когато става дума за психопатология у криминалната личност, се говори за 
личностни разстройства [2, 3, 4, 18], като се посочват два типа разстройства – антисоциално личностно 
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разстройство и нарцистично личностно разстройство [9, 15, 29]. Ако трябва да се погледне по-широко, 
би могло да се говори за кластер Б на личностните разстройства от втора ос на DSM-IV [7, 11], което 
включва, освен посочените, още две разстройства – гранично личностно разстройство и хистрионно 
личностно разстройство. 

В това отношение категорично мнение изразяват Timmermann и Emmelkamp [28], които заявяват, 
че «бруталният, манипулативният или избягващ маниер на действие най-често са предизвикани от 
необходимостта другите да бъдат държани на емоционална дистанция. Антисоциалните черти и 
патологията от кластер Б са тясно свързани с криминалния статус». 

В другата мащабна класификация – МКБ-10 – антисоциалното личностно разстройство е 
наречено диссоциално, а нарцистичното личностно разстройство попада в шифър F 60.8 – други 
специфични личностни разстройства [5, 19]. 

Дълбоката психопатология с психотична продукция (първа ос) се среща доста по-рядко у 
извършителите на криминални престъпления, поради което такива случаи са обект на съдебно-
психиатрично оценяване с оглед установяване на тяхната вменяемост. Една специфична среда в 
отношение, която потенцира психотичната продукция, е затворът. Повечето изследвания, извършени със 
затворническа популация, отбелязват наличието на известен процент лица, при които има наличие на 
психотична продукция. Тук обаче се поставя въпросът каква е ролята на специфичната среда в затвора, а 
също и на социалното капсулиране на отделната личност в тези условия, при детерминацията на такива 
разстройства. 

Изследванията в последните години в различни общества показват, че общо между 2 и 4% от 
населението може да бъде диагностицирано с антисоциално личностно разстройство [1, 30]. Много по-
голям е делът на антисоциалните личности сред затворническата популация. Според изследванията той 
се движи примерно между 67 и 75% [1]. В едно изследване на Wilson [31] се твърди, че процентът на 
установените престъпници с антисоциално личностово разстройство е 60. Към това се добавят, но с 
доста по-ниски проценти, параноидно личностно разстройство, гранично личностно разстройство и 
шизотипно личностно разстройство [31]. 

R. Hare има десетки изследвания на психопатията (той държи на разграничението между 
психопатия и антисоциална личност), които са в голямата си част емпирично ориентирани [10, 15, 16, 
17, 24]. Това му позволява да разработи диагностичен инструмент за психопатия, наречен на неговото 
име (Hare Psychopathy Checklist). Претенциите на Hare са, че в резултат на задълбоченото емпирично и 
теоретично изучаване на феномена, той е успял да достигне до структурирането на конструкт 
„психопатия”. 

В едно свое изследване Hare, Hart and Harpur [16] установяват наличието на два фактора в 
структурата на чертите на психопатната личност. Първият фактор включва мрежа от „интерперсонални 
и афективни характеристики, такива, като егоцентризъм, липса на угризения, безсърдечие и др., 
определяни като съществени в клиничната концепция за психопатия.” [16]. 

Вторият фактор се отнася до „импулсивен, антисоциален и нестабилен начин на живот” [16]. 
Според авторите диагностичните критерии на DSM за антисоциалното личностно разстройство са 

фокусирани само върху втория фактор, докато тяхната концепция за психопатната личност обръща 
внимание и на по-специфичните вътреличностни аспекти на разстройството. 

В същото изследване [16], освен това, е установено, че около 20% от лицата, които са настанени в 
затворите с влязла в сила присъда, изследвани чрез Hare Psychopathy Checklist, покриват критериите за 
психопатия, което пък е смятано за добър предиктор на насилнически рецидивизъм. За сравнение, 
емпиричните изследвания от типа „клинична психодиагностика” показват, че между 80 и 95% от лицата, 
които са извършили насилствено престъпление, покриват критериите за антисоциално личностно 
разстройство [26]. 

По-нататък в развитието на своята теория Hare [17] емпирично дефинира и четирифакторно 
решение на структурата на психопатията, която се състои от следните фактори: взаимоотношения, 
афективност, начин на живот, антисоциалност. 

Приема се, че същностната черта на психопатната личност е неспособността да контолира 
социалното си поведение в съответствие със социалните норми [20, 28]. Вместо това, субективният 
източник на личностна активност произлиза от свръхегоцентризма и грандиозността на Аз-а [17]. Това 
прави поведението центрирано около Аз-а като субективен произвол. 

От друга страна афективността на психопата е силно ограничена и едномерна. Става дума за 
липсата на способност за емпатия, както и за липсата на способност да изпитва съжаление и разкаяние, 
както и неспособност да носи отговорност за действията си [17]. 

Приема се, че психопатията може да се интрепратира като предиктивен фактор за наличие на 
рецидивизъм, както и за епизоди на насилие [24]. „...Хората с психопатия изглежда изживяват рядко 
дистрес, смятат, че не допускат грешки в своето поведение и се обръщат за помощ само, ако това е в 
техен субективен интерес [24]. 
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Когато се търсят причините за такава личностна дисфункция в генетичен план, обикновено се 
изтъква ролята на интеракцията в родителското семейство и близкото социално обкръжение [23]. Така 
например в едно изследване на Palmer [25] се установява, че демократиният стил на родителстване 
способства усвояването на моралните норми. В същата посока действат и референтността на 
взаимоотношенията на децата с родителите, както и наличието на емпатия между тях. 

Едновременно с това в литературата се прави подразделяне на две субгрупи на антисоциални 
типове от гледна точка на възникването на проблемите със социалното поведение. При едната група 
първите проблеми в поведението се появяват в детска възраст и в частност са свързани със синдрома 
„дефицит на вниманието – хиперактивност”, а в другата група девиациите се появяват в юношесвото 
[12]. 

Един друг теоретичен модел за психопатия предлагат Fowles и Gray [27]. Те говорят за два 
фактора, които определят границите на психопатията. Това са системата за инхибиране на поведението 
(BIS) и системата за активация на поведението (BAS). Първата система е отговорна за реакция на 
отблъскващите стимули и е свързана с тревожност, докато втората система отговаря за привлекателните 
стимули и е свързана с импулсивност. Според авторите психопатите притежават интактна BAS система 
и неработеща BIS система, пради което им липсва способността да се въздържат от извършване на 
действия, за които се предвижда наказание. 

Връзката между тези два подхода всъщност е налице. Става дума за това, че основният 
диагностичен атрибут и в двете схеми е наличието на системни действия, които влизат в разрез с 
изискванията на морала и закона и се извършват субективно преднамерено. Моделът на Fowles и Gray се 
опитва да обясни социалните девиации с наличието на специфични конативни процеси, които имат 
автономен характер и личността реално се подчинява на тяхното функциониране, макар и да липсва 
вътрешно-субективното разграничаване между интенция и мотивация. В същото време моделът на Hare 
акцентира върху една мрежа от фактори, като матрица, през която се модифицират субективните 
интенции, така че отново се размива границата между интенции и мотивация. Тук под мотивация 
разбираме самосъзнаваното индивидуално отношение към адресата на собственитие действия. 

Интересни резултати се установяват, когато се търси влиянието на биохимията върху 
функционирането на антисоциалните и психопатни личности. Така например е установена „значима 
редукция на обема на сивото вещество в префронталната област. Също така е открита подобна редукция 
при криминални типове с психопатия, сравнени с контролна група... Като цяло се установява, че 
префронталните дефицити водят до намалена способност за вземане на решения, емоционална 
дисрегулация и увредена способност за морални съждения... Находките показват, че структурните 
увреждания, в частност в амигдалата, хипокампа и корпус калозум, могат да са причината за 
емоционалните дефицити при психопатите.” [13]. 

Проведени са редица изследвания, посветени на проблема за коморбидността на антисоциалното 
личностово разстройство. Установена е статистически значима зависимост между това разстройство и 
възникването на алкохолна зависимост [21]. 

В едно друго изследване [31] се установява значима позитивна връзка между антисоциалното 
личностово разсройство, от една страна, и параноидното и шизоидното личностово разстройство – от 
друга. Тук също се потвърждава корелацията на антисоциалното личностово разстройство с алкохолната 
адикция, като допълнително се твърди, че има такава взаимовръзка и с употребата на наркотици [31]. 
Хората с това разстройство са около три пъти повече обременени от общата популация със суицидни 
опити [31]. От гледна точка на взаимовръзката с разстройствата от първа ос, авторите установяват 
„специфични асоциации с ... депресия, генерализирана тревожност и фобии” [31]. 

„Нарцисизмът се характеризира преди всичко с положителнаи свръхмерна насоченост към себе 
си, особено по отношение на привлекателността (напр. сила, значимост, физическата привлекателност и 
др.). На второ място нарцисизмът се свързва със социална екстраверсия, макар, че нарцистичните 
личности имат слаб интерес към създаване на топли, емоционално интимни връзки с другите. Трето, 
нарцисизмът включва широк обем от усилия за саморегулация, насочени към разрастване на 
самочувствието, като напр. търсене на внимание, одобрение и слава от околните, както и статусни 
романтични партньори. Същевременно те отвръщат с арогантна агресия, когато са отхвърлени или 
оскърбени. Много от тези поведения могат да бъдат обяснени с взаимовръзката между нарцисизъм и 
импулсивност.”[30]. 

Проблемните аспекти на поведението на нарцистичната личност са свързани основно с т.нар. 
грандиозност на Аз-а. Става дума за манипулативно поведение по посока на използването на другите за 
своите субективни цели, безотносително на техните интереси. Някои от конкретните измерения са 
„нереалистична представа за собствените възможности, рисково вземане на решения, потенциална 
адиктивност, компулсивно пазаруване и патологичен гамблинг”. .., а също така „агресивност, насилие, 
престъпления от тип „бели якички” ...” [30]. 
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 Когато се търси конкретно връзката на антисоциалното личностово разстройство с криминалното 
поведение, обикновено се обръща внимание на разликата в това отношение между престъпленията, 
извършвани против личността, и престъпленията против собствеността. Подчертава се, че 
антисоциалните черти са по-типични за извършителите на насилствени престъпления, в сравнение с 
извършителите на икономически престъпления [22]. 

Посочените данни от изследвания несъмнено доказват наличието на взаимовръзка между 
антисоциалното личностово разстройство и агресивното и криминално поведение. Разбира се, тук не 
може да става дума за задължителна детерминативност, в смисъл, че не във всички случаи на такъв тип 
разстройство следват тези девиации в поведението. От друга страна биохимичните и 
морфологични данни позволяват да се търси наличие на взаимовръзка между едни или други дефицити, 
в частност в морфологичната структура на главния мозък, и симптоматиката на антисоциалната личност. 
И тези данни обаче не са напълно еднозначни, за да може да се твърди пряка еднозначна каузалност. 

По този начин остава открит въпросът за по-широките пластове на генезиса и детерминацията на 
криминалната личност. Същевременно изследванията в тази област продължават, което със сигурност 
ще доведе до откриване на нови закономерности, но, вероятно, и до повдигането на нови въпроси. 
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ПРОУЧВАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ПОЛИЦЕЙСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ 

ОБУЧЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА – ТЕНЕВА 
специалист III ст. 

ЯНА ГЕОРГИЕВА 
специалист IV ст. 

Институт по психология – Министерство на вътрешните работи 
 
Резюме: Материалът представя резултатите от проучване на потребностите от обучение за развитие на 
социални компетенции на полицейските служители, осъществено по Проект: Социално компетентни 
полицейски служители в близост до обществото- СОКОПОЛ . Изследването е проведено с анкета, която 
съдържа 13 компетенции и изисква те да бъдат оценени чрез 5-степенна скала по отношение на тяхната 
значимост за ефективно осъществяване на полицейската дейност и степента на необходимост от обучение. 
Проучването е направено паралелно в България и Турция, като сравнителният анализ на резултатите е 
представен в настоящия доклад. На базата на получените резултати са изведени 8 компетенции, които ще 
залегнат в създаването на иновативна методология за обучение на полицейски служители. 
 
Abstract: The material presents the results from investigation of the necessities of the police officers of training in social 
competencies. This investigation was led through the implementation under the SOCOPOL project Socially Competent 
Police Officers Near To the Society. The study was conducted with questionnaire, which contains 13 competencies and 
requires an assessment of them by using a 5-point scale in terms of their importance for effective implementation of the 
police work and the degree of the training needs. Eight competencies were derived – they are going to be the base for 
creating of an innovative methodology for training of police officers. The study was conducted in parallel in Bulgaria 
and Turkey. The comparative analysis of the results is presented in this report. 
 

Динамиката на социалните и икономическите процеси в съвременното глобално общество 
поставя високи изисквания към способността за справяне, както в личен, така и в професионален аспект 
в една комплицирана и интензивно променяща се среда. В този контекст тясно професионалната 
експертиза, т.е. изградените специфични базисни умения за осъществяването на конкретна 
професионална дейност, вече не е достатъчна за успешното функциониране на индивидите и 
организациите. Необходими са качествено нови компетенции – комбинация от знания, умения, нагласи 
и отношения, които в своята цялост формират съдържанието на компетентността. Компетенциите се 
простират отвъд заучените знания и умения и включват диспозицията на личността за продължаващо, 
надграждащо учене чрез саморефлексия на мисленето и действията. По същество те са преносими – 
индивидът ги развива, носи със себе си и може да ги прилага в различни ситуации и контекст, 
независимо от областта на професионалната си подготовка и реализация; и мултифункционални – 
приложими са за решаването на различен тип проблеми и изпълнението на различен тип задачи. Тези 
нови изисквания в пълна степен могат да бъдат отнесени към полицейската дейност. Нейната 
ефективност е функция не само на нивото на професионалните знания, но и на степента на развитие на 
социалната компетентност на полицейските служители, тъй като полицейската работа се осъществява 
посредством интензивна комуникация с гражданите и институциите. 

Главната цел на проекта “Социално компетентни полицейски служители в близост до 
обществото” е развитието на значими за полицейската професия социални умения чрез разработване на 
цялостна методология за обучение. Той се финансира от Европейска програма „Учене през целия 
живот”, секторна програма „Леонардо да Винчи”, Трансфер на иновации. 

Една от основните дейности за постигане целта на проекта е проучване на потребностите от 
обучение и развитие на социални компетенции сред служителите на полицията. Изследването беше 
проведено сред 3405 полицейски служите – 2 405 д. в България и 1000 д. в Република Турция 

Цел на изследването: 

Идентифициране на 8 от общо 13 социални компетенции, които служителите на полицията 
оценяват като най-значими за ефективното изпълнение на тяхната дейност и в които имат потребност 
да бъдат обучавани. 
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Метод на изследването: 

За целите на изследването беше разработена анкетна карта за оценка на потребностите от 
обучение, която съдържа тринадесет специфични компетенции. От изследваните лица, заемащи 
ръководни позиции, се изискваше да оценят компетенциите по следните критерии: 

1. “Важно за моята работа”; 
2. “Бих желал да бъда обучаван”; 
3. “Важно за полицейската работа”. 
Оценяването на всяка от компетенциите и по трите критерия трябваше да се направи като се 

използва следната 5-степенна скала: 

изобщо не е важно не е много важно доста е важно много е важно изключително е важно 
1 2 3 4 5 

От изследваните лица, заемащи изпълнителски позиции, се изискваше да оценят компетенциите 
по следните критерии, използвайки описаната по-горе пет-степенна скала: 
1. “Важно за моята работа”; 
2. “Бих желал да бъда обучаван”. 
Получените данни бяха обработени със SPSS 18.0, като бяха използвани следните статистически методи: 
Descriptives, Independent – Samples T-test. 
Описание на българската извадка 

Изследването в Република България беше проведено в Областните дирекции на полицията и 
други звена на МВР на територията на цялата страна: Благоевград, Бургас, Добрич, Монтана, Плевен, 
Пловдив, Разград, Шумен, Сливен, Търговище, Варна, Видин, Враца, Ямбол, Главна дирекция 
“Гранична полиция” – София, Дирекция “Специализирани полицейски сили” – София, Дирекция “КИС” 
– София, Институт по психология – София и Академия на МВР – София. От изследваните общо 2405 
полицейски служители 1877 заемат изпълнителски позиции и 528 са на ръководни позиции. 
Описание на турската извадка 

В Република Турция изследването е проведено сред полицейски служители от Полицейски 
департамент и Професионален полицейски колеж (RUPVC) в гр. Измир, като 800 д. от участниците 
заемат изпълнителски позиции и 200 са на ръководни позиции. 
 
Резултати от изследването: 

С цел бъдат определени най-значимите за полицейската работа социални компетенции всички 
компетенции, включени в анкетата, бяха ранжирани според средната оценка, която служителите, 
заемащи изпълнителски длъжности, са дали по критерий „Важно за моята работа” и средните оценки, 
които служителите, заемащи ръководни позиции, са дали по критериите ”Важно за моята работа” и 
„Важно за полицейската работа”. 

Осемте компетенции, които българските служители, заемащи изпълнителски позиции в МВР, 
оценяват като най-значими за ефективното изпълнение на полицейската дейност са „Устойчивост на 
стрес” (ранг 1), „Ефективна комуникация” (ранг 2), „Разрешаване на проблеми” (ранг 3), 
„Ефективност/ориентираност към резултата” (ранг 4), „Сътрудничество” (ранг 5), „Събиране и 
управление на информацията (ранг 6)”, „Проактивен подход” (ранг 7) и “Планиране и организиране” 
(ранг 8) (Таблица 1). Тези резултати следват логично от спецификите на дейността и професионалните 
изисквания, произтичащи от тях . Високият риск за живота и здравето, както и наличието на много и 
постоянни стресогенни фактори в работата оказват негативно влияние върху служителите както в 
професионален, така и в личен аспект. Това предполага, че за да бъдат успешни те трябва да имат 
изградени адекватни стратегии за управление и копиране на ежедневния стрес. Ефективната 
комуникация и уменията за разрешаване на проблеми са професионално значими поради това, че 
дейността налага непрекъснато взаимодействие с институции и граждани, които са преживели някакво 
негативно събитие (насилие, грабеж, кражба и т.н.) или са извършители на закононарушение или 
престъпление. Особено внимание трябва да се обърне на компетенцията „Събиране и управление на 
информацията”, която е оценена от изследваните лица като много важна. Вероятно полицаите са я 
свързали със своята професионална дейност и специфичната информация, с която работят, нейните 
източници и специалните полицейски техники за събирането й, което не отговаря на съдържанието, 
включено в нея. 

Компетенциите “Гъвкавост”, „Независимост/Автономност в работата” и „Предприемчивост” са 
оценени като в най-ниска степен значими за полицейската работа, вероятно, защото МВР като 
йерархична система със строг регламент на дейностите предлага сравнително по-малко възможности за 
вземане на самостоятелни решения, индивидуален подход към задачите и предприемчивост. 
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Осемте компетенции, определени като най-значими за ефективното осъществяване на дейността 
от турските полицаи, почти напълно съвпадат с тези, посочени от българските служители от 
изпълнителския състав на МВР. Различията са по отношение на компетенциите „Учене през целия 
живот”, на която те придават значително по-голяма важност (ранг 7) и „ Проактивен подход”, която 
възприемат като по-маловажна в сравнение с българските полицаи (ранг 9), както и в степента на 
значимост (ранговете) на всички компетенции, с изключение на „Сътрудничество” и „Планиране и 
организиране”, които на базата на средните оценки и при двете извадки получават съответно рангове 5 
и 9. 

Сравнението между средните оценки на българските и турските полицаи за компетенциите по 
критерий „Важно за моята работа” показва, че съществуват статистически значими различия за всички 
компетенции (Таблица 1), с изключение на „Гъвкавост”, като средните оценки на турските полицаи са 
по-високи от тези на българските служители, заемащи изпълнителски позиции. 

Таблица 1. Сравнение между средните оценки на българските и турските служители, заемащи 
изпълнителски позиции, за компетенциите по критерий “Важно за моята работа” с Т-тест 

Компетенция националност ранг Средна  
Стандартно 
отклонение 

t p 

1. Ефективна 
комуникация 

служители -България 2 4,32 0,85 
-5,82 0,00 

служители -Турция 2 4,52 0,84 

2. Сътрудничество  
служители -България 5 4,12 0,89 

-9,88 0,00 
служители -Турция 5 4,48 0,78 

3. Предприемчивост 
служители -България 13 3,68 0,98 

-12,48 0,00 
служители -Турция 10 4,19 0,95 

4. Гъвкавост 
служители -България 11 3,87 1,04 

-0,20 0,85 
служители -Турция 13 3,88 1,06 

5. Насоченост към 
гражданите 

служители -България 10 3,88 1,08 
-3,65 0,00 

служители -Турция 12 4,04 1,00 

6.Ефективност  
служители -България 4 4,18 0,88 

-5,71 0,00 
служители -Турция 7 4,39 0,81 

7. Независимост/ 
автономност в работата 

служители -България 12 3,76 1,04 
-6,54 0,00 

служители -Турция 11 4,05 1,07 
8. Разрешаване на 
проблеми 

служители -България 3 4,19 0,92 
-7,92 0,00 

служители -Турция 4 4,49 0,83 
9. Планиране и 
организиране 

служители -България 8 4,04 0,93 
-8,43 0,00 

служители -Турция 8 4,36 0,90 
10. Учене през целия 
живот 

служители -България 9 4,02 1,02 
-9,36 0,00 

служители -Турция 6 4,40 0,85 

11. Проактивен подход 
служители -България 7 4,06 0,93 

-7,43 0,00 
служители -Турция 9 4,35 0,85 

12. Устойчивост на стрес 
служители -България 1 4,38 0,89 

-3,74 0,00 
служители -Турция 3 4,52 0,80 

13. Събиране и 
управление на 
информацията 

служители -България 6 4,11 0,97 
-10,96 0,00 

служители -Турция 1 4,53 0,76 

Съобразно дизайна на изследването, служителите, заемащи ръководни позиции, трябваше да 
оценят тринадесетте компетенции по два критерия: „Важно за моята работа” и „Важно за полицейската 
работа”. Както се вижда от Таблица 2, българските служители от управленския състав смятат, че най-
важните компетенции за успешното изпълнение на полицейската дейност са: 

 „Устойчивост на стрес” (ранг 1); 
 „Ефективна комуникация (ранг 2); 
 „Насоченост към гражданите” (ранг 3); 
 ” Ефективност ” (ранг 4); 
 „Сътрудничество” (ранг 5); 
 „Разрешаване на проблеми” (ранг 6); 
 „ Проактивен подход” (ранг 7); 
 „Учене през целия живот” (ранг 8). 
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С най-ниска степен на значимост за полицейската работа изследваните ръководители определят 
компетенциите „Гъвкавост”, „Предприемчивост” и „Независимост/Автономност в работата”. Ранговете, 
които се получават на базата на средните оценки на ръководителите по този критерии, в голяма степен 
съвпадат с ранговете, формирани на основата на оценките, дадени от служителите, заемащи, 
изпълнителски позиции. Различията в първите осем по важност компетенции се състоят в това, че 
ръководителите считат „Насоченост към гражданите” като много важна за полицейската дейност (ранг 
3), докато при изпълнителите тя има ранг 10. Изпълнителите оценяват като значима компетенцията 
„Събиране и анализиране на информацията”, а ръководителите не я определят като много важна за 
работата на редовия служител (ранг 10) и по-скоро смятат, че е съществена за осъществяването на 
управленски функции (по критерии „Важно за моята работа” има ранг 5). 
Турските полицейски ръководители (Таблица 2), поставят на първите осем места компетенциите: 

 „Устойчивост на стрес” 
 „Ефективна комуникация” 
 „Събиране и управление на информацията” 
 „Сътрудничество” 
 „Разрешаване на проблеми” 
 „Планиране и организиране” 
 „Учене през целия живот” 
 „ Проактивен подход” 

За разлика от българските служители на ръководни позиции, те не отдават толкова голямо 
значение на компетенциите „Насоченост към гражданите” (ранг 11) и „Ефективност” (ранг 9), но смятат, 
че „Събиране и управление на информацията” (ранг 3) и „Планиране и организиране” (ранг 7) са 
компетенции, от които до голяма степен зависи качеството и резултатността на ежедневната работа на 
полицейския служител. Компетенциите „Гъвкавост”, „Независимост/Автономност в работата” и 
„Предприемчивост”, се оценяват от българските и турските полицейски ръководители като в най-ниска 
степен значими за полицейската работа. Турските служители, заемащи изпълнителски позиции, и 
техните ръководители подреждат на първите осем места по значимост едни и същи компетенции, като 
различие има само по отношение на „ Проактивен подход”, която на базата на средната оценка на 
изпълнителите получава ранг 9, а на базата на средната оценка на ръководителите ранг 8, и 
„Ориентираност към резултата, ефективност”, която е ранжирана според средната оценка на 
изпълнителите на седмо място, а според ръководителите – на девето място. 
Сравнението с Т-тест показва (Таблица 2), че съществуват статистически значими различия между 
средните оценки на българските и турските ръководители за по-голямата част от компетенциите, с 
изключение на „Ефективна комуникация”, „Насоченост към гражданите”, „Еефективност” и 
„Устойчивост на стрес”, като турските ръководители оценяват по-високо влиянието на тези социални 
компетенции върху ефективността на полицейската работа. 

При оценяването на компетенциите по критерия „Важно за моята работа”, българските 
служители, заемащи ръководни позиции, са поставили акцент върху управленския аспект на дейността 
си и това обяснява определянето на „Ефективната комуникация” (ранг 1) като гаранция за доброто 
управление на персонала като най-значимата за тях социална компетенция (Таблица 3). Следват по 
степен на важност „Устойчивост на стрес” (ранг 2), „Еефективност” (ранг 3), „Планиране и 
организиране” (ранг 4), „Събиране и управление на информацията” (ранг 5), „Разрешаване на проблеми” 
(ранг 6), „Сътрудничество” (ранг 7) и „ Проактивен подход” (ранг 8). 

Сравнението с Т-тест между средните оценки на българските и турските полицейски 
ръководители за компетенциите по този критерий показва, че съществуват статистически значими 
различия (Таблица 3) за девет от компетенциите. Такива не са налице за „Насоченост към гражданите”, 
„Независимост/автономност в работата”, „Устойчивост на стрес” и „Събиране и управление на 
информацията”. Турските ръководители оценяват по-високо необходимостта от развиване на социалната 
си компетентност като условие за успешно справяне с ежедневните управленски задачи. Осемте 
компетенции, посочени от българските и турските ръководители като най-значими в работата им, 
съвпадат, с изключение на „ Проактивен подход”, която на базата на средната оценка на българските 
служители получава ранг 8, а на базата на средната оценка на турските служители от управленския 
състав получава ранг 9, и „Учене през целия живот”, която получава ранг 9 според българските 
ръководители и ранг 7 според турските ръководители. Различията в ранговете, формирани на базата на 
средните оценки на двете извадки служители, се наблюдават и за останалите седем компетенции. 
Единствено „Ефективна комуникация ” е с ранг 1 и при двете групи служители, което дава основание да 
се твърди, че мненията на ръководителите от двете националности по отношение на това кои са най-
важни социални компетенции за тяхната работа съвпадат почти напълно, но се различават в степента на 
значимост, която приписват на всяка една от тях. 
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Таблица 2. Сравнение между средните оценки на българските и турските служители, заемащи 
ръководни позиции за компетенциите по критерий “Важно за полицейската работа” с Т-тест 

Компетенция националност ранг Средна  
Стандартно 
отклонение 

t p 

1. Ефективна 
комуникация 

ръководители -България 2 4,49 0,69 
-1,73 0,09 

ръководители -Турция 2 4,60 0,82 

2. Сътрудничество  
ръководители -България 5 4,26 0,79 

-4,47 0,00 
ръководители -Турция 4 4,56 0,79 

3. Предприемчивост 
ръководители -България 12 3,73 0,94 

-7,69 0,00 
ръководители -Турция 10 4,33 0,92 

4. Гъвкавост 
ръководители -България 11 3,89 0,88 

-1,99 0,05 
ръководители -Турция 13 4,04 0,98 

5. Насоченост към 
гражданите 

ръководители -България 3 4,36 0,87 
0,72 0,47 

ръководители -Турция 11 4,31 0,99 

6. Ефективност 
ръководители -България 4 4,31 0,76 

-1,53 0,13 
ръководители -Турция 9 4,42 0,87 

7. Независимост/ 
автономност в работата 

ръководители -България 13 3,66 0,95 
-8,13 0,00 

ръководители -Турция 12 4,30 0,97 
8. Разрешаване на 
проблеми 

ръководители -България 6 4,23 0,77 
-4,70 0,00 

ръководители -Турция 5 4,54 0,85 
9. Планиране и 
организиране 

ръководители -България 9 4,05 0,92 
-5,74 0,00 

ръководители -Турция 6 4,49 0,92 
10. Учене през целия 
живот 

ръководители -България 8 4,07 0,88 
-5,78 0,00 

ръководители -Турция 7 4,49 0,85 

11. Проактивен подход 
ръководители -България 7 4,12 0,84 

-5,18 0,00 
ръководители -Турция 8 4,47 0,83 

12. Устойчивост на стрес 
ръководители -България 1 4,59 0,66 

-0,78 0,44 
ръководители -Турция 1 4,64 0,79 

13. Събиране и 
управление на 
информацията 

ръководители -България 10 4,05 0,96 
-6,85 0,00 

ръководители -Турция 3 4,58 0,79 

Таблица 3. Сравнение между средните оценки на българските и турските служители, заемащи 
ръководни позиции за компетенциите по критерий “Важно за моята работа” с Т-тест 

Компетенция националност ранг Средна 
Стандартно 
отклонение 

t p 

1. Ефективна 
комуникация 

ръководители -България 1 4,54 0,64 
-2,41 0,02 

ръководители -Турция 1 4,68 0,77 

2. Сътрудничество  
ръководители -България 7 4,32 0,76 

-3,09 0,00 
ръководители -Турция 5 4,52 0,84 

3. Предприемчивост 
ръководители -България 12 3,96 0,89 

-3,78 0,00 
ръководители -Турция 10 4,25 0,96 

4. Гъвкавост 
ръководители -България 10 4,07 0,83 

-0,02 0,99 
ръководители -Турция 13 4,08 0,90 

5. Насоченост към 
гражданите 

ръководители -България 11 4,04 1,04 
-2,32 0,02 

ръководители -Турция 11 4,24 0,93 

6. Ефективност 
ръководители -България 3 4,47 0,73 

0,27 0,78 
ръководители -Турция 8 4,45 0,92 

7. Независимост/ 
автономност в работата 

ръководители -България 13 3,84 0,95 
-3,17 0,00 

ръководители -Турция 12 4,10 1,08 
8. Разрешаване на 
проблеми 

ръководители -България 6 4,36 0,76 
-3,91 0,00 

ръководители -Турция 2 4,61 0,79 
9. Планиране и 
организиране 

ръководители -България 4 4,41 0,79 
-1,97 0,05 

ръководители -Турция 3 4,55 0,81 
10. Учене през целия 
живот 

ръководители -България 9 4,19 0,85 
-3,90 0,00 

ръководители -Турция 7 4,47 0,90 
11. Проактивен подход ръководители -България 8 4,25 0,78 -2,62 0,01 
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ръководители -Турция 9 4,43 0,83 

12. Устойчивост на стрес 
ръководители -България 2 4,53 0,73 

-0,21 0,83 
ръководители -Турция 4 4,54 0,84 

13. Събиране и 
управление на 
информацията 

ръководители -България 5 4,40 0,80 
-1,77 0,08 

ръководители -Турция 6 4,52 0,87 

Вторият критерий, по който всички изследвани лица трябваше да оценяват компетенциите по 5-
степенна скала е „Бих желал да бъда обучаван”. Оценките по този критерий са от особена важност за 
целите на проекта, защото те дават насоки за това точно в кои социални компетенции различните 
категории полицейски служители имат необходимост и готовност развиване на уменията си. По 
отношение на този критерий българските полицаи на изпълнителски позиции дават най-високи средни 
оценки за „Устойчивост на стрес”, „Разрешаване на проблеми” и „Събиране и управление на 
информацията”. Най-слаб интерес и желание за обучение проявяват към „Насоченост към гражданите”, 
„Независимост/автономност в работата” и „Предприемчивост”, което кореспондира с факта, че тези три 
компетенции са оценени от тях и като сравнително маловажни за професионалната им успешност 
(Таблица 4). Турските полицаи на изпълнителски позиции заявяват най-голямо желание да бъдат 
обучавани в „Устойчивост на стрес”, „Събиране и управление на информацията” и „Ефективна 
комуникация”. Трябва да се отбележи, че по отношение на първите осем компетенции, в които 
българските и турските полицаи на изпълнителски позиции заявяват най-голямо желание за обучение, 
различия съществуват само относно „Ориентираност към резултата, ефективност”, която на базата на 
средната оценка на българските служители от изпълнителския състав формира ранг 8, а при турските – 
ранг 9 и „ Проактивен подход”, която формира рангове 8 и 9, на базата на средните оценки, съответно на 
българските и турските служители. Различията по отношение на степента на важност, която двете 
националности служители приписват на всички компетенции са статистически значими, като турските 
полицаи изразяват по-голямо желание за обучение в сравнение с българските (Таблица 4). 

Таблица 4. Сравнение между средните оценки на българските и турските служители, заемащи 
изпълнителски позиции, за компетенциите по критерий “Бих желал да бъда обучаван” с Т-тест 

Компетенция националност ранг Средна 
Стандартно 
отклонение 

t p 

1. Ефективна комуникация 
служители -България 5 3,75 1,11 

-8,91 0,00 
служители -Турция 3 4,17 1,06 

2. Сътрудничество  
служители -България 8 3,63 1,07 

-9,27 0,00 
служители -Турция 5 4,05 1,08 

3. Предприемчивост 
служители -България 13 3,40 1,12 

-10,65 0,00 
служители -Турция 10 3,91 1,14 

4. Гъвкавост 
служители -България 10 3,50 1,14 

-2,54 0,01 
служители -Турция 13 3,62 1,23 

5. Насоченост към 
гражданите 

служители -България 11 3,48 1,22 
-5,34 0,00 

служители -Турция 12 3,75 1,21 

6. ефективност 
служители -България 4 3,76 1,10 

-4,61 0,00 
служители -Турция 9 3,98 1,18 

7. Независимост/ 
автономност в работата 

служители -България 12 3,47 1,13 
-7,01 0,00 

служители -Турция 11 3,82 1,19 
8. Разрешаване на 
проблеми 

служители -България 2 3,84 1,10 
-6,43 0,00 

служители -Турция 4 4,15 1,15 
9. Планиране и 
организиране 

служители -България 7 3,72 1,12 
-6,82 0,00 

служители -Турция 6 4,04 1,14 

10. Учене през целия живот 
служители -България 6 3,74 1,18 

-6,07 0,00 
служители -Турция 7 4,04 1,14 

11. Проактивен подход 
служители -България 9 3,62 1,14 

-7,94 0,00 
служители -Турция 8 4,01 1,15 

12. Устойчивост на стрес 
служители -България 1 4,00 1,15 

-5,36 0,00 
служители -Турция 1 4,26 1,06 

13. Събиране и управление 
на информацията 

служители -България 3 3,82 1,13 
-7,87 0,00 

служители -Турция 2 4,20 1,11 
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Компетенциите с рангове от 1 до 8, формирани на базата на средните оценки, дадени от 
българските и турските полицейски ръководители по критерий „Бих желал да бъда обучаван” съвпадат 
почти напълно, с изключение на „Сътрудничество”, която е с ранг 8 при българската извадка служители 
от управленския състав и ранг 9 – при турската извадка ръководители и „Активност, инициативност”, 
която формира рангове, съответно 9 и 5. Компетенциите „Устойчивост на стрес” и „Събиране и 
управление на информацията”, формират рангове, съответно 1 и 2 на базата на средните оценки и на 
двете извадки. Резултатите показват, че ръководителите от двете националности заявяват необходимост 
да развиват едни и същи социални умения, като различията между тях са само в степента, в която желаят 
да бъдат обучавани в съответните компетенции (Таблица 5). 

Таблица 5. Сравнение между средните оценки на българските и турските служители, заемащи 
ръководни позиции, за компетенциите по критерий “Бих желал да бъда обучаван” с Т-тест 

Компетенция националност ранг Средна  
Стандартно 
отклонение 

t p 

1. Ефективна комуникация 
служители -България 3 3,94 0,91 

-2,76 0,01 
служители -Турция 6 4,16 1,07 

2. Сътрудничество  
служители -България 8 3,73 0,98 

-2,99 0,00 
служители -Турция 9 3,99 1,18 

3. Предприемчивост 
служители -България 11 3,56 1,03 

-4,35 0,00 
служители -Турция 11 3,94 1,05 

4. Гъвкавост 
служители -България 10 3,58 1,00 

-1,96 0,05 
служители -Турция 13 3,75 1,11 

5. Насоченост към 
гражданите 

служители -България 12 3,52 1,14 
-4,82 0,00 

служители -Турция 10 3,98 1,15 

6. Ефективност 
служители -България 5 3,91 0,97 

-1,40 0,16 
служители -Турция 8 4,03 1,09 

7. Независимост/ 
автономност в работата 

служители -България 13 3,41 1,04 
-5,40 0,00 

служители -Турция 12 3,90 1,20 
8. Разрешаване на 
проблеми 

служители -България 6 3,84 0,97 
-4,60 0,00 

служители -Турция 4 4,22 1,05 
9. Планиране и 
организиране 

служители -България 4 3,93 1,02 
-3,63 0,00 

служители -Турция 3 4,24 1,04 

10. Учене през целия живот 
служители -България 7 3,83 1,01 

-3,81 0,00 
служители -Турция 7 4,16 1,12 

11. Проактивен подход 
служители -България 9 3,72 1,04 

-5,42 0,00 
служители -Турция 5 4,18 1,01 

12. Устойчивост на стрес 
служители -България 1 4,12 0,97 

-3,07 0,00 
служители -Турция 1 4,37 1,03 

13. Събиране и управление 
на информацията 

служители -България 2 4,00 0,98 
-3,52 0,00 

служители -Турция 2 4,30 1,03 

За да се очертае общата тенденция по отношение на потребностите от обучение в социални 
компетенции на служителите в системите за сигурност на Република България и Република Турция, 
освен анализ на резултатите от проучването за българската и турската извадка, беше направен анализ на 
оценките, които всички изследвани лица (общо 3405) дават за компетенциите по критериите „Важно за 
моята работа” и „Бих желал да бъда обучаван”. Както се вижда от Таблица 6 и Таблица 7, 
компетенциите, които служителите определят като най-значими за полицейската работа, съвпадат с 
тези, в които те заявяват най-голямо желание да бъдат обучавани. Изключение правят само 
компетенцията „ Проактивен подход”, която е определена като значима за полицейската работа (ранг 7), 
по критерий „Бих желал да бъда обучаван” получава ранг 9, и „Учене през целия живот”, на която по 
критерий „Важно за моята работа” ѝ се приписва ранг 10, а по втория критерий – ранг 7. 

Таблица 6. Ранжиране на компетенциите според средната оценка по критерий “Важно за моята 
работа” на общата извадка 

Компетенция Средна 
Стандартно 
отклонение 

Ранг 

1. Ефективна комуникация 4,41 0,83 1 
12. Устойчивост на стрес 4,46 0,84 2 
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8. Разрешаване на проблеми 4,29 0,88 3 
6. Ефективност 4,26 0,85 4 
2. Сътрудничество 4,25 0,86 5 
13. Събиране и управление на информацията 4,22 0,94 6 
11. Проактивен подход 4,16 0,90 7 
9. Планиране и организиране 4,14 0,93 8 
10. Учене през целия живот 4,14 0,97 9 
5. Насоченост към гражданите 4,02 1,04 10 
4. Гъвкавост 3,88 1,02 11 
3. Предприемчивост 3,84 0,99 12 
7. Независимост/автономност в работата 3,84 1,05 13 

Таблица 7. Ранжиране на компетенциите по критерий “Бих желал да се обучавам” 
за цялата извадка 

Компетенция Средна 
Стандартно 
отклонение 

Ранг 

1. Ефективна комуникация 3,90 1,08 1 
12. Устойчивост на стрес 4,10 1,10 2 
13. Събиране и управление на информацията 3,97 1,11 3 
8. Разрешаване на проблеми 3,93 1,10 4 
9. Планиране и организиране 3,86 1,12 5 
6. Ефективност 3,85 1,11 6 
10. Учене през целия живот 3,85 1,15 7 
2. Сътрудничество 3,76 1,08 8 
11. Проактивен подход 3,76 1,14 9 
3. Предприемчивост 3,58 1,13 10 
5. Насоченост към гражданите 3,58 1,21 11 
7. Независимост/автономност в работата 3,57 1,15 12 
4. Гъвкавост 3,55 1,14 13 

Заключение: 

Резултатите от проучването категорично показват, че има съвпадение между осемте компетенции, 
които служителите определят като значими за полицейската дейност и тези, в които имат най-голямо 
желание да се обучават. Съществуващите различия са само по отношение на ранговете, които им се 
приписват. Компетенцията „Събиране и управление на информацията” се нарежда сред изведените осем, 
но поради спецификата на оригиналното учебно съдържание, както и поради факта, че върху процесите 
по управление на информацията във всяка организация влияят множество специфични фактори, беше 
преценено, че тя трябва да бъде заменена със следващата в ранговото разпределение, а именно 
“Проактивен подход”. 

На базата на проведеното изследване на потребностите от обучение в социални компетентности 
бяха определени следните обучителни модули, които бяха преведени и адаптирани към спецификата на 
полицейската работа в България и Турция: 

• „Устойчивост на стрес” 
• „Сътрудничество” 
• „Разрешаване на проблеми” 
• „Ефективна комуникация” 
• „ Ефективност” 
• „Планиране и организиране” 
• „Учене през целия живот” 
• “Проактивен подход” 

Иванка Ленкова Тенева – Георгиева, GSM 0898 75 16 96, vlenkova@abv.bg 
Яна Христова Георгиева, GSM 0886 57 93 07, yanageorgieva2002@yahoo.com 
Институт по психология – МВР 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ТРЕНИНГ ЗА ПОДРАСТВАЩИ 
ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА В УЧИЛИЩЕ: 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА НЯКОИ КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКИ ТЕХНИКИ 
ЗА САМОРАЗВИТИЕ НА ЛИЧНОСТТА 

 
МАРИЯ ДЕЧЕВА, психолог 
МАРИЯ ДОБРЕВА, психолог 

Институт по психология на МВР, Лаборатория-Варна 
 
Резюме: Идеята за реализация на тренинга възникна непосредствено от актуалните потребности на 
обществото за редуциране на агресивните прояви в училище, които все повече нарастват и стават 
неконтролируеми, въпреки усилията на всички институции. В програмата на МВР “Полицията в близост до 
обществото” е заложена превантивна работа с различни социални групи, като подрастващите заемат 
водещо място в процеса на тази превенция. Като представители на Института по психология на МВР 
решихме да разработим програма за превенция и корекционна психологическа работа с ученици в 
подрастваща възраст Липсата на все още стабилна самооценка и устойчиви комуникативни стратегии 
прави тази възраст подходяща за профилактика и корекции. Изборът на когнитивно-поведенческия подход 
беше продиктуван от идеята, че децата имат нужда от когнитивно и емоционално съзряване и придобиване 
на умение за реконструиране на неефективните поведенчески модели. 
 
Abstract: The idea for the realization of this training came directly from the actual needs of society to reduce aggressive 
behavior in school which is increasingly growing and becoming uncontrollable, despite the efforts of all institutions. The 
program of the Ministry of Interior "Police close to the society" includes preventive work with various social groups. 
Adolescents occupy a leading position in this preventive process. As representatives of the Institute of Psychology of 
Interior we decided to work out a program for preventive and corrective psychological work with students in the 
adolescent age. The lack of stable and sustainable self-knowledge and communication strategies make this age most 
appropriate for prevention and correction. The choice of cognitive-behavioral approach is based on the idea that children 
need emotional and cognitive maturation and acquisition of skills to reconstruct the inefficient behavior. 

 
Периодът на юношеската възраст се разглежда като кризисен и една от неговите негативни 

характеристики е повишената агресивност и конфликтност сред подрастващите. Силно изразената 
потребност от самоутвърждаване и самоактуализация, съчетана с липсата на жизнен опит и стратегии за 
себезащита са в основата на неадаптивното, агресивно поведение сред подрастващите. Основен проблем 
се явява бързия темп на промените, които се извършват при тях като личности – промени, случващи се в 
едно динамично и напрегнато ежедневие, в което нямат достатъчно време и развити способности да 
интегрират всички преживявания, които се случват с тях, да говорят за себе си, за своите нужди, емоции 
и объркан вътрешен свят. 
 
Предимствата на когнитивно- поведенческия модел 

В основата на когнитивно- поведенческата модел е залегнала взаимовръзката между мисъл-
емоции-тяло. Не това, което идва от външния свят само по себе си контролира нашето поведение, а 
нашите емоции и поведение се определят от това, как ние възприемаме света. Основни понятия в 
когнитивно – поведенческия модел са когнитивните схеми или базисни убеждения – основни убеждения 
или вярвания за себе си, света и другите, които се формират в детството. Под влияние на опита си още в 
най – ранните етапи на своето развитие човек изгражда мозайка от негативни и позитивни елементи, 
някои от които са по-силно закрепени от други. Детето структурира базовите убеждения за себе си, 
света и другите приблизително до десетата си година. 

 Две от основните когнитивни техники – “оспорване” и “преформулиране” се явяват своеобразен 
метод за проверка на реалността. Чрез идентифициране на негативни мисли, които влияят на 
настроението и поведението децата разбират как погрешно са интерпретирали ситуацията и се учат да ги 
заместват с по-реалистични алтернативи и по-ефективни начини за справяне с предизвикателствата в 
ежедневието. 
 

Изборът на социално – психологическия тренинг като метод за превантивна и корекционна 
работа е продиктуван от възможностите за непосредствен контакт между децата – лице в лице, като 
всеки член от групата би могъл да научи повече за себе си и за околните, да развие самооценката си, 
зачитайки личните качества и умения на другите, развивайки толерантност и съпричастност към 
чуждите проблеми. 
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Цели на тренинга: 
• Да се помогне на подрастващите да опознаят, възприемат и разбират себе си по-зряло и 

конструктивно. 
• Чрез развитие на социални и комуникативни умения и овладяване на техники за емоционален 

самоконтрол да се постигне корекция в поведението и редуциране на проявите на агресия в 
училище. 

Целите на тренинга са насочени към три основни личностови компонента: 
• САМООЦЕНКА – Възможност за формиране на по-задълбочена и реалистична представа за 

собствената личност. Увърждаване на собствената ценност през очите на другите, получаване 
на обратна връзка за своите силни и слаби страни. Формиране на положителна Аз – концепция и 
актуализация на личностните ресурси. 

• ЕМОЦИИ – Важен елемент в съзряването на личността се явява способността за 
идентифициране на емоционални състояния и рационализиране на негативни преживявания. 

• КОМУНИКАТИВНОСТ – За ефективното справяне с житейските проблеми огромно значение 
има развитието на комуникативни умения – умение да изслушваш, да проявяваш толерантност 
към другата гледна точка, да потърсиш и предложиш подкрепа, да разбираш невербалното 
поведение на другите. 
 

Очаквани резултати: 
• Сваляне на напрежението сред децата в класа 
• Формиране на способност за изразяване на чувства и емоционални състояния 
• Развитие и усъвършенстване на социални и комуникативни умения 

 
Методи на работа: 

 Ролеви игри- възможност за изследване и осмисляне на собствените и на другите емоции, мисли, 
нагласи, поведение. 

 Групова дискусия 
 Решаване на казуси 
 Проективни методи от рисувателен и вербален тип 
 Техники и динамични игри /енерджайзъри/ за сваляне на напрежението и стреса, за раздвижване и 

тонизиране 
 Техники от когнитивно-поведенческата терапия – оспорване, преформулиране, идентифициране на 

емоции, анализ на проблемни ситуации 
 
Организация на дейността: 
Време на провеждане: часовете на класа, в продължение на осем седмици 
Разделяне децата на две групи на случаен принцип. 
Въвеждане на правила за всяка от групите, изискващи от децата доверие, откровеност, 

коректност, толерантност, взаимно изслушване и разбиране, насочване на вниманието към това, което се 
случва “тук и сега”. 

Структура на всяка сесия: 
Всички сядат в кръг, поздрав, споделяне на актуалното състояние, припомняне правилата на 

групата, въвеждане в основната тема с помощта на гореописаните методи, даване на домашно, 
затваряне. 
 

Описание на модулите: 

1. Развитие на самооценката. Формиране на интерес към собствената личност. 

Първите три занятия бяха посветени на опознаване на себе си и получаване на обратна връзка от 
другите за своите силни и слаби страни, утвърждаване на собствената ценност през очите на другите, 
формиране на положителна Аз – концепция. Запомнящи и интересни техники се оказаха “Моят 
портрет в лъчите на слънцето”, теста за самооценка, проективната методика за самооценка. Най- 
вълнуващото упражнение за децата, както разбрахме от проведената накрая анкета, се оказа 
позитивната обратна връзка за всяко дете от страна на групата. Идеята беше да ги фокусираме 
върху предимствата им, като всеки получи ценно послание как изглежда в очите на другите – кои са 
положителните черти на неговата личност, как другите се чувстват около него. Тази игра остави най – 
траен белег в съзнанието им – те споделиха, че са се почувствали „важни, ценни, значими...”. 

На следващото занятие продължихме споделянето, но вече с негативни качества. Формата 
трябваше да бъде такава, че да няма обидени, разстроени, разочаровани, а да им помогнем да се 
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замислят над написаното и да научат нещо ново за себе си. Упражнението “ Би било по- добре, ако 
ти...” ние трансформирахме и реализирахме като сборно от други подобни. Условието беше да е 
анонимно и да е написано в доброжелателна форма – какво не харесвам в другия, но като препоръка и 
съвет, а не като обида, упрек или оценка. Важно изискване беше искреността – а всички знаем, че да си 
абсолютно искрен, е доста трудно. Децата успяха да постигнат баланс в изказванията си и да поднесат 
мненията си по един доста зрял начин. Резултатите бяха полезни за всеки. В края направихме 
обсъждане, всеки имаше възможност да сподели, ако с нещо не е съгласен, ако има съпротиви към 
написаното. 

2. Емоции 

В следващите две занятия, посветени на емоциите и чувствата, си поставихме за цел да запознаем 
децата с огромното богатство от емоционални състояния, да ги научим как да разпознават собствените 
си емоции и тези на другите хора, и най- вече как да ги контролират. Всяко дете имаше възможност да 
сподели как се чувства в момента. Предложихме им да оприличат настроението си на цвят, като 
използвахме проективни психологически тестове, за да илюстрираме значението на отделните цветове. 
След като направихме анализ на детските страхове, тревоги, притеснения с помощта на недовършени 
изречения, ние предложихме на децата да обсъдят начините, чрез които се справят с негативните 
емоции. Оказа се, че те са много изобретателни и почти всяко дете интуитивно е открило своя метод за 
справяне. Показахме им и други техники под формата на игри и демонстрации. Стремяхме се да ги 
насочим към позитивно мислене, да повишим тяхното самочувствие, самоувереност и способности за 
ефективен избор на поведение в различни трудни житейски ситуации. Говорихме за обидата и прошката. 
Разказахме им приказка « За прошката», от която те сами стигнаха до извода, че да носиш обидата в себе 
си е голямо бреме и по-доброто решение е да простим. Анализирахме различните варианти на 
поведение, свързани със състояние на силен гняв, ярост и раздразнение. Проведохме дискусия за 
чувствата, има ли полезни и вредни емоции, как можем да подобрим лошото настроение и т.н. 

Много полезна се оказа техниката “Пинг – понг мислене” – своеобразно оспорване и 
преформулиране на негативни мисли и страхове под формата на дискусия за осъзнаване на неефективни 
стратегии за справяне. Това е колективна игра, създадена и вдъхновена от идеите на когнитивно – 
поведенческата терапия. 

3. Комуникативност 

Последните две занятия посветихме на темата за общуването, за ефективните методи на 
общуване. Отново в игрова форма показахме ролята на невербалната комуникация, насочихме 
вниманието им към това, че освен на думите, те трябва да обръщат внимание на жестовете, позата, 
мимиката, интонацията и да се научат да разчитат тези сигнали. Всяко дете получи възможност да 
определи кои комуникативни умения все още не е придобило (използвахме списък от разнообразни 
комуникативни умения) и в каква насока би трябвало да се развива – как да стане добър събеседник, 
добър слушател, да проявява толерантност, спокойствие, разбиране, как да изразява позицията си така, 
че да не наранява другите. 

Каква е алтернативата на агресивното решаване на проблемите? Освен чрез агресия можеш да 
излезеш от състоянието на фрустрация като анализираш ситуацията и намериш друго решение. На 
последната среща решихме, че децата са достатъчно подготвени и зрели за едно по-сериозно 
упражнение, което проведохме заедно с класната ръководителка и с целия клас. От тях се изискваше 
голяма смелост и откровеност. Разиграхме една конфликтна ситуация в училище, която децата сами 
избраха като най- интересна. Истинските участници разказаха своята гледна точка, след което други две 
деца изиграха ситуацията, така както се е случила пред очите им. Разделихме класа на групи, като всяка 
група трябваше да предложи своя, нова версия на конфликта, предполагаща неагресивно решаване на 
проблема. Всички подходиха сериозно и отговорно, а за истинските “герои” изпитанието беше голямо. 
Убедени сме, че всеки направи за себе си своите изводи. Завършихме с позитивно послание между 
реалните участници в конфликта. 

Резултати: 
Създадената схема претърпя плавни промени в процеса на работа, които бяха съобразени с 

личността и особеностите на децата в класа. Наложи се творческо преобразуване на някои заложени 
упражнения и игри. Обратната връзка, която получавахме беше много ценна за нас. Децата очакваха с 
интерес всяко следващо занятие, дори оставаха след планираното време, тъй като се отваряше 
пространство за полезни дискусии между тях самите. Споделяха без притеснение своите страхове, 
негативни емоции и как се справят с тях, какво ги вълнува, какво ги радва и вдъхновява. От анкетата, 
която проведохме, установихме, че по-голямата част от децата са удовлетворени от нашите срещи, дори 
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някои изказаха мнение, че това са „най- хубавите осем часа, които са имали”. Възприеха ни като хора, 
които искат да ги разберат и да ги научат на нещо, без да натрапват мнението си: 

• “Всичко беше интересно.” 
• “Най – значимото упражнение за мен беше, когато другите ни описваха.” 
• “Разбрах много неща за себе си. Всички упражнения бяха полезни за мен.” 
• “ Мислех, че повечето хора не ме разбират, но всъщност те са искали да общуват с мен, но аз 

не съм им позволявала.” 
• “Когато ми казваха какво мислят за мен, се чувствах значим. Беше много яко!” 
За родителската среща, която бяхме предвидили веднага след приключване на тренинга 

подготвихме анкета за родителите, представихме резултатите от съвместната ни работата, както и 
посланията, които децата отправиха към тях: 
Какво ми се иска да им кажа... 
Какво искам да е различно в отношението им към мен? 

• Да ме разбират повече. 
• Нужно ми е повече внимание. Да не се ядосват за оценки и да не се вика. 
• Да не се ядосват за дребни неща и да знаят, че дори когато не ги слушам, аз ги обичам. 
• Да ме изслушват, когато говоря и да не започват да си говорят самите те 
• Да не се карат за лоши оценки и да ме поощряват за добрите. 
• Искам да са по-открити към мен и да споделят с мен. 
• Да са по-отворени, по-заинтересовани и по-положително настроени. 
• Имайте ми доверие. 
• Вярвайте в мен и моите възможности! 
• Искам просто малко да променят поведението си към мен. 
• Да спрат да ми натякват много неща! 
• Искам да си останете същите! 
• Родителите ми винаги се грижат за мен и винаги се оказват прави. Не искам да се променят. 
• Благодаря за разбирателството. Благодаря ви, че ме обичате!! 
Установихме, че за съжаление някои от родителите не проявяват особено голям интерес и не 

осъзнават необходимостта от психологическа работа с децата им, но имаше и споделени мнения, като: 
„Тези часове трябва да станат част от учебната програма”. 
“Детето ми е впечатлено от самите игри и начина на комуникация.” 
“Като че ли порасна и поведението и е като на възрастен.” 
„Има промяна към по-добро поведение и по- трезво мислене. 

Заключение: 

Тренингът беше проведен с два класа –шести и седми, като основните модули бяха реализирани с 
известни различия по отношение на използваните методи и продължителността на сесиите. Акцентът 
беше поставен в зависимост от възрастовите особености и конкретната проблематика в класа, а също 
така и съобразно заявката на класните ръководители и ръководството на училището. Оказа се, че 
тренинговата форма на психологична работа с деца в парадигмата на когнитивно-поведенческата 
психотерапия е удачна и ефективна, водеща до създаване на устойчиви и трайни модели на мислене и 
поведение, които способстват за по-успешното функциониране на личността и усвояване на по-гъвкави 
стратегии за справяне с на пръв поглед елементарни житейски ситуации. Изборът на трите основни 
модула като цяло съответства на основните насоки, определящи развитието и съзряването на всяка 
личност. В учебните програми на българските училища все още няма практика за обучение на 
подрастващите в това отношение, което считаме за изключително важно, особено в условията на 
настоящата динамика и дефицит на ценности. 
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СОЦИАЛНО КОМПЕТЕНТНИ ПОЛИЦЕЙСКИ СЛУЖИТЕЛИ 

В БЛИЗОСТ ДО ОБЩЕСТВОТО 
SOCOPOL 

 
ЮЛИАНА ДОБРЕВА 

Институт по психология на МВР 
 
Резюме: Този доклад представя един текущ международен проект, насочен към развитие на социалната 
компетентност на работещите в право-охранителния сектор. Проектът се изпълнява с финансовата 
подкрепа на Европейската комисия, Програма Учене през целия живот, секторна програма Леонардо да 
Винчи/ Трансфер на иновации/ Многостранни проекти. Координатор на проекта е Институтът по 
психология-МВР в консорциум от пет партньорски организации от България, Р Чехия и Р Турция. Срокът на 
проекта е 2 г.: от 01.10.2010 г. до 30.09.2012 г. Три са основните опорни точки на изходната теза на проекта : 
ролята на социалната и гражданска компетентност за адаптацията и просперитета на всеки човек ; 
ключовото значение на социалната интелигентност за ефективността на служителите в право-
охранителната система и природата на тези умения, която изисква продължаващо обучение за тяхното 
развитие. 
 
Abstract: This report presents a current international project, which is focused on social competency development of the 
employee in law-enforcement sector. The project has financial support from European commission, Life Long Learning 
Programme, Leonardo da Vinchi sectoral programme, Transfer of innovation, Multilateral projects. Project coordinator 
is Institute of Psychology- Ministry of Interior in a consortium with five organizations from three countries- Bulgaria, 
Chech Republic and Turkey. The duration of the project is two years: 01.10.2010- 30.09.2012. There are three main 
arguments about project proposal: the value of social and civil competencies for personal and professional success; the 
importance of social intelligence for the quality of policemen works; the nature of social skills, which requires continuing 
education for their development. 

 
 

Социалната компетентност представлява съвкупност от знания, умения и нагласи, необходими 
за ефективното включване на всеки човек в социалния живот. Социалната интелигентност е един от 
типовете интелигентност, която е свързана с нивото на личностната социализация, изразяваща се в 
способността ни да разбираме, както самите себе си, така и другите хора. Развиването на тази 
интелигентност по пътя на обучението е толкова важно за личностния и професионален успех, колкото и 
развитието на комуникативните умения на роден и чужди езици, математическите, дигиталните и 
артистичните способности, които формират ключовите компетенции на всеки съвременен европейски 
гражданин. /Лисабонска стратегия, 2000 г. Европейска референтна рама на ключовите компетенции, 
2004 г./. Подобряването на социалните умения е предпоставка за социална активност и ефективни 
взаимоотношения между хората. Същността на работата на служителите на реда изисква високо развити 
умения за социалност, рефлексивност и интерактивност /ключови компетенции, дефинирани от 
Международна организация на труда/, които представляват аспектите на социалната компетентност. 
 
Основна цел на проекта: 

Настоящият проект има за цел да предостави цялостна обучителна система за развитие на 
социалните компетенции на служителите в полицията и в други частни и държавни право-охранителни 
институции извън МВР. 

Това ще се постигне чрез трансфер на комплексна иновативна методология от Чехия към 
България и Турция. 
 
Обосновка на проектната идея: 

Социалните умения на полицейските служители са сред основните критерии за оценка на 
техните професионални качества, тъй като работа им е свързана с постоянно взаимодействие с 
гражданите и институциите не само на страната, но и на европейската общност. Това се отнася и за 
всички служители, заети в право охранителната система. За да бъдат ефективни в работата си, е 
необходимо професионалната им подготовка да включва и специализирано обучение за развитие на тези 
умения. Традиционно системата за подбор на служители в полицията в България и Турция отддава 
висока значимост на социалните умения на кандидатите за работа, но без да е осигурено тяхното 
системно по-нататъшно развитие в процеса на професионалната дейност на полицаите. 

Партньорството по проекта има задача да адаптира резултати от предишни европейски проекти 
към потребностите на специфична професионална група, която представлява ок. 7-8% от активно 
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работещото населения във всяка от страните участнички. Водещият мотив за разработване на проекта 
обаче, е не толкова числеността на заетите в този сектор, а рефлексията от тяхното поведение върху 
социалния живот и обществената значимост на дейността им като цяло. 

Изследванията върху мотивацията и удовлетвореността на служителите през последните 10 г. 
показват дефицити, които биха могли да бъдат компенсирани в значителна степен чрез обучение за 
развитие на ключови социални компетенции. Въпреки тази очевидна потребност, към момента няма 
разработена стандартна методология и се предлагат само изолирани отворени обучения. 

Българското правителство от 2002 г. Работи по интегриране на модела „Полицията в близост до 
обществото”, чиято главната цел е да се подобри качеството на полицейската дейност и да се засили 
доверието между служителите на реда и обществото. Проучване (2006 г.) на общественото мнение 
показва, че един от факторите за това е подобряването на социалната компетентност на служителите на 
реда и в частност уменията за разрешаване на конфликти и ефективна комуникация. Осъществяването 
на принципа „полицията близо до обществото” е възможно единствено чрез системна подготовка на 
служителите на реда за адекватно взаимодействие с представители на различни социални и етнически 
групи. 

В последните години полицаите в Турция са определяни от международната организация за 
защита на човешките права, като твърде груби към гражданите по време на улични протести. 
Европейският съд за правата на човека не спира да получава оплаквания за полицейско насилие. 
Анализът и оценките на ситуацията сочат, че именно обучението за развитие на социалните умения е 
един от начините постепенно да се минимизират съществуващите проблеми като се хуманизира 
полицията и се установи принципа за поставянето ѝ „близо до обществото”. 

Организационно проучване в Чехия /2010 г./ посочва, че проблемите при управлението на 
полицията и постигането на целите са следствие на неефективна комуникация, плод на слабо развити 
социални умения при различните категории служители, в това число и директори на полицейски 
управления. 

От гледна точка на Европейския съюз, с отварянето на границите между държавите и 
увеличаването мобилността на хората социалните компетенции стават задължителен елемент от 
квалификацията на полицейските служители не само на национално ниво, но и в глобален мащаб. 
 
Предистория: 

Партньорът от Р Чехия- RPIC-ViP разполага с know-how за развитие на ключови компетенции за 
пазара на труда, чието разработване е стартирало преди 8 г. и непрекъснато се надгражда в отговор на 
потребностите на различни целеви групи. Този продукт е създаден съвместно с 14 национални 
партньори от региона Моравия- Силезия и 8 чуждестранни организации. 

Изходно начало на техните разработки е разбирането, че развитието на ключовите 
компетенции и интегрирането на този подход в "традиционните" образователни системи е в 
съответствие със стратегии, реализирани на различни нива – от Лисабонската стратегия на ЕС до 
националните, регионални и местни стратегии за развитие. Проектът “Компетенции за пазара на труда” 
(“Competencies for Labour Market”) в рамките на инициативата EQUAL има за цел да разработи програми 
за обучение по ключови компетенции, след като местните власти на региона Моравия- Силезия са 
приели развитието на посочените по- горе компетенции за един от стратегическите си приоритети. На 
база анализ на проведено проучване сред повече от 2000 работодатели (представители на малки, средни 
и големи предприятия ) е създаден компетентностен модел, който включва 14 ключови компетенции. 
Разработените дидактични материали съдържат пълен комплект от наръчници за обучителя и 
обучавания, интерактивни DVD видео материали- филми и симулации, въпросници за обективна и 
субективна проверка на нивото на компетентност, инструментариум за прилагане и по-нататъшно 
развитие на компетенциите в ежедневния живот, инструментариум за обучение и сертифициране на 
обучители по ключови компетенции и т.н. Ефективността на методологията е била проверена 
посредством обучение и обратна връзка от 420 лица от три целеви групи: студенти, работещи и 
безработни лица. Следващият проект “Identification, Dissemination and Exchange of good practice in Local 
Employment development and promoting better governance”- IDELE, потвърждава по безспорен начин 
добрата практика на инициативата “Competencies for Labour Market”. Към момента RPIC-VIP са 
партньори в още 4 проекта, които са свързани с надграждане на методологията, адаптиране към 
различни целеви групи и разпространение в още 6 европейски държави. 

Чрез проекта SOCOPOL това know-how ще бъде адаптирано за обучение на работещите в право-
охранителната система. 
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Принципи на обучението: 
Трансферираната методология е интерактивна, основана на принципа „Учене чрез игра” /Ян 

Коменски/, теорията на функционалността и обучението на възрастни с елементи на групово- динамичен 
тренинг. 

 Учебното съдържание е организирано на модулен принцип, с продължителност 2 дни за всяка 
компетенция. В преподаването се съчетават индивидуална и групова работа, като се интегрират широк 
спектър от методи: теоретично представяне, brain- и write storming, ролеви игри, групова дискусия, 
обсъждане на казуси, упражнения за енергетизиране, въпросници за самооценка, самопознание и 
обратна връзка. Използват се съвременни средства за визуализация на учебното съдържание. 
Дидактичните материали и приложения са с обем ок. 200 стр. за всяка компетенция и съдържат: 
Ръководство за обучителя с приложения, Наръчник и работна тетрадка за обучаемите, въпросници за 
самооценка /входно и изходно ниво/ и оценка на обучението. 
 
Очаквани резултати от проекта: 

Резултатите от този проект са предназначени да допринесат за развитие на социалните и 
гражданските компетенции на голяма професионална група в държавите на консорциума, което е в 
съответствие с постигане целите на програма „Учене през целия живот”, а именно да бъдат поощрявани 
хората да участват в иновативни образователни програми за личностно и професионално развитие. 

Непосредствените цели, които са заложени за времето на жизнения цикъл на проекта са: 
• Разработване на набор от въпросници за полицаи, с които те биха могли да установят 

нивото си на развитие на ключови компетенции и изграждане на онлайн платформа за 
диагностика 

• Създаване на цялостна методология за тренинг и развитие на 8 социални компетенции на 
служителите в право-охранителната област. 

• Създаване на система за обучение на обучители и сертифициране на психолози за работа 
със системата 

• Изграждане на пилотни центрове за професионално обучение в България и Турция. 
В дългосрочен план очакванията са за: 
• Популяризиране сред служителите на важността и ползите от развитието на техните 

социални умения 
• По- добре подготвени и ефективни служители в право- охранителния сектор 
• Развитие на положителния имидж на право-охранителната система сред обществото. 
• Установяване на стандарт за обучение на обучители на полицаи и охранители. 

 
Дейности по проекта: 

Трансферираната методология представлява комплексен подход за проучване, анализ и обучение за 
развитие на ключови компетенции, необходими за пазара на труда изобщо, който в рамките на този 
проект се адаптира към социо-културния и професионален контекст на преките бенефициенти чрез 
следните основни дейности: 

• проучване на потребностите от обучение; 
• адаптиране на обучителната програма за развитие на социалните умения към потребностите на 

полицейските служители; 
• адаптиране на система за субективна и обективна диагностика; 
• разработване на методология за обучение на обучители; 
• тестване на методологията чрез обучение на обучители и служители в право- охранителната 

система; 
• сертифициране на обучители; 
• създаване на центрове за обучение, с цел дългосрочно използване на резултатите и гарантиране 

на тяхната устойчивост . 
 
Непосредствено след стартиране на проекта беше направено проучване в държавите участнички 

сред ок. 3500 д., на базата на което бяха идентифицирани компетенции, чието развитие е в най-голяма 
степен релевантно на актуалните обучителни нужди на целевата група: ефективна комуникация, 
сътрудничество, планиране и организиране, ефективност, разрешаване на проблеми, проактивен подход, 
издръжливост на стрес, учене през целия живот. Сравнителният анализ на резултатите от проучването 
на полицейски служители в България и Турция показва висока степен на съвпадение на техните 
потребности от обучение за развитие на социални умения, с което се потвърждава основната хипотеза на 
проекта относно наднационалната значимост на разработвания проблем. 
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Процесът на адаптиране на обучителните материали е с продължителност 1 г. и преминава през 
следните етапи: превод, семантичен и лексикален анализ и редакция, пилотно тестване в обучение на 
обучители и служители в полицията, корективни действия, подготовка за публикуване. Крайният 
продукт ще съдържа всички необходими ръководства и приложения, както за обучение на целевата 
група, така и за обучение на обучители. 

До момента са проведени две шестдневни обучения на обучители- първото, директно от страна на 
чешките партньори с осем психолози от Института по психология и второто – вече обучените психолози 
обучиха 13 свои колеги. Предстои трето обучение, което ще е насочено към психолозите, работещи в 
регионалните структури на Института, където ще се изграждат и пилотни центрове. 

Обратната връзка от страна на участниците и в двете обучения е положителна, както по отношение 
значимостта на темата и ползата от разработването на методологията, така и в оценката на качеството и 
приложимостта на трансферираните материали. 
 
Заключение 
 

Трансферираната, адаптирана и тествана в пилотните центрове интегрирана система за обучение 
ще създаде възможност да се добави важен елемент към професионалната подготовка на работещите в 
право-охранителната система. Проектът ще предостави ефективна методология на Министерството на 
вътрешните работи, което притежава всички ресурси за нейното внедряване и развитие. 
 
Юлияна Добрева, GSM 0888934633, dobrevaj@abv.bg 
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ПОВЕДЕНЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ НА НАСИЛИЕ 

СРЕЩУ ИНТИМНИЯ ПАРТНЬОР: СОЦИАЛНИ И КУЛТУРНИ ФАКТОРИ 
В ПОРТУГАЛИЯ 

 
НЕЛИ ЖЕКОВА 

Магистър по социална и юридическа психология, „Адеко България” ЕООД 
 

Резюме: Насилието срещу интимния партньор е сложен социален проблем, който е широко разпространен. 
Наличието на насилие срещу интимния партньор във всички общества показва, че съществуват културни 
норми и ценности, които оказват влияние върху агресивното поведение на мъжете и го легитимират. Поради 
тази причина, изследването на културата и взаимовръзката ѝ с насилието срещу интимния партньор се 
очертава като изключително важен аспект на анализа на този социален феномен. Настоящото изследване 
разкрива индиректното влияние на португалските културни норми и ценности, и домашно насилие. Беше 
проведено изследване на случай на португалски домашен насилник и бяха анализирани неговите поведенчески 
и когнитивни модели. Резултатите разкриват съществуването на взаимовръзка между нагласите относно 
толерантността към насилието срещу интимния партньор и агресивното поведение на клиента към 
интимния му партньор. Потребността от власт и доминация на агресора също играе важна роля в 
динамиката на насилствените интимни отношения. 
 
Abstract: Violence against intimate partner is a complex and widespread social problem. The existence of violence 
against intimate partner in all societies shows that there are cultural norms and values that influence the man’s violent 
behaviour and legitimise it. Thus, the study of culture and its relationship with man’s violence against intimate partner is 
an important aspect of the analysis of this social phenomenon. The present study reveals the indirect influence of 
Portuguese cultural norms and values on domestic violence. It was conducted a case study of a Portuguese domestic 
violence offender and was analysed his behavioural and thinking patterns. The results of the study reveal the existence of 
an interrelation between attitudes toward tolerance of intimate partner violence and client's violent behaviour against the 
intimate partner. The need of power and domination of the aggressor also plays an important role in the dynamics of the 
violent intimate relationship. 

Насилието срещу интимния партньор е сериозен обществен проблем, който е разпространен по 
целия свят, независимо от културата и специфичните особености на обществата. То нарушава основните 
човешки права и причинява сериозни физически, сексуални, репродуктивни и психически проблеми на 
жертвите (http://www.who.int). Междукултурно изследване, което включва 36 страни, показва, че между 
10 и 50% от изследваните лица от женски пол са физически малтретирани от интимните си партньори 
(Rotman et al, 2003). Статистиката на полицията сочи, че само за 2010г. в Португалия са подадени близо 
32 хиляди жалби за домашно насилие, като тези данни показват увеличение на броя на жалбите с 2 
процента в сравнение с 2008г.1 (Relatório anual, 2010). Независимо от широкото си разпространение, 
домашното насилие е едно от най-рядко съобщаваните на полицията престъпления. Част от причините 
за това, са все още съществуващата обществена толерантност и търпимост към насилието над жени, 
както и културните норми и табута, ограничаващи тяхната свобода. Обществото определя социалните 
роли на мъжете и жените, и все още одобрява неравенството между тях. Неравенството между половете 
лежи в основата на упражняване на власт и контрол върху жените, което често приема формата на 
насилие и тормоз. Жените стават много по-често жертви на насилие срещу интимния партньор. 
Насилието над жените, извършено от техните интимни партньори или съпрузи, е най-обичайното 
проявление на домашното насилие (Tjaden, Thonnes, 2000). 

Домашните насилници са хетерогенна група и извършват насилствени поведения, вариращи по 
тежест, честота и всеобхватност. Комплексната и динамична природа на насилието предполага 
наличието на сложна взаимовръзка между социални, междуличностни и индивидуални фактори, които 
оказват влияние върху насилственото поведение. 

Целта на настоящото изследване е да се разкрият моделите на поведение, личностните черти и 
нагласите на португалски домашен насилник, както и да се определи типа агресор, към който той 
принадлежи. 

Издигнати са три основни хипотези на изследването. Първата хипотеза е, че тежката степен, 
продължителността и честотата на физическото и психологическо насилието срещу бившия интимен 
партньор, както и сексуалното насилие срещу дъщеря му, предполагат наличие на определена 
психопатология. 

                                                 
1 Жалбите не се отнасят само до жени, жертви на домашно насилие. 
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Втората хипотеза е, че изследваното лице притежава нагласи, свързани с толерирането и 
приемането насилието срещу интимния партньор. Очаква се, че тези нагласи са оказали въздействие 
върху появата и поддържането на насилственото поведение. 

Третата хипотеза е, че основен рисков фактор за насилието на изследваното лице срещу интимния 
му партньор е потребността от налагане на власт, контрол и надмощие върху жертвата. 

Субект на изследването 

Орландо (псевдоним) е мъж на 34 години, с основно образование и нисък социалноикономически 
статус. В момента няма постоянна работа, а работи почасово или на повикване. Той е разведен и има 
дъщеря на 12 години (Мария). В момента е женен за жена на 24 години и от нея има дъщеря на година и 
няколко месеца. Съдът разпорежда на клиента задължителна терапия към Кабинета за изследвания и 
прием на жертви и агресори на Факултета по Психология на Университета на Порто. Той е осъден за 
домашно насилие срещу бившата му съпруга и за сексуално насилие срещу дъщеря им. Клиентът не е 
имал насилствени прояви извън семейството и е злоупотребявал с алкохол. Орландо посещава 
психотерапия приблизително от една година. 

Процедура 

Настоящото изследване беше реализирано чрез прилагането на четири въпросника на клиент, 
който е упражнявал физическо и психологическо насилие върху интимния си партньор, и сексуално и 
психологическо насилие върху дъщеря си. След прилагането на въпросниците, беше проведено интервю 
с цел да се получи повече информация, която да послужи за по-доброто разбиране на поведението на 
клиента и да се реализира всеобхватен поведенчески анализ. 

Инструментариум 

За събирането на данните е реализирано неструктурирано интервю с изследваното лице и е 
използвана методика, включваща следните въпросници: Личностен въпросник NEO-PI-R, Кратък 
психопатологичен въпросник, 
Скала за нагласите към насилие-
то срещу интимния партньор и 
Въпросник за насилието срещу 
интимния партньор. 

Описание на резултатите 

Резултатите по петте ска-
ли на Личностния въпросник 
NEO–PI-R са обобщени в пет 
степени: много ниска ( 34 и по-
малко), ниска (35 до 40), средна 
(45-55), висока (56 до 65) и 
много висока (66 и повече) 
(Lima, Simões, 2003). Клиентът 
получава много висока стойност 
по домейна „Невротизъм” (90). 
Висока е стойността единствено 
на субскалата „Тревожност” 
(60). Следващото измерение с 
много високи стойности е „На-
соченост към другите” (80). 
Изключение правят фасетите 
„Доверие” и „Отзивчивост”, по 
които изследваното лице има 
съответно ниски (40) и много 
ниски резултати (25). Клиентът 
получава много ниски стойности 
по домейните „Отвореност към 
нов опит” (25) и „Екстравер-
сия” (10). Той има висок 
резултат единствено по фасета 

 
Фиг. 1. Резултати, получени от Личностния въпросник NEO-PI- R 
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„Ценности” (60) от дименсията „Отвореност към нов опит”. Последният домейн на личностностния 
въпросник NEO-PI-R e „Съзнателност”, по който ИЛ получава среден резултат –50. Много високи са 
стойностите на субскалите „Съвестност” и „Предпазливост” на това измерение– съответно 70 и 80. 
Резултатите от въпросника са изобразени графично на фиг. 1. 

Другият въпросник, използван в настоящото изследване е Краткият психопатологичен 
въпросник. Той измерва наличието на симптоми на психопатология. (Canavarro, 1995). Краткия 
психопатологичен въпросник съдържа 53 въпроса, които измерват нивото на психологическите 
симптоми и дистрес. Айтемите са групирани в девет скали – соматизация (преживяване на дистрес, 
причинен от възприятия за телесна дисфункция), обсесивност-компулсивност (неприятни, нежелани и 
натрапливи мисли и импулси), междуличностна сензитивност (слаби социални умения, чувство за 
малоценност и некомпетентност при социални интеракции), депресия (дисфорично настроение, липса на 
мотивация и интерес), тревожност (невротичност, вътрешно напрежение, панически атаки), 
враждебност (мисли, емоции и поведения, свързани с гнева), параноидни идеи (проектиране на 
собствените мисли върху другите, враждебност, злопаметност, подозрителност) психотизъм (изолиране, 
основни симптоми на шизофрения като контрол на мисли и халюцинации, предпочитание към уединен 
начин на живот) и фобийна тревожност (постоянен ирационален и неоснователен страх от даден обект 
или ситуация) (Stewert, et all, 2010). Клиентът има най-висок резултат по дименсията „Параноидни идеи” 
– 2. Той получава по-висока, но в границата на нормата, стойност по скалата „Междуличностна 
сензитивност” – 1.7, както и по дименсиите „Депресия” (1.5) и „Соматизация” (1.4). Получените 
резултати не се свързват с наличието на клинично значими симптоми на психопатология. Резултатите от 
този въпросник са представени графично на фиг. №2. 
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Фиг. 2. Степен на изразеност на клиничните симптоми 

Стойностите на трите индекси на Краткия психопатологичен въпросник, които измерват 
съответно степента на тежест на симптомите, брой на симптомите на ИЛ и интензивност на 
психологическия дистрес, са в нормата и не показват наличието на психопатологична симптоматика. Те 
са представени графично на Фиг.№3. 

 
Основен индекс на симптомите Общ брой на позитивните симптоми Индекс на позитивните симптоми 

Фиг. 3. Стойности на индексите на дистрес 
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Следващият приложен въпросник е Скала за нагласите към насилието срещу интимния 
партньор, разработена от Машадо, Матош и Гонсалвеш. Tя съдържа четири субскали или фактори: 
„Легитимиране на насилието чрез поведението на интимния партньор”, „Легитимиране на насилието 
чрез идеята за запазване на личния характер на семейството”, „Легитимиране на насилието чрез 
приписването му на външни фактори” и „Легитимиране на насилието чрез нормализирането му”. 
Предпоставката за разработването на този инструмент и идеята, че извършителите на различни форми 
на насилие (особено физическо насилие) поддържат митове и ценности, които легитимират 
насилственото поведение (Matos, Gonçalves, Machado, 2004). Общата стойност на Скалата за нагласи към 
насилието срещу интимния партньор, която получава изследваното лице е 70. Този резултат го поставя 
сред най-високия процент от извършителите на физическо насилие срещу интимния партньор. Бяха 
изчислени стойностите на всяка отделна субскала. Изследваното лице получава най-висок резултат по 
скалата „Легитимиране на насилието чрез запазване на неприкосновеността на личния характер на 
семейството” –34. Високи са получените стойности и по субскалата „Легитимиране на насилието чрез 
приписването му на външни фактори”–32. ИЛ получава по-нисък резултат по субскалата „Легитимиране 
на насилието чрез поведението на интимния партньор” – 27. Най-ниска е стойността по скалата „ 
Нормализиране (банализиране) на леките форми на насилие” – 9. 
Резултатите от въпросника са представени графично на Фиг. №4. 

 
Фиг. 4. Влияние на нагласите върху насилственото поведение 

 Последният инструмент, който е използван в настоящето изследване е Въпросник за насилието 
срещу интимния партньор. Той е разработен от Гонсалвеш, Матош и Машадо за португалската 
популация. Въпросникът разкрива физическото насилие, психологическото насилие, контролиращо 
поведение, упражняване на принуда, както и честотата на насилственото поведение (Matos, Machado, 
Gonçalves, 2004). Взаимоотношенията на изследваното лице с втората му съпруга не се характеризират с 
наличие на насилие. Получените резултати разкриват видовете насилствени прояви, осъществени по 
време на брака с първата му съпруга, както и тяхната честота. 

По време на интервюто, изследваното лице прояви силна емоционална реакция при обсъждането 
на неговото агресивно поведение срещу бившата му съпруга. Клиентът отрича да се е опитвал да я 
удуши, въпреки обвиненията на дъщеря му, че е присъствала на такъв род насилствено нападение. 
Емоционалната реакция представляваше насълзяване на очите, която обаче той успя да удържи. При 
обсъждането на поводите за конфликтните ситуации с настоящия интимен партньор, изследваното лице 
реагира емоционално като повиши тон и скъси дистанцията, наклонявайки се към интервюиращия. 
Аргументирането и несъгласието с мнението и доводите на клиента срещна емоционална реакция от 
негова страна, свързана с желанието да се отстои собствената позиция по въпроса. По време на 
обсъждането на емоциите, които клиентът е изпитвал преди и след насилствен конфликт с интимния му 
партньор, той не показа отчетлива емоционална реакция. Изследваното лице изброи емоциите без това 
видимо да се отрази на емоционалното му състояние. Друго впечатление от поведението на Орландо, е 
проследяването на реакциите на ко-интервюиращия, когато отстоява емоционално мнението си и говори 
за насилственото си поведение срещу бившата му съпруга. 
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Таблица №1 Резултати от Въпросника за насилие срещу интимния партньор 

 Извършител на насилието 
 ИЛ Интимният партньор  
 веднъж повече от веднъж веднъж повече от веднъж 

„Скубане”        
„Шамари”         

„Хвърляне на предмети по другия”         
„Побой”         

„Агресивно бутане”          
„Удряне на главата в стената или в 

пода”         
„Причиняване на наранявания, 

заради които       
 е била необходима медицинска 

помощ”       
„Обиждане, с цел да се унижи и 

нарани другия”         

 

 

Обобщения и изводи 

Настоящото изследване бе реализирано чрез администрирането на личностните въпросници NEO-
PI-R, Кратък психопатологичен въпросник, Скала за нагласите към насилието срещу интимния 
партньор, Въпросник за насилието срещу интимния партньор и провеждане на интервю с клиента. 
Резултатите от Личностния въпросник NEO-PI-R показват, че ИЛ получава много високи стойности по 
„Невротизъм” което обяснява слабия самоконтрол, изпитването на силни негативни емоции като гняв и 
наличието на депресивни и тревожни състояния. Много високите резултати по субскалата „Покорност” 
на домейна „Насоченост към другите” се свързват с потискане на агресията и отстъпчивост при 
междуличностни конфликти с хора, извън семейството. Много ниските резултати по фактора 
„Екстраверсия” отразяват личностните черти на изследваното лице като сдържаност, дистанциране от 
междуличностни взаимоотношения и резервираност. Получените много високи резултати по фасета 
„Предпазливост” се отнасят до внимателното премисляне на действията и постъпките на личността, и се 
свързват индиректно с инструменталната функция на насилието срещу интимния партньор. Клиентът 
получава ниски стойности по домейна „Отвореност към нов опит”, което разкрива придържането към 
традиционните патриархални нагласи и ценности. Важен за анализа на поведенческите особености на 
изследваното лице, е резултата по домейна „Съзнателност”. Средната стойност по този фактор може да 
обясни потискането на агресивните импулси в ситуации на междуличностни конфликти с хора извън 
семейството и насилственото поведение срещу интимния партньор. Орландо получава завишени 
стойности по дименсиите на Краткия психопатологичен въпросник „Параноидна идеация” и 
„Междуличностна сензитивност”. Резултатите потвърждават наличието на емоционалната нестабилност, 
зависимост, ниска самооценка, враждебност и недоверие към другите, депресивни и тревожни 
състояния, слабия самоконтрол, използването на насилие като защитен механизъм на уязвимия Аз и 
желанието за контрол и доминиране на другите. Тези личностни характеристики се свързват с 
тенденцията към функциониране, характерно за граничното личностно разстройство Посочените 
личностни черти определено оказват влияние върху междуличностните взаимоотношения на клиента и 
на насилственото му поведение срещу бившата съпруга. Получените стойности по скалите на двата 
личностни въпросника обаче не са достатъчно високи, за да се установи наличието на психопатология и 
следователно първата хипотеза на изследването не се доказва. Необходимо е обаче по-нататъшно 
изследване на поведенческите и личностни характеристики на клиента, което окончателно да отхвърли 
възможността за наличието на гранично личностно разстройство. 

Данните, получени от Скалата за нагласите към насилието срещу интимния партньор разкриват, 
че клиентът споделя традиционни ценности за социалните роли на мъжете и жените в обществото, и в 
семейството, които отразяват неравенството между половете и превъзходството на мъжа, който има 
право да контролира и доминира жената, използвайки насилствени методи в случай, че жертвата оказва 
съпротива срещу влиянието. Според патриархалната теория, именно неравното разпределение на 

физическо насилие

психологическо насилие

ИЛ

интимен партньор
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властта между мъжете и жените е причина за насилието срещу жените (Cockburn, 2004). Желанието на 
клиента да „научи” настоящата си съпруга, да ѝ налага неговото мнение за подходящо поведение и да 
очаква тя да изпълнява нарежданията, отразява нагласата за мъжкото превъзходство и правото да се 
контролира, доминира и напътства жената. Насилственото поведение е ефективен метод за контрол, 
доминиране и поддържане на неравните взаимоотношения между двамата интимни партньори. 
Приписването на причините за насилието на жената като начин за неутрализиране на насилието, 
подкрепя предположението, че нагласите към толерирането и приемането на насилието са основен 
рисков фактор за появата и поддържането на насилственото поведение. Резултатите, които получава 
изследваното лице по Скалата за нагласи към насилието срещу интимния партньор, както и 
информацията от интервюто дават основания за потвърждаването на втората хипотеза. 

Информацията, получена от въпросниците и проведеното интервю показва, че насилственото 
поведение на клиента има инструменталната функция. Упражняването на насилие е мотивирано от 
желанието да се контролира и доминира интимния партньор. Насилственото поведение на клиента е 
провокирано от желанието да се прекратят конфликтните ситуации и да се наложи авторитета на 
агресора. Задоволяването на потребността от власт, чувство за превъзходство и надмощие се реализира 
чрез упражняването на насилие. Насилието срещу интимния партньор представлява ефикасен и бърз 
начин за доминиране, контрол и подчиняване на жертвата. Независимо, че резултатите от Въпросника за 
насилието срещу интимния партньор не разкриват наличието на контролиращо поведение и 
упражняване на принуда, нагласите, които има изследваното лице се свързват с убеждението за по-
ниската социална позиция на жената. Вярването, че двата пола не са социално равни съдържа 
имплицитната идея, че жените могат да се контролират и доминират. Силното чувство на ревност към 
интимния партньор отразява собственическото чувство на клиента и нагласата му, че може да 
контролира и дори наказва съпругата си при извършването на „прегрешение” от нейна страна. 
Контролът и упражняването на власт е израз на убеждението, че интимните партньори не са 
равнопоставени. Желанието да „научи” съпругата, да наложи гледна точка относно подходящото 
поведение, ценностите и възприятията за това какво е правилно и погрешно, поддържа неравенството и 
риска от появата на насилствено поведение. Клиентът обяснява стремежа си да наложи своята позиция и 
да изисква от интимния партньор да се държи по начина, по който той приема за правилен с незрелостта 
на съпругата и липсата на житейски опит. Според Хоталинг и Страус, поколенческите и половите 
различия, които отразяват различни нагласи, норми и вярвания са източник на конфликти, които не 
винаги могат да се управляват (Straus, Hotaling, 1980). Авторите добавят, че отношенията между 
интимните партньори се характеризират с нагласата, че принадлежността към семейството дава 
правомощия за въздействие върху другия. Убеждението на клиента, че другите биха се възползвали от 
него, ако им позволи, провокира чувство за несигурност и потребността от контрол на събитията и 
междуличностните взаимоотношения. Личностните характеристики, които се отнасят до граничното 
разстройство като емоционална нестабилност, възприемане на света като хаотичен и несигурен също 
мотивират потребността от контрол като начин да придобие чувство за сигурност. Тези резултати 
потвърждават третата хипотеза, че желанието за контрол, доминиране и налагане на превъзходство стоят 
в основата на насилственото поведение срещу интимния партньор. 

Клиентът притежава много от описаните в литературата рискови фактори за домашното насилие 
като история на насилие в семейството, нисък социалноикономически статус, традиционни виждания за 
ролите на двата пола, психологически проблеми (ниска самооценка, импулсивност, тревожни и 
депресивни състояния, недоверие в другите) и желание за власт и контрол. Сложният конгломерат от 
тези личностни и поведенчески характеристики оказва силно влияние върху насилственото поведение. 
Независимо от тези рискови фактори, клиентът съумява да запази не насилствено поведение спрямо 
настоящия си интимен партньор. Това показва, че промяната трудна, но е възможна и че наличието на 
описаните в литературата причини за насилието нe предполагат криминален начин на живот. 

Анализът на поведенческите особености на насилствения правонарушител разкрива сложността 
на насилственото поведение. Настоящото изследване на случай представлява научен опит да се разкрие 
комплексното взаимодействие между различните съществуващи фактори, които водят до насилствени 
действия срещу интимния партньор. Необходимо е обаче по-продължително изследване на поведението 
и нагласите, което да включва повече изследвани лица, за да се направят по-генерализирани изводи и да 
допринесе за по-пълното разбиране на насилието срещу интимния партньор. Сериозен научен интерес 
представлява проследяването на взаимоотношенията на клиента с настоящата съпруга, влиянието на 
терапевтичния процес върху промяната на нагласите към разпределението на властта между интимните 
партньори, както и изграждането на критично отношение към насилието като инструмент за 
утвърждаване на личността и налагане на авторитет. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПРОФИЛ НА ЛИЦА С ДЕВИАНТНО ПОВЕДЕНИЕ 

 
РУСАНКА МАНЧЕВА 

доц., д-р, ЮЗУ” Неофит Рилски” Благоевград 
 

Резюме: В доклада са представени резултати от проведено психологично изследване на лица с девиантно 
поведение за установяване на личностните им характеристики. Потърсена е връзка между възрастовите 
особености и получените резултати от приложените тестови методики. Направен е опит за изграждане на 
психологически профил, който структурирано представя отличителните личностови характеристики на 
девиантната личност. 

 
Abstract: This paper presents the results of psychological testing of persons with deviant behavior to establish their 
personal characteristics. Sought a relationship between age characteristics and results of tests applied methodologies. An 
attempt to build a psychological profile that presents a structured distinctive personality characteristics of the deviant 
personality. 

 Животът на хората протича в непрекъснато сравняване на собствените действия с тези на другите 
хора или синхронизиране на индивидуалното поведение с оценките за поведението на останалите. Така, 
през целият си земен път човек контролира насочеността на действията си и последиците, за себе си и 
околните, от тях. Прилагането на подобен саморегулационен механизъм е формата, която му помага да 
се почувства приет от околните и да избяга възможността да се окаже изолиран или отхвърлен. Факт е, 
че още с раждането си човек попада в свят в който са социално ориентирани неговите действия /кога да 
ходи на разходка, кога да се храни, кога да посещава детска градина, улилище, кога да има право да 
гласува, да работи и т.н./ Подобно регламентиране на индивидуалното поведение подпомага за 
съществуването както на отделния човек, така и на обществото като организирана социална система. 
Съблюдаването на “писаните и неписани правила” на човешкото общежитие, стимулират самото 
функциониране на системата. Тези правила, представени чрез социалните норми и тяхната 
съгласуваност, са в основата на обществените оценки за действията и постъпките на хората. 
Поведението на онези, които ги спазват се определя като социално приемливо, а на тези, които ги 
нарушават –социално непроемливо, отклоняващо се или девиантно (deviaсio-лат.обратен път). Много са 
определенията за това, кое поведение се разглежда като девиантно. Всеки автор, който се ангажира с 
разкриване на съдържанието му изразява своето разбиране, но е единно мнението, че носителите му не 
приемат или отхвърлят действащите социални норми. Причинната обусливеност за това се търси в 
социалната незрялост на личността, в наличието на специфични нейни характеристики, в нарушените 
системи от социални контакти, в невъзможността на личността за справяне с житейски ситуации, в 
отхвърлянето на социалните ценности и др. Девиацията, като целенасочено поведение е характерна за 
личност с асоциална насоченост на поведението и провокира социален проблем, който по своето 
съдържание носи индивидуалните белези на деструктивните личностни характеристики. Тяхното 
съдържание си поставихме да разкрием чрез прилагането към лица с девиантни прояви на тестови 
методики, включващи: Тестова методика за диагностика на социално-психологическата адаптация на 
К.Роджерс и Р. Даймонд; Тест за измерване на агресивността на Бъс- Дюрки (адаптация 
А. Кокошкарова), Тест за диагностика на междуличностните отношения на Т. Лири (адаптация 
Д. Божинова), Тест за измерване на типичните начини на реагиране в конфликтна ситуация на К.Томас и 
Р.Келман 

 Обект на изследването са 129 лица, регистрирани в Детски педагогически стаи и Районни 
поделения на МВР. Обследването е проведено в периода 2009-20011 година в градовете София, 
Благоевград, Монтана, Козлодуй, Велинград и Пазарджик. Целта на изседването е да се разкрият 
специфичните личностни характеристики на лица с девианто поведение, за изготвянето на 
психологически профил, който да ориентира работещите психолози с подобен тип личности. За 
установяване специфичността на характеристиките, резултатите са сравнени с 217 лица в същите 
възрастови диапазони, без девиантни прояви. В обследването участват лица, които са грамотни и 
спокойно боравят с понятията в представените айтемни съждения. 

Табл. 1. Стойности на показателите за социална адаптация за лице с девиантно поведение 

Показатели//възраст До14г. 14-18 18-20 20-25 25-30 30-35 35-40 норма 
Адаптивност 
Дезадаптивност 

119.8 
77.4 

120.45 
81.15 

117.25 
64.5 

122.18 
93.27 

137.18 
83.27 

116.8 
93.8 

113.,55 
82.22 

68-136 
68-136 

Приемане на себе си 
Неприемане на себе си 

48.8 
17.6 

43.2 
18.9 

39.5 
12.37 

47.36 
13.09 

43.81 
17.72 

41.8 
16.6 

45.77 
15.66 

22-44 
14-28 
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Приемане на другите 
Неприемане на 
другите 

20.83 
17.5 

19.25 
20.85 

19.5 
15.25 

23.09 
16.18 

21.26 
20.81 

19.0 
18.0 

18.33 
18.55 

12-24 
14-28 

Емоционален комфорт 
Емоционален 
дискомфорт 

25 
 
20 

20.65 
 
16.5 

20.87 
 
13.62 

24 
 
15.27 

27.0 
 
16.27 

19.2 
 
19.2 

22.77 
 
17.11 

14-28 
 
14-28 

Вътрешен контрол 
Външен контрол 

48 
26.6 

45.9 
24.95 

48.5 
19.25 

54.45 
20.54 

58.54 
23.09 

46.4 
20.4 

58.88 
20.33 

26-52 
18-36 

Доминиране 
Подчинение 

8.33 
16.83 

12.4 
11.95 

13.33 
10 

11.18 
12.27 

10.90 
19.18 

9.8 
16.6 

10.88 
15.0 

6-12 
12-24 

Ескапизъм 17.5 18.05 16.12 17.09 21.22 19.0 16.33 10-20 

 При оценката на характеристиките на социално-психологическите адаптационни процеси се 
установи, че лицата с девиантно поведение, независимо от възрастта си, показват една и съща 
насоченост в контактите си с останалите членове на социалната общност. Те са социално адаптивни и 
съпреживяват емоционалния си комфорт. Изразяват удовлетворение от себе си, приемайки се такива 
кавито са, налагайки си самоконтрол и стремеж за доминиране в общуването си с околните. Стремят се 
да разрешават проблемите си сами, без да се оповават на околните. Това ги прави самоуверени и 
използването на девиантни действия е формата чрез която изпитват удовлетворение от себе си. Те 
нарушават социалните норми не защото са против тях, а защото искат да докажат на себе си, че могат да 
се противопоставят на функционирането им. Поведението е личностно ориентирано и високите 
стойности за бягството от проблемите / ескапизма/ посочват стремеж за ориентация към разрешаване на 
проблеми, свързани със собствените преживявания и оценки. 

Табл. 2. Стойности на показателите за социална адаптация за лице без девиантно поведение 

Показатели//възраст До14г. 14-18 18-20 20-25 25-30 30-35 35-40 
Адаптивност 
Дезадаптивност 

111.16 
80.16 

145.1 
70.3 

128,42 
71.85 

151.57 
68.21 

140.54 
66.9 

138.4 
63.4 

146.44 
79.44 

Приемане на себе си 
Неприемане на себе 
си 

49.33 
12.16 

52.1 
14.75 

44.28 
11.71 

48.57 
9.21 

46.0 
10.63 

43.6 
14.6 

50.22 
15.77 

Приемане на другите 
Неприемане на 
другите 

23.83 
14.16 

24.45 
15.7 

24.71 
16.42 

25.5 
16.0 

26.18 
13.81 

28.8 
12.0 

28.55 
19.66 

Емоционален 
комфорт 
Емоционален 
дискомфорт 

20.83 
 
15.83 

12.6 
 
54.4 

25.85 
 
17.14 

25.92 
 
12.71 

23.0 
 
13.18 

21.2 
 
9.8 

25.22 
 
19.44 

Вътрешен контрол 
Външен контрол 

46 
24.33 

57.2 
20.1 

58.71 
16.85 

53.5 
17.07 

58.45 
18.54 

51.2 
12.8 

61.66 
20.0 

Доминиране 
Подчинение 

10.5 
15.5 

10.7 
17.9 

11 
14.14 

11.28 
16.28 

9.27 
17.18 

9.4 
10.6 

12.66 
17.44 

Ескапизъм 17.16 18.15 14.71 16.5 14.0 19.6 12.22 

Лицата без девианти прояви показват много високи резултати за социална адаптивност, приемане 
на себе си, приемане на другите, прилагане на вътрешен самоконтрол на поведението и търсене на 
помощ при възникнали социални проблеми. Тяхната ориентация е социално обусловена и 
взаимодействието с околните е формата за приспособяване към системите от социални отношения. 

Таблица 3. Резултати за типовете агресивно поведение при лица с девиантни прояви  

Показатели//възраст До14г. 14-18 18-20 20-25 25-30 30-35 35-40 
Телесна агресия 6.55 6.89 7.22 7.4 7.72 7.4 6.5 
Вербална агресия 7.88 8.89 9.66 8.8 9.72 8.2 7.25 
Индиректна агресия 4.77 5.47 4.11 4.86 5.54 6.4 4.5 
Опозиционно поведение 2.33 3.89 3.66 3.6 3.9 3.0 3.75 
Агресивна раздразнителност 6.77 6.15 7.33 6.86 7.18 7.4 6.62 
Агресивно недоверие 5.11 5.78 5.66 5.73 6.36 5.4 4.87 
Ревност и омраза 4.22 5.26 4.77 4.06 4.0 5.2 3.75 
Вина след агресия 4.11 4.15 4.22 4.93 3.9 4.2 3.5 
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 За изследваните лица с девиантно поведение са характерни завишени стойности за повечето от 
формите на агресивно поведение т.е. агресията е част от поведенческият им модел. Те са в състояние да 
използват физическа сила при възникнал проблем. Когато се почувстват засегнати или обидени бързо 
вземат решение за саморазправа или изпадат в ярост и могат да наранят друг човек. Бързо започват да се 
карат с някого, да спорят и да не отстъпват от своето мнение, тъй като го оценяват като значимо. 
Способни са да ругаят, да употребяват обидни думи, дори да отправят заплахи, които не изпълняват. 
Така се чувстват по-уверени. Високите стойности на индиректната агресия определят девиантните 
личности като хора, които демонстрират агресивността си чрез удряне по маса, „тряскане” на врати, 
чупене на близко стоящи вещи. Те настояват винаги да наложат своето мнение и не приемат чуждото. 
Имат готовност към проява на поведенческа активност дори и при най-малка емоционална възбуда, 
изразяваща се в „избухване” и грубо отношение към околните. Дразнят се от присъствието на оценени 
като неприятни за тях хора и търсят възможност да покажат или демонстрират тази своя оценка. Лесно 
губят търпение, бързо се противопоставят, но и бързо отшумява раздразнението им. Не изпитват вина за 
поведението си, оневиняват постъпките си, не живеят с мисълта, че са направили нещо нередно или 
недопустимо. 

Таблица 4. Резултати за типовете агресивно поведение за лицата без девиантни прояви 

Показатели//възраст До14г. 14-18 18-20 20-25 25-30 30-35 35-40 

Телесна агресия 4.77 4.42 3.88 4.28 3.9 3.8 2.4 

Вербална агресия 7.22 7.63 7.77 8.0 6.72 5.8 6.37 

Индиректна агресия 4.22 3.05 3.0 4.35 3.54 3.0 3.0 

Опозиционно поведение 3.44 2.63 2.44 3.42 2.09 2.2 1.37 

Агресивна раздразнителност 6 4.52 6.66 5.85 5.72 5.2 4.25 

Агресивно недоверие 5.33 5 5,11 4.64 5.09 4.0 4.5 

Ревност и омраза 3.55 2.73 3.33 2.42 3.63 1.8 2.25 

Вина след агресия 4.22 4.05 5.11 4.07 4.63 3.6 4.25 
 
В сравнение с тях лицата без девиантни прояви показват завишени стойности на характеристиките 

на агресивността чрез използването на вербални нападки, повишаване на тон, неотстъпване от 
собственото мнение и проекция на собствената враждебност върху околните. За разлика от лицата с 
отклоняващо се поведение те са предпазливи в отношенията си с околните, но проявяват мнителност 
относно техните оценки. Смятат, че другите говорят зад гърба им и трудно им се доверяват. Затова са 
предпазливи с хора, които са любезни с тях. Проявената, от тях, агресия ги кара да се срамуват от себе 
си, от своето собствено поведение и предизвикват угризения на съвестта си. Те си налагат силен 
самоконтрол и се измъчват ако са направили нещо, което не са желаели. Интересни във възрастов план, 
при тях, са няколко тенденции. Установява се, че 1-с възрастта намалява негативната им насоченост към 
другите хора, която може да провокира агресия; 2-откритото противопоставяне на неприемливо,за тях, 
мнение или решение с възрастта също намалява; 3- емоционалното реагиране на външен дразнител с 
възрастта намалява, като се рационализира неговото въздействие; 4- с нарастването на възрастта 
намалява и чувството за ярост, спрямо реален или въображаем обект, като се увеличава вярата в другите 
хора. 

Табл.5. Характеристики на междуличностните отношения за лица с девиантни прояви 

П Показатели//възраст До14г. 14-18 18-20 20-25 25-30 30-35 35-40 
Авторитарен тип отношения 5.28 7.68 8.91 10.21 9.81 7.0 7.33 
Егоистичен тип отношения 8.71 8.63 7.41 8.71 9.09 7.25 7.0 
Агресивен тип отношения 8.14 7.7 8.5 8.85 8.36 7.25 8.1 
Подозрителност в отношенията 6.44 7.21 6.0 8.71 7.45 5.5 5.8 
Подчиняем тип отношения 7.71 5.05 4.83 5.92 4.54 5.0 3.3 
Зависим тип отношения 10.71 6.26 5.0 6.71 6.0 6.25 4.77 
Дружелюбен тип отношения 7 6.1 6.0 6.0 7.0 6.25 5.77 
Алтруистичен тип отношения 4.42 5.52 6.0 7.0 7.36 5.0 5.44 
Коефициенти  
Доминиране Dm= 4 5.4 6.71 9.9 6.75 5.03 3.94 
Дружелюбие Dr= - 14.2 - 12.8 - 5.5 - 4.5 -3.8 -2.23 -4.56 
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 От приложената методика на Тимоти Лири за изследване на междуличностните отношения се 
разкриват личностни характеристики, които представят лицата с девиантно поведение в общуването им 
с околните хора. В процесите на взаимодействие те приоритетно прилагат враждебност (от 
отрицателните стойности на коефициента за дружелюбие), която се отнася за всички групи изследвани 
лица. Стремежът за доминиране се проявява най-ярко при лицата във възрастовия диапазон 20-25 
години, независимо, че стойностите и в останалите възрастови периоди показват стабилност. 
Личностовите черти, които подпомагат демонстрирането на враждебност включват определянето на 
лицата с девиантно поведение като доминиращи, енергични, успяващи в делата си, изискващи уважение 
към себе си. Те проявяват нетърпимост към критика и надценяват собствените си възможности (от 
първи тип отношения). Притежават наличие на егоистични черти, ориентация на себе си, склонност към 
съперничество. Стилът на междуличностните отношения преминава от увереност, стремеж за 
независимост, до склонност към съперничество, самодоволство и изразено чувство за собствено 
превъзходство над околните. Лицата с девиантно поведение са взискателни, праволинейни, откровени, 
строги и рязки в оценките си за другите, непримирими, склонни във всичко да обвиняват околните, 
иронични, раздразнителни, избухливи и несдържани) от втори тип отношения. (Те са критични по 
отношение на всички социални явления и околни хора, скептици и антиконформисти (от четвърти тип 
отношения). С напредването на възрастта се откроява тяхната завишена емоционална сдържаност, която 
не е липса на собствено мнение, а придобиване на социални умения за разрешаване на социални и 
личностни проблеми. 

За разлика от тях, лицата без девиации, не демонстрират стремеж за доминиране над околните, а 
се ориентират към показване на дружелюбието си към околните, което с възрастта намалява, но не 
преминава в омраза или враждебност.При тях се срещат комформиските нагласи за съгласие с мнението 
на околните, за спазване на правилата, условностите и добрия тон в отношенията с околните. Подобни 
тенденции представят недевиантните личности като добронамерени, но не и зависими от мнението и 
оценките на околните. Те са асертивни и уважават както своето мнение, така и мнението на околните 
като реално преценяват в кои ситуации могат да наложат своето мнение и в кои не. 

Табл.6. Характеристики на междуличностните отношения за лица без девиантни прояви 

Показатели//възраст До14г. 14-18 18-20 20-25 25-30 30-35 35-40 

Авторитарен тип отношения 9.71 7.05 7.25 7.60 8.63 6.0 7.3 

Егоистичен тип отношения 8.28 6.52 6.66 7.14 6.72 6.2 4.4 

Агресивен тип отношения 6.71 5.84 5.75 7.0 7.27 4.0 5.7 

Подозрителност в отношенията 7.14 5.57 6.58 6.92 7.54 6.2 7.2 

Подчиняем тип отношения 5.71 5.05 5.25 5.42 6.54 6.2 7.5 

Зависим типотношения 7 5.89 6.33 6.57 7.18 7.0 6.4 

Дружелюбен тип отношения 9.28 7.57 6.08 9.0 8.45 7.6 9.47 

Алтруистичен тип отношения 9,85 7.94 6.58 8.92 8.36 7.0 9.5 

Коефициенти  

Доминиране Dm= 6.94 1.9 2.95 6.41 5.55 4.35 8.45 

Дружелюбие Dr= 4,16 6.1 4.71 1.68 5.16 3.75 1.26 

Таблица 7. Резултати за типичните начини на реагиране в конфликтна ситуация 
на лица с девиантни прояви 

Вид на стила// възраст До14г. 14-18 18-20 20-25 25-30 30-35 35-40 

Съперничество 6.01 8.5 8.5 8.77 9.18 5.6 8.8 

Сътрудничество 7.0 5.73 5.4 5.21 4.9 6.8 4.3 

Компромис 6.22 6.78 5.7 5.42 6.9 7.0 5.4 

Избягване 5.88 6.21 6.5 6.35 5.63 6.6 7.5 

Приспособяване 3.88 4.63 4.6 3.71 4.18 3.6 4.8 

В ситуациите на конфликтно противопоставяне, лицата с девиантно поведение по методиката на 
К. Томас и Р. Келман, показват, че приоритетно използват съперничеството като типична поведенческа 
реакция. Тя е отговор на субективното негативно възприето външно въздействие или стремеж за 
провокация на противниковата страна. С нарастване на възрастта тази тенденция се увеличава и лицата с 
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девиантно поведение затвърждават употребата на несътрудничащият стил на поведение. По време на 
самото излагане на позициите си те преследват приоритетно собствените си интереси за сметка на тези 
на другата страна в конфликта.Ориентацията на решаване на конфликта включва употребата на сила и 
прилагането на всички познати средства за постигане на поставените цели. Към тях се отнасят 
прилагането на принуда или натиск. Конфликтната ситуация, от тях, се възприема като стремеж за 
доминиране и побеждаване /на хора, събития/ и отхвърляне на възможността за поражение. Откритото 
изразяване на несъгласието си с околните, които участват в конфликтната ситуация, имат за цел да 
засилят извличането на лични ползи от нея. С възрастта съперничеството нараства, но се демонстрира и 
стремеж за избягване на съвместни действия с другата страна и желание да се търси, общо за двете 
страни, взаимноприемливо решение. Подобно поведение показва ограничено и повърхностно 
разглеждане на съдържателните страни на конфликта. Той по-скоро се възприема като възможност за 
себеутвърждаване или, ако това не стане, като подценяване на неговата значимост. Цялостното 
поведение се ориентира около оценката за значимостта на конфликтната ситуация за постигане на лични 
потребности. Откритото нападение / с думи, действия или постъпки/ подсилва оценката за конфликтната 
ситуация като проблемна или кризисна, която трябва да се реши в полза на девианта. Затова той избира 
стратегията или да се бори или да избегне поражението. Сътрудничеството и компромисът с възрастта 
намаляват, но се увеличава съзнателното приспособяване към ситуацията, а не към участниците в нея. 

Таблица 8. Резултати за типичните начини на реагиране в конфликтна ситуация 
на лица без девиантни прояви. 

Вид на стила // възраст До14г. 14-18 18-20 20-25 25-30 30-35 35-40 

Съперничество 6.44 5.11 4.1 5.21 4.36 5.2 5.0 

Сътрудничество 5.66 6.15 11 6.5 6.81 4.0 6.0 

Компромис 6.66 7.73 7.5 7.14 7.09 7.2 7.1 

Избягване 6.0 6.73 5.7 6.28 6.36 7.8 5.7 

Приспособяване 5.88 5.1 5.4 4.57 5.54 4.6 6.4 

Високата социална адаптация, приемането на околните и завишеният самоконтрол са основните 
фактори за проявите на компромис в конфликтни ситуации при лицата без девиантни прояви. Те, 
независимо от възрастта, се стремят да намерят решение, удовлетворяващо и двете страни в конфликта. 
Способни са да се откажат от много неща в името на общото решение, което показва субективна 
готовност за разглеждане същността на конфликта. Това им поведение ги противопоставя на 
поведението на лицата с девиантно поведение и по-ярко показва техните неконструктивни подходи за 
преодоляването или разрешаването на възникнали конфликтни отношения. 

Обобщените анализи на получените, от проведеното психологично изследване, резултати са в 
основата на възможността за изготвяне на личностен профил, на лицата с девиантно поведение, който 
представя съдържателните им страни. 

Онова, което дефинира хората като девиантни личности са противообществените им постъпки и 
действия, които имат общественоопасен характер, но това, което предопределя извършването им са 
личностните им характеристики. 

Личностният профил е всъщност абстрактен образ на девиантната личност, синхронизиращ с 
нейните противообществени нагласи и социални оценки. Девиантността, като нейна форма на поведение 
се проявява в системите от междуличностни отношения / в които тя участва/ и социалните ситуации в 
които тези отношения се нарушават. Личностните характеристики обособяват специфичност на 
личността, които я различават от личността със социално приемливо поведение. Тези разлики включват: 

1. Личностите с девианто поведение е социално адаптивни, независимо от специфичността и 
динамичността на възрастовите промени. 
2. Процесите на самовъзприятие включват завишено приемане на себе си и завишен 
самоконтрол на поведението. Девиантните личности осъзнават значимостта на своите действия и 
постъпки и ги използват за „подхранване” на собствения Аз –образ. 
3. Като съзнателно игнорират проблемите си, те „бягат” от възможността да ги осмислят и 
потърсят разрешение. 
4. Независимо от възрастта телесната и физическата агресия са форми на поведение, които 
приоритетно се използват за саморазправа с околните. След извършените действия не се изпитва 
вина и не се съжалява за стореното, постъпките се оневиняват и девиантните личности не ги 
оценяват като нередни, неправилни или недопустими. 
5. В отношенията си с околните се стремят да доминират и изискват уважение към себе си. 
Стилът на междуличностните отношения преминава от увереност и стремеж за независимост, до 
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склонност към съперничество, самодоволство и изразено чувство за собствено превъзходство над 
околните. 
6. Към околните са взискателни, праволинейни, откровени, строги и рязки в оценките си. 
Обвиняват ги за всичко и спрямо тях са иронични, раздразнителни, избухливи и несдържани. Това 
ги прави критични по отношение на всички социални явления и участващите в тях. 
Враждебността им е персонализирана. 
7. В ситуации на открито противипоставяне активно съперничат. Тази им реакция ги прави 
конфликтогени за останалите участници. Те не умеят да сътрудничат и затова често са игнорирани 
или отхвърлени от околните. 
8. В междуличностните си отношения преследват приоритетно собствените си интереси и 
изпозват всички познати им средства за постигане на поставените цели в това число и 
механизмите на принудата и натиска. 
9. Съпреживяват се като неразбрани, но не и самотни. Ограничените им социални контакти са 
им достатъчни и оценката за тяхната значимостта е висока. 

Литература: 
1. Маджаров Е. [2010] Психологическо портретиране на правонарушителите.Сиела. 
2. Манчева Р. [2007] Практикум по психология на девиантното поведение.Бл. 
3. Райгородский Д. [1999] Практическая психодиагностика.Самара. 

 
Русанка Петкова Манчева, доц. д-р, ЮЗУ ”Неофит Рилски” Благоевград 
e-mail: r.p.mancheva@abv.bg; GSM: 0889389536 
 



 

 879

 
КРИМИНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ – СЪЩНОСТ, 

ПРОИЗХОД И ОЦЕНКА НА РИСКА 
 

МИХАИЛ ПРОДАНОВ 
доц., д-р, ПУ”П.Хилендарски”, Пловдив 

 
Резюме: В статията се предлага дефиниция на криминалното поведение. Разгледани са различните форми на 
престъпно поведение според „курса на развитие”, наличието на насилие и мотивацията на престъплението. 
Представени са някои основни концептуални рамки на различни модели, обясняващи факторите за произхода 
и развитието на криминалното поведение: социално-психологичната парадигма за отношенията между Его 
и Алтер-Его, био-психичната и био-психо-социалната. Последният подход е базисен за разработване на 
методите за оценка на риска. Направеният анализ подчертава необходимостта от комплексен подход към 
проблема на криминалното поведение. 
 
Absract:The article propounds a definition of criminal behavior. Different forms of the criminal offence, depending on 
“course of development”, availability of violence and motivation of crime, are considered. The article presents main 
theoretical frameworks within which different models are constructed, explaining the factors for the origin and 
development of criminal behavior: social-psychological paradigm about interplay between Ego and Alter-Ego, bio-mental 
and bio-mental-social. The last one is the basis of the risk assessment methods. The analysis highlights the need for an 
integrated approach to the problem of criminal behavior. 

1. Дефиниране на „криминалното поведение”. 
Криминалното поведение може да се дефинира чрез съпоставяне на индивидуалното поведение 

със социалните норми, както в качествен, така и в количествен аспект. То представлява особена форма 
на асоциалното поведение/ още “девиантно” – отклоняващо се от нормите/. Асоциално поведение е 
всяко действие, което е в противовес на обществените норми – правни/законите и другите нормативни 
актове/, моралните стандарти и религиозните догми/ при условие, че последните са легитимирани като 
обществено значими и задължителни/. На свой ред, криминалното поведение е антисоциално по своята 
същност и се определя чрез съотнасянето на съответния акт с юридическото понятие “престъпление”, 
което е опорно понятие в наказателното право за съответната обществена формация. В социално-
психологичен ракурс, вместо термина “престъпление”, ще се използва “престъпно/криминално/ 
поведение”, тъй като психолозите се интересуват предимно от механизмите, обуславящи определен 
поведенчески модел и от ефектите на социалното влияние относно неговата детерминация, а не толкова 
от юридическите трактовки. От посочените по-горе дефиниции става ясно, че понятието “асоциално 
поведение” е по-общо и включва в себе си и криминалното поведение. 

Друг важен момент, имащ отношение към точните дефиниции, е съображението, свързано с 
оценката на умишления/преднамерен, съзнателен/ характер на съответното действие. Не би трябвало да 
се считат за криминални тези актове, които са неумишлени/непреднамерени/, макар че те са включени в 
сигнатурата от наказуеми деяния, според Наказателния кодекс/ например, причиняване на смърт по 
непредпазливост, както става при някои пътно-транспортни инциденти/. 

Като обобщена дефиниция, може да се каже, че криминално поведение е всяко действие на 
съответния индивид, което е “престъпление” според „Наказателния кодекс” на обществото и е 
извършено съзнателно/ умишлено,преднамерено/. 

Какво е отношението на криминалното поведение към морала? Отговорът на този въпрос 
изглежда лесен: антисоциалното поведение не може да бъде морално оправдано. Съществуват, обаче, 
случаи, в които моралът на определена общност и субкултура допуска извършването на противоправни 
действия. Затова, използването на юридическите норми като критерий за дефиниране на криминалното 
поведение е изключително важно, защото така не се изключват онези, макар и редки случаи, при които 
определени действия са недопустими и наказуеми от закона, но биват морално оправдани от определени 
социални общности. Когато, обаче, детерминиращ фактор за криминалното деяние е влиянието на 
референтна социална група или общност с идентичност, включваща специфичен морал и религия, 
противоречащи на правните норми на социума, тогава е налице по-особен случай на криминално 
поведение. Такъв пример са т.нар. „убийства на честта”, извършвани в някои райони на страните с 
консервативен и религиозно догматичен морал. Специфичното в тези случаи са социално-
психологическите фактори на конформизма и подчинението, които мотивират извършителите на 
подобни тежки престъпления. В тази особена категория „престъпления” би трябвало да отнесем и 
терористичните актове. Независимо от огромния негативен обществен резонанс от тероризма, в тези 
случаи е налице един съществен момент, който трябва да се вземе предвид – обикновено, 
извършителите на терористичните актове не са хора, които са мотивирани от егоцентрични подбуди. Те 
не се стремят единствено към лично удовлетворение и материален просперитет чрез своите деяния, а са 
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подтиквани от убеждения и ценности, присъщи на определена социална група или общност. Т.е. 
извършителите на подобен тип антисоциални постъпки са действителни/ например, ако извършителите 
на политически разстрел са агенти под прикритие на дадено разузнаване/ или своеобразни „агенти” на 
своята референтна социална общност. В този случай мотивацията е или иновативна/ когато се цели 
позитивна промяна в общественото устройство/ или плод на социално-психологическия ефект от 
конформизма и подчинението. Самите „профили” на терористите, в типичните случаи не са психотични 
и тяхната личност трудно може да се нарече абнормна, освен по отношение на изключителната 
личностна значимост на определени религиозни и/или/ политически убеждения за тези хора/ разбира се 
тук става дума за лидерите на дадена терористична организация; що се отнася до отделни членове, то 
„вербуването” им може да става на различна база, например като се използва дефицит в различни 
потребности, както материални, така и духовни/. Именно поради тази причина, към тези личности не 
могат да се приложат стандартните модели за профилиране, които иначе добре работят в случаите на 
„обикновените криминални престъпници”[ 10 ]. 

Описаните по-горе „варианти” на престъпно поведение основно се диференцират в зависимост от 
своята мотивация. Но съществуват и други психологически различия, главно в плоскостта на 
личностната структура на извършителите. Например, вероятността за психопатен личностен профил е 
по-голяма при извършителите на „обикновени криминални действия”, т.е. това са тези личности, които 
извършват съзнателно и системно престъпления, подтиквани единствено от мотиви, свързани с 
психопатологични, егоцентрични и/или/ меркантилни потребности. Затова, по-уместно е тези 
антисоциални деяния да бъдат дефинирани като типичната категория на „криминалното поведение”. 
По-долу, когато се разглеждат факторите за криминалното поведение и механизмите за формиране на 
криминалната личност, ще се визира именно този тип антисоциални действия и съответните им 
личностни проекции. От гледна точка на мотивацията, тези криминални действия противоречат, както 
на правните, така и на моралните и религиозните норми, което ги отличава от другите видове 
престъпления, за които стана дума по-горе. 

 Налице е още един съществен аспект, отнасящ се до дефинирането на криминалното поведение, 
който има значение, когато се търсят обяснения за факторите на асоциалните действия на индивида, т.е. 
за тяхната етиология. Този аспект е свързан с диференцирането на три основни типа криминално 
поведение и респективно – на различни типове извършители на антисоциални действия. Установено е, че 
извършването на закононарушения е широко разпространено явление. В едно изследване са получени 
данни, че 80% от всички юноши, включени в извадката, са проявили някакъв тип антисоциално 
поведение [ 16 ]; в друго изследване е констатирано, че 37% от мъжете, населяващи централните зони на 
големи градове в САЩ са осъждани поне веднъж/макар сериозните престъпления в тази статистика да 
са значително по-малко – б.м./, а 96% от анкетираните са заявили, че са извършвали през живота си поне 
едно нарушение, което би могло да доведе до тяхното осъждане, ако са били арестувани за това [ 8 ]. 
Независимо от данните за широкото разпространение на закононарушенията, антисоциалните прояви, 
които излизат от нормата, се отличават със своята честота и „курса на развитието”. Именно, според 
тези критерии, могат да се диференцират три основни типа престъпници: 1/ към първия тип спадат 
индивидите, които се характеризират с продължаващо и устойчиво във времето антисоциално 
поведение, започнало в детството и продължило през целия им живот/ това са около 5-6% от всички 
индивиди с антисоциално поведение/; 2/ тип на т.нар. „късни нарушители”: тук се включват индивидите, 
които извършват своето първо престъпление в късното юношество или младежките си години, но 
продължават и в зряла възраст да извършват антисоциални действия; 3/ третият тип са индивидите, 
които също са извършили първите си закононарушения в късното юношество, но са престанали с 
престъпленията в зряла възраст. Тази „таксономия”, чийто критерий е чисто поведенчески, дава 
основание на някои криминолози да считат, че е налице специфична етиология за различните типове. 
Освен това, в други изследвания се добавя още един критерий за диференциация на антисоциалното 
поведение – в зависимост от характера на самото деяние се разглеждат два основни вида престъпления – 
насилствени и ненасилствени/користни/. Към насилствените спадат всички онези престъпления, които 
съдържат форми на агресивни действия/ побои, хулиганство, изнасилване, убийство и др./, а към 
ненасилствените – останалите престъпления, които пряко не съдържат в себе си агресивен елемент/ 
кражби, измами, употреба на алкохол и наркотици и др./. В някои случаи се обособява и трети, „смесен” 
вид престъпление – користно-насилствени/ грабежите /. Както ще стане ясно при разглеждането на 
етиологията на криминалното поведение, посочената по-горе диференциация на различните типове има 
своето значение и ценност. 
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2. Социално-психологичната парадигма и произтичащите от нея модели за обяснение на 
криминалното поведение. 

2.1.Социалната девиация като иманентна характеристика на обществото. 

Доколкото антисоциалното поведение е аспект на социалната девиация въобще, дотолкова 
етиологията на криминалното поведение е заложена в относителната самостоятелност на 
съществуването на двете подсистеми – Его и Алтер-Его. Този модел за обяснение на социално 
психологическите процеси е предложен от С. Московичи[ 2, стр.8-15 ]. Разбира се, тук става въпрос за 
отношенията на Его и Алтер-Его спрямо „социалния обект”, представляваш юридическите норми на 
законопослушното поведение. Действително, един от съществените фактори за антагонизма между 
индивида и социалните правни и морални норми могат да бъдат някои индивидуални характеристики, 
които детерминират антисоциално поведение. Но също така, за етиологията на криминалното поведение 
са от значение и отношенията между характеристиките на груповата идентичност на референтната 
общност, към която принадлежи индивида, от една страна, и правната социална система, репрезентирана 
от правораздавателните институции – от друга. В естеството и качествената специфика на този тип 
отношения се коренят социално-психологичните фактори за криминалното поведение на определени 
индивиди. Ако груповата идентичност, представляваща Алтер-Его за индивида, е в антагонистични 
конфликтни отношения с общественото право и морал, тогава потенциалът за криминализация в процеса 
на развитие е изключително голям. Разбира се, тези отношения са поливариативни. 

Някои от популярните криминологични теории, като теорията за класовия характер на 
закона[3,стр.77-101], за аномията, за стигматизацията и вторичната девиантност[ 4, стр.133-165], 
могат да бъдат причислени към парадигмата за конфликта между индивида и Алтер-Его, презентирано 
от социалните институции или за конфликта между Алтер-Его на референтното обкръжение, от една 
страна, и общественото право и морал – от друга. 

Когато се обсъждат социално-психологическите фактори за престъпните деяния, естествено се 
разглежда социалната среда във всичките ѝ аспекти, включително особеностите на семейното 
обкръжение, училището, връстниците и др., които трябва да бъдат адресирани и идентифицирани, за да 
се отговори на следния въпрос: Кои от тези фактори са от значение и как са допринесли за това 
съответната личност да извърши антисоциален акт? Една от концепциите в този контекст е социално-
когнитивната теория на А.Бандура, която разглежда цялостния процес на адаптация и развитие на 
личността като процес на съпреживяващо научаване, в който моделирането на позитивно подкрепеното 
наблюдавано поведение, манифестирано от „еталоните”, е основният механизъм за формиране на 
съответните поведенчески модели. Тази теория се опитва да обясни как обкръжението влияе върху 
личността, включително и по отношение на криминалното поведение. Изследванията върху 
агресивността в различни социални ситуации показват, че човек се научава на агресивно поведение, 
опитвайки се да подражава на наблюдаваните образци в случаите, когато това поведение е позитивно 
подкрепено във формите на пряко-, косвено- и само-подкрепление [ 7 ]. Тази концепция постулира 
взаимния детерминизъм в триадата „личност-поведение-обкръжение” като системообразуващ признак 
за взаимодействието на индивида и социалното обкръжение. Тя поставя на дневен ред въпроса за 
влиянието на социалните примери и презентираните от обществото поведенчески модели за формиране 
на просоциална ориентация и моралните стандарти на отделната личност. 

Следователно, в контекста на социално-психологичната парадигма, проблемът за редуцирането 
на престъпността в общ план може да се разглежда или като процес на синхронизация между 
груповите идентичности с общественото право и морал или като процес на изграждане на такива 
взаимодействия между Его и позитивното Алтер-Его, които да бъдат отношения на конформизъм, 
подчинение, фасилитация и идентификация. За тази цел е необходимо да се познават различните 
социално-психологически механизми, които играят роля в тези процеси. 

2.2.Криминалното поведение и семейството. 

Криминологичните изследвания показват, че има сходство и прилика не само между сиблингите, 
които растат заедно, но и между родителите и децата. Предаването на антисоциалното поведение през 
поколенията има очевидна „семейна природа”. По-вероятно е антисоциалните деца да имат родители с 
криминална биография и обратно – антисоциалните родители да имат антисоциално потомство [ 8 ]. 
Въпросът е, дали това се дължи на общите гени, които се предават през поколенията или на качеството 
на семейното обкръжение? Отговорът на този въпрос като че ли най-добре може да бъде намерен чрез 
експерименталните дизайни, включващи лонгитудинални изследвания на осиновените деца. Някои 
данни сочат, че делът на антисоциалното поведение при осиновените деца, чиито биологически 
родители са манифестирали криминални действия или алкохолизъм, е по-голям в сравнение със същите 
прояви при осиновени деца, чиито биологични родители нямат подобни индикации. Например, оказва 
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се, че децата, които са родени в затворите и са осиновени от други родители в младенческа възраст, по-
често са диагностицирани с диагноза „антисоциално личностно разстройство”/ ASPD /, в сравнение с 
контролната група. Криминалното досие на биологичните родители увеличава много повече риска при 
децата за подобен тип поведение, а той е максимален, когато както биологичните, така и осиновилите 
детето родители имат криминална биография. Това потвърждава значението, както на гените, така и на 
семейната среда, като в някои изследвания се получават данни за по-голям риск при децата, осиновени 
от криминални родители в сравнение с децата, които имат такива биологични родители. Това показва 
ролята на факторите на семейното обкръжение като цяло, без да се пренебрегва и етиологията с 
биогенетичен произход, която вероятно има по-голяма тежест в случаите на криминално поведение с по-
ранна проява и устойчив „курс на развитие”. Ранните прояви на антисоциално поведение са предиктори 
на неговото манифестиране и в бъдеще. Тази закономерност се отнася не само за криминалните 
действия, но и за поведенческите разстройства въобще. Обикновено ранните невропсихологични 
проблеми/ при тях тежестта на биогенетичните фактори е най-голяма – б.м./ се съчетават с лоши битови 
условия и неефективни родителски модели на отглеждане и възпитание, които в съчетание формират 
нарушители „за цял живот”. Що се отнася до тези индивиди, които извършват антисоциални действия 
единствено през юношеството, те вероятно са повлияни в по-голяма степен от други негативни аспекти 
на обкръжението като делинквентността на референтната група от връстници, към която тези юноши се 
присъединяват в този период от живота си. Затова техните действия е по-точно да бъдат квалифицирани 
като „временни или преходни нарушения на нормите и правилата”. От друга страна, обяснението за 
късната манифестация на криминално поведение в зрялата възраст се търси в сходството между тези 
личности и „постоянните нарушители” по отношение на наследствената предразположеност към такъв 
тип поведение, като основната разлика между тези два типа престъпници е, че първите не са били 
изложени на неблагоприятното влияние на средата по време на своето развитие, което ги е предпазило 
от антисоциални действия до навлизане в зрялата възраст, когато придобиват по-голяма автономност в 
личностния избор на поведенчески алтернативи[ 8 ]. 

 Разнопосочността на данните от изследванията за съотношението между генетичните фактори и 
факторите на обкръжението в детерминацията на криминалното поведение означава, че съществуват 
променливи, които опосредстват ефектите на тези основни групи причини. Такива модератори са 
възрастта на първото провинение и дихотомията насилствено-ненасилствено нарушение. Когато става 
дума за насилствени/агресивни/ прояви в детството, включващи открити и директни действия като 
рушене и повреждане на имущество, нападение над други деца, отправяне на заплахи и др.под., те са 
минимално повлияни от обкръжението. Що се отнася до неагресивните антисоциални действия/ 
прикрити действия като бягства от часовете, от дома, кражби, употреба на опиати, наркотици, алкохол, 
мошеничеството, маменето и др.под./, в тези случаи са установени значими ефекти на обкръжението 
върху поведението на изследваните лица [ 8 ]. 

 Доказано е, че съществува връзка между развода и маладаптивното поведение на децата, 
включително и по отношение на антисоциалното поведение. За да се диференцира влиянието на 
обтегнатите семейни отношения, свързани с развода, от другите многобройни промени в семейството, 
дължащи се на липсата на единия родител, са правени сравнения между децата от разведени семейства и 
децата на непълни семейства, но по причина смъртта на единия родител, при които семейните 
конфликти не са задължителни. Установено е, че децата от непълните семейства имат повече 
поведенчески и адаптационни проблеми в сравнение с тези на пълните и неконфликтни семейства, но 
по-малко подобни индикации в сравнение с децата на разведените. Това означава, че не само 
икономическите лишения, но и конфликтните отношения в семейството са фактор, който оказва 
негативно влияние върху децата. Този извод се потвърждава и от данните, че децата, преживели развод, 
все пак по-добре се адаптират в сравнение с децата от пълните, но конфликтни семейства. Също така, 
ако след развода продължи напрежението в контактите между родителите, поведенческите проблеми на 
потомството им персистират за по-дълъг период от време. 

 В друг ракурс, установено е, че голям брой негативни променливи, свързани с родителските 
модели на възпитание, корелират с антисоциалното поведение в детството. От признаците на „лошото 
родителство”, едни от най-силните предиктори за поведенческите проблеми на децата са тези, свързани 
с процеса на социализацията, такива като липсата на загриженост, ангажираност и слабия надзор. Също 
така, непоследователността, суровите, жестоки и оскърбителни дисциплиниращи практики са също 
прогностични за формиране на детската антисоциалност. Всъщност, „лошото родителство” е типично за 
антисоциалните възрастни: констатациите са, че антисоциалните майки са по-малко отзивчиви спрямо 
своите бебета, родителите с криминална биография приблизително три пъти повече са склонни да 
малтретират своите деца в сравнение с родителите, които имат чисто криминално минало. 
Малтретирането на детето, само по себе си значително увеличава риска за антисоциално поведение, 
дори след като се контролира фактора „антисоциално поведение на родителите”, т.е. това се отнася и за 
семействата от нормалната извадка. В едно изследване е установено, че мъжете, които са били 
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малтретирани в детството си са значително по-склонни да бъдат антисоциални в зряла възраст. Важното 
тук е, че е констатиран по-слаб негативен ефект от малтретирането, когато генотипът на съответното 
изследвано лице се характеризира с висока активност на невротрансмитера ензима моноамин-оксидаза-
А/МАОА/. Уязвимостта на мъжете спрямо домашното насилие се оказва опосредствена от МАОА-
генотипа [ 8 ]. 

Един от основните проблеми с трансмисията през поколенията на антисоциалното поведение е, че 
съществува негативна спирала във времето: ако детето е израснало в семейство с лоши родителски 
модели на възпитание, на свой ред, като възрастен и родител, вероятността то да демонстрира същите 
неблагоприятни модели е много голяма. По този начин „лошото родителство” се предава от поколение 
на поколение, заедно с риска за формиране на антисоциално поведение. 

3. Био-психичната парадигма. 

Доколкото криминалното поведение е съзнателен акт, дотолкова каузалността за този тип 
действия би трябвало да се търси и в особеностите на индивида. Самият индивид може да се представи 
като структура от различни компоненти, всеки от които се описва с определени свойства. От гледна 
точка на етиологията на криминалното поведение интерес представляват два основни „класа” от 
индивидуални характеристики: биогенетични и психични. Тъй като те са своеобразни подсистеми на 
едно цяло – човешкият индивид, то неминуемо съществуват определени връзки между тях, което 
множеството теории от това направление в науката вземат предвид, когато търсят причините за 
антисоциалното поведение. Разликите се състоят предимно в акцента – някои изследователи се 
придържат повече към биогенетиката, докато други – към психичната структура. 

Освен „класическите” биогенетични теории/ Ломброзо, Кречмер, Шелдън и др./ налице са 
множество изследвания върху биохимичната етиология на криминалното поведение. Става въпрос за 
дисбаланса в мозъчната активност, породен от въздействието/ в случай на недостиг или 
свръхколичество/ на определени химични вещества – трансмитери/свързани с проводимостта на 
невроните/ или хормони/свързани с определени нервни процеси/. В тези изследвания се търси пряка 
каузалност между равнището на споменатите химически вещества и някои черти и поведенчески 
особености на личността, които предпоставят криминални актове. Това води до психологическото 
„номиниране” на биохимичните вещества: например хормонът „тестостерон”, един от мъжките хормони 
в организма е наречен хормон на доминантността и конкурентността. Все пак, изводите от 
изследванията са, че на този етап липсват категорични доказателства за наличието на специфичен 
криминален ген, макар да са установени гени, отговорни за произвеждането на определени 
неврохимични вещества, участващи в процесите на неврофизиологична регулация на определени 
действия. По-конкретно става дума за генни кодове на невротрансмитери, чийто „дефект” води до 
склонност към импулсивност и реактивна агресивност [9;17]. 

 В направлението на „индивидуалистичната психология” могат да се диференцират два основни 
подхода. Първият подход е свързан с изследвания върху структурата на личността за това как 
определени черти корелират с криминалното поведение и могат да детерминират определени 
антисоциални действия. Този подход е дериват на диспозиционалните личностни теории на Г.Олпорт, 
Р. Кетъл, Х. Айзенк и др., доколкото се търсят определени „криминогенни” черти в личностната 
структура, които да обяснят не само отделните, ситуативни асоциални действия, но и устойчивото, 
персистиращо във времето криминално поведение. Когато обяснява поведенческите прояви на човека, 
Айзенк не отрича ролята на мотивацията и ситуационните фактори. Той, обаче, залага на това, че 
личностните черти са модератори, които опосредстват връзката между другите въздействия и 
действителното поведение, т.е. те имат своя ефект върху поведението. Той настоява за биологичната 
детерминация на чертите на личността[ 1 ;18 ]. 

 Вторият подход в рамките на психологическата парадигма е ориентиран към психопатологията 
на криминалното поведение. Психичните разстройства/органични, функционални психози, невротични 
психични разстройства, маладаптивни поведенчески разстройства и личностните разстройства/ имат 
силен криминогенен ефект. Като аргумент за това са статистическите данни, че сред осъдените лица, 
тези от тях, които са диагностицирани с различни психични заболявания са 3-4 пъти повече в сравнение 
с техния дял в нормативната извадка. Разбира се, не всички психично болни хора извършват 
престъпления. Що се касае до мотивацията за криминалното поведение на хората с психотична 
продукция/халюцинации, налудности/, то тя е функция от степента на деформация на контакта на тези 
индивиди с реалността, която в конкретните си измерения подтиква психотика към извършване на 
престъпление. 

По-сложни като етиология са каузалните връзки между хората, които не са психотични, но се 
характеризират с определени акцентуации или характеропатии, които дават основание те да бъдат 
диагностицирани като социопати или психопати. Всъщност тук влизат лицата с антисоциално 
личностно разстройство/ ASPD /, наричани още – психопати, представляващи около 25% от всички 
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осъдени лица. Същевременно се екстраполира, че техният дял сред нормалната популация е между 1% и 
5%. Освен това е констатирано, че рецидивът на престъпленията при индивидите-психопати е 
значително по-голям от рецидива на групата на тези извършители, които не са диагностицирани като 
психопати[ 9 ]. Що се отнася до нозологичната единица „антисоциално личностно разстройство/ ASPD/, 
за да бъде дадена подобна диагноза се използва следния клиничен критерий/ според DSM-IV/: трябва да 
се наблюдават поне три от следните поведенчески индикатори с начало на проявление до навършване на 
15г. възраст: 1/ многократно повтарящи се криминални постъпки; 2/ измамничество, лъжа; 3/ 
импулсивност; 4/ многократни случаи на физическо насилие; 5/ незачитане на/пренебрежение към/ 
безопасността на другите; 6/ безотговорност и своеволие; 7/ липса на угризения на съвестта/липса на 
разкаяние/. Тъй като, за да се постави диагноза за ASPD, е достатъчно наличието и едновременната 
проява поне на три от тези признаци, налице е значителна вариабилност и хетерогенност между 
индивидите, диагностицирани като „антисоциални личности”. Оказва се, че някои от тях могат въобще 
да не проявяват насилие, за разлика от други, които са крайно агресивни. Дихотомията „насилствени vs. 
ненасилствени криминални действия” се явява съществен диференциращ критерий за обособяване на 
два типа личности с ASPD, които са с различна етиология, както по отношение на биогенетичните, така 
и в сферата на психологичните и социалните фактори за формирането на личността[ 15 ]. За да се 
преодолее хетерогенността и фенотипната вариабилност, много изследователи заместват ASPD с 
еквивалентния по съдържание конструкт „психопатия” или „психопатна личност”. Като се използват 
статистическите факторни процедури, се формулират модели на психопатната личност, 
операционализирани чрез „психопатен списък”. Първият подобен модел е този на R.Hare/ Psychopathy 
Check-list – PCL/[ 13 ]. Характерното за този подход е, че той е личностно ориентиран и, следвайки 
принципите на диспозиционалните теории за структурата на личността, поставя ударението върху 
чертите, а не върху поведенческите прояви. Психопатният списък е ревизиран няколко пъти в резултат 
на преформулиране на факторните решения и , респективно, на броя на айтемите, включени в него. 
Известни са двуфакторни и трифакторни модели на конструкта „психопатия”. Независимо от модела, 
установени са силни корелации на „психопатния списък” с диагностичния критерий по DSM-IV за 
ASPD[ 12 ]. Трифакторната структура е предложена от D.Cooke и C.Michie. Те правят преоценка на 
данните от предходна извадка от 1 389 задържани престъпници. Повторният анализ води до вариант за 
йерархичен модел от три фактора, обясняващи интеркорелациите между айтемите на „психопатния 
списък”: 1/ арогантен и измамнически междуличностен стил; 2/ дефицитен афективен опит; 3/ 
импулсивен и безотговорен поведенчески стил. Това решение е успешно крос-валидизирано върху 
независими извадки от закононарушители [ 12 ]. 

Някои изследователи са идентифицирали специфичните характеристики, типични за т.нар. 
„криминално мислене”. Доколкото съществува психологическа закономерност за взаимозависимост 
между мислене и поведение, този когнитивен подход дава възможност и за проследяване на промените, 
които настъпват в мисленето на престъпниците в следствие на определени корекционни програми за 
въздействие, провеждани от различни правораздавателни институции. Целта е да се постигнат надеждни 
и валидни критерии за позитивна прогноза и обективна оценка на риска от рецидивиране на престъпното 
поведение. Един от инструментариумите в тази посока е PICTS/ Psychological Inventory of Criminal 
Thinking Styles /. Мисленето на криминалната личност, така както е операционализирано в PICTS, се 
характеризира с осем признаци, които поддържат криминалния стил на живот [ 19; 20 ]. 

Етиологията и механизмите за формиране на антисоциалното личностно разстройство или 
психопатната личност са комплицирани. Голяма част от поведенческите прояви, включително и 
криминалното поведение, на психопатните индивиди се обясняват с присъщата им емоционална 
безчувственост. Много изследователи считат, че тя им е вродена, т.е. склонността към насилие и други 
техни контрапродуктивни действия/ не всички психопатни личности са инкриминирани; голяма част от 
индивидите с подобни черти, обаче, проявяват асоциалността си по някакъв начин – злоупотреба с 
алкохол и/или наркотици, присвоявания и дребни кражби, които невинаги стигат до осъждане, остри 
семейни конфликти, домашно насилие и проява на агресивно поведение на работното място и др.под. – 
б.м./ се дължат на биогенетичната обремененост на тези индивиди. В този аспект са налице данни за 
корелации между симптомите на поведенческите разстройства в детството и криминалното поведение 
на пробандите по-късно. В тази посока са изследванията относно факторите, действащи още в ранното 
детство, които са свързани с развитие на поведенческо и антисоциално личностно разстройство. 
Заключенията са, че и двете са обвързани/ и се предхождат / от дефицит на контрола върху импулсите, 
хиперактивност и слаба способност за концентрация. Тези симптоми най-често са представени като 
синдром на хиперактивно разстройство, свързано с дефицит на вниманието /ADHD/. Децата с 
хиперактивно разстройство срещат трудности в предвиждането на последиците от действията си и 
ученето от предишния опит и като цяло са по-предразположени към развиването на поведенческо или 
антисоциално личностно разстройство на по-късен възрастов етап. Освен това, цитирани са данни, 
доказващи връзката на темпераментовите особености и повишената агресия в ранна възраст с по-
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късните асоциални и делинквентни прояви [ 14 ]. Също така, налице са изследвания, които свързват 
ниското равнище на общата физиологична възбуда и делинквентното поведение[ 11 ]. 

4. Перспективата свързана с биопсихосоциалната парадигма и оценката на криминогенния риск. 

 През последните години все повече изследователи стигат до извода, че е необходим интегрален 
подход за изследване на криминалното поведение, който ще даде възможност за точна оценка на 
индивидуалния криминогенен риск, както и ясни критерии за измерване на промените в когнитивен, 
афективен и поведенчески план, които настъпват след съответните методи за позитивно въздействие, 
които са насочени към корекция по посока трансформиране на криминалното поведение в просоциално. 
Следователно, достатъчно обективните структурно-функционални модели, обхващащи всички 
възможни фактори, са нужни не само на криминалните психолози за ефективно профилиране на 
извършителите на престъпления, но и на психолози, психиатри, социални работници и други 
специалисти от помагащите професии, които участват в дейностите за ресоциализация и реадаптация на 
индивидите с криминално поведение. Ето защо биопсихосоциалната парадигма все повече добива 
актуалност. Тази парадигма изисква прилагането на интегрален подход при изследване на криминалното 
поведение, така както успешно се е наложила в сферата на психологичното консултиране и 
психотерапията. Все повече криминолози и криминални психолози отчитат комплекс от променливи, 
свързани с биогенетични, биохимични, психологични и социални фактори, имащи ефект за 
антисоциалното поведение. В тази връзка интерес представлява теорията за „интегрирания когнитивен 
антисоциален потенциал”/ Integrated Cognitive Antisocial Potential – ICAP / на D. Farrington [ 11 ]. Става 
въпрос не само за структурно моделиране, но и за опит да се обяснят действащите механизми за 
формиране на антисоциалната мотивация. Авторът се опитва чрез обстоен мета-анализ да извлече най-
обобщените фактори за криминалното поведение. Индивидуалните особености като темперамент, 
импулсивност, ниско IQ, дисфункционални модели за възпитание, насилие в семейството, родителски 
конфликти, развод, асоциални родители, социално-икономически условия, влиянието на връстниците, 
училището, по-широката социална среда и др., представляват рискови фактори, които определят т.нар. 
антисоциален потенциал. Фарингтън разделя антисоциалния потенциал на дългосрочен и краткосрочен. 
По отношение на дългосрочния антисоциален потенциал, индивидите се класифицират от ниска към 
висока степен. Хората, кодифицирани с висок дългосрочен антисоциален потенциал са в по-голяма 
степен склонни да извършват различни антисоциални действия. Фарингтън разглежда четири основни 
групи фактори, индуциращи дългосрочния антисоциален потенциал, които обхващат релевантни 
устойчиви източници на влияние, локализирани в обкръжението на индивида, а също така – 
когнитивния стил за вземане на решения и сравнително стабилни черти. Краткосрочният антисоциален 
потенциал се определя от ситуативни фактори, които имат мотивираща функция – усещането за скука/ 
непоносимост към скуката/, ситуативните фрустрации, алкохолната интоксикация, наркотична 
абстиненция, насърчение от страна на социалната група и др. 

 Все пак, прерастването на антисоциалния потенциал в антисоциално поведение зависи от 
когнитивните процеси, интерпретиращи релевантни конструкти/ очакванията за съответни ползи и 
загуби, например/, участващи в процеса на вземане на решения. В тази теория се индексира 
криминогенния риск, но не се предпоставя абсолютен детерминизъм и директна връзка между 
антисоциалния потенциал и криминалния избор. Последният компонент от предложения от автора 
алгоритъм на криминалното поведение включва в себе си като модератори и последствията от 
съответния акт, така както са разглеждани в когнитивно-поведенческото направление – като позитивно 
или негативно подкрепление. По своя характер, концепцията на Фарингтън се опитва да интегрира 
диспозиционалния подход с принципите на социално-когнитивните теории [ 11 ]. 

 Операционализацията на интегрираните модели за детерминацията и прогнозирането на 
криминалното поведение резултира в методите за оценка на риска, които имат количествени измерения. 
Пример за това е ASSET – „структуриран инструментариум за оценка на риска”, който е планиран и 
разработен от екип за пробационни изследвания към университета в Оксфорд. Той се прилага 
понастоящем от институциите за превенция и противодействие на детската престъпност в Англия и 
Уелс/ подобни методи са разработени и за възрастни лица, като някои са специализирани и според типа 
на престъпленията – б.м./. Оценката на риска се фокусира върху три ключови последствия:1/ 
вероятността за извършване на закононарушение;2/ риска за причиняване на сериозни щети на другите 
хора и 3/ уязвимостта на извършителя, т.е. вероятността той да стане жертва в резултат на собственото 
си поведение или на бездействието на другите. В ASSET са включени общо 16 рискови фактори – 
предиктори, които се оценяват независимо. Те обхващат индивидуални, социално-психологически и 
поведенчески маркери. Характерно за този инструментариум е разглеждането на някои от тези рискови 
фактори като фрустрирани потребности, което има непосредствено значение за превантивните дейности. 
К.Baker посочва убедителни данни за надеждността и валидността на ASSET [ 5; 6 ]. Естествено, целите 
на подобни методи са свързани с оптимизиране, както на дейността по противодействие и превенция на 
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криминалното поведение и неговите рецидиви, така и за разработване на съответните пробационни и 
ресоциализационни програми. 
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ЛИЧНОСТНИ И ПСИХОСОЦИАЛНИ ДЕТЕРМИНАНТИ НА 
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Резюме: Настоящата работа представлява опит за критичен анализ на личностните и психосоциални 
детерминанти на делинквентното (корупционно) поведение от перспективата на някои от основните и най-
актуални чуждестранни теоретични концепции и емпирични открития. Дискусията се базира върху идеята, 
че понятия като “корупция” и “корупционно поведение” в тясно специализирания им, юридически натоварен 
смисъл се явяват частни, специфични прояви на делинквентната личностна организация и поведение като 
цяло. Разгледани са: личностните конструкти, релевантни на делинквентното (корупционно) поведение в 
работен контекст; професионалната среда като фактор, благоприятстващ възникването на 
контрапродуктивно работно поведение; личностната динамика и психосоциалните предпоставки на това 
поведение и тяхното проявление в българския социално-културен контекст. Основните изводи в доклада са, 
че отличителни характеристики на контрапродуктивното работно поведение са неговите асоциалност и 
егоцентричност, основаващи се на базисни проблеми в създаването на трайни, позитивно-емоционални 
междуличностни отношения и в изграждането на привързаност към външни обекти (индивиди или социални 
структури). От друга страна, продължителното взаимодействие на индивида с дисфункционална или 
открито девиантна професионална среда повишава риска от регрес към по-примитивни, деструктивни нива 
на личностно функциониране, които могат да се материализират в делинквентни (корупционни) действия. 
 
Abstract: The present work is an attempt at a critical analysis of the personal and psychosocial determinants of 
delinquent (corrupted) behaviour, from the perspective of some essential and most recent theoretical conceptions and 
empirical findings. The discussion is based on the idea that concepts such as “corruption” and “corrupted behaviour” in 
their narrowly specialized, juridical meaning are particular, specific manifestations of the delinquent personality as a 
whole. The paper examines the following topics: personality constructs relevant to the delinquent (corrupted) behaviour 
at the workplace; the professional environment as a factor that advantages the emergence of counterproductive work 
behaviour; the personal dynamics and psychosocial premises of that behaviour and their manifestations in the Bulgarian 
sociocultural context. The main point in the present work is that the distinctive features of counterproductive work 
behaviour are its associality and egocentricity, which stem from basic problems in the building of stable, emotionally 
positive interpersonal relationships and in the establishment of attachment to external objects (individuals and social 
groups). On the other hand, the prolonged interaction between an individual and his/her dysfunctional or overtly deviant 
professional environment increases the risk of regression towards more primitive, destructive levels of personal 
functioning, which could materialize in delinquent (corruptive) actions. 

Въведение 

Корупцията представлява социален феномен с трайно установено и осезателно присъствие в 
българския обществено-политически живот. По данни на неправителствената асоциация “Прозрачност 
без граници”, провеждаща изследвания на възприятията за корупция чрез метода Корупционен индекс 
(базиран на оценки от представители на бизнеса, икономически експерти и политически анализатори), 
показателите за нивото на корупция в България за периода 1998-2008 г. са устойчиво в обсега на ниските 
стойности (индикативни за високо ниво на корупция). Ето защо, превенцията и противодействието на 
корупционните практики са сред важните приоритети на българските обществено-политически 
институции и организации. Те налагат развиването и прилагането на широк спектър от мерки в различни 
сфери и нива на обществения живот. 

Един от ключовите аспекти на превенцията на корупционното поведение е изследването и 
постигането на задълбочено разбиране на онези индивидуални, личностно-психологични 
характеристики, които в своята комплексност представляват условия за възникването на корупционно 
поведение. Кои са индивидуално-психичните и поведенчески параметри (темпераментови, афективно-
емоционални, когнитивни, мотивационни, ценностни и др.), които определят склонността към подобно 
поведение? Защо определени индивиди са в по-голяма степен да се ангажират с корупционни поведения, 
в сравнение с други? Кои са социалните фактори и причини, които водят до появата на подобни 
личностни тенденции? Настоящата работа, без да претендира за пълна изчерпателност по тази наистина 
изключително обширна и комплексна тема, се стреми да даде частичен отговор на горните въпроси. Тя 
разглежда личностно-психологичните детерминанти на корупционното поведение в контекста на някои 
от основните и най-актуални чуждестранни теоретични концепции и емпирични открития, като се 
стреми да синтезира изведените чрез тях обяснителни концепции и модели. 
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Проблемът с психологичното дефиниране на понятието “корупционно поведение” 

Преди да бъдат представени и анализирани теоретичните концепции и емпирични открития в 
областта на личностно-психологичните особености на корупционното поведение, е наложително да 
бъдат дискутирани някои проблеми от терминологично и психологично-операционално естество. 
Първият се отнася до дефиницията на самото понятие “корупция”. От етимологично-смислова гледна 
точка, последното се базира на латинското значение на думата „corruptio" – буквално “разваленост, 
изхабеност, лошо състояние”, с второ значение – “лъжливост, поквара, подкупване”. Подобен е и 
смисълът, предложен в Български тълковен речник – “обществена развала, поквара, подкупничество”. 
На този етап е важно да се почертае разграничението между по-широкия смисъл на понятието 
(“обществена развала”, “морален упадък”, “поквара”) и по-тесния, конкретен такъв (“подкупничество”). 

В тясно специализиран юридически смисъл, дефиницията бива тълкувана различно, според 
спецификата на законодателството в различните национални правни системи. В българското 
законодателство реално не съществува правна дефиниция на понятието “корупция” [6]. Най-близо до 
общоприетата, популярна дефиниция за корупция е описаното в чл. 301-307 от Наказателния кодекс 
престъпно деяние, при което длъжностно лице поиска или приеме дар или каквато и да е облага, която 
не му се следва, или приеме предложение или обещание за дар или облага, за да извърши или да не 
извърши действие по служба или загдето е извършило или не е извършило такова действие. 

В други правни системи, обаче, дефиницията на понятието “корупция” включва и престъпления, 
които по смисъла на българското законодателство (НК) биват класифицирани в различни тематични 
рубрики, като например “конфликт на интереси”, “престъпления по служба”, “престъпления против 
правосъдието” и др. Това показва, че понятието е на практика открито за различни тълкувания в чисто 
юридически смисъл и вероятно отразява специфичните особености на съответния социо-културен и 
политически контекст. 

 Вторият, много по-важен от гледна точка на настоящата дискусия проблем касае психологичното 
дефиниране на понятието “корупционно поведение”. Още с възникването си като самостоятелна наука, 
психологията се стреми да извежда специфични конструкти, които могат да обяснят и предскажат 
възможно най-широк кръг поведения, отнасящи се към съответния изследван тематичен клас или 
област. Това важи с особена сила, когато предмет на изследване са фундаментални психологични 
дименсии като личностните черти, предвид техните обединяващи и организиращи цялостната психична 
структура функции (вж. [1] [29]). От това става ясно, че понятия като “корупция” и “корупционно 
поведение” в техния тясно специализиран, юридически натоварен (и както се вижда – тематично 
разнороден) смисъл се явяват особени, частни, специфични манифестации на делинквентната 
личностна организация в нейната цялост. С други думи, корупционното поведение в личностно-
психологичен смисъл може да има разнообразни прояви в различни социални ситуации и контексти, 
както строго професионални, така и общожитейски. Така, на психологичното значение на понятия като 
“корупция” и “корупционно поведение” е релевантен техният по-общ морално-етичен смисъл (вж. по-
горе). По същия начин са интерпретирани те и в настоящата работа. Ето защо, в личностно-
психологичен смисъл е коректно да се говори за девиантно поведение, базиращо се върху незачитането 
и пренебрегването на установените морално-етични, социални, правни или организационни норми [9] 
[14] [22] [23] [24] [30]. Една от възможните прояви на това поведение е и корупцията в по-тесния смисъл 
на понятието. И тук възниква много важният, ключов въпрос: съществуват ли личностни 
характеристики, които са съотносими към подобни поведения и могат да обединят последните в единен, 
теоретично резонен конструкт? Тоест, съществува ли общ личностно-психологичен домейн, в който 
делинквентните поведения (и в частност корупционните такива) намират своето естествено място и 
обяснение? И ако това е така, кои са тези характеристики? 

Личностни конструкти, релевантни на делинквентното (корупционно) поведение 

Изучаването на делинквентното поведение на личността в професионален контекст има 
дългогодишна традиция в чуждестранната (особено англоезичната) психологична литература. Въпреки 
привидното многообразие в наименованията на това поведение1, всички модификации попадат под 
рубриката на придобилото широка популярност и послужило като основа на многобройни емпирични 
изследвания понятие “Контрапродуктивно работно поведение” (“Counterproductive Work Behavior”). 
Фокс, Спектър и Майлс [19] го дефинират като “поведение, целящо причиняването на вреди на 

                                                 
1 Напр., ”Импулс към своенравност” /“Wayward impulse”/ на Гоф [22]; ”Девиантност на служителя” 
/“Employee deviance”/ на Робинсън и Бенет [34]; “Организационна престъпност” /“Organizational 
delinquency”/ на Хоугън и Хоугън [23]; “Девиантност на работното място” /“Workplace deviance”/ на 
Бенет и Робинсън [9]; ”Организационна агресия” /“Organizational aggression”/ на Фокс и Спектър [18]. 
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организацията и нейните членове” (стр. 292). Подобно e и определението, цитирано от Янг и Дифендорф 
[39]2, както и това, предложено от Робинсън и Бенет [34]3. 

Като цяло, изследователите се стремят да изведат и систематизират онези личностни конструкти, 
които по най-пълен и всеобхватен начин обясняват подобни девиации. По думите на Хоугън и Хоугън 
[23], 

“Първата стъпка в разбирането на престъпността на работното място е идентифицирането 
на ключовия подлежащ ѝ конструкт. Според нас, контрапродуктивни действия като 
кражба, злоупотреба с алкохол и наркотици, измама, липса на субординация, вандализъм, 
неоправдани отсъствия от работа и актове на физическо насилие са елементи на по-широк 
синдром, който ние наричаме “организационна престъпност”. Това наименование 
подсказва, че служителите, които крадат, са склонни да се ангажират и с други 
делинкветнти действия...” (стр. 273). 

И така, кои са онези аспекти на личността в нейната комплексна организация, които обуславят 
контрапродуктивното работно поведение? 

Хоугън и Хоугън [23] създават свой въпросник за изследване на надеждността на служителите, по 
отношение на склонността им към ангажиране с контрапродуктивни работни поведения. Те установяват, 
че ниските стойности по тестовите скали корелират добре с личностни черти като агресивност, 
враждебност, себеугаждане, погълнатост в себе си и импулсивност, а високите – с такива като 
съвестност, внимание към подробностите, зачитане на правилата и социална зрялост. Хоугън и Хоугън 
твърдят, че лицата, които са необикновено агресивни, враждебни, безчувствени и отчуждени от другите 
бързо (и обикновено непрекъснато) влизат в открити конфликти с обществените авторитети. Онези, 
които в умерена степен проявяват подобни характеристики се впускат в широк кръг от делинквентни 
поделения на работното място: от неподчинение и разтакаване, през чести необосновани отсъствия, до 
кражби, измами и различни саботажи. Въпреки своето неприязнено отношение към нормите и 
правилата, тези индивиди успяват да избегнат откритите, лесно разкриваеми правонарушения и по този 
начин не могат да бъдат идентифицирани като престъпници. Това според Хоугън и Хоугън [23] идва да 
покаже, че е “...полезно да бъдат разглеждани алтернативи на кражбите като индекс на непочтеността, 
отчасти защото кражбите имат ниски показатели в нормалните организации4 и отчасти защото те са 
само един компонент от по-широк поведенчески синдром наречен от нас “организационна 
престъпност” [курсивът мой]” (стр. 278). 

За разлика от Хоугън и Хоугън, чието проучване е ориентирано основно към специфицирането на 
определени интрапсихични личностни характеристики за целите на психометричната валидизация, 
редица други изследвания разширяват обяснителните схеми на контрапродуктивното работно поведение 
по посока на обективния социален контекст, в качеството му на външен фактор, който взаимодейства с 
личностните предиспозиции и може да стимулира (или да отслаби) техните поведенчески прояви. 

Ролята на социалната среда в проявата на личностните характеристики, 
детерминиращи контрапродуктивното работно поведение 

В серия от изследвания, Фокс и колеги [18] [19] разглеждат детайлно проблема на 
взаимодействието между личностни характеристики и социални фактори при контрапродуктивното 
работно поведение. Те твърдят, че делинквентните прояви на работното място се обуславят в голяма 
степен от възникването на фрустрация (и произтичащата от нея агресия) при изпълнението на 
поставените цели. Фрустриращите събития на работното място (известни още като “работни стресори”) 
предизвикват негативни афективно-емоционални реакции, които на свой ред се реализират в 
деструктивни поведения. Афективно-емоционалните реакции и последващите поведения се обуславят от 
определени личностни предиспозиции, а самите поведения се реализират тогава, когато индивидът знае, 
че ще избегне свързаните с тях наказания. 

Фокс, Спектър и Майлс [19] твърдят, че личностните особености имат мощна посредническа 
функция, обуславяща възникването на контрапродуктивното работно поведение. На първо място, 
емоционалните преживявания (особено наличието на висока базисна негативна афективност) играят 

                                                 
2 “Волеви действия, които нанасят вреда или целят нанасянето на такава на организации или на хората в 
тях” ([39] стр.260).  
3 “Умишлено поведение, което нарушава важни организационни норми и по този начин застрашава 
доброто състояние на организацията, нейните членове или и двете” ([34] стр. 556).  
4 Важно е да се има предвид, че изследванията на Хоугън и Хоугън са провеждани в САЩ и отразяват 
спецификата на тамошния социокултурен и икономически контекст. Възможно е подобни констатации е 
да не са валидни за българските условия. 
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много съществена функция в процеса на протичане на професионалния стрес, от една страна защото са 
най-непосредствения, директен отговор на ситуациите, възприемани като стресиращи, а от друга – 
защото имат свойството да стимулират последващи физиологични промени и поведения. Успоредно с 
тях, авторите изтъкват и решаващата роля на възприятията за субективен контрол при възникването на 
контрапродуктивното работно поведение: “...вредните последствия (напрежения) не се причиняват от 
обективни събития или стимули, а по-скоро от възприятията на индивида за липсата на контрол...чрез 
който да се справя със заплахите или изискванията...[Съответно], неконструктивните поведенчески 
отговори са много по-вероятни, когато човек има възприятие за слаб контрол върху ситуацията” (стр. 
293). Според Фокс и колеги, не упражняването на контрол по принцип е важно, а възможността за 
контрол върху самия работен стресор. 

Емпирически установените личностно-психологични конструкти в теоретичния модел на Фокс и 
сътрудници са тематично и съдържателно близки до тези на Хоугън и Хоугън [23]. Те налагат извода, че 
в основата на контрапродуктивното поведение на работното място стоят, най-общо казано, определени 
дезадаптивни, негативно-емоционални и социално неконструктивни личностни тенденции. Въпреки 
това, от изследванията на Хоугън и Хоугън [23] и Фокс и колеги [18] [19] не става напълно ясно какви са 
конкретните интрапсихични механизми, обуславящи подобна негативна личностна динамика. От друга 
страна, иначе убедителният като причинно-следствена логика и функционални параметри модел на 
взаимодействие между социални и индивидуални фактори, предложен от Фокс и колеги е де факто 
ограничен до специфичния контекст на работните организации. По този начин, неговата експлицитна 
стойност реално не е съотнесена към по-широкия, общожитейски контекст, който в крайна сметка 
обуславя изкристализирането и развитийното стабилизиране на подобни девиантни личностни 
предиспозиции. Например, от работата на Фокс и сътрудници не става ясно кои са онези предпоставки, 
които водят до възникването на негативната афективност и нейното затвърждаване като устойчива 
личностна характеристика. Това, съответно, повдига някои важни въпроси: съществуват ли обяснителни 
модели на контрапродуктивното (делинквентно) работно поведение, които визират неговата вътрешна 
функционална личностна динамика, от една страна, а от друга осветляват причините за възникването на 
последната? Възможно ли е тези модели в същността си да се явяват частни, специфични случаи на 
общи концепции за делинквентното функциониране на личността по принцип? 

Личностната динамика и психосоциалните предпоставки на контрапродуктивното 
работно поведение 

Майкъл Мъмфърд и колеги [30] извършват редица изследвания, целта на които е създаването и 
емпиричното тестване на личностен модел, описващ динамичното взаимодействие на различни 
индивидуални характеристики в сложна система от причинно-следствени връзки, предопределящи 
възникването на контрапродуктивно работно поведение. Авторите идентифицират седем такива 
индивидуални характеристики: нарцисизъм; страх; несигурност за последствията от поведението; 
мотивация за власт; вярвания за обективация; негативни житейски теми; липса на способност за 
саморегулация. Според Мъмфърд и колеги, тези седем характеристики оперират съвместно, 
обуславяйки склонността на хората към деструктивни, контрапродуктивни действия. По-конкретно, 
нарцисизмът (дефиниран от тях като краен егоцентризъм и нереалистично завишена, грандиозна 
самооценка) е защитна, компенсаторна реакция на усещане за вътрешна празнота и слабост на аза, която 
води до чувство за несигурност за последиците от собственото поведение. Страхът от своя страна 
създава усещане за заплаха, което също подхранва това чувство на несигурност. Тези фактори, на свой 
ред резултират в повишен стремеж към упражняване на власт и контрол над социалното 
обкръжение: когато индивидите са несигурни относно способността си да постигнат желаните цели и 
резултати, себезащитните тенденции активират мотивацията за упражняване на власт и контрол 
(въпреки, че последната би могла до известна степен да бъде потисната, ако страхът е прекалено силен). 
Веднъж активирана, тази мотивация отключва тенденцията да се злоупотребява с околните, да бъдат 
експлоатирани и манипулирани те. Това постепенно води до десенситизиране на социалните 
взаимодействия (т.е., до прояви на безчувственост) и оттам – до появата на вярвания за обективация. 
Това е възгледът, че околните са просто инструмент, средство за постигане на личните цели. 
В злоупотребата с околните, хората са склонни да култивират крайно негативни възприятия за тях, освен 
ако подобни ефекти не бъдат неутрализирани от способността за саморегулация. По този начин, 
вярванията за обективация, също както и страхът, могат да доведат до появата на негативни житейски 
теми. По думите на Мъмфърд и колеги, “Негативните житейски теми, ведно с вярванията за 
обективация, мотивацията за власт и контрол, слабата способност за саморегулация и несигурността за 
последствията от собственото поведение отразяват нагласи и мотиви, оказващи пряко влияние върху 
готовността на индивидите да се ангажират с деструктивни, контрапродуктивни действия” ([30] стр. 
242). С други думи, авторите предлагат съвкупност от личностни конструкти, релевантни на 
контрапродуктивното (делинквентно) работно поведение, които са тематично и съдържателно сходни с 
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онези, предложени от Хоугън и Хоугън [23] (агресивност, враждебност, егоцентризъм, отчужденост от 
околните, импулсивност, социална безчувственост и т.н.). За разлика от последните, обаче, те са 
обединени в строен, функционално-динамичен обяснителен модел. 

В своето изследване, Мъмфърд и сътрудници застъпват схващането, че възникването и 
проявлението на личностни характеристики като нарцисизма, страха, мотивацията към власт и контрол 
зависят и от влиянията на средата или конкретните ситуации, които индивидът е преживял. На базата на 
факторен анализ, те извеждат седем ситуативни променливи: отчужденост (интерпретирана като 
негативно отношение от страна на околните); неподкрепяща семейна среда (наказваща, отхвърляща, 
неотзивчива); негативни ролеви модели (насилие и др. злоупотреби в семейството); житейски 
стресори (здравословни проблеми, финансови притеснения, нереалистично завишени изисквания и 
очаквания от страна на околните и др.); конкурентнен натиск (в училище, в работата, свързан с 
преследване на високи стандарти и пр.); негативни влияния на социалната група (приятелска среда с 
цинични и асоциални нагласи, семейство и/или приятели, злоупотребяващи с вещества и/или имащи 
проблеми със закона, свидетелства за системно нарушаване на правилата, насилие и пр.), финансови 
проблеми. Авторите установяват, че тези ситуативни променливи са добри предиктори на 
контрапродуктивното поведение, когато то е измервано с тестове, базирани върху личностни 
конструкти. Показателно е, че най-високи корелации с личностните мерки за делинквентно поведение 
имат следните заложени за емпирична верификация ситуативни променливи: неподкрепяща семейна 
среда, негативни ролеви модели, житейски стресори и негативно влияние на социалната група 
(вж. по-горе). 

Откритията на Мъмфърд и сътрудници [30] налагат извода, че едни от основните, градивни 
компоненти на контрапродуктивното работно поведение са неговите асоциалност и егоцентричност, 
основаващи се на базисни проблеми в създаването на трайни, позитивно-емоционални междуличностни 
отношения и в изграждането на привързаност към външни обекти (били те индивиди или по-широки 
социални структури като групи и различни организации). 

 Подобни идеи са близки до обяснителните и развитийни модели на психодинамичната 
парадигма, особено тези, предлагани от теорията за привързаността [11] [12] [13], теориите за обектните 
отношения [10] [25] [3] [36] [37] [38], селф-психологията [26] [27] и теорията за ментализацията и 
развитието на аза на Питър Фонаги и колеги [17]. 

Общият мотив в тези направления на психодинамичната парадигма (боравещи често пъти с 
твърде различен терминологичен апарат и обяснителни схеми) е разбирането, че формирането на 
личността, стартиращо и до голяма степен осъществяващо се в най-ранните етапи на развитието, се 
обуславя от типа отношения (на първо място афективно-емоционалната връзка) на детето с неговите 
значими грижещи се фигури (обекти). Преживяването на ежедневните взаимодействия с тези фигури 
служи като модел, който постепенно бива интернализиран от детето и се превръща в част от собствената 
му психична структура. Моделът на тези взаимодействия води до изкристализирането на определени 
когнитивно-афективни репрезентации в психиката (наричани “вътрешни работни модели на 
привързаността” от Боулби [11] [12] [13]; “обектни отношения” от Клайн, Уиникот и други [3] [25] [36] 
[37] [38]; “селф-обект” от Кохут [26]; “вторични репрезентации” от Фонаги и колеги [17]). Това са 
специфични модели на възприятие, на нагласи и очаквания (позитивни и/или негативни) по отношение 
на себе си, другите и света [15] [35]. Оттук следва, че начинът по който родителят5 се отнася към детето 
(преимуществено топло, подкрепящо, зачитащо нуждите и индивидуалността му или обратно – 
преимуществено студено, отхвърлящо, агресивно, незачитащо нуждите и индивидуалността), 
предопределя и изграждането на съответен вид мисловни, емоционални и поведенчески нагласи, 
проявяващи се под формата на базисните личностни характеристики. Този интернализиран в психиката 
начин на отнасяне, съответно, бива проявяван по-късно от индивида и в неговите лични 
взаимоотношения с околните (близки, приятели, колеги) и с по-широкия социален контекст като цяло. 

Питър Фонаги и колеги [17] поддържат идеята, че доброто взаимодействие с родителските фигури 
развива у детето разбиране, че човешкото поведение се опосредства от психични състояния (вярвания, 
намерения, очаквания, чувства и др.) – т.нар. “Теория за ума” (“Theory of Mind”). Това става чрез 
адекватното отразяване на детските вътрешни преживявания от страна на родителите, което 
трансформира първичните репрезентации на тези преживявания (като непросредствено възприемани 
афекти и телесни усещания) във вторични – мисловни и символни. Първичните репрезентации 
постепенно започват да се асоциират с определени, съответстващи им психични състояния, които не 
просто ги обозначават, но и могат да обясняват и предсказват поведението (т.е., да свързват мисли, 
намерения, вярвания, очаквания, чувства с определени действия и техните последствия). По този начин, 
азът започва да се себевъзприема като унифицирано, кохерентно цяло, съставено от психично 

                                                 
5 А на един по-късен етап и по-широката социална среда – братя и/или сестри, връстници, училище и 
други социални институции. 



 

892 

репрезентирани (назовани, символизирани) вътрешни състояния, устойчиви във време и пространство – 
другояче казано, като самостоятелен психичен агент на преживявания, инициативи и поведения. 

От друга страна, теорията за ума играе много важна роля за ефективната емоционална 
саморегулация на базата на психични символни репрезентации (Фонаги и колеги наричат този процес 
“ментализация”). Вторичното репрезентиране позволява и успешното разграничаване на собствените 
психични състояния от тези на другите. Това на свой ред обуславя и способността за емпатийно 
разбиране на чуждата перспектива като различна от собствената. Постигането на такова ниво на 
личностна организация и функциониране способства в по-широк план за изразяването и отреагирането 
на негативните емоции по зрели, социално конструктивни начини, при зачитане на другите като 
индивиди със собствен психичен живот и граници. 

Каква е, тогава, ролята на описаните по-горе взаимодействия със значимите обекти за 
възникването на делинквентните личностни предиспозиции? Според американския психолог Гейл Прайс 
от Харвардския университет [33], човешката добронамереност и жестокост са вродени, като склонността 
към правене на добро се развива в контекста на позитивното, топло и приемащо отношение от страна на 
значимите грижещи се фигури (в повечето случаи – родителите). Когато това позитивно 
взаимоотношение с родителя6 бива рязко прекъснато, изобщо не се състои или бъде на практика 
заменено с прояви на жестокост (перманентни или периодични), тогава потенциалът на детето да 
интернализира чувството за “ние” и “нас” е застрашен, намалява или изчезва напълно. Уязвимото 
поради възрастовата си безпомощност дете започва да съществува и функционира в свят, който носи 
семантичното разграничение между “мен” и “те”, “...един безчувствен и жесток свят, който 
преориентира аза към неговото собствено оцеляване” ([33] стр. 260). 

Преживяването на “ние” и “нас” предполага наличието на добре интегрирана личност, която е 
способна да конструира и възприема свят, в който другите са разглеждани в основата си като подобни на 
собствения аз в неговата доброта и човечност. Тази способност определя на свой ред и способността за 
емпатия и алтруизъм. Авторът поддържа схващането, че “комплексното взаимодействие на 
интегрираната, кохезивна личност, приемането на различието между мен и другия, сигурните модели на 
привързаност и развиването на способността за вътрешен самоконтрол са неразделна част от моралното 
поведение” ([33] стр. 261). 

В контекста на представените по-горе развитийни принципи, Прайс [33] издига тезата, че в 
основата на аморалното (респ., делинквентото) поведение лежат силни негативни емоции (агресия и 
тревожност), акумулирани в травматичните взаимодействия със значимия обект (или обекти) и 
превърнали се в неразделна част от личностното функциониране. Те често пъти нямат символна, 
смислова репрезентация в структурата на аза и поради това не се намират под съзнателния контрол на 
последния. Това на свой ред прави невъзможно тяхното отреагиране по социално-конструктивни, 
зачитащи околните начини. В ситуации, които по един или друг начин напомнят за тези застрашаващи 
интегритета на аза негативни преживявания, липсата на добър, позитивен модел на привързаност 
(обектни отношения) се превръща в благоприятна основа за възникването на аморални, асоциални или 
други деструктивни поведения. 

В сходна посока са и възгледите на Питър Фонаги за възникването на делинквентното поведение 
[16]. Той изтъква, че провалът в изграждането на способност за ментализация (поради липсата на 
емпатийно отразяване на детските автентични вътрешни състояния от страна на родителя) има три 
решаващи последствия за психичния живот. Първо, индивидите с недобре структурирани възприятия за 
идентичност (възможна само на базата на ясни представи за собствените психични състояния), чувстват, 
че не са отговорни за своите действия. Те интуитивно усещат, че са ограничени (или лишени) от 
базисното качество да свързват намерения с действия, което де факто лежи в основата за усещането за 
лично деятелство (self-agency). 

Второ, способността за ментализация има решаващо значение за прогнозирането на психичните 
последици от дадено действие спрямо другия (или другите). Така, лицата с нарушена (или липсваща) 
такава способност не могат да разбират как се чувстват друтиге, или как биха се чувствали те в резултат 
на определени действия. Фонаги твърди, че този дефицит е пряко следствие от травматичните 
взаимодействия със значимите фигури (напр., домашно насилие, депривации, неглижиране), при които 
детето не е можело да види себе си отразено и зачетено в родителския ум като същество със собствени 
психични състояния. 

Трето, ограниченията в способността за ментализация води до базисни проблеми в системата от 
психични репрезентации – те остават дифузни, неопределени, неструктурирани. Поради това, мисли и 
чувства не се преживяват като напълно истински или смислени. Те са неустойчиви, могат да бъдат 
подменяни и дори дисоциирани (когато са свързани с непоносими преживявания). Тази тенденция, от 

                                                 
6 Както бе изтъкнато по-горе – оказващо директно влияние върху личностното формиране. 
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своя страна, би могла да обясни нарушената (или липсваща) интегрираност и консистентност на нагласи 
и поведения по отношение на базисни морално-ценностни категории и императиви7. 

Огромният принос на Питър Фонаги и неговите сътрудници [16] [17] е обединяването на идеи от 
когнитивно-поведенческата и психодинамичната парадигми в комплексен, емпирично изучаем модел за 
психичното (нормално и патологично) развитие и функциониране, който намира своето успешно 
приложение и в концептуализацията на делинквентното поведение. 

Предложените от Прайс [33] и Фонаги и колеги [16] [17] психодинамични обяснителни модели на 
делинквентното поведение са валидни и за контекста на професионалната йерархично-властова 
структура и организационно-функционални принципи, особено когато те по един или друг начин 
предпоставят генерирането на висок стрес и фрустрация. С други думи, субективното възприятие на 
специфичните йерархично-властови връзки и практики в организацията, представляващи работни 
стресори (напр., авторитарно лидерство, липса на субективен контрол, несправедливо разпределение на 
наградите, междуличностни конфликти, неяснота на ролите и пр.8) могат да влязат в асоциативна връзка 
с интернализираните дисфункционални модели на обектни отношения и да предизвикат негативни 
емоционално-афективни реакции, които на свой ред да доведат до различни делинквентни действия на 
работното място. От тази перспектива, предложените от Хоугън и Хоугън [23], Мъмфърд и колеги [30], 
Фокс и колеги [18] [19] личностни и психосоциални модели на контрапродуктивното работно поведение 
намират своето логично, допълващо ги дълбинно-психологично обяснение и потвърждение. 

Разбира се, тук трябва да се подчертае, че концепциите на Прайс [33] и Фонаги [16] [17] визират 
основно случаи на тежки травматични взаимодействия със значимите грижещи се фигури. Индивидите с 
такава развитийна история най-вероятно се характеризират със склонност към чести, открито 
неконструктивни социални интеракции (вж. [23]). Не бива да се забравя, че както при всеки друг 
психологичен феномен, дискутираните негативни психосоциални фактори в индивидуалното развитие 
могат да се проявят в различна степен, определяйки по този начин и наличието на широк спектър на 
индивидуална вариация. 

Личностните и психосоциални детерминанти на делинквентното (корупционно) поведение в 
българския социален контекст 

Като цяло, цитираните и дискутирани в предишните раздели теоретични концепции и емпирични 
резултати налагат извода, че личностните детерминанти на делинквентното (и в частност 
корупционното) поведение представляват сложна съвкупност от взаимодействия между индивидуално-
психични (темпераментови, афективно-емоционални, когнитивни, мотивационни, ценностни и пр.) и 
обективни фактори (междуличностни отношения, професионално-организационни принципи и 
практики, социо-културна специфика, политически контекст и т.н.). Тук възниква въпросът: по какъв 
начин се съотнасят всички представени чуждестранни теории и емпирични находки към българския 
социо-културен, икономически и политически контекст? Каква е тяхната обяснителна сила по 
отношение на специфичните начини на проявление на контрапродуктивното работно поведение у нас? 

Трудностите и проблемите, които донесе промяната на политическата система у нас през 1989 г. 
пораждат несигурност, тревожност, стрес и други негативни емоционални преживявания. Последните 
засягат както индивидите, така и различните социални системи – семейство, професионални групи и 
организации, държавни и политически институции. От една страна, несигурността и напрежението на 
българския социален контекст дават своя отпечатък върху семейната динамика. В немалко случаи 
родителите, поради личните си трудности и проблеми не успяват да изпълнят успешно функцията на 
“сигурна основа” (secure base) и “безопасно убежище” (safe haven [11] [12] [13]), да осигурят 
необходимите грижи, подкрепа и защита на децата и юношите. А както е известно, това са най-
уязвимите за всякакви негативни влияния възрастови групи. Това на свой ред благоприятства 
изграждането на негативни модели на привързаност (обектни отношения). 

От друга страна, общественият живот у нас е все още в процес на социален, икономически и 
политически преход, свързан с интензивна преоценка и подмяна на житейски приоритети, нагласи и 
ценности. За съжаление, този процес е съпътстван от редица проблеми, пораждащи усещане за 
хаотичност, за липса на стабилни ценностни и морални ориентири и за отсъствие на обществени 
структури и механизми, които да ги отстояват [2] [4] [7]. Тези тенденции в немалка степен подсилват 
субективните възприятия за несигурност и благоприятстват възникването на различни 
нерегламентирани социални практики. По думите на Ценков [8], „неверието в колективното социално 
действие, във възможността чрез граждански контрол да се влияе на върху функционирането на 
властите, отчуждението от държавата, администрацията, институциите, както и кризата на доверие в 

                                                 
7 Във връзка с моралното поведение на личността, вж. също дискусиите на Гарсия и Солис [21], Фримър 
и Уокър [20] и Нуци [31] [32].  
8 За изчерпателна систематизация на работните стресори, вж. Мартинко, Гундлак и Дъглас [28]. 
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ценности като почтеност, нравственост и солидарност неминуемо доведоха до засилена толерантност 
към корупцията” (стр. 32-33). 

В контекста на дискутираните в предишния раздел обяснителни модели и концепции на 
делинквентното работно поведение, горните констатации биха могли да бъдат обяснени с факта, че 
настоящият семеен, обществено-културен, политически и икономически контекст у нас в голяма степен 
създава предпоставки за негативни взаимодействия между индивида и неговата по-широка социална 
среда. Това важи с особена сила за професионалните организации, в които се възпроизвеждат 
имплицитно редица елементи на матрицата от обектни отношения (напр., по силата на властово-
йерархичната организационна структура). Продължителното функциониране в работна среда, която се 
характеризира с проблематични морално-етични взаимодействия, в която битуват вярвания за 
обективация, несигурност за последиците от собственото поведение, страх [30], липса на 
организационна справедливост, междуличностни конфликти и усещане за загуба на субективен контрол 
върху процесите [18] [19] поставя служителите в риск от регрес към по-примитивни, деструктивни нива 
на личностно функциониране, в които субективното “ние” лесно може да бъде заменено с “мен” и “те” 
[33]. 

Ето защо, представените в настоящата работа теоретични концепции и емпирични открития в 
областта на личностните и психосоциални детерминанти на делинквентното (корупционно) поведение 
биха могли да послужат като източник на ценни идеи, които да бъдат приложени по посока на 
изграждането на стратегии и интервенции за превенция и противодействие на корупционните практики 
в българския социален и професионално-организационен контекст. 
 

 
Литература*: 
* Списъкът с цитираната в доклада литература може да бъде получен при поискване на дадения 
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ПСИХОЛОГИЧНИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

НА ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ НА СЕКСУАЛНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СПРЯМО ДЕЦА 
В ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВОТО 

 
ЛЮБКА ХРИСТОВА-СЛАВОВА 
Институт по психология – МВР 

 
Резюме: Сексуалната злоупотреба и насилие спрямо деца е тема, която буди широк обществен интерес и 
изисква особено внимание от страна на институциите и гражданското общество. С напредъка на 
технологиите и навлизането на компютрите в ежедневието се появиха и нови форми на злоупотреба спрямо 
деца. Посредством психологични методи за анализ на реални случаи от практиката, ще се очертаят някои 
основни характеристики на сексуалния насилник на деца в интернет пространството, формиращи неговия 
психологичен и социално-демографски профил. Разработката ще акцентира и върху особеностите на 
жертвите на този вид престъпления. 
 
Abstract: Sexual harassment of children has been and still is an extremely important public issue. As such, it requires a 
special attention from all institutions concerned and the society as a whole. Technical development has brought a new 
type of sexual abuse of children. Using basic psychological methods and analysis of real work cases, are outlined a set of 
characteristics of the sexual abuser of children on the internet, his formative psychological and socio-demographic 
profile. The accent is put on the special characteristics of the victims of this kind of crimes. 

Педофили и интернет 

Сексуалната злоупотреба с деца е тема, която буди широк обществен дебат и изисква особено 
внимание от страна на институциите и гражданското общество. Това е проблем, който не може да бъде 
изразен само с изведените статистически данни, които показват нарастване на броя на случаите. 
Съобщенията за сексуални злоупотреби и насилие може да са свързани с факта на по-голямо осъзнаване 
на значението и познаването на сексуалната злоупотреба с деца. Ето защо е необходимо да се 
предприемат комплексни мерки за широка превенция и по-ефективно противодействие срещу детското 
насилие. 

С напредъка на технологиите и навлизането на компютрите в ежедневието се появиха и нови 
форми на насилие спрямо деца. По своята същност интернет-педофилите са по-скоро преференциални 
педофили, с изграден подход за установяване на контакти с деца и приоритетика да реализират 
сексуалния си нагон чрез тях. Интернет комуникаторите са място, където педофилите преодоляват 
задръжките си, могат да бъдат на „лов”, чувстват се спокойни да развихрят извратените си фантазии, 
като жертвите са десетки. Taм, те лесно остават анонимни, печелят доверието на децата и често успяват 
да ги склонят да правят и предоставят свои еротични или порнографски снимки. Някои от педофилите 
не разкриват до край своята самоличност и задоволяват сексуалните си нужди само чрез интернет 
контакти. Те мастурбират пред компютъра, докато карат някое дете да пусне камера и да съблече 
дрехите си, да покаже половите си органи или да изпрати негови еротични снимки. Други педофили, 
обаче не се ограничават само до подобна сексуална злоупотреба с деца, те имат нужда от реални 
контакти и използват интернет пространството за търсене на потенциални жертви. 

Сексуалната злоупотреба с деца е форма на насилие над деца, при която възрастен или по-
възрастен юноша използва деца за сексуална стимулация. Формите на сексуално малтретиране на деца 
включват склоняване доброволно или насила на дете да участва в сексуални действия (независимо от 
резултата), неприлично излагане на гениталиите на дете, извършване на действителен сексуален контакт 
с дете, физически контакт с гениталиите на дете (с изключение, когато е в не-сексуален контекст, като 
например медицинско изследване или преглед), гледане на гениталиите на дете без физически контакт (с 
изключение на случаи с несексуален контекст, като например медицински прегледи), или чрез 
използване на дете за производство на детска порнография. 

Смесването на понятията за педофили и сексуално насилие спрямо деца, липсата на ясна 
класификация по отношение типологията на този вид поведение, малкото изследвания в тази област, 
предвид трудностите при получаване на представителна, общественa извадка от педофили са въпроси, 
които стоят пред съвременните изследователи. 

В рамките на закона, сексуалната злоупотреба с деца е общ термин, който описва наказателни и 
граждански нарушения, в който един възрастен участва в сексуални действия с непълнолетен или 
експлоатира малки деца с цел сексуално удовлетворение. В доклад на Американската психиатрична 
асоциация се посочва, че "децата не могат да оценят и възприемат сексуалната активност при 
възрастните", и осъжда всяко сексуално действие от страна на възрастен спрямо дете: "Един възрастен, 



 

896 

който се занимава със сексуални действия с дете, е извършител на наказателен и неморален акт, който 
никога не може да се счита за нормално или социално приемливо поведение ." 

Според В. Милев и Р. Милев [4] педофилията е полово влечение към деца, вид сексуална 
перверзия, дължаща се най-често на патологично развитие на психичния пол с дълбоко и качествено 
изменение на сексуалната дейност. Нерядко се съпровожда от повишена или намалена полова активност. 
Често е присъща на непълноценни в психично или интелектуално отношение хора. Не са малко случаите 
обаче, когато се откриват здрави, високоморални и интелигентни личности сред педофилите, особено 
когато става въпрос за преференциални такива. Някои насилници не само добре разбират 
противоестествения характер на своето деяние, но и полагат големи усилия за превъзмогването му. За 
пораждането на такава перверзия имат значение индивидуалната предразположеност, условията на 
живот, начинът на осъществяване на първите сексуални контакти, подражанието и др. 

Някои изследователи намират съотношения между педофилията и психологически 
характеристики, като например ниска самооценка и бедните социални умения. В повечето изследвания 
на извършителите на сексуални престъпления срещу деца, се посочва, че педофилите са с увредено 
междуличностно функциониране; повишена пасивна агресивност, както и нарушена адаптивност спрямо 
условията на средата. Педофилите демонстрират повишени стойности в изследвания за социопатия и 
когнитивни нарушения, а също показват много по-големи стойности по психотизъм, невротизъм и 
интроверсия, отколкото в нормална извадка. 

Педофилите са индивиди, които са с дълбоко дисбалансирано функциониране на екзистенциални 
и личностни потребности, каквито са и сексуалните. Това детерминира нагласата им към търсене на 
възможности за удовлетворяване на нуждите им чрез колекциониране на детска порнография, търсене 
на трудова ангажираност, осигуряваща близост до деца, контакти по интернет и като крайна форма – 
извършване на сексуални действия с деца, реализирайки на практика престъпен акт. 

Както стана ясно, педофилите са неуверени хора, с ниско самочувствие и небалансирана 
самооценка. От една страна те се нуждаят от това да бъдат обичани и да имат успех в интимните си 
контакти, от друга, обаче те силно се страхуват от близки контакти, поради опасенията си, че могат да 
претърпят провал, да бъдат отхвърлени. Детето става “този”, който педофила може лесно да манипулира 
и контролира в усилието да поддържа фантазиите си за себеуважение [2]. В същото време сексуалния 
контакт с деца предизвиква (при повечето от тях) чувство за вина, което отново повлиява негативно 
върху самочувствието. Изживяването на непълноценност кара педофилът отново да потърси 
възможности за компенсаторно стабилизиране на усещането за личностна значимост и мъжество по 
описания механизъм, тъй като всъщност липсва капацитет и социални умения за реабилитиране чрез 
други изяви. Много често педофилите опитват да се развият религиозно. Религиозната обвързаност 
може би успокоява вината, която те чувстват, защото те много добре осъзнават какво са извършили, но 
когато дойде следващ такъв импулс, те не могат да го спрат. 

Йорданов подчертава, че педофилът, за да намали угризенията, свързани със сексуалното си 
поведение, развива доста предсказуеми постановки и твърдения срещу неговите сексуални 
предпочитания. Интересен е фактът, че тези защитни рационализирани представи и интерпретации се 
проявяват твърде често с почти идентично съдържание. Характерна е рационализацията, че сексуалният 
контакт не наранява детето, напротив то изпитва наслада, колкото насилника, или дори детето е 
предложило неустоимо изкушение, което е довело насилника до сексуален акт. Тези оправдателни 
схеми, обаче се използват съвсем целенасочено и осъзнато, когато един насилник на дете бъде заловен. 
В стремежа си да минимизира вината за извършеното от него и последствията, той започва 
комбинативно да използва слабости на жертвата в своя защита. Насилникът може да твърди, че дава на 
детето повече внимание, отколкото родителите, и за това е по-логично той да научи детето на неща, 
свързани със секса [1]. 

Често пъти, делата, свързани с насилие над деца са трудни за доказване в съда. Факторите, които 
правят свидетелските показания на деца в съда травматични и трудни за самите деца са най-
разнообразни. Предвиждат се промени, които да улеснят свидетелските показания на децата в съда. В 
тази насока работят различни правителствени и неправителствени организаци, които се стремят да бъдат 
предприети всички възможни мерки, децата (свидетели или жертви) да не трябва да ходят до съда, за да 
дадат своите показания. Интервютата с деца жертви на насилие трябва да се провеждат с изключително 
внимание и получената информация, трябва да се оцени и прецени, за да се предприемат адекватни 
действия. 

Зачестяват случаите, в които експерти от Института по психология – МВР се ангажират по заявки 
за изготвяне на психологични профили и портрети на сексуални насилници на деца в интернет. 

Такъв е случая на педофил, който в сайтове за запознанства заговаря момчета между 12 и 14 
годишна възраст – деца в предпочитаните от него възраст и пол. Представяйки се за интересна личност, 
провокира интереса от тяхна страна. Използва жаргонен език, характерен за тийнейджърите. 
Комуникацията се осъществява като “непринуден” разговор, но същевременно е изцяло подчинена на 
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желанието на педофила да манипулира процеса и да предразположи децата към последващи контакти. 
Спечелил веднъж доверието им, той ги кани в дома си, където ситуацията е изцяло под негов контрол. 
Организира “партита”, на които има голямо количество алкохол. Давайки на децата да пият алкохол, 
успява да ги накара да участват в неговия сценарий – снимат се разсъблечени, заключени с белезници и 
с опряно в главата оръжие. Този педофил е интелигентен, манипулативен и комбинативен. Посещава 
често места, където има деца – училища, интернет сайтове за запозна. Ангажира се професионално с 
дейност, чрез която си осигурява максимална близост до деца. Обръща по-специално внимание на 
децата, вероятно има любимци сред тях, за които полага “специални грижи”. “Ухажва ги”, прави им 
привлекателни предложения за интересни преживявания и по този начин успява да ги съблазни и накара 
те сами да пожелаят срещите с него. Реализирайки подобен репертоар с децата /наблюдавайки ги, 
установявайки контакт/, всъщност идеаторно задоволява педофилските си желания. Има интерес към 
порнографията и по-конкретно към детска порнография. Наличието на колекция от собственоръчно 
направени снимки с деца обслужва възможността перверзно да се връща към преживяванията си с деца 
и да изпитва повторно възбудата от това. Такова значение имат и взетите лични вещи от деца /дрехи, 
чорапи/. Успява да проникне в личното пространство, без това да бъде тълкувано от детето като нещо 
нередно и застрашаващо го. 

Психологичен и социално-демографски профил на сексуалния насилник на деца 
в интернет пространството 

Както беше подчертано по-горе, детските насилници в интернет пространството притежават 
характеристиките на преференциални педофили. Тези сексуални насилници имат предпочитания към 
деца и техните фантазии и еротични представи са свързани и са фокусирани върху деца. Причините за 
това не са просто ситуационен стрес или несигурност, а че те са сексуално привлечени от деца и 
предпочитат деца за сексуални партньори. Те може да притежават най-разнообразни характерови 
особености и качества, но се ангажират с лесно предсказуемо сексуално поведение. Тези лесно 
предвидими сексуални действия се наричат “сексуален ритуал” и се изпълняват дори, когато това би 
довело до евентуалното им идентифициране. Въпреки, че са по-рядко срещани, тези насилници имат по-
многобройни жертви, тъй като изпитват нужда от чести и повтарящи се сексуални стимулации. 
Обикновено имат предпочитания относно пола и възрастта на жертвите. В този случай, представителите 
са предимно с висок социален статус. 

Изведени са четири основни характеристики на преференциалните насилници на деца, които са 
валидни и за интернет-педофилите: дългосрочно и устойчиво поведение; деца, като предпочитани 
сексуални обекти; добре развити и установени техники за достъп до деца; сексуални фантазии, 
фокусирани върху деца. 

Обобщен профил на интернет-педофил 

В практиката съществуват и се прилагат обобщени социално-демографски характеристики за 
интернет-педофила: Това е мъж, между 20 и 30 г., необвързан, (несемеен), живее сам или с родителите 
си. Тези особености, обаче сами по себе си нищо не означават и трябва да бъдат разгледани в 
констелация с много други черти на личността и поведението. Всеки конкретен случаи, изисква 
детайлен анализ, който насочва към евентуалните профилни харектеристики на педофила и те могат да 
се окажат различни от посочените по-горе. Тъй като педофилите изпитват сексуално влечение към деца, 
те срещат трудности в установяването на сексуален контакт с възрастни, затова, те не сключват бракове. 
Някои от тях, обаче, действително се женят като камуфлаж на социо-демографския статус. Ако се 
оженят, педофилите обикновено си избират за съпруга или силна и доминираща жена или слаба и 
пасивна, изглеждаща по детски съпруга. Ще се свържат с жена, която няма много големи сексуални 
очаквания и нужди. Съпругата на педофила може и да не подозира, че той е такъв, но знае, че той има 
“проблем”, свързан със секса. Тъй като тя, може да се обвинява за това, или пък защото сексуалният 
живот на хората е неудобна тема, съпругата може да не желае да сподели това с разследващите. 
Понякога, педофилите се женят, заради удобството или за прикритие. 

В някои случаи, педофилите имат предишни арести за насилие над деца или други престъпления, 
а също и регистрации свързани с представяне за полицейски служител, измами, нарушения на закона за 
детската заетост или други нарушения, които будят подозрения. 

Интернет педофилите имат огромен брой жертви, имайки предвид възможността, която 
предоставя виртуалното пространство – по едно и също време да си в контакт с голям брой хора. При 
всички случаи, ако във връзка със сексуална злоупотреба с дете, се установи интернет-педофил, трябва 
да се провери за други жертви. 

В допълнение към сексуалните действия (от интернет-съблазняване до реални сексуални 
контакти) с деца, с които се ангажира, педофилът обикновено се движи в обкръжението на по-млади от 
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него хора. Той често се занимава с дейности и професии, които предполагат контакти с деца. Интернет 
средата се използва за активна комуникация и организиране на различни форуми, конкурси и др. На 
фона на прекомерния интерес към контакти с деца, педофилът контрастира с ограничени контакти с 
хора на неговата възраст. Тъй като те не могат да споделят най-важната част от своя живот (сексуалният 
им интерес към деца) с връстниците си, педофилите имат ограничен брой възрастни приятели, като 
често това са други педофили, с които освен, че могат да споделят за интимните си преживявания, могат 
да обменят материали с детска порнография, дори и контакти на деца. 

Едни от най-важните и специфични характеристики на преференциалните насилници на деца, 
каквито са интернет-педофилите са техните строги изисквания и предпочитания за възрастта и пола на 
жертвите. Изведена е закономерност, че колкото по-големи на възраст са предпочитаните деца, толкова 
по-важен е пола. Педофил, който е сексуално привлечен от тийнейджъри, почти винаги има специфични 
изисквания относно пола. Възрастовият диапазон също варира. Един педофил може да предпочита 
момченца на възраст от 8 до 10 години, докато друг – от 6 до 12 години. Диапазонът може да не 
съответства на правната терминология за деца и непълнолетни. Например, някой педофил може да 
предпочита сексуални партньори, които са между 13 и 19 годишна възраст. Естествено, за един педофил 
е по-важно как изглежда и как се държи детето, отколкото реалната му възраст. Всъщност това как 
изглежда детето, а не как се държи, е по-важно за интровертния насилник. 

Педофилът има изграден метод за достъп до деца и интернет пространството е изкусителна 
възможност за всеки преференциален насилник. Някои педофили могат да наблюдават група деца и след 
кратък период от време да набележат жертвата си. Често пъти те избират неглижирано, малтретираното 
дете, с проблеми в семейството. Това умение се придобива с нарастването на педофилски опит. По 
принцип, педофилите се отъждествяват и се разбират много по-добре с деца, отколкото с хора на 
тяхната възраст – именно това ги прави толкова успешни съблазнители на деца. Те знаят как да слушат 
и разбират децата. Много педофили биват описвани като “магьосници”, които привличат децата. Така 
някои, дори повечето от децата развиват позитивно отношение към насилника. Всъщност децата 
започват сами да ги търсат и да предпочитат тяхната „интересна” компания. В интернет това се случва 
лесно – педофилът кара детето да премине от обща чат-зона в частна, където комуникацията е само 
двупосочна. Тогава започва интензивно „съблазняване” на детето, като го прави свои приятел, 
разговоря, изслушва го, отделя му внимание. Споделянето и сближаването се укрепва и посредством 
демонстрираните от педофила, интереси и познанания в области, които са присъщи за деца. Темата за 
секса, естествено е любопитна за подраствастващите и става основна мишена за комуникация. Интернет-
педофилът показва сексуално ориетрирани материали на своите жертви, което е част от процеса на 
съблазняване, чрез който се постига отслабване на задръжките. Педофилите могат да предизвикват 
или позволяват на децата да се обаждат на секс телефони, или да им изпращат порно материали и 
списания по интернет, като част от този процес. 

Често интернет-педофилът, с помощта на манипулативните си умения, разработва детски 
сексуален обръч с множество жертви, които може да използва постоянно и за дълъг период от време. 
Той ползва техники за съблазняване, създава конкурентни взаимоотношения и напрежение, чрез заплахи 
и изнудване, за да може да включва и изключва деца от сексуалния обръч, без да допуска издаване на 
“тайната”. 

Известно е, че интернет-педофилите са склонни към колекциониране на детска порнография или 
детска еротика. Те ползват такива материали с няколко цели: за удоволствие и възбуда, за сваляне на 
детските задръжки, за “изнудване” на жертвите си да пазят “тайна”, както и за размяна с други 
педофили. 

Голяма част от педофилите са увлечени по детска порнография. Те колекционират и разменят 
подобни материали, както децата разменят картинки и игри. Наличието на детска порнография само по 
себе си трябва да се разглежда като извършен престъпен акт. Индивид, който разглежда детска 
порнография или я разпрозстранява участва в престъпление, което е било извършено срещу едно дете, и 
по този начин експлоатира детето, независимо от това дали е присъствал на мястото на извършване на 
престъплението (заснемането на порнографския материал). Много детски насилници правят своя 
собствена детска порнография, водят записки за незаконните си сексуални действия, така че да могат да 
ги преживяват отново и отново. Дори, когато детската порнография се купува или взима назаем или се 
намира в интернет от човек, който никога не е докосвал дете, за да я колекционира, той е виновен в 
експлоатацията на децата. За да отхвърлят своята вина, педофилите рационализират, че няма нищо лошо 
в това да използват порнография, за да подхранват своите фантазии – „нали не насилват детето от 
материала”. Някои от колекционерите и ползвателите на детска порнография, никога не са осъщесвявали 
реални сексуални действиа спрямо дете. В такива случаи, трябва да се подчертае, че както при всички 
подобни фетиши или атрибути, винаги съществува потенциал за ескалация. Налице е опасност от 
достигане на точка, в която фантазиите няма да са достатъчни и педофилът ще почувства нужда да 
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осъществи своите желания с истинско дете – може би ще наеме дете-проститутка, ще пробва да насили 
познато дете или ще отвлече непознато [1]. 

Представената типология за сексуални насилници на деца в интернет е подробна, но при 
приложението ѝ е необходимо да се имат предвид и други аспекти за анализ на този тип престъпление. 
Според начина на действие насилниците могат да бъдат категоризирани в зависимост от това дали 
действат самостоятелно или в група (организирани педофилски групи). Тези характеристики 
определящи поведението на детския сексуален насилник в интернет, могат да бъдат застъпени 
едновременно в неговите прояви, но трябва да се разглеждат и изучават внимателно, тъй като дават 
ценна информация относно мотивацията и личностните особености на извършителя. 

Организирани педофилски групи и интернет 

Характерно за тези групи, както за функционирането на всяка група, е разпределението на ролите. 
Често жертвите се търсят в интернет комуникаторите за запознанства и начина на действие се покрива с 
този на интернет-педофилите. След като бъде “зарибено” детето е поканено на “опознавателна среща”, в 
която то се развлича, консумира храна и напитки за сметка на “своя приятел”. Фигурата на лидера на 
педофилската група се появява на по-късен етап, когато детето е заведено на определено място, за да 
бъде “представено”. Такива събирания се провеждат в скъпо наети квартири, с луксозно обзавеждане, 
предлага се алкохол и наркотици, присъстват и други педофили, както и други деца. Посредством умела 
манипулация, възрастните в компанията успяват да предразположат “новото дете” и то бързо се включва 
в една обща сцена на действие. В такава ситуация, педофилите лесно удовлетворяват много от 
извратените си потребности. Често заплащат на децата за “услугата” и по този начин си гарантират и 
бъдещето им присъствие – когато детето реши, че има нужда от пари, винаги може да потърси “своите 
приятели”. Действията на педофилите в група, обаче могат да ескалират и да се стигне до физическа 
агресия, осъществяване на множество сексуални контакти от различни насилници спрямо едно дете. 
След такова брутално посегателство, жертвата се контролира и изнудва посредством порнографски 
материали, които са заснети по време на оргиите. 

Виктимология 

От голямо значение за психологичния анализ на дадено насилствено престъпление е проучването 
на навиците, стила на живот, социалната и семейната среда на жертвата. По този начин се изгражда 
хипотеза за възможните пресечни точки и връзки между нея и нападателя. Всички тези данни 
предоставят изводи за нивото на риск на жертвата [7]. 

Децата от гледна точка на техните съпротивителни възможности са изключително уязвима 
категория жертви. Те са физически по-слаби, психически по-неиздражливи, внушаеми и 
несамостоятелни в сравнение с възрастните. Ето защо лесно могат да бъдат сломени техните съпротиви, 
посредством поведенчески манипулации. Утвърдено е схващането, че жертвата е важен фактор, влияещ 
върху престъплението и съществува реална необходимост да бъде изучавана нейната личност, 
взаимоотношения с нападателя и ситуацията на самото престъпление. 

Децата станали жертва на сексуално посегателство могат да бъдат класифицирани според 
възрастта, в която се намират. Тя е основен критерии за избор на жертвата при преференциалните 
педофили. Според проучванията пика е между 9 и 12 години, като около 25% от жертвите са под 8 
годишна възраст. Възрастта е важен фактор, който освен, че определя степента на психо-социалното и 
физическо развитие, определя и потенциалите на жертвата за разбиране на действията на насилника и 
съответно възможностите за оказване на съпротива. 

При изготвянето на виктимологичния анализ, полът на жертвата също трябва да бъде 
разгледан. Това на пръв поглед формално разделяне на децата на момчета и момичета, може да се окаже 
важен аспект, допринесъл при избора на жертва от страна на насилника. От статистическа гледна точка 
момичетата са приблизително два пъти по-често малтретирани, отколкото момчетата. 

Необходимо е да се отбележи, че огромен брой деца, жертви на сексуално посегателство в 
интернет не споделят за случилото се. Причините поради, които те не съобщават са главно изпитваните 
от тях срам, чувството за вина и страх. Те се опасяват, че узнаването за случилото се от родители, 
приятели и близки, ще засили тези преживявания. Самообвинението и вината могат да бъдат резултат и 
да се дължат на внушени манупулации от страна на насилника, а също и от отправени заплахи. 
Възможно е, той да заплашва своите жертви и да контролира поведението им, тъй като притежава 
компрометиращи техни снимки. Страхът да не споделят, се засилва и от принципно доминантната и 
агресивна фигура на насилника, която формира у детето очакване за отмъщение. 

Според Славчев [5], сексуалното насилие над дете е сред най-тежките психотравмиращи събития. 
Такова събитие носи всички белези на стрес – има екстремно заплашващо външно въздействие и 
задейства реагиращи адаптационни механизми. Типичните реакции включват чувства на срам, 
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унижение, тревожност, обърканост и употребеност. Ефектите на сексуалната злоупотреба с деца могат 
да доведат до възникване на депресия, пост-травматично стресово разстройство, генерализирана 
тревожност, проблеми в сексуалното развитие и функциониране в зряла възраст. 

Претърпелите сексуално насилие деца се нуждаят от специална подкрепа и психологична помощ. 
Както стана ясно съществува голям риск това психотравмено събитие да затрудни нормалното развитие 
и съзряване, да деформира възприятията за интимността и секса като цяло и да формира малоценностни 
преживявания. Помощта към децата-жертви, трябва да бъде насочена именно към справяне с чувствата 
на вина, срам и страх, които блокират адекватното възприемане на действителността, както към момента 
на психотравменото събитие, така и за напред. Капсулирането на такива стресогенни преживявания 
може да се прояви и по-късно в зряла възраст, като израз на ниско самочувствие и невъзможност за 
установяване на нормални партньорски отношения с противоположния пол. Интервютата с деца-жертви 
трябва да се провеждат с изключително внимание, за да се избегне повторното травмиращо влияние – 
даването на свидетелски показания в съда, пред непознати хора и особено в присъствието на насилника. 
Такива ситуации могат да имат дори по-стресогенен ефект от самото преживяно насилие. Ето защо, 
правоохранителните и праворазследващите органи, преследващи този тип престъпления се нуждаят по-
задълбочено познаване на особеностите на интернет-педофилите и техните методи на действие, кето ще 
помогне по пътя на идентифицирането и осъждането на насилника. При много от престъпленията, 
доказателствата са много повече, отколкото са предоставени и те биха били на разположение, ако 
разследващите знаеха повече и са по-запознати с видовете насилници на деца, психологията и 
поведенческите характеристики на този тип престъпници. 
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СОЦИАЛНО-ПСИХОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО 
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Резюме: През последните години тероризмът придоби глобален характер. В психологичен план, 
реализирането на едно похищение е проява на комплекс от ценностни, потребностно-мотивационни, ролеви, 
емоционални и социални фактори. Значимостта на проблема произтича от факта, че при насилствените 
актове придружени с вземане на заложници се създават изключително напрегнати ситуации, 
характеризиращи се с многостранното си негативно въздействие върху всички участници в инцидента – 
смърт, тежки наранявания, психични и поведенчески разстройства. Взаимоотношенията между 
терористите и задържаните от тях заложници са социално-психологично явление, отличаващо се със своя 
специфика. Емоционалният шок, който изживява жертвата по време на похищението, зависи от различни 
фактори: степента на опасност, проявеното насилие, индивидуалното предразположение или ранимостта 
на личността, степента на изолираност или включването ѝ в група. Поведението и психическото състояние 
на заложниците след приключването на стресогенното събитие се определят от няколко основни фактора – 
психо-соматичното състояние в момента на задържането, индивидуалната уязвимост и възможностите за 
справяне. 

 
Abstract: In the last years, the problem of terrorism has become a global issue. From a psychological point of view, 
abduction is a manifestation of specific characteristics, motivational, role oriented, emotional and social factors. The 
importance of this issue comes from the fact that violent acts accompanied by hostage-taking are creating extremely tense 
situations, characterized by their negative impact on each participant in the accident – death, serious injury, mental and 
behavioral disorders. The relationship between the terrorists and the hostages is a socio-psychological phenomenon. 
Victim’s emotional shock during the abduction depends on various factors: the degree of danger involved, individual 
predisposition or vulnerability, the degree of isolation or inclusion in the group. The behavioral, as well as the mental 
condition of each person held hostage, is determined by several factors – psychosomatic condition at the time of the 
accident, individual vulnerability and capacity to cope in stressful situations. 

Въведение 

Тероризмът представлява престъпление, чиято основна цел се явява създаването на заплаха за 
обществената безопасност, включително – заплаха за живота, здравето, имуществените и други интереси 
на хората. През последните десетилетия е налице тенденция към постоянно разширяване на сферите на 
интереси и влияние на тероризма. Реализирането на един терористичен акт е проява на комплекс от 
ценностни, потребностно-мотивационни, ролеви, емоционални и социално-нормативни фактори. 
Техният произход, динамика и конкретни форми се актуализират в обобщен вид, като изява на 
антисоциална поведенческа активност. Функционалният механизъм на такъв вид поведенчески прояви 
се определя от общи психологически закономерности, които чрез многобройни личностни и 
ситуационни променливи осъществяват своята регулираща роля. Насилствените актове придружени с 
вземане на заложници се характеризират с многостранното си негативно въздействие не само върху 
заложниците, а и върху всички останали хора (близки на пострадалите, правоохранителни органи, 
странични хора намиращи се в района на инцидента и дори самите похитители). Значимостта на 
проблема произтича и от това, че при терористичен акт с вземане на заложници се създават 
изключително напрегнати и усложнени ситуации, в които по официални данни, около 20% от 
инцидентите са придружени със смърт или тежки наранявания на заложници, полицаи и терористи. 

Социално-психологически характеристики на участници в терористични дейности 

Изучаването на личността на терориста е трудна задача, т.к. терористите практически не са 
достъпни за изследване. Те са готови да се срещнат с журналисти и представители на медиите 
единствено, с цел пропаганда на своите възгледи, но контактът с психолози или психиатри с цел тяхното 
изследване, за тях е нежелан. Поради тези причини от резултати от проведено изследване на лица, 
осъдени за терористична дейност, трябва да се има предвид, първо, че това са хора, които са били 
подложени на умела манипулация от страна на техните лидери, както, преди да постъпят в съответната 
организация, така и при тяхната подготовка. И второ, предполага се, че след осъждането им, при тези 
лица може да са настъпили съществени изменения на психиката. 

Съставът на изследваната група се характеризира със следните параметри,: 
• Възраст: 25-39 години. 
• Образователно ниво: повечето са със завършено средно образование. 
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• Национален състав: руснаци и чеченци – равен процент, 8% – други националности. 
• По времето, в което е извършено престъплението никъде не са работили, въпреки, че са 

трудоспособни. Налице са оперативни данни за употреба на наркотици. 
• Религиозни убеждения: при 10% няма данни за такива, а 63,2% определят себе си като 

мюсюлмани и православни. 
• Еднократно са осъждани 71% от изследваните лица, а 29% – са осъждани два пъти или повече. 
• 32% от лицата са осъдени за това престъпление, а останалите – за незаконно притежаване на 

оръжие. 
• Според ролите, които имат участниците в терористични дейности е установено, че това 

предимно са изпълнители и съучастници, а в по-малка степен (9-13%) организатори на престъпленията. 
[12] 

Личността на терориста се отличава с психологични дефицити, корените на които тръгват от 
самото детство. Тези дефицити водят до оформянето на потребност за хиперкомпенсация. За 
терористите рационалните компоненти в поведението почти отсъстват, а емоционалните – преобладават 
до степен на афект. В индивидуалните им истории, са налице данни за ранно лишаване от родителски 
грижи и внимание, а също травматично юношество, преминало в лишения и съпроводено от множество 
унижения и загуби (дом, близки, социален и материален статус и др.). Отсъствието на емоционална 
връзка в детството обикновено се компенсира с помощта на идеологията или религията, в частност – 
посредством фанатичната преданост на лидера или идеята, религиозно-утопични мечти за съвършен 
свят. 

Опирайки се на едно по-широко разбиране за психологическата характеристика на 
терористичната група може да се каже, че вътрешната организация и законите за нейното 
функциониране в максимална степен способстват за адаптацията на аутсайдери. Крайният 
авторитаризъм, безпрекословното подчинение на ръководителя, пълния контрол върху всички аспекти 
на живота на всеки член се съчетават с подчертана хуманност в отношенията един към друг, с 
готовността за взаимна помощ, с пълното и безусловно приемане на другия. Стратегията и тактиката за 
действие се обсъждат колективно, всеки има възможност да усети себе си като автор на велики планове. 

Основните качества на личността на терориста описани в литературата като изисквания към 
членовете на терористичните организации са: 

• Преданост на своята организация и своето дело. 
• Готовност за саможертва. 
• Въздържаност, дисциплинираност, способност да контролират своите емоции, пориви, 

инстинкти. 
• Умение да спазват конспирацията, да регулират удовлетворяването на своите потребности. 
• Покоряване и безотговорно подчинение на лидера. 
• Колективизъм. 
Въз основа на психологически анализи са посочени три примитивни синдрома характерни за 

повечето от терористите: 
• “Синдром Зомби“ – Проявява се в постоянна и активна боеготовност – “синдром на боеца”. 

Присъщ е на терориста-изпълнител, боец от ниското ниво. 
• “Синдром Рамбо“ – Характеризира се с осъзнаване на доброволно поетата “мисия” за 

спасяване на света, мисли за благородни и алтруистични обвързаности, позволяващи да се реализират 
агресивните стремежи. 

• “Синдром Камикадзе“ – Основна психологична характеристика на този синдром е 
екстремната готовност към саможертва. Свойствен е за терористите самоубийци. 

Изведени са седем типа мотиви относно реализиране на терористична дейност: меркантилни 
мотиви; идеологически мотиви; мотиви за преобразяване и активно изменение на света; мотив за власт 
над околните; мотив на интерес-привлекателност на терора като сфера на действие; мотиви свързани с 
емоционална привързаност в терористичната група; мотив за самореализация. 

От социално-психологична гледна точка може да се приеме следното разпределяне на ролите, 
които терористите изпълняват: 

• Лидер – В тази роля индивидът преживява чувство за собствена неадекватност и с лекота го 
проектира върху обществото, считайки, че обществото е неадекватно и трябва да бъде променено. 
Такива личности имат ясна представа за целите на терористичната група и за корените на нейната 
идеология. Ролята на лидер е привлекателна за личности от нарцистичен и параноиден тип. В 
психологията са определени няколко вида лидери: (1) лидер на задачите; (2) емоционален лидер; (3) 
лидер на опозицията (4) лидер „жертвен агнец”. 

• Авантюрист – Това е антисоциален тип личност, често с богата криминална история зад 
гърба си преди включване в групата. Може преди това да са били войници, платени убийци, участници в 
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различни въоръжени групи, в улични банди в рамките на организираната престъпност. Идеологията в 
тяхното поведение е много вариативна или въобще отсъства. Водещо е желанието и интереса към силни 
рискови преживявания. Подобни типове са демонстративни в поведението си, „маниаци” на тема 
оръжия, утвърждаване чрез насилие, владеят бойни изкуства, увличат се по силови спортове. 

• Идеалист – Към този тип принадлежат млади хора (мъже и много жени) с наивни възгледи за 
социалните проблеми и възможностите за социални промени. Те не са удовлетворени от състоянието на 
обществото и силно желаят да го преустроят. Той (тя) се явяват идеални обекти за „промиване на 
мозъци”, източници на което могат да бъдат идеологически, политически или религиозни влияния. 
Феноменът фанатизъм се наблюдава именно при тази категория терористи. [10] 

Психологични аспекти на взаимоотношенията терорист-заложник 

При изучаването на психологичните проблеми при задържане на заложници възникват няколко 
основни въпроса относно динамиката на инцидента със задържани заложници, психологичните аспекти 
на взаимодействието между терористи и заложници, както и техните индивидуални личностни 
психологични особености. 

Взаимоотношенията между терористите и задържаните от тях заложници са сложно 
социално-психологично явление. Този тип взаимоотношения могат да се разпределят на няколко 
етапа. Всеки етап се отличава със своя специфика от социално-психологическа гледна точка. 

Първи етап – задържането на заложници се характеризира с много бързи действия на 
похитителите и пълна липса на зачитане на правата и достойнството на заложниците. 

Втори етап – Сломяването на волята на заложниците е начинът за тяхното овладяване. 
Агресивните действия на терористите, изстрелите, миризмата на барут и заплахата насаждат страх, 
сломяват волята на заложниците и отнемат надеждата им за скорошно спасение. Организирана е охрана 
на заложниците, а поведението им е под постоянно наблюдение, с цел налагане на пълен контрол. 

Трети етап – Недопустима е откритата проява на паника сред заложниците, тъй като това може 
да доведе до проява на агресия или дори разстрел на тези заложници. 

Четвърти етап – Въведени са твърди норми на поведение на заложниците, определящи това, 
което може и това, което не трябва да правят. 

Пети етап – информиране на външния свят за задържаните заложници. Например, в театъра на 
ул.“Дубровка” терористите са разрешили на заложниците да разговарят по мобилните си телефони със 
своите близки и познати. След това мобилните телефони са им били отнети. 

Шести етап – Разделяне и разпределяне на заложниците с цел да се разрушат установените 
междуличностни взаимоотношения. Например: терористите отделят мъжете от жените, децата от 
възрастните, местните от чужденците. 

Седми етап – Организират живота на заложниците при тази ситуация, осигуряват храната, 
спането им и др. възникващи нужди. 

Осми етап – Адаптация на заложниците към екстремната ситуация, настъпването на умората, 
притъпяване на чувствата. 

Девети етап – Възникване на състояния на депресия при заложниците, възможни са емоционални 
сривове, както от срана на заложниците, така и от страна на похитителите. 

Десети етап – Освобождаване на заложниците. [9] 
През 2000 година въз основа на проведени изследвания в гр. Буденновск, след задържането на 

заложници през лятото на 1995г., са описани някои общи психологични черти на различните типове 
жертви на терористите (непосредствено пострадали от терористичните действия и техните роднини, 
както и неволни свидетели – жители на града). 

Първата група лица, въвлечени в терористичния акт – близки и роднини на заложниците, които 
не са открити. Всички тези хора са преживели “остра стресова реакция”, характеризираща се с комплекс 
от афективно-шокови преживявания (избухливост, гняв, подтиснатост, тревожност, обърканост), 
параноидни прояви (враждебно недоверие, маниакална упоритост, обърканост) и соматоформни реакции 
(сърдечни пристъпи, кожно-алергични реакции). 

Втората група лица – току-що освободени заложници, преживяват остатъчните ефекти на остра 
стресова реакция. Характерно е нежеланието да си спомнят преживяното, стремеж “скоро да се приберат 
в дома си, да поспят и да забравят всичко, и по-скоро да се върнат към обичайното си ежедневие”. 
Много от освободени заложници са споделили натрапчивото си желание по-скоро да се “изчистят”, “да 
се изкъпят”. В клинико-психологичен план при потърпевшите са установени остатъчни явления от 
преживяната афективно-шокова реакция. Налице е депресивна симптоматика с изразена астения, апатия, 
анхедония, увредена концентрация, психомоторна забавеност, чувство за безнадеждност и мисли за 
самоубийство. 

По разкази на освободени заложници, в екстремни ситуации се наблюдават три типа поведение 
на заложниците. 
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Първи тип – регресия с “примерно” инфантилно и автоматизирано поведение, с депресивно 
преживяване на страх, ужас и непосредствена заплаха за живота. Това е апатия в нейния прям и 
непосредствен вид. 

Втори тип – демонстративна покорност, стремеж на заложника да “изпълни заповедите и да 
получи похвала” от страна на терористите. Това по-скоро не е депресивна, а стенична активно-
приспособителна реакция. Този тип поведение е типичен за майки с деца или бременни жени. 

Трети тип – хаотични протестни действия, демонстрации на недоволство и гняв, постоянен 
отказ за подчинение, провокиране на конфликти с терористите. Този тип поведение е характерен за 
самотни мъже или жени, с ниско равнище на образование и понижена способност за рефлексия. 

Освен тези различни поведения, могат да се отбележат и два типа специфични 
психопатологични феномени. 

Първи тип феномен – ситуационни фобии. В необичайната ситуация заложниците изпитват 
ситуационно обусловена агорафобия. Този страх се отнася към прозорците, изправянето в цял ръст, 
стремеж да ходи наведен надолу (прегърбен), с “кратки прибежки”, страх да привлече вниманието на 
терористите и др. Всичко това се определя от стремежа за оцеляване в конкретната ситуация. Има 
случаи на задържани заложници, при които дни след освобождаването им, вече в домашни условия, 
отново се появяват същите симптоми, включително страх да легне в леглото си и желание да спи на пода 
под кревата и т.н. Такива оплаквания се срещат предимно при млади жени, бременни или майки на деца. 
В ситуация на заложничество, тяхното поведение се отличава с максимална адаптивност, 
демонстративна покорност. Зад всичко това стои стремежа им да спасят децата. Терористите оценяват 
действията на тези жени като позиция на отчуждение. 

Втори тип феномен – “синдром на заложника” – характеризира се със защитно 
интерпретиране на преживяното. След освобождаването жертвите са правили изказвания, в които 
акценти са били: оправдаване действията на терористите с оглед стоящите пред тях “високи цели в 
борбата за социална справедливост”; за “виновността на властите за жертвите” в случай на активна 
съпротива срещу терористите и т.н. Такива изказвания, по същност, съответстващи на “стокхолмски 
синдром”, са характерни за зрелите, самотни мъже и жени с невисоко ниво на образование и ниски 
доходи. Тези разсъждения са пропити с афект на враждебно недоверие и не се поддават на критика. 
Възникват само след освобождаването, като в период на заложничество именно тези хора демонстрират 
описаното по-горе поведение на третия тип, отличаващо се с хаотични протестни действия, 
провокиращи конфликти и агресия от страна на терористите. Съдейки по тях, такова реактивно 
оправдание на терористите може да се наблюдава като своеобразно проявление – “истерия на 
облекчението”. 

Когато човек попадне в ситуация на заложник се изменя структурата на общуване между самите 
жертви на терористичния акт. То преминава през няколко стадия. 

Първи стадий. Човек застава неподвижен-замира, притаява се, присъединява се към другите, 
оценява в перспектива контакта с обкръжаващите го. За този стадий е характерно понижаване на 
активността на общуване и внимателно проследяване поведението на околните. Прави се оценка на 
опасността от страна на социалното обкръжение. Човек се опитва да прогнозира развитието на 
събитията и определя за себе си необходимостта от каквито и да било незабавни действия. При много от 
тях заработва един от механизмите на психологическа защита – отричане. Хората не вярват, че “това” се 
е случило с тях. Ако условията на задържане са сурови, след няколко часа някои от заложниците 
започват да избухват и обиждат близко стоящите до тях хора, дори и своите близки. Такава агресия 
помага за сваляне на емоционалното пренапрежение, но от друга страна изтощава човека. Този стадий 
на общуване може да продължи до няколко часа в зависимост от личностните особености и състояние на 
човека. 

Втори стадий. Увеличава се интензивността на общуване, понякога възниква несвойствена за 
даден човек активност в общуването. Необичайните ситуации отменят наложените стереотипни форми 
на поведение, хората не представят себе си така, както в обичайното ежедневие. По времето на този 
стадий се получава ролево разпределение на заложниците, определят се лидерите, пасивните 
наблюдатели, “активистите” и т.н. 

В дадения стадий често има бурен обмен на информация (особено при равенство в 
интелектуалния и речеви потенциал), хората съобщават банални (но струващи им се интересни в 
дадената ситуация) сведения за себе си, често представяйки се излишно афективно. В този стадий някои 
се представят агресивно спрямо похитителите. Тези заложници се стараят да се дистанцират от другите 
и нападат “колегите си по нещастие”, ако те нарушат пространството им. 

Трети стадий. Ако в групата на заложниците се намира заложник, който се чувства 
неразположен, възникват близки взаимоотношения свързани с обгрижването му. При тази ситуация се 
разрушава зоналното разпределение на междуличностната територия на хората. Ситуацията, сама по 
себе си се явява мощен антистресов фактор, както за този, на когото се оказва помощ, така и за този, 



 

 905

който оказва помощта. На този стадий се уточнява ролевия статус на заложниците, тук се създава 
неформалната микрогрупа. 

Четвърти стадий. Ако ситуацията не се разреши, започват да се формират изменения в 
общуването. В едни от случаите преобладават компонентите на взаимодействието обединяващи групата, 
а в други – тези, които я дезорганизират, т.е. във всяка неформална група може да се появи лидер-
опонент, който да не е съгласен с изказваните мнения и действия. Този опонент използва всеки повод да 
доказва несъстоятелността на настоящия лидер. През този стадий, в зависимост от индивидуалните 
особености започва да се развива астеничен синдром или апатия, характеризиращ се със съчетанието на 
повишена уморяемост, изтощеност на нервнопсихичните процеси, вегетативна симптоматика и 
нарушения на съня. Настроението рязко се понижава, появява се постоянна сълзливост, повишена 
чувствителност към ярки цветове, силни звуци, остри миризми. В този момент хората не приемат 
каквото и да е докосване до тях. 

Възрастта също е фактор, влияещ върху състоянието и реакциите на жертвите при терористични 
актове. В този смисъл децата и старите хора са по-уязвими от младите, защото децата все още нямат 
механизми за справяне с тежък стрес, а старите хора са ригидни в механизмите за справяне и адаптиране 
към неочакван стрес. Липсата на социален и жизнен опит ги лишава от възможността да оценяват 
актовете на насилие като такива. Пубертетната възраст е рисков възрастов период, който създава 
предпоставки за бурно, импулсивно и лекомислено поведение. [9] 

Класификацията на психологическите типове заложници е представена по следния начен: 
Отначало почти при всички заложници възниква шок и двойствена представа за това, което се случва. В 
този момент при някои от тях се поражда чувство на протест против насилието, непреодолимо желание 
за спасение и започват да се съпротивляват. В подобни случаи терористите често убиват всеки бунтуващ 
се заложник. При заложниците в първите дни започва адаптация изразяваща се в психическо, и 
физическо приспособяване към неудобствата. Адаптацията има своята “цена”: психо-соматични 
нарушения. 

При други страхът от насилието и неопределеността ги превръща в болезнено привързани 
заложници. Някои правят това с надеждата, почти съзнателно, че ще подобрят своето съществуване, ще 
намалят заплахата от терористите за себе си и близките. Колкото по-дълго време са държани 
заложниците, толкова повече се засилва тенденцията да осъществят близост с терористите, разделяйки с 
тях преживяванията и неприязънта към спасителите. Опасността при щурмуването е обща за 
терористите и за заложниците. Намирайки се в затворено помещение между тях възниква емоционална 
връзка. 

При дълго пребиваване на заложниците заедно възникват две форми на социална организация, 
които винаги се появяват при изолирани групи. 

При първата форма строго са регламентирани нормите на взаимоотношенията, йерархията, 
разпределението на храната и личната и обществена хигиена. Тези норми може да се каже, че са 
ненормални, но по своята същност те са формирани през живота на групата, изолирана в ненормални 
условия. При втората форма, социалната организация се осъществява чрез груба сила и инстинкти, 
пробуждащи се при екстремна принудителна изолация на хората. Кое ще надделее зависи изцяло от 
духовната сила, интелекта и жизнения опит на пленените заложници, а също така и от оказаното 
въздействие върху тях, от страна на похитителите. 

При по-дълго пребиваване в плен заложниците изграждат следните роли: 
1. Нетърпеливо-отчаяни – не повече от 0,5% от всички хора, но могат да станат много повече – 

до 60%, тъй като прикритите хистерици не са малко. 
Свойствен за хистеричните жени в критични ситуации е плачът и хвърлянията с вопли. 

Мъжете-хистерици стават агресивни. Те отговарят със злоба, непоколебимост и настървение на всеки 
натиск и притеснение. Колкото повече са екстремните ситуации, толкова по-голяма е хистеричната 
съпротива. 

2. В разгара на трагедията най-полезни са тези заложници, които не се предават пред несгодите 
и са разумно смели и изпълнителни. Това са около 5-20% сред заложниците. Морално поддържат и 
помагат на другите задържани да преживяват нещастието, което ги е сполетяло. 

3. Сред заложниците подтиснатите са около 30-50%. Те са морално и психически подтиснати. 
Тяхното страдание нарушава общуването. При такива заложници монотонното тягостно преживяване на 
страх и безпомощност може да се съпровожда с шизоидни явления. Колкото по-продължителен и 
интензивен е натиска от екстремните обстоятелства и колкото по-голяма е психическата умора на 
заложниците, толкова повече хора се идентифицират с този образ. 

4. Останалите, колкото по-дълго продължава заложничеството, толкова по-силно се сближават 
с похитителите. Такива хора се разделят на следните два типа: 
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Първият тип представлява 10-25% от общото число на заложниците. Тези хора се сближават с 
терористите пресметливо, за да подобрят своето съществуване, да намалят заплахата от терора лично за 
себе си и своите близки. 

Вторият тип съставлява 20-30-% от заложниците. Колкото дълго продължава необичайната 
ситуация, толкова по-силно те се сближават с похитителите си. Това е специфична психологична 
реакция, при която жертвата изпитва необяснима симпатия към своя палач и разгръща т.нар. 
“Стокхолмски синдром”, или “травматична връзка”. [7] 

„Стокхолмския синдром” се появява автоматично, несъзнателно, като емоционална реакция на 
травмата, свързана с навлизането на отделната личност в ролята на жертва. Този синдром е свързан с 
високото ниво на стрес, когато участниците в инцидента са затворени заедно в заплашваща живота 
обстановка и където всеки трябва да постигне нови нива на приспособяване или да се върне назад към 
по-ранен стадий на развитие, за да оцелее. Този феномен, тази положителна връзка, оказва влияние 
както на заложниците, така и на похитителите. Като автоматичен рефлекс тази емоциионална връзка не 
подлежи на контрол нито от страна на жертвите, нито от страна на похитителите. 

Психични реакции съпровождащи „Стокхолмския синдром”: 
1. Заложниците започват да изпитват положителни емоционални чувства спрямо похитителите. 

Крайната степен на проява може да се види във вид на пълно разбиране, одобрение и поддържане на 
действията на престъпника, оказвайки им всевъзможна помощ и ставайки съучастници. 

2. Заложниците започват да изпитват отрицателни чувства към властите. 
3. Похитителите започват да изпитват чувство на симпатия по отношение на заложниците. 
Появата на тези реакции зависи до голяма степен както от условията на задържането, така и от 

индивидуалната устойчивост. 
Основни фактори, влияещи върху възникването и проявата на „Стокхолмския синдром” са: 
• наличието на достатъчно време; 
• възможността за създаване на положителен контакт, който е породен по-скоро от липсата на 

отрицателни преживявания, отсъствие на насилствени действия и малтретиране от страна на 
похитителите, вместо действителни положителни действия. 

За развитието на синдрома са необходими от няколко часа до 2-3 дни, след като заложникът е 
задържан, изолиран и заплашен със смърт. Колкото по-продължително е изолирането, толкова по-
необичайни са емоциите, реакциите и поведението на индивида. В случаи, когато групата на 
заложниците е разделена на отделни подгрупи нямащи възможност да общуват“Стокхолмският 
синдром" се засилва. 

Последици от пребиваването на човек като заложник 

Ако заложникът е бил непосредствено в зоната на бойните действия и е използвал оръжие (или е 
виждал как загиват другите), то особеностите на развитие и структурата на психическите разстройства 
се намира в пряка зависимост от нарастващата заплаха за живота, според това как са се развивали 
бойните действия по тяхното освобождаване. С преминаването на заплахата за живота при тях се 
развиват четири вида психогенни реакции. 

Първи вид представлява тревога, панически страх, вцепененост, вялост, треперене, нарушен сън, 
чувство на безизходица, отчаяние, липса на решимост, мълчаливост, неподвижност, когато човек лежи 
на пода в “ембрионална” поза. 

След освобождаването при тези заложници на първо време настъпват известна скованост и 
затормозеност, пасивност, липса на инициативност, емоционална притъпеност и безизразност. Трудно се 
концентрират. Почти нищо не могат да съобщят за протичащите събития около тях. По няколко пъти 
преразказват едно и също, което им е направило най-голямо впечатление в ситуацията. В тяхната памет 
е съхранен само паническия страх и ужас след всеки обстрел. 

Вторият вид е представен във форми с изменение на съзнанието. Нарушено е възприятието за 
време. Демонстрирана е психическа безпомощност. Те не могат правилно да оценят текущата ситуация 
и степен на заплаха за своя живот и живота на близките. Затрудняват се да фиксират вниманието си 
върху произхождащите събития. Реалните събития се възприемат фрагментарно, вследствие на което те 
не могат адекватно да оценят заобикалящата ги действителност. Те се намират под влияние на други 
лица, и тяхното поведение често пъти е само копиране на поведението на обкръжаващите ги. Тези хора 
рядко се обръщат за помощ към околните, когато са задържани, тяхното поведение е подчинено на 
мисълта – “да оцелея, да остана жив”, при това такова поведение не се отличава с особена обмисленост и 
далновидност. 

След освобождаването им те не помнят много от събитията, в които са взели участие, външно 
изглеждат спокойни. Обикновено не проявяват претенции, нито към властите, нито към бойците – 
опасяват се, че ситуацията може да се повтори и тогава техните искания могат да се обърнат срещу тях и 
да загинат. 
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Третия вид е представен от скованост и затормозеност, пасивност, липса на инициативност, 
откъсване от реалната ситуация. Тяхното поведение практически не се различава от това на 
заобикалящите ги. Внимателно се ослушват за заобикалящите ги шумове (изстрели, взривове и т.н.). 

След освобождаването им, тези хора мислят, че периодът, в който са се намирали като заложници 
не протекъл за тях безобидно и е повредил тяхното здраве. Спомените за необичайната ситуация 
възникват практически ежедневно и им е трудно да се откъснат от тях. След време те започват да 
посещават религиозните обреди, да общуват с други вярващи и да следват съветите на служителите на 
култа. 

Четвъртият вид е представен от хора преживяващи панически страх, ужас, отчаяние и 
безизходица. Понякога те започват силно да крещят и да призовават Всевишния. Те безпрекословно 
изпълняват всички искания на похитителите. 

След освобождението си тези заложници (обикновено жени) започват силно да плачат, оплакват и 
нареждат, да се жалват от своята съдба. Едновременно с това те изказват недоволство от действията на 
властите, които са допуснали да бъдат задържани за заложници мирни жители. След около час при тези 
хора настъпва психическо изтощение. Предпочитат да не говорят за периода на заложничество, който 
предизвиква в тях чувство на гняв и възмущение. [13] 

Познаването на психологическото състояние на жертвите на терористичните актове и етапите на 
възстановителния период са необходими за намирането на оптималните пътища за оказване на 
необходимата помощ на жертвите на тероризма. 

Психологичната реакция при травма включва три относително самостоятелни фази, които 
позволяват да се опише като разгърнат във времето процес. 

1. “Фаза на психологическия шок” – Обичайно тази фаза е кратковременна. Тя съдържа два 
основни компонента: 

• Понижаване на активността, нарушена ориентация и адаптация в обкръжаващата среда, 
дезорганизация на поведението; 

• Отричане на произшествието. 
2. Фаза на “въздействие” – характеризира се с изразени емоционални реакции към събитието 

и последиците от него, отличаващи се с крайна интензивност. Това могат да бъдат тревога, страх, ужас, 
гняв. Постепенно тези емоции се сменят с реакция на самокритика или съмнения в себе си. Тя протича 
по типа: “каквото било, било, ако е ...” и е съпроводена от признание за собствено безсилие и често 
самобичуване. Типичен пример е преживяването на чувство на вина, което не рядко води до дълбока 
депресия. Тази фаза се явява критична. 

3. Фаза на “нормалното реагиране” – процес на оздравяване, адекватна адаптация към 
възникващите нови обстоятелства, или фиксиране на травмата с последващо развитие на 
посттравматично стресово разстройство. В последния случай психическите изменения в личността могат 
да се представят в следната последователност: 

• Травматичен стрес – по време на критичния инцидент и веднага след него – до 2 денонощия; 
• Остро стресово разстройство – в продължение на 1 месец след критичния инцидент – от 2 

денонощия до 4 седмици; 
• Посттравматично стресово разстройство – след повече от 1 месец след критичния инцидент – 

повече от 4 седмици; 
• Посттравматично разстройство на личността – в продължение на по-нататъшния живот на човек 

преживял травма от този тип. 
След приключването на тази стресова ситуация, поведението и психическото състояние на 

бившите заложници зависи от няколко фактора, които се явяват основни: 
• Соматичното им състояние в момента на задържането (ако човек е болен, например, простуда, 

силата на нервните процеси се понижава). Един и същи човек, но в различни състояния в дадената 
ситуация ще възприема и оценява по различен начин случващото се. Ако всичките му сили са 
използвани за овладяване на възникналата ситуация, то след освобождаването му той няма да има сили 
да изрази своята емоция и да даде каквато и да било информация за ситуацията и престъпника. 

• Жизненият опит и образование на човека намиращ се в стресова ситуация. Ако човек е готов за 
необичайни и опасни ситуации, то и поведението му след освобождаването ще бъде спокойно и 
адекватно. Той може бързо да се приспособи към условията на свобода и при необходимост дава много 
точна информация за произшествието. 
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Таблица 1. Психогенни разстройства, наблюдавани по време и след екстремни ситуации 

Реакции и 
психогенни 
разстройства 

Клинични особености 

Непатологични 
(физиологични) 

реакции 

Преобладава емоционално напрежение, психомоторно, психовегетативно, 
хипоталамични прояви, запазена критичност към събитията и способност за 
целенасочена дейност. 

Психогенни 
патологични 
реакции 

Невротично ниво на разстройството – остро възникване на астеничен, 
депресивен, хистеричен синдром, понижена критичност към случващото се, 
както и на възможността за целенасочена дейност. 

Психогенни 
невротични 
състояния 

Усложнено невротично разстройство – неврастения, хистерична невроза, 
обсесивно-компулсивно разстройство, депресивно разстройство, в редки случаи 
загуба на критичност към случващото се, както и на възможността за 
целенасочена дейност.  

Реактивни психози Остри 
Остри афективно-шокови реакции, замъглено съзнание с 
двигателна възбуда или двигателна подтиснатост. 

 Хронични 
Депресивни, параноидни, псевдодементни синдроми, 
хистерични и други психози. 

Заложникът е човек, който се намира под властта на престъпник, но това не означава, че той 
въобще е лишен от възможността да се бори за благополучното разрешаване на ситуацията, в която е 
попаднал. Напротив от неговото поведение зависи много. Изборът на правилна линия на поведение 
изисква наличието на съответните знания. 

Много често действителната причина за гибелта на хората оказали се под властта на 
екстремистите, се явява не намерението на престъпника, а неадекватното поведение на заложниците. 
Разбира се, че универсални правила за поведение на заложника няма и не може и да има. Най-доброто 
ръководство за действие в такива случаи, както и при други екстремни ситуации винаги е бил и остава 
здравият разум, съобразителност, предпазливост, находчивост. Все пак разкриване на закономерностите 
и познаването им ще позволи на попаднал човек в плен, като заложник да оцени ситуацията, в която се 
намира, да избягва грубите грешки и да намали риска за своя живот. 
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