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БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ПСИХОЛОГИЧЕСКА 
ТРАДИЦИЯ ИМА ДЪЛГА И ДОСТОЙНА ИСТОРИЯ 

Веселин Василев 
Резюме: В статията се проследяват няколко от първите стъпки (епизоди) на 
възникването и развитието на родната академична психологическа традиция. 
Някои от представените факти са добре известни на нашата психологическа 
общност, други – не толкова, но авторът счита, че все още има редица 
„неосветени“ и недооценени епизоди в историята на българската психология. 
Споделя ce мнението, че е назрял моментът българските психолози да обединят 
усилията си за подготовката на цялостно представяне на историята на 
българската психологическа традиция: отначало може би в несистематизиран вид, 
съставена от отделни фрагменти и предварителна форма. А това да послужи като 
основа за по-сетнешно систематизиране и обединяване в цялостна, добре 
организирана и сравнително пълна История на българската психология 
(психологическа наука и практика).  

THE BULGARIAN PSYCHOLOGICAL TRADITION HAS A LONG  
AND DIGNIFIED HISTORY 

Veselin Vasilev  
Abstract. The article follows a few of the first steps (episodes) of the emergence and 
development of our native academic psychological tradition. Some of the facts presented 
are well known to our psychological community, others not so much, but the author 
believes that there are still a number of "unlit” and unappreciated episodes in the history of 
Bulgarian psychology. He shares the view that it is time for the Bulgarian psychologists to 
join forces in the preparation of a comprehensive presentation of the history of the 
Bulgarian psychological tradition: at first perhaps in a non-systemic form consisting of 
separate fragments and a pre-form. This should serve as a basis for further systematization 
and integration into a comprehensive, well-organized and comparatively complete History 
of Bulgarian Psychology (psychological science and practice). 

Пролог 
45 годишният юбилей на списанието на Дружеството на 

психолозите в България е много подходящ повод да си припомним 
някои факти и събития от българската национална психологическа 
традиция. Тази традиция – може би неочаквано дори за мнозина 
психолози у нас – има и твърде дълга, и много достойна история. 
Историята на българската психологическа мисъл все още не е напълно 
изучена, нито пълно и системно описана, което остава важна задача за 
българските психолози, а нейното изпълнение не следва да се отлага. 
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В настоящата статия ще споделя както някои интересни данни за 
първите стъпки на психологическото познание у нас: това са стъпки, 
напомнящи научни и дори академични прояви, свързани и съотнесени 
по някакъв начин със световната психологическа традиция и история, а 
не са прояви на обобщен житейски и народо-психологически опит. 
Също така ще споделя и размисли с програмен характер за възможните 
и необходими стъпки в подготовката на все още ненаписаната пълна и 
цялостна история на психологическата наука и практика в България. 

Епизод 1-ви: Неочакваната находка 
Едно инцидентно посещение на музея на Христо Ботев в родния 

му град Калофер ни подари щастливия шанс да открием изключително 
интересна находка: в колекцията от „Книги и учебници, преведени и 
наредени от даскал Ботьо Петков“ сe открояваше малка книжка със 
заглавие „Психология или Душесловие за учение на децата. Преведена от 
греческият на български език“, издание второ, в Смирна (днешния град 
Измир – бел.м., В.В.) в типографията на А. Дамянов. 1851 г.“ 

В този факт или артефакт годината на изданието (при това – 
второ!) направо смайва: към 1851 г. великите германски учени – 
„предкласици“ на психологията – Ернст Вебер, Густав Фехнер, Йохан 
Мюлер и Херман фон Хелмхолц едва са полагали основите на науката за 
душата, която малцина още са наричали „Психология“, класиците-
систематизатори на психологията Вилхелм Вунд и Уилям Джеймс са 
били още младеж и дете, а единствените известни книги, имащи в 
заглавието си думата „Психология“, са „Учебник по психология“ (1816 
г.) и „Психологията като наука“ (1824 г.) на Йохан Хербарт, но тяхното 
влияние остава някак неопределено, защото десетилетия наред не са 
били последвани от подобни трудове – известната книга на Хербърт 
Спенсър „Принципи на психологията“ излиза чак през 1855 г. (по: 
Саугстад, 2008). А.В. Петровский и М.Г. Ярошевский пък сочат, че 
първите книги, имащи в заглавието си „психология“, са „Рационална 
психология“ (1732 г.) и „Емпирична психология“ (1734 г.) на немския 
философ Християн Волф (Петровский, Ярошевский, 1994, с. 29). Няма 
да се намесваме в спора на световните историци на психологията за 
първите образци на психологически книги, по-важното за нас е, че сред 
тях има книга, издадена на български език. 

Знаменитата експериментална лаборатория на В. Вунд, която 
психолозите приеха за начало на научната психология, се появява 
десетилетия по-късно – през 1879 г. в Лайпциг (вж: Мавродиев, 2015; 
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Саугстад, 2008; Шулц, Шулц, 2006). А ето че много по-рано от тези 
емблематични за световната психология събития, в градчето Калофер 
българските деца са държали в ръцете си книжка със заглавие 
„Психология или Душесловие“ и са изучавали от нея знания за 
душевния живот на човека. 

Когато няколко дни по-късно посетих Народната библиотека 
„Иван Вазов“ в Пловдив и в отдела за старопечатни книги ми подадоха 
малка книжка във формат 17 см и с обем 57 страници, вълнението ми се 
смеси с още по-голямо смайване – оказа се, че първото издание е от 1844 
година (вижте фиг. 1); а в поробена България книгата по психология е 
намерила своите любознателни читатели – малки и големи – и се е 
радвала на такъв интерес, че първото издание се е изчерпало и се е 
появила нужда от ново, само след седем години. По време, когато в 
останалия широк цивилизован свят думата „психология“ е била известна 
на съвсем малко хора, когато с изучаването на душевния живот на човека 
са се занимавали отделни, особено извисени хора, Калоферските ученици 
са изучавали целенасочено душата на човека и са осъзнавали това като 
занимание с психология. Нека за миг осмислим този исторически факт и 
си дадем сметка на какво културна традиция сме наследници.  

 
Фигура 1. Корица, издание 1844 г. 
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Когато опитахме да проследим съдбата на книжката (в това дело 
ми помагаха младият психолог Боян Василев и моят дипломант, 
гръцкият студент по психология Сократис Гюсмис), тръгнахме по 
първите следи: книгата е преведена от гръцки език, а нейният автор е 
американският учен Томас-Хопкинс Галаудет. Твърде интересна 
личност, роден през 1787 г. във Филаделфия, завършил духовна 
семинария и университета в Йейл (педагогика и право), специализирал в 
Англия и Франция по проблемите на обучението на глухонемите деца, 
Галаудет е автор на десетина книги за деца, едната от които ни 
интересува особено - The Childʼs Book on the Soul: Part first. By rev. T. H. 
Gallaudet. New York: Hartford: Published by Cooke and Co, 1832. (Вижте 
втората илюстрация-корица – фиг. 2). Веднага се вижда, че в 
оригиналното американско издание отсъства думата „психология“: тя се 
появява като прибавена в заглавието на гръцкия превод, направен шест 
години по-късно – през 1838 година; и в това няма нищо необяснимо – 
думата „психология“ са я измислили (съчетали от две гръцки думи) и са 
я използвали много по-рано гърците. 

 
Фигура 2. Книга за детската душа 
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Гръцкият превод и издание са осъществени през 1838 г. в Атина 
(вижте корицата на това издание – фиг. 3), като инициатор на това дело 
е Просветното дружество в Гърция, създадено две години по-рано. То е 
най-старата образователна организация в Гърция, поставила си като 
основна задача да осигури качествено образование на гръцките деца – 
важна и трудна задача, след тежката освободителна борба на гръцкия 
народ. Сред многобройните народополезни стъпки на дейците на 
дружеството е бил и преводът на книгата на Т.-Х. Галаудет. Може 
уверено да се твърди, че книгата, назована при превода й „Психология 
или Душесловие за учение на децата“, преведена и издадена отначало в 
Гърция през 1838 г., а след това и в България през 1844 г. (вж: 
Психология или Душесловие..., 1844), се оказва една от първите книги в 
историята на човешката култура и на световната психология, която 
решава както образователни, така и приложно-психологически – в 
случая възпитателни задачи. Възможно, дори много вероятно е да се 
окаже първата книга в света, която целенасочено (осъзнато) е издадена и 
приложена като учебник по психология за деца-ученици. А нейният 
български превод естествено заема позицията на втората в света. 

 
Фигура 3. Издание на гръцки 
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Ето колко важно се оказва мястото на Балканите (на балканските 
страни Гърция и България) в процеса на появата, осъзнаването и 
прилагането в практиката на психологическите знания изобщо в 
човешката история и култура! 

Напълно разбираемо е, че в книга, написана в първата половина 
на 19-ти век, не можем да очакваме психологически знания и наука от 
висока проба (по съвременните критерии), а само някаква 
систематизация и обобщение на житейските познания за душевния 
живот. В малката книжка (българският превод е във формат 17 см и с 
обем от 57 страници) са представени 12 диалози, в които майка въвежда 
детето си – момченце на 5 години – в познанието за света и за човека, 
учи го да разграничава живите твари от неживите предмети (и досега 
това е любима тема за американските психолози, която се откроява и в 
съвременните им учебници – бел. м., В. В.), да разграничава качествата 
на природните предмети – твърдост, форма, цвят, тегло и др. – от 
характеристиките и проявите на живите същества и от душевния живот 
на човека. Интересно, с примери, се привлича вниманието върху 
актовете на регулация на постъпките – как мислите и волята на човека 
подготвят и насочват съзнателните му действия. Човешката душа се 
представя като автономна, нетелесна, безсмъртна и тя позволява на 
човека да мисли и да действа по своя воля, както и да познава кое е 
добро и кое – зло. Във времената, когато германските учени – 
предшественици („предкласици“) на психологията, се опитват да 
обяснят (да изведат) психиката с физиологични причини и механизми, 
американският автор Т.-Х. Галаудет стои на позиция, която днес 
наричаме „психофизически паралелизъм“ – признава се, че телесните и 
душевни явления са съществено различни и относително автономни. 
Обяснението на всичко това се свързва с делото на едно всесилно 
същество (невеществената сила), прилично на човека, но безкрайно по-
голямо, което е сътворило и тялото, и душата на човека, това е Господ 
Всесилен, пред когото всеки човек ще се изправи след смъртта си, за да 
си получи заслуженото, според добрите или лоши дела, които е правил 
на този свят. Нали не се учудвате, че Психологията или Душесловието в 
книга, написана през 1832 година, е неразривно свързана с 
вероучението.  

Знанията за психиката са представени в общо 110 
психологически понятия и теми. Комбинацията между структуралистки 
и контент-анализ, която приложихме, дава следната обобщена картина 
на психологическото съдържание на книгата, представено в следната 
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таблица (Василев, Василев, 2014, c. 124). Напълно разбираемо е, че в 
книгата напълно отсъстват понятия и теми, които днес свързваме с 
личността на човека и нейните различни характеристики – това е 
любима проблематика за по-късните и за съвременните психолози. 

Таблица 1. Психологически понятия и теми в книгата 
Теми Брой % 

1. Усещания 9 8 % 
2. Възприятия 6 5 % 
3. Представи / Въображение 3 3 % 
4. Памет 4 4 % 
5. Мислене 10 9 % 
6. Реч / Говорене 5 5 % 
7. Разграничаване на живи същества от неживи предмети 12 11 % 
8. Разликата между тяло и душа 10 9 % 
9. Разлика между човешка душа и животинска психика 7 6 % 
10. Душата като автономно и безсмъртно явление; воля 17 16 % 
11. Добро и зло, морални въпроси 6 5 % 
12. Емоции 2 2 % 
13. Бог, Отец, Създател 3 3 % 
14. Възпитателни цели, задачи и проблеми 8 7 % 
15. Естественонаучни въпроси 8 7 % 

 Общо 110 100 % 

Любознателните читатели-психолози могат да се запознаят с 
пълния текст на тази удивителна книжка – в сайта на Националната 
библиотека „Св.св. Кирил и Методий“ тя до неотдавна беше достъпна в 
дигиталната библиотека (раздел старопечатни български книги). 

Епизод 2-ри: България втора в света ... 
В учебника „Методика на обучението по история“ на проф. 

Румяна Кушева (Кушева, 2000) преди години почти случайно открих 
два варианта на най-ранните учебни планове за гимназиите в Княжество 
България. Единият е от 1882 година – можем да предполагаме, че това е 
първият основополагащ учебен документ за гимназиалното образование 
в новоосвободеното ни Отечество; да коментираме годината – само три-
четири години след Освобождението и ... само три години след 
основаването на Вундовската психологическа лаборатория. В учебния 
план (виж факсимилето на фиг. 4) сред 12-те други предмети, на 7-ма 
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позиция е учебният предмет Психология, предвиден за изучаване в ХІ 
клас с хорариум 2 часа седмично. В учебния план на вече обединена 
България, осем години по-късно – през 1890 година – отново фигурира 
предмета Психология, изучаван в Х клас по 1 час седмично. 

 
Фигура 4. Учебен план 

Вече много години не мога да си простя допуснатата тогава 
грешна преценка: въпреки, че добре познавам присъщата на историците 
отговорност и придирчивост в боравенето с документи и тяхното 
цитиране, се усъмних в коректността на данните от учебника на Р. 
Кушева (колебаейки се, дълго отлагах да се срещна с нея, до 
ненавременната й кончина, и пропуснах да се убедя, че е привела 
документите след като се е запознала „де визу“ с автентичните им 
образци). Моите съображения, „сметки“ и съмнения бяха следните: към 
1882 г. неколцината българи, които веднага след Освобождението са 
следвали в Лайпцигския университет и са написали и защитили 
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докторските си тези-дисертации под непосредственото научно 
ръководство на знаменития В. Вунд (за това ще говорим в следващия 
епизод), пренасяйки в България немската академична психологическа 
традиция, са били все още невръстни младежи – Иван Шишманов е бил 
20 годишен, Никола Бобчев и Цветан Радославов – 19 годишни, Кръстю 
Кръстев – 16 годишен, а Никола Алексиев – 5 годишен. Иван 
Шишманов е станал министър на Просветата на България чак през 1903 
г. Така че ако предположим, че появата на предмета Психология в 
учебния план на новоосвободеното княжество следва от тази „германска 
връзка“, хронологичните факти не се съгласуват. 

Предполагам, че внимателният читател вече е съобразил: 
всъщност в Българското гимназиално образование учебният предмет 
Психология се е появил не като резултат на немското влияние, а на 
гръцкото, и по този начин България се оказва втората страна в историята 
на световното образование, в която се е изучавал предмета Психология. 
Историците на педагогиката сочат, че при първите си стъпки 
образованието в новоосвободена България се е организирало по модела 
на съседна Гърция. И поради това данните на проф. Р. Кушева 
изглеждат напълно правдоподобни, а на нас ни остава само да издирим 
въпросния автентичен документ – учебният план от 1882 г. – за да 
обявим уверено и високо, че в България гимназистите са изучавали 
психология преди своите връстници и от Германия, и всички други 
европейски страни, и несъмнено много преди своите връстници от целия 
останал свят. 

Епизод 3-ти: Значимата следа на нашите сънародници-
предшественици 
На много любознателни и културни съвременни българи е добре 

известно, че някои от строителите на модерната следосвобожденска 
култура в България са възпитаници на Лайпцигския университет и са 
били непосредствени ученици (докторанти и последователи) на великия 
германски учен, наричан „баща на експерименталната психология“ – 
Вилхелм Вунд. В своите учебници по психология за средните училища 
(Джалдети, Василев, Стаматов, 1992, с. 12, 16; Василев, Стаматов, 2001, с. 
12, 14) се постарахме да запознаем стотици хиляди български ученици с 
техните имена. Нека да ги споменем отново заедно с кратко привеждане 
на тематиката на техните докторски дисертации („докторски тези“ – по 
тогавашната академична терминология); можем да приемем, че това са 
едни от първите млади специалисти в световната история, написали и 
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защитили дисертационни творби в областта на новопоявилата се 
психологическа наука. И с известна доза неудобство трябва да признаем, 
че може би за пръв път открои този исторически и културен феномен и 
систематизира фактите по него немският учен (тогава още млад) 
Кристфрид Тьогел; основно по данните от неговата публикация ще 
припомним следващите факти (вж: Тьогел, 1984, с. 327-330). 

Пръв сред българите, защитили дисертацията си под 
ръководството на Вилхелм Вунд, е Никола Бобчев (1863-1938), а темата 
е: „Учението за чувствата в най-важните му проявления от Кант до наше 
време“ (N. Bobchev. Die Gefühlslehre in ihren hauptsächlichsten 
Gestaltungen von Kant bis auf unsere Zeit. Halle, 1888). Кр. Тьогел цитира 
работата по нейната публикация в Хале през 1888 г.; можем само да 
гадаем, дали самата процедура по защитата на докторската теза не се е 
състояла и по-рано.  

Известният български учен и авторитетен културен деец проф. д-
р Иван Шишманов (1862-1928) година по-късно, значи през 1889 г. – 
защитава своята дисертация на тема: „Изследвания върху 
чувствителността на перцептивното възприемане на интервали“ (I. 
Schischmanov. Untersuchungen über die Emfindlichkeit des Intervalisinns. 
Philosophische Studien 5, 1889, 558-600). Кр. Тьогел подчертава, че 
българинът Шишманов е едва третият чужденец-докторант, чиято 
докторска работа е публикувана в списанието на вундовската 
лаборатория „Философски студии“. Преди него са само станалите по-
късно световно известни психолози, американецът Кетъл (Джеймс 
МакКин Кетъл, 1860 – 1944, който пръв призовал американските си 
колеги да се занимават с приложна психология, самият той я 
упражнявал като бизнес, и въвел психологическите инструменти и 
някои статистически процедури в масовата практика – бел. м., В.В.) и 
руснакът Ланге (Николай Н. Ланге, 1858 - 1921, счита се, че той е създал 
първата в Русия психологическа лаборатория – в Одеса през 1896 г. – 
бел. м., В.В.). Ето сред каква компания се намира по научното си ниво и 
по хронологичната позиция на своята ранна изява един от първите 
български психолози. Целокупното дело на И. Шишманов е добре 
известно и тук можем да го пропуснем. 

Още една година по-късно, следователно през 1890 г. – друг 
известен българин – проф. д-р Кръстьо Кръстев (1866 – 1919) защитава 
докторската си дисертация на тема: „Метафизическото понятие за 
душата на Лотце“ (K. Krestev. Lotzes metaphysischer Seelenbegriff. Halle 
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1890). Дотук всички данни са по Кр. Тьогел (цит. съч., с. 328); но други 
източници сочат други, по-различни данни: според биографа на Кр. 
Кръстев – Любомир Стаматов – „След като на 28. VІІ. 1888 г. защитава 
докторската си дисертация на тема „Лотцевото метафизическо 
понятие за душата“ при проф. Вунд, младият вече „доктор по 
философия“ К. Кръстев се завръща в България (Стаматов, 1987, с. 32). И 
още: „През лятото на същата 1888 г., само няколко седмици след 
завръщането си, д-р Кръстев е назначен за директор на Казанлъшкото 
педагогическо училище ... В края на месец август д-р Кръстев пристига 
в Казанлък...“ (пак там, с. 33). Проф. П. Александров също посочва 1888 
като година на защита на дисертацията му (Александров, 2005, с. 74; 
Александров, 2012, с. 162). Защо се отклонявам към тези битово-
биографични данни и подробности? Защото те потвърждават 
предположението ми, че българите са защитили всъщност своите 
„докторски тези“ поне година-две преди тяхното публикуване, но 
годината на публикуването им е следата, по която Кр. Тьогел ги датира 
(за д-р Кръстев разликата се оказа цели две години). А това пък какво 
значение има? Има, и то съвсем не маловажно: та това са още първите 
години след създаването на Вундовата лаборатория и от разрастването 
на неговата (и на неговите ученици) изследователска практика в 
новопоявилата се психологическа наука. Можем да гадаем по колко 
дисертации по психология са се защитавали в Лайпцигския университет 
и във Вундовата лаборатория годишно, но с всяка година по-рано 
защитената дисертация я издига с доста места по-напред в 
своеобразната световна класация по заслуги в утвърждаването на 
световната психологическа изследователска традиция. Ако на някой 
читател този критерий му изглежда прекалено формален или някак 
„спортно-състезателен“, нека да прояви малко търпение. Съвсем скоро 
ще споменем и качествено-съдържателният критерий. 

Следващият, четвърти българин, защитил дисертация под 
ръководството на Вунд, е забележителният културен деец Цветан 
Радославов (1863 – 1931). Aвторът на вълнуващата патриотична песен 
„Горда Стара планина“ или „Мила Родино“ – нашия национален химн, е 
защитил дисертация на тема „Паметта за пространствените дистанции за 
зрителния орган“ (Z. Radoslavov. Das Gedächtnis für räumliche Distanzen 
des Gesichtssinns. Philosophische Studien 15, 1900, 318-452; в превод на 
самия Радославов: „Издирвания върху запаметяването на 
пространствени отстоявания на полезрението“). Кр. Тьогел подчертава, 
че дисертационният труд на Радославов представлява най-обширната 
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експериментална работа, проведена в Лайпцигската лаборатория по 
онова време – броят на опитите надхвърлял цифрата 17 000 (Тьогел, цит. 
съч., с. 329). Поради това основателно през юни 1899 г. му е присъдена 
със специална похвала научната степен „Доктор по философия и 
магистър по изящните изкуства“, а цялата дисертационна работа е 
публикувана в ХV том на вундовското списание „Философски студии“ 
през следващата 1900 година. Чрез виртуалния научен архив на „Макс 
Планк институт по история на науката“ дисертацията на Цв. Радославов 
е достъпна. (Преди три години разказвах тези факти на моите студенти и 
само след две седмици първокурсничката Иглика Георгиева ме уведоми, 
че е открила пълния текст на съчинение със същото заглавие, подписана 
от Цв. Радославов-Хаджи-Денков; дисертацията на знаменития ни 
сънародник е на наше разположение, остава ние, съвременните 
психолози да изпълним елементарния си патриотичен си дълг – да я 
преведем, издадем и направим достъпна за всеки заинтересован читател. 
Повярвайте – от пръв поглед работата е наистина впечатляваща: по 
оформлението си тя изглежда като емпирично психологическо 
изследване, изпълнено от съвременнен психолог). 

Петият, последен български психолог, защитил дисертация в 
Лайпциг под ръководството на В. Вунд, е Никола Алексиев (1877 – 
1912). Той е ориентирал последващата си професионална кариера 
изцяло към психологията – гимназиален учител, асистент и доцент в 
Софийския университет, освен преподавател е бил активен 
изследовател-емпиричен психолог, активно е участвал в създаването на 
първата не само в нашата страна, но и в целия регион (Югоизточна 
Европа) експериментална психологическа лаборатория (това е темата на 
следващия епизод). Дисертацията му е на тема „Време на реакция при 
астрономическите наблюдения“ (N. Aleksiev. Reaktionszeiten bei 
Durchgansbeobachtungen. Philosophische Studien 16, 1900, 1-60). (Отново 
следва да предположим, че публикуваната през 1900 година дисертация 
е била защитена поне година по-рано). Следва да се отбележи, че Н. 
Алексиев е поддържал делови връзки със своя знаменит учител и 
няколко години по-късно – през 1907 г. – във вундовското списание е 
била публикувана обширната му студия „Основните форми на 
чувствата“ (N. Aleksiev. Die Grundformen der Gefühle. Psychologische 
Studien 3, 1907, 156-271), а самият В. Вунд в нарочно писмо до Н. 
Алексиев се е интересувал от подготовката на студията, тъй като 
нейното съдържание е подкрепяло собствената теория на Вунд за 
чувствата (по: Тьогел, 1984, с. 329). 
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В личен разговор с Кристфрид Тьогел го попитах дали е 
възможно да се намерят в библиотеката на Лайпцигския университет 
всички тези дисертации, за да се преведат на български и се издадат в 
специален том, за да намери нашата заслужена национална и 
професионална гордост своя подходящ и достоен израз. Немският 
колега ме погледна учудено и отговори: „Какъв Лайпцигски 
университет, каква библиотека? Там всичко е било разрушено от 
бомбите през Втората световна война“. А на моя следващ въпрос – как 
тогава ги е прегледал и описал в своята статия, той отговори: „Всичко 
съм намерил тук, в София, когато бях в България преди няколко 
десетилетия“. 

Според А. Петровски и М. Ярошевски „историците са 
пресметнали, че школуване при В. Вунд са преминали 136 германци, 14 
американци, 10 англичани, 6 поляци, 3 руснаци и 2 французи. 
Възпитаниците на „бащата на психологията“ са съставлявали първото 
поколение подготвени психолози-експериментатори“ (Петровский, 
Ярошевский, 1994, с. 93). Авторите не уточняват кой е пресметнал и 
съобщил, каква е била школовката – дали стандартно обучение, 
инцидентни контакти или тясно сътрудничество при подготовката на 
докторска теза. За нас по-важното е друго – за доказаните петима 
българи-докторанти на Вунд не се споменава (погледнете и преценете 
на каква позиция би била нашата страна в тази своеобразна световна 
класация).  

Ако ние не съобщим на света, кой друг да го направи? Оставям 
тази тема без коментар и с неловкото чувство за неизпълнения дълг, 
който ние, съвременните български психолози имаме към нашите 
предшественици-сънародници, оставили достойна диря в изграждането 
на темелите на световната психологическа наука. 

Епизод 4-ти: Българската психологическа лаборатория – 
сред първите в света 
Учителят на няколко поколения български психолози – чл.-кор. 

проф. Генчо Пирьов описва подробно и точно създаването на 
лабораторията по психология в България в статия, която започва с 
фразата „Една от най-старите и първата в България психологическа 
лаборатория е основана преди 80 години в Софийския университет“ 
(Пирьов, 1984, с. 321). Тук очевидно липсва в изричен текст 
уточнението „една от най-старите в света“, но без никакво колебание 
следва да осмисляме посланието в тази фраза тъкмо по този начин. 
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Психологическата лаборатория в СУ е знаменателен научен и 
културен факт в нашата история, който – макар и добре известен – 
остава някак недооценен, защото оценката му като че ли не е съотнесена 
с историческия и културния му контекст. 

Ето основните факти, които представя проф. Г. Пирьов (той е 
абсолютно достоверен източник, тъй като е свидетел на голяма част от 
тези факти и е работил в сътрудничество с хората, които са създавали 
българската лаборатория по психология):  

• Инициатор за създаването на лабораторията е Петър Нойков 
(1866-1921), който е завършил образованието си в Лайпцигския 
университет, където под ръководството на В. Вунд се е 
занимавал в неговата лаборатория (Пирьов, 1984, с. 321; също: 
Пирьов, 1988, с. 32 и сл.); 

• „Наскоро след хабилитирането си (уч. 1903-1904 г.) П. Нойков 
привлича като свой сътрудник друг възпитаник на Лайпцигския 
университет – Цветан Радославов като командирован 
преподавател, който да завежда психологическата лаборатория 
и да води практическите занятия. Без да има оставен документ 
за датата на учредяването на лабораторията, трябва да приемем 
с достатъчно основание, че именно 1904 г. трябва да се смята 
като година на това събитие“ (Пирьов, 1984, с. 321; подч. от мен 
– В.В.). ... „Като активен съучастник на това дело трябва да се 
смята и Никола Алексиев, ... през 1904 г. той е бил доброволен 
асистент на П. Нойков, а през 1906 г. е бил командирован в 
университета“ (пак там); 

• Тези трима възпитаници на Лайпцигския университет, 
респективно на Вунд, са първите учредители и работници в 
Софийската лаборатория, макар че главен отговорник е бил П. 
Нойков, който единствен от тях е имал щатна длъжност в 
университета. Тъй като Цв. Радославов е бил твърде кратко 
време там, а Н. Алексиев е останал като редовен асистент и като 
доцент, несъмнено той е допринесъл най-много за началното 
обзавеждане на лабораторията (пак там); 

• Началното обзавеждане с апаратура от учредителите на 
лабораторията и по-късните членове на катедрата е било с 
пособията, използвани в Лайпциг и в тогавашната фирма 
„Цимерман“. Значителна част от тези апарати (кимографи и 
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техните принадлежности, тахистоскопа на Вунд, серия пособия 
за изследване на усещанията, на времето на реакция и др.) и 
досега се намират в лабораторията като музейни предмети, 
макар че някои от тях могат и сега да се използват за някои 
изследвания (пак там). 

Към написаното от професора – учител на няколко поколения 
български психолози, мога да прибавя и своите „свидетелски показания“ 
на очевидец. По време на нашето следване (около 1968-71 г.) в 
специализацията по психология, която беше първата форма на 
придобиване на професионално образование в тази наука, нашият 
тогавашен асистент Цани Цанев ни е водил да разгледаме музейната 
сбирка от лабораторни прибори на първата експериментална 
лаборатория по психология. В огромното таванско помещение над 
Геолого-географския факултет на СУ, сред палеонтологическите сбирки 
от кости и части от скелети на огромни древни животни, на две-три маси 
беше разположена сбирката от прибори, апарати и уреди за 
психологически изследвания.  

Къде е нашата лаборатория в своеобразната световна класация по 
хронология и приоритетност? 

Ще изброим – неизбежно непълно и фрагментарно – поредица от 
психологически лаборатории, които претендират, че са едни от първите 
в историята на нашата наука; така ще опишем, поне приблизително, 
историческия контекст и ситуация, в които се появява българската 
експериментална психологическа лаборатория през 1904 г. в Софийския 
университет: 

• През 1879 г. в Лайпцигския университет Вилхелм Вунд създава 
лаборатория по психология – признават я за първата в света 
всички психолози и я считат за своеобразен акт-символ на 
възникването на самата психология като наука в съвременния 
смисъл; 

• Лабораторията, създадена от Уилям Джеймс в Харвард може би 
още през 1875 г. не се ползва със знаковия статус на първа в 
света: дори американските историци я представят като „две 
стаи, съоръжени с прибори и пособия за демонстрационни 
занятия със студентите“; а след излизането на епохалния му 
труд „Принципите на психологията“ през 1890 г. У. Джеймс 
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загубил интерес към заниманията и към самата лаборатория и я 
преотстъпва на Хуго Мюнстерберг (Шулц, Шулц, 2006, с. 185); 

• Гренвил Стенли Хол основава първата американска 
експериментална лаборатория по психология в Университета 
Джон Хопкинс – Балтимор през 1883 г. (по: Герриг, Зимбардо, 
2004, с. 38; Boring, 1960) ; 

• Франсис Галтон създава през 1884 г. в Лондон (във връзка с 
Международното здравно изложение) Антропометрична 
лаборатория; за шестте години на съществуването й в нея са 
изследвани над 9000 души (Шулц, Шулц, 2006, с. 164); 

• През 1885 г. в Казан възниква първата лаборатория в Русия, 
създадена от В. М. Бехтерев, ученик на Вунд. През 1890 г. (по 
други данни – през 1896 г.) е създадена лабораторията в Одеса 
от Н. Н. Ланге, също докторант на Вунд; 

• През деветото и последното десетилетия на ХІХ в. се появяват 
редица лаборатории, за някои от които не се знае дали оставят 
значителна следа в развитието на психологията: през 1886 г. в 
Копенхаген; през 1888 г. в Токио; през 1889 г. в Рим; през 1890 
г. в Торонто; през 1891 г. в Кеймбридж и в Женева; през 1894 г. 
в Грац, Австрия;  

• Докторантът на Вунд и инициатор на разгръщането на 
американската приложна психология Джеймс МакКин Кетъл 
създава лаборатория в университета в Пенсилвания през 1887 г.; 
година по-късно се появяват лаборатории в университетите в 
Уинскънсин и Индиана (Boring, 1960);  

• Между 1893 и 1900 г. (според Р. Гериг и Ф. Зимбардо през 1892 
г.) Едуард Титчнър създава своята лаборатория в Корнелския 
университет в САЩ, която е предназначена за експериментални 
изследвания (Шулц, Шулц, 2006, с. 129; Герриг, Зимбардо, 
2004, с. 38); 

• През 1895 г. в Медицинския факултет на Московския 
университет е основана психологическа лаборатория; шест 
години преди това С.С. Корсаков е подготвял оборудването й, а 
неин пръв директор-основател е бил Ардалион А. Токарски, 
специализирал за кратко при В. Вунд (Выдающиеся психологи 
Москвы, 2007, с. 57-58); 
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• През 1896 г., две години след като става професор във 
Вюрцбургския университет Освалд Кюлпе основава там 
психологическа лаборатория, „която скоро започва да 
съперничи на Вундовата по значение“ (Шулц, Шулц, 2006, с. 
123); 

• През 1894 г. Карл Щумпф получава високо цененото място на 
професор в Берлинския университет. Там „развива първата си 
лаборатория в три малки стаи в този голям и важен институт“ 
(Шулц, Шулц, 2006, с. 122). 

Тези две лаборатории не са сред най-ранните в исторически план, 
но са сред най-ефективните по своята продукция: в лабораторията на О. 
Кюлпе се „ражда“ престижната Вюрцбургска психологическа школа, а в 
лабораторията на К. Щумпф израстват двама от революционерите в 
психологията – гещалтпсихолозите Курт Кофка и Волфганг Кьолер; 

• Следвайки примера на Вунд, при когото е специализирал, 
руският психолог Георгий И. Челпанов създава Московския 
психологически институт, замислена да бъде точно копие на 
вундовския; като лаборатория той функционира от 1912 г., а 
като внушителен институт – от 1914 г. (Никандров, 2003; 
Выдающиеся психологи ..., с. 80). Многократно съм го 
посещавал и мога да гарантирам за неговата внушителност – и 
като грамадна сграда, и като многоброен и качествен кадрови 
състав, и като внушително равнище на създаваната 
психологическа продукция. 

Към края на ХІХ век има общо 48 психологически лаборатории в 
света (по неуточнени данни от интернет), а в началото на ХХ век в САЩ 
са съществували повече от 40 (според: Герриг, Зимбардо, 2004, с. 39, 
които се позовават на: Hilgard, 1986). 

Ето така изглежда сглобената от отделни данни-фрагменти 
картина на състоянието на експерименталната психология по света към 
началото на ХХ век, очертана чрез съществуващите по онова време 
психологически лаборатории. Когато преценяваме достойното място в 
тази картина на първата българска психологическа лаборатория, 
появила се още през 1904 г., само 25 години след вундовската, следва да 
отчетем и обстоятелството, че говорим за събития от края на ХІХ и 
самото начало на ХІХ век, когато обменът на научна и всякаква друга 
информация, на културни и др. образци, не е бил така бърз и 
интензивен, лесен и удобен, както в наши дни. 
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Епилог 
Нека в епилога да направим своеобразна рекапитулация на 

годишнините и юбилеите, които можем да пресметнем към настоящата 
2018 година – по повод скромната, но достойна 45-годишнина на 
първото общобългарско научно психологическо списание. Преди това 
са: 174-та годишнина от излизането на първата българска книга по 
психология (и също 167-та годишнина от нейното второ издание) – към 
времето на отпечатването си тя е била една от първите в света; книгата е 
всъщност с функцията на учебник по психология за малките български 
ученици, отново един от първите (може би втори!) в света! Преди това е 
130-та годишнина от защитаването на първата психологическа 
дисертация от български учен – ученик на най-видния учител на 
първото поколение психолози! А още преди това е 136-та годишнина от 
появата на официален държавен образователен документ (учебен план), 
който регламентира изучаването на учебния предмет психология от 
българските ученици-гимназисти; и отново сме сред първите в света в 
това отношение! 

Дори само тези факти от ранната българска академична 
психологическа традиция убедително свидетелстват, че България има 
своето особено и достойно място в световната психологическа история, 
че ние сме сред страните, участвали в осъществяването на първите 
стъпки при възникването, разпространението и развитието на 
психологическите знания и на новопоявилата се научна, академична 
психология.  

* * * 

Идеята-замисъл, която споделям с колегите тук е, че е време да 
обединим силите на всички, които имат интерес и познания за най-
различни епизоди, събития, периоди, аспекти и личности от историята 
на българската психологическа традиция и да създадем една 
подготвителна творба – най-добре във формата на сборник, който да 
съдържа всички важни и интересни факти от историята на психологията 
в България. Могат да се обобщят и по-големи фрагменти от тази история 
– историята на психологическата традиция по региони, институции и 
водещи центрове на нашата наука, развитието на отделните области на 
психологията (обща и теоретична психология, възрастова и детска, 
педагогическа, социална, спортна и др.) в нашата страна, ролята и 
делото на изтъкнатите личности в тези области, както и други аспекти. 
Дружеството на психолозите в България заедно с академичните 
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центрове (университети и институт) би следвало да организират това 
дело; в него трябва да бъдат откроени и запазени всички значими факти 
и постижения на българската психологическа традиция, пък дори в 
ненапълно систематизиран вид. А върху тази основа вече след време ще 
може да бъде създадена пълна и систематизирана, организирана – и 
хронологично, и тематично – Историята на българската психология. 
Сегашното и бъдещите поколения български психолози, както и цялата 
наша научна и културна общественост я заслужават. 
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БЕЛЕЖКИ ЗА ИСТОРИЯТА  
НА ГЕРОНТОЛОГИЧНИТЕ И ПСИХОГЕРОНТОЛОГИЧНИ 

ИЗСЛЕДВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ. I. 
Игнат Петров 

Тази публикация е посветена на 50 годишнината на 
Дружеството по психология в България, както и на 55 годишнината 
от основаването на българския Център по геронтология и гериатрия 
(ЦГГ- многопрофилен институт, включващ Секция по психология и 
психопатология на стареенето, където започнаха организираните 
геронтологични и психогеронтологични изследвания в страната). 
Разказът ни тръгва от геронтологията и отива към нейния важен клон 
психогеронтологията или психологията и психо-патологията на 
стареенето. Статията се състои от две органично свързани 
последователни части. 

1. Кълнове на българската геронтология в първата половина 
на 20 век.  
В началото и до средата на 20 век малко български учени са били 

привлечени от проблемите на стареенето. Това са: Стамен Григоров, 
Асен Златаров, Методий Попов. Те са изучавали стареенето от 
биологична както и от философска (Асен Златаров) гледна точка. Бихме 
прибавили и изследователите на дълголетието Владимир Партъчев и 
Живко Ламбрев.  

Микробиологът д-р Стамен Григоров (1878-1945) се вписва в 
една от първите значими научни теории за стареенето: теорията на 
Мечников. Григоров открива в 1905 два от причинителите на 
ферментацията на българското кисело мляко. По онова време Григоров 
е асистент на професор Leon Massol в Женева и работи в неговата 
микробиологична лаборатория. (www.obekti.bg/nauka/stamen-grigorov-
razgada-taynata-na-kiseloto-mlyako). Massol оценява високо откритието и 
свързва Григоров с големия биолог Илья Мечников (1845-1916), който 
вече работи упорито върху проблемите на стареенето и дълголетието. 
Гениален изследовател, Мечников е родоначалник и визионер в няколко 
области. Сред тях са научната геронтология, фагоцитозата, клетъчният 
имунитет, пробиотиците. Мечников вгражда откритието на Григоров в 
своята теория за стареенето. Интересите на Мечников към стареенето 
кристализират около 1898 год., когато сам той има здравни проблеми. 
Въз основа на опита си на микробиолог, той предполага че причините за 
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неговото влошено здраве, както и за остаряването като цяло, се крият в 
хронично отравяне на организма от обменните продукти на някои от 
чревните бактерии.. Балансът на храносмилането може да стане чрез 
консумацията на храни, осигуряващи развитието на полезната чревна 
флора. В връзка с това, Мечников обръща по-сериозно внимание на 
киселото мляко – продукт, известен още от дълбока древност. 
Междувременно Мечников поръчва на френското министерство на 
здравеопазването справка за дълголетието в различни страни. Той 
забелязва високия процент столетници в България и хипотетично го 
свързва с консумацията на българско кисело мляко. През 1901 година 
Мечников представя свой доклад, насочен основно към значението на 
микробите, намиращи се в дебелото черво. Именно част от тях водят, 
според него, до продължително и хронично отравяне на организма и до 
неговото изтощение. Клетките трябва да бъдат стимулирани за да 
възвърнат жизнеността си и да се въздейства на вредните микроби. 
"Чревната флора е главната причина за краткия ни живот" пише 
Мечников и провежда експерименти с остаряването на кожните, 
мускулните и костните клетки, които „стават лесна мишена" за 
макрофагите на организма. Борейки се с микробите, макрофагите улавят 
и здравите жизнени клетки, което също допринася за остаряването. 
Според Мечников остаряването е болестно състояние и ако вредната, 
според него, чревна флора бъде трансформирана в полезна, както и ако 
не се допуска вредното действие на други фактори (алкохолизъм, 
инфекциозни болести), водещи до допълнително изтощение, то 
резултатите биха били невероятни. Руският учен твърдо вярва че човек 
има потенциал да се бори с дисхармонията в своя организъм. През 1903 
г. Иля Мечников публикува своите трудове върху биологията на човека 
– живота, стареенето и смъртта. „Нашата старост е болест, която трябва 
да се лекува както всяка друга“, твърди той (Metchnikoff, 1903) и полага 
усилия да намери ефикасен лек за нея. Откритието на Стамен Григоров 
е подкрепа за теорията на Мечников. Междувременно в авторитетното 
научно списание Revue medicale de la Suisse romande, бр. 10 от 1905 г., се 
появява публикацията на Григоров, в която той дава пълни сведения за 
причинителя на българското кисело мляко. В годишното издание на 
Френската академия на науките от 1908 год. Мечников, току-що 
получил Нобеловата награда за медицина и физиология, публикува 
статия „Няколко думи за киселото мляко“. В нея големият учен 
потвърждава откритието на Стамен Григоров и приема утвърдилото се 
вече наименование „Лактобактериум булгарикум – Григоров“. 
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Oснователят на българската биохимия професор Асен Златаров 
(1885-1936) и големият биолог професор Методий Попов (1881-1954) 
работят упорито върху теорията на стареенето и специално върху 
клетъчната стимулация като път за противодействие на остаряването. И 
двамата поотделно извършват редица опити с различни вещества 
стимулатори на обмяната. В своите есета върху биологията, Асен 
Златаров анализира живота, стареенето и смъртта и от натурфилософска 
гледна точка (Златаров, 1911; 1966а, 1966б; Попов, 1957; Popoff und 
Gleisberg. 1930). (вижте също Стойнев, 1975 –библ.). 

Първото проучване върху българските столетници в 1933 е 
наречено от автора си „статистико-биoлогическо изследване“ (Партъчев, 
1933). Второто българско проучване върху столетниците е от Живко 
Ламбрев през 1954. Ламбрев е професор по медицинска биология и 
автор на книгите Обща биология, Генетика, и накрая, Живот, 
стареене, смърт (Ламбрев, 1979). 

2. Началото на многостранни координирани геронтологични 
включително психогеронтологични изследвания  
В България от 1964 год., около осем месеца след основаването 

на българския Център по геронтология и гериатрия (ЦГГ). 
Създаването на ЦГГ идва съвсем навреме - в период на разцвет на 
европейската геронтология. Само няколко примера. Почти 
едновременно се създават изследователски институти по геронтология в 
няколко европейски страни. Силният Киевски институт по геронтология 
е основан през 1958 и остава водещ институт и в следващите 
десетилетия. Равностоен е и румънският Национален институт по 
геронтология и гериатрия. Първата университетска катедра по 
геронтология и гериатрия в Европа е изградена през 1954-1960 в 
Медицинския факултет във Флоренция и е последвана в следващите 
години само в Италия от тридесетина катедри към всички медицински 
факултети в страната и от два научни института (Senin, 2003; Mazei 
Berti, 2004). 

3. Геронтологията и нейните разклонения. 
Геронтологията е наука за стареенето и старостта. Тя е наука за 

живота - който граничи със смъртта - и за възрастовите изменения, 
особености, характеристики и проблеми на живите същества. 
Названието геронтология е употребено за пръв път от Илья Мечников 
около 1901 год.  
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В 1903 год. в книгата си Природата на човека Мечников пише 
че геронтологията, науката за стареенето, и танатологията, науката за 
умирането, трябва да намерят подобаващо място в науките за човека. 
Геронтологията е възрастово центрирана мултидисциплинарна наука, 
но най-вече наука за човека, както това подчертава и биологът 
Мечников (Metchnikoff, 1903).  

Геронтологията наистина заема уникално място в системата на 
науките. Тя ползва познанията и методите на редица биологични, 
медицински, социални и хуманитарни науки, сред които ще споменем 
само общата и молекулярната биология, антропологията, психологията, 
демографията, икономиката, социологията, философията, 
културологията, литературата, изкуствознанието. Заедно с това, в 
зрялото си разгръщане в последните десетилетия, геронтологията вече 
достига до специфично свои методични подходи. 

За истинско развитие на геронтологията като модерна наука 
можем да говорим от началото на 20 век, при все че геронтологията има 
далечни исторически корени, доколкото единици бележити учени - 
философи, естествоизпитатели, медици - още от древността, през 
средновековието, Възраждането и Просвещението - са се интересували 
от проблемите на стареенето и на дълголетието и са ги изучавали 
съответно на тогавашното изследователско ниво. 

Втората половина на 20 век е време на стремително развитие на 
научната геронтология. Тогава се основават водещите в света 
геронтологични институти и катедри и се създават научни школи. 

Основните раздели на съвременната геронтология, утвърдили 
мястото си в световната наука са: 

• биогеронтологията; 
• гериатрията; 
• психогеронтологията съответно психогериатрията. 
• социалната геронтология и социалната работа със стари хора; 
• Няколко години след като Мечников „кръщава” геронтологията, 

американският лекар от унгарски произход Ignatz Leo Nascher 
(1863-1944) въвежда през 1909 год. наименованието гериатрия – 
по аналогия с педиатрията. Nascher е роден във Виена, но се 
преселва в САЩ, там завършва медицина и работи като лекар, 
включително и като педиатър. Постепенно Nasher осъзнава 
социалната значимост и спецификата на заболяванията у 
старите хора и ратува за гериатрия. Той основава първото 
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гериатрично дружество (в Ню Йорк), издава няколко свои книги 
по гериатрия и първото медицинско списание по гериатрия. 
Работи и като ръководител на Департамент по гериатрия в 
поликлиниката на голямата болница Mount Sinai в Ню Йорк 
(Morley, 2004) 

Гериатрията борави с патологичното стареене т.е. с етиологията, 
симптоматиката, протичането, профилактиката, лечението и цялостното 
справяне със заболяванията характерни за напредналата възраст и 
преплитащи се с естествено-възрастовите изменения. 
Геронтологията и гериатрията са взаимно свързани и проникващи една в 
друга области. В широк смисъл гериатрията е клон на геронтологията, 
но същевременно тя принадлежи и на клиничната медицина. Гериатърът 
е лекар на „двойно подчинение”, тъй като обикновено той има и още 
една медицинска специалност. Но също така, гериатърът работи по 
правило в екип с други медицински и парамедицински специалисти, тъй 
като множественият (мултидисциплинният) подход и сътрудничеството 
в екип са особено нужни за справяне със заболяванията в напреднала и 
старческа възраст (Petrov и van Achten, 2006; Петров, 2014; 2017a).  

 Друг основен клон на съвременната геронтология е психо-
геронтологията. Тя изучава психичното стареене и психичното здраве 
на възрастните хора. По-подробно, обект на психогеронтологията са 
психичните промени и характеристики при стареенето и в старостта, 
ролята на психичните и психосоциалните фактори за протичането на 
стареенето, свързаните с тях предпоставки за „успешно остаряване”, 
психично равновесие и удовлетвореност в старостта, генезата на най-
честите и най-свързаните с възрастта психични нарушения като 
възрастовия когнитивен упадък и основните форми на деменция в 
старостта, късните депресии, техните характеристики и цялостното 
справяне с тях. Психогеронтологията има тясно отношение към 
гериатрията и нейните психиатрични аспекти, но и към герагогиката, 
социалната работа и психотерапевтичните въздействия при възрастни 
хора (Петров, 2017б). 

4. Психогеронтология (респективно геронтопсихология или 
психология на стареенето): кратки исторически бележки. 
Психогеронтологията се оформя в първата половина на 20 век, 

извоюва своето място, и в следващите десетилетия постига значими 
приноси и за цялата геронтология. Човекът старее и умира по 
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биологичните закони, но той не е само биологично същество. Той е и 
личност, чувстващ, мислещ, говорещ, действащ и творящ индивид в 
една човешка социална среда. Естествено е че в зората на съвременната 
научна геронтология възниква и интересът на учените и на обществото 
към проявите и проблемите на психичното стареене. Пионерите в тази 
област са психолози и медици. Един от тях е G. Stanley Hall (1844-1924). 
Неговата книга Остаряването. Втората половина от живота 
(Senescence. The last half of life, 1922) е първа и основополагаща. Hall е 
първият доктор по психология в САЩ (Харвард, 1874). Преди това, 
работи две години с Wilhelm Wundt в неговата лаборатория в Лайпциг, 
връща се в Америка и основава първата лаборатория по психология в 
1882 и първия Журнал по психология в САЩ през 1887. Както и 
Nascher, Hall има жив интерес към възрастовите процеси и проучванията 
му вървят от психологията на юношеското съзряване към психологията 
на остаряването. Той издава книгите Юношество (1904), Младост 
(1906), и накрая Остаряването (на 78 годишната му възраст, през 
1922). По това време в научната общност, и най-вече в САЩ, 
проблемите на стареенето вече са витаели във въздуха. Интересът към 
тях е подтикнат от мащабните психологични тестови изследвания, 
започнати в тази страна за нуждите на армията през Първата световна 
война. Те са последвани непосредствено след войната от множество 
междувъзрастови изследвания, в които първоначално са използвани 
„армейските” психотестове. Следва интензивна работа - създават се 
нови въпросници, психологични и невропсихолотични тестове, развиват 
се нови методични подходи. 

Когато се говори за психично стареене, много английски и 
американски автори употребяват названието психология на стареенето 
(psychology of ageing). Някои говорят и за геронтопсихология. Тези 
автори поставят ударението върху психологията. Други автори, като 
J.M.A. Munnichs, P.G. Coleman и пишещият тези редове, предпочитат 
названието психогеронтология, защото то подчертава възрастовия 
или геронтологичния подход, връзката с геронтологията и 
гериатрията. Гериатричните аспекти на психиатрията обикновено се 
обозначават с близките наименования геронтопсихиатрия и 
психогериатрия. Първото поставя ударението върху клиничния поглед 
и е персонифицирано от забележителни психиатри като Alvin Goldfarb и 
Ewald Busse в САЩ, sir Martin Roth и Felix Post в Англия, Э.Я. 
Штернберг, С.Г. Жислин и Н.Ф. Шахматов в Русия. Второто название се 
стреми да хвърли мост между клинично-психиатричните, социалните и 



И. Петров: Бележки за историята на геронтологичните и психогеронтологични … 
31 

психологичните въпроси на стареенето: достойни представители на тази 
тенденция са Robert Butler и T.H.D. Arie. В цялост, гериатрите-
психиатри са на "двойно подчинение" - те работят както в областта на 
психиатрията, така и в областта на гериатрията, градят мостове между 
едната и другата области. Психогеронтологията и психогериатрията са 
близки и застъпващи се полета на изследователска и приложна дейност 
(Петров, 2014 – библ.). 

5. Центърът по геронтология и гериатрия в София (ЦГГ) е 
основан на 10 юли 1963 год. и разгръща мащабната си 
работа от февруари 1964 год. след избирането на първите 
научни сътрудници. Директор на ЦГГ е изтъкнатият 
физиолог и геронтолог член-кор. професор Драгомир 
Матеев (1902-1971). Матеев създава екипи и умело 
организира мултидисциплинни изследвания в основните 
направления на модерната геронтология и гериатрия. 
Матеев стимулира психологичните изследвания и те 
получават достойно място в ЦГГ, където се обособяват и 
развиват седем секции по:  

• физиология на стареенето;  
• психология и психопатология на стареенето; 
• биохимия; 
• морфология; 
• физическа активност и стареене; 
• социална геронтология; 
• гериатрия. 

Започнал в 1964 като научно-изследователски център, в 
следващите години ЦГГ развива едновременно преподавателска и 
клинична гериатрична дейност.  

Приносите на ЦГГ в първото му десетилетие са публикувани в 
осем тома на Проблеми на геронтологията и гериатрията и в други 
книги и списания. Една от основните теми, разработени от Матеев и 
колегите му между 1964 и 1971, са лонгитудиналните изследвания върху 
ефекта на физическа и умствена активност върху здравето и 
благополучието на хора в напреднала възраст. Те са публикувани в 
трети и четвърти том на Проблеми на геронтологията и гериатрията, 
(Матеев и сътр., 1967; 1969), а теоретично са обосновани в статиите на 
Матеев върху биологичното стареене и теорията на стареенето в шести 
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том на Проблемите (Матеев, 1971) и в Zeitschrift fur Alternsforshung 
(Mateeff, 1971a) и Agressologie (Mateeff , 1971b). Едновременно се 
развиват 

6. Изследвания в ЦГГ върху биологичните, биохимични, 
морфологични и физиологични основи на стареенето. 
Ценни приноси са изследванията в ЦГГ върху: енергообмяната 

при стареене и хиподинамия от Ангелова-Гатева (1969, 1971); 
антропометричната оценка на стареенето (Тодоров, 1976); общите 
физиологични промени при стареенето (Вълнаров, 1969); дихателните 
функции при стареене (Гунчева, 1969, 1982; Петров и Гунчева, 1977); 
възрастовите изменения на слуха, обонянието и вкуса (Големанов, 1978; 
Попов, 1986); стареене и зрение (Денев, 1971а, 1971б - в цялост 
разгледани и в следващия раздел).  

7. Изследвания в гериатрията и в социалната геронтология. 
Вече в ЦГГ са проведени значими изследвания са върху 

болестността и смъртността в различни възрасти (Рашев и сътр., 1971; 
Матеев, Стойнев, С. Визев и Дойчинова, 1970), продължителността на 
живота след пенсиониране (Стойнев, Дойчинова и С. Визев, 1971), 
столетниците в България (Стойнев, 1970; Стойнев, Вутов и Величков, 
1969; Вутов и Стойнев, 1969; Константинов, Петров и Стойнев, 1972). 
По-нататъшни популационни геронтологични изследвания са 
извършени върху представителна извадка от жителите над 70 години на 
46 шопски села (започнати от Стойнев и продължени от Петров и колеги 
като надлъжни и напречни оценки на психичното здраве и стареенето 
(Петров, 1975а, 1975-б,1976а, 1976-б, 1976в, 1979, Petrov 2000a, 2000б, 
2002, 2007, 2009а, 2009-б); върху психичната болестност на друга група 
население – 500 жители на град София над 60 годишна възраст 
(Константинов, 1978). Тези две големи популационни изследвания ще 
бъдат анализирани по-подробно в следващия раздел 
психогеронтологични проучвания. Ще добавим изследването върху 
дислипопротеинемиите сред населението (Киряков и сътр. - Киряков, 
1987), върху характеристиките на очните заболявания в старостта Денев, 
Аладжов и Гугучкова, 1973; Пейчева, 1980); стареене и артериална 
хипертония (Захариева, 1980); други гериатрични аспекти на 
вътрешната медицина - Багренска (1980); Златарева; Стоилов; 
Брънекова (1984); Иванов (1984); Попилиев и колеги (2003) ; стареенето 
и различни аспекти на атеросклерозата (професор Михаил Рашев и 
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изследователската му група, включително Пелова и Киряков); също така 
епидемиологията на атеросклерозата (С. Визев, 1976, 1989); стареене, 
старост и болест (Стойнев, 1977), стареене и хемокоагулация (Ангаров, 
Чаръкчиев); ефектите на функционално натоварване с регулярни 
физически упражнения при стареещи и стари хора - Бояджиев, Венова, 
Тулилов, Петков, Делчева и други, включително упражняване след 
преживян миокарден инфаркт (Петков, 1975); при стари хора с 
белодробен емфизем (Делчева, 1971); с глаукома (Венова, 1984); 
лонгитудинално изследване върху ефекта на кинезитерапията при 
възрастни (Петков, 1998); социално-икономически статус на хората в 
надпенсионна възраст (Арнаудова, 1984), социална интеграция на 
възрастните (Влахлийска, 1982); други аспекти на социалната 
геронтология (Стойнев 1985; Дойчинова; Максимова, 1990, и други); 
здравето на възрастни хора участници в комунистическата борба 
(Кермова, Томов); изследвания на дълголетници (С. Визев, Яцемирска, и 
колеги).  

8. Психогеронтологични проучвания в ЦГГ. 
Около годината на създаването на Центъра по геронтология и 

гериатрия излизат първите български публикации по психогериатрия: от 
Е. Шаранков през 1964 и три публикации – една на Н. Шипковенски и 
две на Иг. Петров - през 1965 год. Пишещият тези редове има шанса да е 
научен сътрудник в ЦГГ от февруари 1964, а водещите по това време 
професори по психиатрия Емануил Шаранков, Никола Шипковенски и 
академик Георги Узунов са в контакт с ЦГГ и живо се интересуват от 
геронтологията. Професор Шаранков и психологът професор Ема Герон 
са членове на научния съвет на ЦГГ от 1965 до 1972. 

В българския Център по геронтология и гериатрия са проведени 
от Петров, Константинов, Влахлийска, под общото ръководство на Д. 
Матеев, тригодишни надлъжни експериментално-психологични 
изследвания върху стари хора от социален дом, включени в програми 
за физическа активност и култултерапия, и двегодишни 
изследвания на доброволци активни участници в програми за 
физически упражнения („групите за здраве”). Успоредно са оценявани 
групи неактивни лица.  

В 1964 год. от Петров са изследвани с модифициран Тест за 
памет за цифри на Jaсobson 128 лица живущи в дом за стари хора. 54 от 
тези лица са изследвани по отношение на паметта през 1964 и 1967 год. 
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т.е са проследени от автора три години. 37 от тях (със средна възраст 
74.2 години) са участвали в комплексна програма за физическа и 
умствена активност. 17 от проследените лица (средна възраст 78.4 
година) не са участвали в програмата, а 8 от тях са водили подчертано 
неактивен начин на живот. На изследваните лица са задавани устно 
комбинации от възходящ брой едноцифрени числа. Изисква се 
изследваният да репродуцира три пъти: веднага, една минута и две 
минути след първата репродукция. Между втората и третата 
репродукции се включва отвличане на вниманието.  

За три години в общи линии всички подгрупи (най-редовни във 
физическите упражнения; редовни участници; нередовни участници; 
напуснали заниманията; неучастващи в заниманията, но донякъде 
активни във всекидневието; подчертано неактивни) задържат почти 
непроменени паметовите си постижения. Наблюдаваните промени са 
незначителни. При повторното изследване след три години единствено в 
групата на редовните участници във физическите упражнения е 
установено постоянно, макар и незначително по стойност, подобрение 
едновременно във величината на максималната моментна фиксация и 
обема на ретенцията през втората минута. При групата на нередовните 
във физическите упражнения и двата показателя се влошават 
незначително. При неактивните лица, лошото по начало равнище на 
максималната фиксация остава непроменено, а обемът на ретенцията 
спада, т.е. тенденцията е към влошаване. Обемът на ретенцията спада и 
при напусналите заниманията (Петров, 1969; Petrov, 1969 ). 

В рамките на голямото тригодишно лонгитудинално 
изследване на Матеев и сътрудници, Константинов и Петров (1969) 
детайлно изучават промените в словесните реакции при физически 
упражняваните в продължение на три години стари хора и ги съпоставят 
с измененията при неактивните стари хора. При физически 
упражняваните лица е налице подобряване на функционалното 
състояние на централната нервна система, преценено по скъсяването на 
латентното време и особеностите на варирането му в хода на 
асоциативния експеримент. Качествената структура на отговорите и 
многословността показват по-голямо постоянство и като чe ли зависят в 
по-голяма степен от възрастта, образованието и общото здравно 
състояние. В по-слабо активните групи (напусналите заниманията и 
неучастващите) не са установени съществени изменения по време на 
тригодишното наблюдение. В неактивната група настъпва влошаване на 
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функционалното състояние на висшата нервна дейност и ускорен 
когнитивeн упадък (Петров и Константинов, 1967, 1969).  

Петров (1966-б, 1967г) изучава промените в някои субективни 
показатели (свързани с вегетативната равновесност) в разстояние на 
една и на три години при включените в програмата с физически 
упражнения и културтерапия и при неактивните стари хора. При 
редовно участващите леко се подобряват безсънието, констипацията, 
сърцебиенето, преходните изтръпвания на крайниците. Същите 
оплакания клонят към влошаване или са непроменени в групите, които 
не участват в програмата. Оплакванията свързани предимно с мозъчна 
атеросклеротична патология не са се повлияли от прилагания режим на 
активност, а напротив клонят към влошаване при всички групи 
(пристъпи притъмнявания, шум в главата, замайване, световъртеж) 
(Петров, 1967г; Петров, 1969). 

Интересно е че позитивните изменения в хода на програма с 
физически упражнения са по-изразени при сравнително по-млади лица, 
които живеят в семействата си и доброволно са се включили в „групите 
за здраве”. След двегодишна физическа тренировка на 60-годишни 
доброволци, Петров и Константинов установяват при активните 
участници значимо скъсяване на времето на словесна реакция при 
асоциативен експеримент. Качествената структура на отговорите в тази 
група остава общо взето непроменена, при относително увеличаване на 
абстрактните отговори. Времето на словесна реакция не се променя в 
контролната група, но там качествената структура се влошава значимо - 
с увеличаване на отговорите от нисш тип.  

При изследване с цитирания по-горе модифициран от нас Тест за 
памет за цифри на Jacobson възможностите за фиксация на 60-
годишните се увеличават значимо в опитната група, а в контролната 
група остават след две години непроменени.  

При теста за заучаване на 10 думи (по Лурия) постиженията на 
опитната група нарастват след две години значимо при втората, третата, 
четвъртата и петата репродукции, както и сборът от петте репродукции. 
В контролната група всички тези промени остават незначителни.  

Времето за изпълнение на теста на Schulte (имащ отношение към 
обема на вниманието и разпознаването на зрителни дразнители) се 
скъсява значимо в опитната група, докато промяната в контролната 
група е незначителна.  



Българско списание по психология, 2018, бр.1-4 
36 

Едногодишните, двегодишните и тригодишните 
лонгитудинални психологични-геронтологични проследявания и 
приноси са публикувани на български език в томове II, IV и V на 
Проблеми на геронтологията и гериатрията от Петров, (1966а, 
1969), Петров и Константинов, (1969, 1971), Петров и Влахлийска 
(1969), в списание Неврология, психиатрия и неврохирургия (Петров и 
Константинов, 1971), на френски и на английски в Giornale di 
gerontologia (Petrov, 1969; Konstantinov и Petrov, 1971), на английски в 
списание Gerontologist (Petrov и Vlahlijska, 1972). 

Междувременно Петров публикува концептуалните разработки: 
Съвременни насоки в геронтопсихиатрията в списание Неврология, 
психиатрия и неврохирургия (1965) и Организационни проблеми на 
геронтопсихиатрията у нас (в същото списание, 1972); По въпроса за 
възрастовите психични промени в Проблеми на геронтологията и 
гериатрията (в том 1, 1965); Геронтопсихиатрия (в Неврология и 
психиатрия под ред. на Ив. Георгиев и К. Заимов, 1966); Върху ролята 
на умствената и физическата активност за психичното здраве в 
напреднала възраст (в том 2 на Проблеми на геронтологията и 
гериатрията, 1966); Проблемът за инволутивните психози в 
последните три години (в том 3, 1967-б); Върху оптималното 
съотношение между двигателна активност, сън и почивка с оглед 
на ролята на почивката и съня за профилактиката на стареенето 
(в том 3, 1967а); Методика на културтерапията (с Л. Влахлийска, в 
том 4, 1969); Стареене на психиката и възрастово обусловени 
психични разстройства в Из опита на здравните заведения, 1973; 
Психични промени при стареенето и Физиологични промени в 
централната нервна система при стареенето в Основи на 
геронтологията и гериатрията (ред. Г. Стойнев, 1976); Възраст и 
творчество в Научен живот, 1981; Мястото на 
психогеронтологията в медицинската психология, психологията на 
развитието и геронтологията в Бюлетин на НИНПН, 1984; Suicidity 
and euthanasia in old age (с Хр. Христозов и Н. Предов) в The European 
Jоurnal of Psychiatry, 1987; Психология и психопатология на 
стареенето. Психологични данни в Ръководство по психиатрия (ред. 
Хр. Христозов 1988); Психотерапия при стареенето и в старостта в 
Практическа психотерапия (ред. Хр. Христозов, 1988); Социални 
фактори в инволутивната и старческата възраст в Социална 
психиатрия (ред. Вл. Иванов, 1988); Psychologiсal troubles and most 
common psychiatric disorders in the elderly в Romanian Journal of 
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Gerontology and Geriatrics, 1997-б; Психогеронтология - 
психогериатрия. Стареене и болест. Стареене и психични 
разстройства .Психоорганични заболявания. Деменции. 
Функционални психични разстройства . Късни депресии. Три глави в 
книгата Психиатрия (ред. Д. Писева, 2005); Dementia. State of Art: 
Cogntitive, behavioural, and psychopathological symptoms. In Self-
Management of Chronic Disease. Alzheimer’s Disease (ed. S. Baehrer-
Kohler, 2009); Social support and mental health in ageing and old age. In 
Social Determinants and Mental Health (ed. S. Baehrer-Kohler, 2012) . 

Отделно ще споменем книгите Стареене на психиката (И.Х. 
Петров, 1978а); Психология и психопатология на напредналата 
възраст (К. Константинов, И. Петров и Хр. Христозов, 1981); 
дисертациите на И. Петров Самооценката на някои страни от 
психиката на стария човек (1976-б) и на К. Константинов Изследване 
на психичната болестност на населението над 60 годишна възраст 
на град София (1978).  

Изследването върху представителна група селско население 
над 70 годишна възраст (20% случайна извадка) жители на 46 шопски 
села започна през април 1971год. под ръководството на Стойнев и бе 
продължено от есента на 1971 и в следващите години от Петров и 
колеги (Петров, 1975а, 1975-б, 1976-б, 1979, Petrov 2000a, 2000-б, 2002, 
2007, 2009а, 2009-б). Наред с неврологично и психиатрично изследване, 
бяха използвани набор от психологични когнитивни тестове и 
проективния Тест за самооценка на Дембо-Рубинштейн. При него 
изследваното лице проецира самооценката си върху условната стълбица 
на отвесна черта.  

Рубинштейн (1970) използва четири скали съотв. отвесни черти 
изискващи самооценка за здраве; ум; характер или качество на 
личността; щастие. Авторката преценява изпълнението глобално-
качествено по реагирането на лицето и по данните от беседата 
(словесния отчет).  

В изследването си от 1976 год. Петров добавя една пета скала – 
за самооценка на отношението на другите към субекта. Заедно с 
това, той използва по-пълно проективния елемента на теста; въвежда и 
количествена категорийна оценка на избраните позиции. Те са 
съпоставени статистически с ред променливи на здравето и социалната 
среда. Едновременно са анализирани споделените в беседата ценностни 
представи и мотиви за удовлетвореност - неудовлетвореност. Всичко 
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това, позволява да се изучат факторите на удовлетвореността и 
психичното равновесие и, заедно с данните от психиатричното 
изследване, да се очертаят в широк план проблемите на психичното 
здраве и благополучие при изследваните лица. 

Ценностни норми и самооценка на стари хора. Според 
самооценката за щастие, ценностните нагласи на старите селяни са 
концентрирани основно върху няколко витални теми: здравето, 
семейната свързаност и грижата за материалната осигуреност. 
Тематиката на ценностните представи изразява потребностите на 
стария човек от помощ и семейна свързаност, увеличена в напредналата 
възраст зависимост от непосредственото обкръжение, загриженост за 
запазване на постигнатото, както и несигурност по отношение на 
бъдещето. Така очертаната основна ценностна нагласа спомага за 
разбирането на основните насоки на налудообразуване при поява на 
психози в напредналата възраст – с хипохондрични и паупертични идеи, 
за застрашеност на здравето и благополучието на семейството, както и с 
тревожната оцветеност на депресивния афект при късни психични 
разстройства (Петров, 1975а, 1976-б). 

Изборът на позиции при самооценката за щастие зависи 
значимо от здравето и от емоционалното състояние както и от трудовата 
заетост. Анализът на случаите с крайни позиции, както и анализът на 
мотивите за неудовлетвореност при самооценката за щастие хвърлят 
светлина върху водещите специфични психотравми в старостта. 
Мотивите за неудовлетвореност при проучените стари селяни най-често 
са свързани със семейни неблагополучия, материални затруднения и 
влошено здраве. При сравняването на лицата с крайна ниска и висока 
позиция изпъква особено значима връзка между самооценката за щастие 
и: общото здраве (р .001); състоянието на зрението и на слуха (р .001); 
трудовата заетост (р .001); семейното положение (р .01); отношенията в 
семейството (р .01). 

Мотивите за неудовлетвореност при проучената група стари 
селяни най-често са свързани със семейни неблагополучия, 
материални затруднения и влошено здраве. Повечето стари хора с 
крайно ниска самооценка за щастие реално имат значително увредено 
здравно състояние и/или не виждат добре, не могат да работят и не 
работят нищо, и са в утежнено семейно положение с преобладаване на 
овдовелите и на самотно живеещите (Петров, 1975, 1976б).  
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 Самооценката за здраве на изследваните стари хора в общи 
линии съответства на обективната медицинска преценка на здравето (р 
.001); тя зависи значимо също така от емоционалното състояние (р .01); 
и от трудовата заетост (р .05). При анализа на лицата с крайни позиции 
върху скалата за здраве се откриват аналогични по статистическата им 
достоверност зависимости на самооценката от здравното състояние (р 
.001) и от трудовата заетост (р .05), а така също – от наличието на 
сетивни нарушения (р .05). При словесния отчет самооценката за 
недостатъчно добро здраве е свързвана най-често с общи оплаквания на 
старите хора за физическа немощ. На второ място са оплакванията от 
опорно-двигателния апарат, следвани от церебрастенните и от 
сърдечно-белодробните оплаквания. По този начин в самооценката за 
здраве са отразяват само по-тежките нарушения, които затрудняват 
непосредно подвижността, а чрез нея – трудовата дейност и начина на 
живот. Редица съпътстващи старостта увреди (леки и умерени) могат и 
да не бъда ценностно осмислени като болест. До сходни изводи води 
анализът на свързаните със здравето мотиви за неудовлетвореност при 
самооценката за щастие. И тук изпъква тясната взаимовръзка между 
понятията за здраве и трудоспособност: самооценката зависи от 
сериозните заболявания, които ограничават възможностите за движение, 
самообслужване и труд. По-леките, в смисъл че не влияят решително на 
трудовите възможности и начина на живот на старите селяни, 
нарушения на здравето обикновено не се отразяват в самооценката им за 
щастие, дори ако са свързани с мъчителни болкови синдроми или 
упорито безсъние. Тези констатации на изследването сочат 
необходимостта от особени грижи за профилактиката и лечението на 
заболяванията водещи до инвалидизиране на старите хора: 
заболяванията на опорно-двигателния апарат, сърдечно-съдовите, 
включително мозъчно-съдовите заболявания, заболяванията на окото и 
други (Петров, 1975, 1976-б, 1978-б). 

Резултатите от изследването на селското население над 70-
годишна възраст показват че Тестът за самооценка има определена 
психо-диагностична стойност най-вече при депресивния синдром, а 
така също при деменциите. (Петров, 1976а; 1976-б).  

Самооценката на старите хора с депресивни или хиподепресивни 
състояния се характеризира при избора на позиция със закономерна 
склонност към долния край на отвесната черта. Тази склонност е 
различно изразена според силата на дистимния афект (Петров, 1976а; 
1976-б). 



Българско списание по психология, 2018, бр.1-4 
40 

Най-чувствителна към депресията е скалата за щастие (р .001), 
следвана от скалите за ум (р 0.01), характер (р .05) и здраве (р .05). От 
друга страна, хипертимните лица почти винаги избират горния край на 
отвесната черта. 

Появата на алтернативно осмисляне и на непълноценни 
мотивировки в самооценката е ранен диагностичен белег на 
интелектуален упадък. По механизма на алтернативното осмисляне 
болните почват да избират крайните точки на отвесната черта или пък 
крайните точки и средата. Почти изчезват нюансираните междинни 
позиции 2, 3, 5 и 6. Най-чувствителни в това отношение към развитието 
на процеса на деменция са скалите за щастие (р .05) и характер (р .01) 
(Петров, 1976-б, 1978-б) 

Резултатите от изследването на Петров (1976-б) уточняват че 
наблюдаваната още от Рубинштейн (1970) „тенденция на психично 
болните към крайните положения” може да възникне по два механизма: 
(а) на променената афективност и (б) на непълноценното алтернативно 
осмисляне. Те показват също така, че за „квалификацията на психичното 
състояние” (израз на Рубинштейн) има значение не само съдържанието 
на беседата, но и количествената оценка на избраните позиции. 

 Още в хода на изследването в 1976, Петров осмисли 
разширяване и обогатяване на Теста за самооценка прилаган от 
Рубинштейн . Въз основа на анализа на своите данни, той публикува в 
списанието Неврология, психиатрия и неврохирургия разширен Тест 
за самооценка на личността и социалната й свързаност - СОЛСТ 
(Петров 1976в). Той включва задължителна първа и втора - 
факултативна част. В много случаи е уместно да се използва за краткост 
само първата част (петте скали, които са използвани в селското 
изследване). Втората част съдържа по-конкретни теми за опознаване на 
здравната и социална ситуация на лицето, самооценките при които също 
се отбелязват върху отвесна черта.  

Предимства на Теста за самооценка са че: той е кратък; приема 
се охотно от хората и специално от старите хора; не изисква печатна 
форма и не е отпечатан; не изисква образование. В голямото 
изследване в 46 села, тестът бе приет, разбран и пълноценно изпълнен и 
от 36 неграмотни стари хора (Петров, 1976-б). 



И. Петров: Бележки за историята на геронтологичните и психогеронтологични … 
41 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Grigoroff St.: Etude sur un lait fermente comestible. Le “Kiselo mleko” de Bulgarie. Revue 

medicale de la Suisse romande, 1905, No 5.  
2. https:/www.obekti.bg/nauka/stamen-grigorov-razgadava-taynata-na-kiseloto-mlyako, 

2017. 
3. Metchnikoff I.I.: The nature of the man. New York, Putnam, 1903. 
4. Metchnikoff I.I.: The prolongation of life. Optimistic studies. Classics in longevity and 

aging. Spriger Publishing Company, 2004. On the internet archive. English translation 
edited by P. Ch. Mitchell. Originally published, New York, Putnam, 1908 The prolongation 
of life, optimistic studies: Metchnikoff Elie (eds. P. Michel, P. Chambers). 
https://archive.org/details/prolongationoflifemetsiala 

5. Златарев Ас. Есета върху философията на биологията. София, Либерален клуб, 
1911. 

6. Златарев Ас.: Какво е животът и какво е смъртта (статия писана 1930 год.). В 
Избрани съчинения в три тома (ред. Д.Братанов и др.).Том трети. София, Наука и 
изкуство, 1966, 39-87.  

7. Златарев Ас.: Професор Мечников. В Избрани съчинения в три тома (ред. 
Д.Братанов и др.).Том първи. София, Наука и изкуство, 1966, 308-310 

8. Попов М.: Клетъчната стимулация и нейното приложение в растениевъдството и 
медицината. София, БАН, 1957.  

9. Zell-Stimulations-Forschungen. Herausgegeben von Prof. Dr. M. Popoff und Prof. Dr. W. 
Gleisberg. Berlin, Verlag-Buchhandlung Paul Parey, 1930.   

10. Стойнев Г.: История и развитие на учението за стареенето. В Основи на 
геронтологията и гериатрията (ред. Т. Стойнев). София, Медицина и физкултура, 
1976, 9-21. 

11. Партъчев Вл.Хр.: Нашите столетници. Статистическо-биологическо изследване. 
София, Печатница Съгласие, 1933. 

12. Ламбрев Ж.: Живот, стареене, смърт. София, Наука и изкуство, 1979. 
13. Mazzei Berti J.E.: Geriatrics and gerontology universal history. Caracas, Editoral Torino, 

2005. 
14. Morley J.: A brief history of geriatrics. Journal of Gerontology, 2004, 59, 11, 1132-1152. 
15. Senin U: Paziente anziano e paziente geriatrico. Fondamenti di gerontologia e geriartria. 

Napoli, UniSES, 2003. Petrov Ignat и Odette van Achten: Management of Psychogeriatric 
Problems. IAG-ER Clinical Section Meeting Geriatric Clinical Management in  

16. Europe. 16-18 February 2006, Ostende. 
17. Петров И. Х.: Гериатрична медицина. Елементи за концепция. Медицински преглед, 

2014, 50, 5, 62-68. 
18. Hall G.S.: Senescence. The last half of life. New York, Appleton, 1922.  
19. Riegel K.F.: History of psychological gerontology. In: Handbook of the Psychology of 

Aging (eds. J.E.Birren K. Warner Schaie). New York etc., Van Nostrand Reinhold, 1977, 
70-87 (with - S. Brumer: Appendix: Some documents for the history of psychological 
gerontology, 88-102). 

https://archive.org/details/prolongationoflifemetsiala


Българско списание по психология, 2018, бр.1-4 
42 

20. Проблеми на геронтологията и гериатрията (Ред. Д. Матеев, Г. Стойнев, Иг. 
Петров, Е. Бояджиев). Томове 1 (1965); 2 (1966); 3 (1967); 4(1967); 5(1969); 6(1971); 
7(1971); 8(1972). София, Медицина и физкултура.  

21. Матеев Д., Л. Вълнаров, Е. Бояджиев, Иг. Петров, П. Ангелова, К. Константинов, 
Л.Влахлийска, М.Гунчева, В. Манолова,Т. Кръстева: Тригодишни лонгитудинални 
изследвания върху хора в напреднала и старческа възраст със и без функционално 
натоварване посредством физически упражнения и културтерапия. В Проблеми на 
геронтологията и гериатрията (Ред. Д. Матеев и др.), том V. София, Медицина и 
физкултура, 1967, 13-98.  

22. Mateeff D.: Biologische Grundlagen des Alterns aus der Sicht des Physiologen. Zeitschrift 
fur Alternsforschung, 1971, 12: 117-126. 

23. Mateeff D.: Biological basis of ageing. Agressologie, 1971, 12, 2, 75.  
24. Рашев М., Л. Станчев, М.Орбецов и др.: Заболеваемостта след 60-годишна възраст 

по материали от поголовен преглед на населението от град Казанлък и околните села 
В Проблеми на геронтологията и гериатрията (Ред. Д. Матеев и др.), София, 
Медицина и физкултура, 1971, том VI., 50-54.  

25. Матеев Д., Г. Стойнев, С. Визев, Ц. Дойчинова: Смъртност сред населението над 60 
годишна възраст в България. София, Медицина и физкултура, 1970. 

26. Стойнев Г., Ц. Дойчинова, С. Визев: Продължителност на живота след 
пенсиониране. София,Медицина и физкултура, 1971. 

27. Стойнев Г., М. Вутов, Л. Величков: Проучвания на рентгеновите промени във 
формата и структурата на долната челюст при столетниците. В Проблеми на 
геронтологията и гериатрията (ред. Д. Матеев и др.) Том V. София, Медицина и 
физкултура, 1969, с. 155-164.   

28. Вутов М., Г. Стойнев: Състоянието на дъвкателния апарат на столетници в България. 
В Проблеми на геронтологията и гериатрията (ред. Д. Матеев и др.) Том V. София, 
Медицина и физкултура, том IV., 1969, с.165-172.  

29. Стойнев Г: Проучвания върху ортобиозата и здравното състояние на 
дълголетниците в България. Дисертация. София, Институт по физиотерапия и 
рехабилитация, 1970. 

30. Петров И.Х.: Медицинско-психологични проблеми на старите хора, според 
самооценката им за щастие. Неврология, психиатрия и неврохирургия, 1975а, 14, 4, с. 
306-313. 

31. Петров И.Х.: Психично стареене и самооценка за умствена промяна. В Неврология, 
психиатрия и неврохирургия, 1975-б, 14, 4, с. 394-400 

32.  Петров И.Х.: Самооценката на някои страни от психиката на стария човек според 
теста на Дембо-Рубинштейн. Експериментално-психологично и клинично-
психопатологично изследване върху 228 селски жители над 70-годишна възраст. 
Дисертация. София, Медицинска академия, 1976в.  

33. Петров И.Х.: Старение и самооценка умственных изменений. В Геронтология и 
гериатрия. Умственный труд и активное долголетие (ред. Д.Ф. Чеботарев). Киев, 
Госкомиздат, 1976г, с. 154-162. 

34. Петров И.Х. (1978): Самооценката на стария човек за здраве и болест. Неврология, 
психиатрия и неврохирургия, 1978, 17, 4, с. 238-244. 



И. Петров: Бележки за историята на геронтологичните и психогеронтологични … 
43 

35. Петров И.Х.: Тест за самооценка на личността и социалната й свързаност. 
Неврология, психиатрия и неврохихургия, 1976a, 15, 1, с. 67-69. 

36. Petrov I.C.: The Self-Evaluation of Personality and its Social Coherence Test in the 
geriatric assessment. In XVI World Congress of the International Association of 
Gerontology, Adelaide, 1997. Abstract Book, pp. 600-601. 

37. Petrov I.C.: A self-evaluation test in the early diagnostics of cognitive and affective 
disorders of elderly persons. In First Bologna International Meeting of Cognitive and 
Affective Disorders in the Elderly. Bologna, Casa Editrice Mattioli, 1997, pp. 280-282. 

38. Петров И.Х.: Психични разстройства сред селското население над 70 годишна 
възраст. Неврология, психиатрия и неврохирургия, 1979а, 18, 3, 218-223. 

39. Petrov I.C.: Mental health of the rural elderly. A study of a representative sample of 
Bulgarian Shopp population. Longitudinal data. In Second Bologna Meeting on Cognitive, 
Affective and Behavior Disorders in the Elderly, June, 2000. Abstract Book. Bologna, 
2000, р. 153. 

40. Petrov I.C.: Mental health of the rural elderly. A study of a representative sample of 
Bulgarian Shopp population. Cross-sectional data. Ibidem, Bologna, 2000, рр. 153-154. 

41. Petrov I.C.: The mental ageing over seventy in a rural setting in Bulgaria. Valencia Forum. 
Researchers, Educators and Providers Contribution to the Second World Assembly on 
Ageing. Valencia, 1-4 April 2002. Abstracts, рр. 17-18. 

42. Petrov I.C., Vl. Denev, Iv. Petkov, Z. Arnaudova, D. Petrov: Correlates of active and 
healthy ageing over seventy in a rural setting in Bulgaria. Advances in gerontology, Saint 
Petersburg, 2007, 20, р. 330. 

43.  Константинов К.: Изследване на психичната болестност сред населението над 60-
годишна възраст на град София. Дисертация. София, Медицинска академия, 1978. 

44. Киряков К.: Значение на количествения анализ на липопротеините за съвременната 
клинично-лабораторна диагностика на дислипо-протеинемиите. Докторска 
дисертация. София, Медицинска академия, Институт по ендикринология, 
геронтология и гериатрия, 1987. 

45. Иванова Е.: Хетерогенност на кръвния триаглицерол: клинико-лабораторна 
информативност в третата възраст. Дисертация. София, Медицинска академия, 
Институт по ендикринология, геронтология и гериатрия, 1983. 

46. Горанов И., О. Златарев, П. Илинов: Липиди. София, Медицина и физкултура, 1983.  
47. Ангелова-Гатева П.: За ефекта на хиподинамията върху някои функции и обменни 

процеси на младия и стареещия организъм. В Проблеми на геронтологията и 
гериатрията (ред. Д. Матеев и др.) Том IV. София, Медицина и физкултура, 1969, с. 
97-104.  

48. Ангелова-Гатева П.: Възрастови особености на енергообмяната при стареене. 
Дисертация София, МНЗСГ, 1971. 

49. Тодоров В.: Изменение на някои антропометрични белези при стареенето у 
българи. Дисертация. София, МА, Институт по ендокринология, геронтология и 
гериатрия, 1976. 

50. Вълнаров Л.: Някои общи физиологични промени в човешкия ортганизъм при 
стареенето. В Проблеми на геронтологията и гериатрията (ред. Д. Матеев и др.) 
Том V. София, Медицина и физкултура, 1969, с. 117-126. 



Българско списание по психология, 2018, бр.1-4 
44 

51. Гунчева M.: Промени в някои показатели на външното дишане при лица във 
възрастта от 45 зо 90 години. В Проблеми на геронтологията и гериатрията (ред. Д. 
Матеев и др.) Том V. София, 1969, с. 205-213. 

52. Гунчева М.: Биоелектрическа активност на дихателните мускули при практически 
здрави лица над 60-годишна възраст. Дисертация. София, МА, Институт по 
ендокринология, геронтология и гериатрия, 1982. 

53. Петров И.Х., М. Гунчева: Психични промени при стари хора с различна степен на 
вентилаторна недостатъчност. В Проблеми на вътрешните болести (ред. Е. 
Бозаджиева и др.), 1977, 5, 2, с. 101-110. 

54. Големанов В: Възрастови промени в органите на слуха, обонянието и вкуса. 
Дисертация. София, Медицинска академия, 1978.  

55. Попов К.: Възрастово отслабване на слуха при различни условия на средата. 
Дисертация. София, Медицинска академия, 1986   Денев Вл.: 
Изследване на характеристиките на очната патология при възрастни и стари хора 
лекувани в някои оофталмологични клиники в България. В Проблеми на 
геронтологията и гериатрията (ред. Д. Матеев и др.) Том V. София, Медицина и 
физкултура, 1969, с. 102-106. 

56. Денев Вл.: Опит за сравнително изследване на съдовете на ретината и 
функционалното състояние на жълтото петно при хора в напреднала възраст. В 
Проблеми на геронтологията и гериатрията (ред. Д. Матеев и др.) Том V. София, 
Медицина и физкултура, 1969 , с. 164-168. 

57. Денев Вл., Ст. Аладжов, Пр. Гугучкова: Cравнитени изследвания върху 
електрокоагулограмата, светлинно-макулния тест и калибъра на съдовете при стари 
хора. Офталмология, 1973, 3, с. 77-79.  

58. Пейчева Ем.: Състоянието на корнеалната сетивност при клинчно здрави и болни 
хора с някои очни заболявания в средна и напреднала възраст и след очна хирургия. 
Дисертация. София, МА, 1980. 

59. Захариева С.: Ренин-ангиотензин-алдостероновата система при възрастни и стари 
хора с артериална хипертония. Дисертация. София, Институт по ендокринология, 
геронтология и гериатрия, 1980. 

60. Багренска М.: Цитологично-химически изследвания върху неутрофилните левкоцити 
в периферна кръв при стареенето и при болни от остра пневмония в различни 
възрасти. Дисертация. Институт по ендокринология и геронтология, 1980. 

61. Брынекова Д.Г.: Состояние имунитета при старении и его изменение при 
атеросклерозе и при артериальной гипертензии. Клиническое и экспериментальное 
исследование. Диссертация. Киев, Институт геронтологии АМН СССР, 1984. 

62. Иванов Ив.: Интракардиальная гемодинамика и сократимость миокарда у больных 
хронической ишемической болезни сердца. Докторская диссертация. Киев, Институт 
геронтологии АМН СССР, 1984. 

63. Бояджиев Е: Изследване върху физическото развитие и дееспособност на мъже и 
жени от 50 до 90 годишна възраст. Дисертация. София, Институт по 
ендокринология, геронтология и гериатрия, 1973. 



И. Петров: Бележки за историята на геронтологичните и психогеронтологични … 
45 

64. Венова Л.: Въздействието на различни типове физическо натоварване върху 
очното налягане при здрави лица и при болни с глаукома. Дисертация. София, НСА, 
1984. 

65. Венова Л.: Кинезитерапията при вътрешни болести и в гериатрията. София, НСА, 
1991. 

66. Петков И.: Проучвания върху ефекта на продължитена кинезитерапия при 
възрастни хора след миокарден инфаркт. Дисертация. София, НСА, 1975. 

67. Петков И.: Наръчник по кинезитерапия за възрастни. София, Медицина и 
физкултура, 1987. 

68. Делчева Б.: Резултати от кинезитерапия при възрастни и стари хора с белодробен 
емфизем. В Проблеми на геронтологията и гериатрията (ред. Д. Матеев и др.) Том 
VI. София, Медицина и физкултура, 1971, с. 241-248. 

69. Петков И. : Лонгитудинално изследване върху въздействието на кинезитерапията 
при старенето. Докторска дисертация. София, 1998. 

70.  Дойчинова Ц.: По въпроса за социалното обезпечаване на възрастните и старите 
хора. В Проблеми на геронтологията и гериатрията (ред. Д. Матеев и др.) Том IV. 
София, Медицина и физкултура, 1969, с. 173-192. 

71. Стойнев Г., Ц. Дойчинова и С. Визев: Изследване върху икономическата активност 
на хора във възрастта след пенсиониране. В Проблеми на геронтологията и 
гериатрията (ред. Д. Матеев и др.) Том VI. София, Медицина и физкултура, 1969, с. 
36-41 

72. Арнаудова Ц.: Изследване на хора в надпенсионнавъзраст. София, Национален 
статистически институт, 1984.  

73. Maксимова С.: Оценка на процесите на стареенето посредством биологични 
индекси. Дисертация. София, Медицинска академия, 1990.  

74. Яцемирская Р.С.: Психическое состояние долгожителей. Клинико-психологические 
и социал-гигиенические аспекты. Докторская диссертация. София, Медицинская 
академия, 1990 (на руски език). 

75. Визев С. Епидемиология на атеросклерозата в България при лица над 45 годишна 
възраст. Дисертация. София, Медицинска академия, 1989. 

76. Визев С.: Стареене и атеросклероза: болестност, смъртност, рискови фактори. 
Докторска десертация. София, Медицинска академия, 1989.  

77. Влахлийска Л.: Социална свързаност на стареещия човек. Дисертация. София, 1982 
78. Стойнев Г.: Стареене, старост и болест. Докторска дисертация. София, 1977. 
79. Стойнев Г. Социална геронтология. София, Медицина и физкултура, 1985. 
80. Томов Л. : Продължителен стрес и здравно състояние София, Медицина и 

физкултура, 1984. 
81. Шаранков Ем.: Проблеми на стареенето и старостта. В Актуални проблеми на 

неврологията и психиатрията (ред. Ив. Темков). София, Медицина и физкултура, 
1964, 169-182. 

82. Шипковенски Н.: Стареене и старост. Биологични, патологични и социални 
проблеми. Неврология, психиатрия и неврохирургия, 1965, 4, 5, с. 329-338. 



Българско списание по психология, 2018, бр.1-4 
46 

83. Петров Иг. : Съвременни насоки в геронтопсихиатрията. Неврология, психиатрия и 
неврохирургия, 1965-б, 4, 5, с. 376-383. 

84. Петров Иг.: Промени в някои субективни показатели, имащи отношение към 
вегетативната равновесност, у възрастни и стари хора под въздействието на 
функционално натоварване с физически упражнения. В Проблеми на 
геронтологията и гериатрията (Ред. Д. Матеев и др.), том II. София, Медицина и 
физкултура, 1966-б, с. 143-154. 

85. Петров Иг.: Върху ролята на умствената и физическата активност за психичното 
здраве в напреднала възраст. В Проблеми на геронтологията и гериатрията (Ред. Д. 
Матеев и др.), том II. София, Медицина и физкултура, 1966а, с. 155-165.  

86. Petrov I.C.: Etude longitudinale triennale de la memoire au moyen du Test modifie de 
Jacobson chez des sujets ages habitant un hospice de l’assistance publique, soumis ou non a 
un chargement fonctionnel par des exercices physiques et a culture therapeutique. Giornale 
di gerontologia, 1969, XVII, 3, с. 239-248. 

87. Петров Иг., К. Константинов: Някои промени във висшата нервна дейност при 
физически упражнявани възрастни и стари хора, изследвани с асоциативен 
експеримент. В Проблеми на геронтологията и гериатрията (Ред. Д. Матеев и др.), 
том IV. София, Медицина и физкултура, 1969, с. 69-83.  

88. Петров Иг.:Тригодишни промени в някои субективни показатели, имащи отношение 
към вегетативната равновесност при възрастни и стари хора под въздействието на 
функционално натоварване с физически упражнения. В Проблеми на 
геронтологията и гериатрията (Ред. Д. Матеев и др.), том IV. София, Медицина и 
физкултура, 1969, с. 84-94. 

89. Петров Иг. и К. Константинов: Някои промени във висшата нервна дейност у 
физически упражнявани възрастни и стари хора, изследвани с асоциативен 
експеримент. В Проблеми на геронтологията и гериатрията (Ред. Д. Матеев и др.), 
том IV. София, Медицина и физкултура, 1969, с. 69-84. 

90. Петров Иг., К. Константинов: Промени в словесните реакции, вниманието, 
умствената работоспособност и паметта у физически упражнявани възрастни хора. 
Неврология, психиатрия и неврохихургия, 1971, 10, 2, с. 142-150. 

91. Петров Иг. И К. Константинов: Психични промени под въздействието на 
функционално натоварване у възрастни и стари хора. В Проблеми на 
геронтологията и гериатрията (Ред. Д. Матеев и др.), том V I. София, Медицина и 
физкултура, 1971, с. 221-230. 

92. Konstantinov K., I. Petrov : Some changes in verbal associations, attentions, intellectual 
work capacity and memory in elderly and old people physically trained in the course of 
three years. Giornale di Gerontologia, 1971, 19, 6, с. 385-398. 

93. Петров Иг., Л. Влахлийска: Културтерапията в старчески дом. В Проблеми на 
геронтологията и гериатрията (Ред. Д. Матеев и др.), том V. София, Медицина и 
физкултура, 1969, с. 131-157.  

94. Петров И.Х.: Проблемът за инволутивните психози в последните три години. В 
Проблеми на геронтологията и гериатрията (ред. Д. Матеев и др.). С., Медицина и 
физкултура, 1967-б, том III, с. 147-154 



И. Петров: Бележки за историята на геронтологичните и психогеронтологични … 
47 

95. Петров Иг.: По въпроса за възрастовите психични промени. В Проблеми на 
геронтологията и гериатрията (Ред. Д. Матеев и др.), том I. София, Медицина и 
физкултура, 1965а, с. 65-80. 

96. Петров Иг.: Геронтопсихиатрия. В Неврология и психиатрия (ред. Ив.  
97. Георгиев и К. Заимов) София, ЦНМИ, 1966-б, с. 96-106.   
98. Петров И.Х.: Стареене на психиката. София, ЦИМЗ с ЦМБ, 1978а, 90 страници.  
99. Константинов К., И. Петров, Хр. Христозов: Психология и психопатология на 

напредналата възраст. С., Медицина и физкултура, 1981. 182 страници.  
100. Петров И.Х.: Психични промени при стареенето. В Основи на геронтологията и 

гериатрията (ред. Г. Стойнев). С., Медицина и физкултура, 1976д, с. 147-156. 
101. Петров И.Х.: Психология и психопатология на стареенето. Психологични данни. В: 

Ръководство по психиатрия (ред. Хр. Христозов). Медицина и физкултура, 1988а. 
Втори том, с. 79-82. 

102. Петров И.Х. (1988): Психотерапия при стареенето и в старостта. В Практическа 
психотерапия (ред. Хр. Христозов). С., Медицина и физкултура, 1988-б, с. 202-209.  

103. Петров И.Х.: Социални фактори в инволутивната и старческата възраст. 
104. В Социална психиатрия (ред. Вл. Иванов). С., Медицина и физкултура, 1989, с. 58-

71. 
105. Петров Иг.: Върху оптималното съотношение между двигателна активност, сън и 

почивка с оглед на ролята на почивката и съня за профилактика на стареенето. 
Проблеми на геронтологията и гериатрията (ред. Д. Матеев и др.). С., Медицина и 
физкултура, 1967а, том III, с. 135-146. 

106. Петров И. Х: Психогериатрия – геронтопсихиатрия (1) Стареене и болест. Обща 
психопатология на напредналата възраст.(2) Психоорганични заболявания. 
Деменции. (3) Функционални психични разстройства. Късни депресии. Три глави в 
Психиатрия (ред. Д. Писева-Стоянова). София, АРСО, 2005, с. 263-312.  

107. Влахлийска Л., Иг. Петров: Методика на културтерапията. В Проблеми на 
геронтологията и гериатрията (ред. Д. Матеев и др.). София, Медицина и 
физкултура, 1969, том IV, с. 30-33. 

108. Петров И.Х.: Организационни проблеми на геронтопсихиатрията у нас. Неврология, 
психиатрия и неврохирургия, 1972, 11, 6, с. 477-484. 

109. Петров И.Х.: Психично стареене и възрастово обусловени психични заболявания. Из 
опита на здравните заведения, 1973, 4, 2, с. 101-108. 

110. Петров Иг.: Някои аспекти на психичното здраве в напреднала възраст във връзка с 
функционалното натоварване. В Международна научна конференция посветена на 
физическата култура и спорта при хора в средна и напреднала възраст. Доклади. 
София, Медицина и физкултура, 1967, с. 53-61. 

111. Petrov Ignat и Lilia Vlachlijska: Culture therapy in the old people’s home. Gerontologist, 
1972, 12, 4, 429-434. 

112.  Кокошкарова А., И.Х. Петров: Резултати от социално-психологично изследване 
посредством Giessen - тест на лица над 60 годишна възраст. Неврология, психиатрия 
и неврохихургия, 1980, 19, 4, с. 251-261. 

113.  Петров И.Х.: Възраст и творчество. Научен живот, 1981, юли-август, 3, с. 8-11. 



Българско списание по психология, 2018, бр.1-4 
48 

114. Влахлийска Л., Иг. Петров: Проучване върху интересите и някои видове активности 
на възрастни и стари хора. В Проблеми на геронтологията и гериатрията (ред. Д. 
Матеев и др.). София, Медицина и физкултура, 1971, том VI, с. 131-137. 

115. Петров И.Х.: Психични промени при стареенето. Изследвания върху самооценката 
при възрастните селяни. Социално дело, 1976, кн. 10, с.9-12. 

116. Петров И.Х. : Стимулирането и оценъчно-самооценъчната дейност. В Проблеми на 
интелектуализацията (ред. И. Косев). София, 1982, с. 135-146 

117. Petrov I.C.: Psychological troubles and most common psychiatric disorders in the elderly. 
Romanian Journal of Gerontology and Geriatrics, 1997-б, 19, 1, с. 69-83. 

118.  Рубинштейн С.Я.: Экспериментальные методы патопсихологии и опыт 
применения их в клинике. Москва, Медицина, 1970. 



 

ПРОФЕСИОНАЛНИ МОДЕЛИ, РОЛИ И ФУНКЦИИ  
НА ПРАКТИЧЕСКИТЕ ПСИХОЛОЗИ В ОБРАЗОВАНИЕТО:  

Еволюция, основни Дилеми и предстоящи Задачи по Света и у Нас 
 

Част 1-ва –  Кратка история и съвременно състояние 
 

Панайот Рандев 
 
 

PROFESSIONAL MODELS, ROLES AND FUNCTIONS  
OF PROFESSIONAL PSYCHOLOGISTS IN EDUCATION: 

Evolution, main Dilemas and future Tasks worldwide and in Bulgaria 
 

Part 1 – Short History and Contemporary State of Art 
 

Panayot Randev 
 
Резюме: Практическата психология в образованието (ППО) има над вековна 
история, практикува се в над 100 страни от близо 1 млн. души под една или друга 
форма. В студията се представят основните моменти в нейната еволюция по 
света и у нас. Формулират се и се обсъждат 15 основни професионални и 
административно-организационни дилеми стоящи пред нея у нас. Представя се 
авторски синопсис на основните решения на тези дилеми и предстоящи задачи за 
успешното развитие на ППО в близко бъдеще в България. В част 1-ва се представя 
кратка история и съвременното състояние на ППО по света и у нас 
 

Abstract: Practical Psychology in Education (PPE) has over a century of history, practiced 
in over 100 countries of nearly 1 million people in one form or another. The study presents 
the main moments in its evolution in the world and in our country. 15 basic professional 
and administrative-organizational dilemmas stand in front of us in Bulgaria. An author's 
synopsis is presented of the basic solutions to these dilemmas and the forthcoming tasks for 
the successful development of PPE in the near future in Bulgaria. In the part 1 is presented 
short history and contemporary state of art of PPE worldwide and in Bulgaria. 
 

Всяка що-годе самоуважаваща се и уважавана от обществото и 
държавата професионална гилдия у нас и в чужбина има създаден и 
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узаконен със закон свой професионален статут, професионални модели, 
роли, функции, и на тази основа, регламентирана професионална 
практика и предоставяни на обществото и гражданите професионални 
услуги. За съжаление, това не може да се каже за българската 
психология и психолози като цяло, и за практическата психология и 
психолози в образованието, в частност. Това освен, че е тъжно само по 
себе си, е и проблематично за условията и качеството на предоставяните 
психологични услуги на потенциално един милион деца, ученици и 
учители и близо два милиона техни родители и близки, както и за 
развитието на тази специфична и важна дейност като цяло. Настоящата 
студия има цел да даде една възможна концептуална и организационна 
схема и рамка за ускореното професионализиране и легитимиране на 
българската практическа психология в образованието, защото този 
процес изостава не с години, а с десетилетия от аналогичните процеси в 
Европа и света и днес ние сме в незавидното положение да сме 
единствената страна в ЕС без закон за психологията, като последната 
европейска държава, която прие такъв закон бе Румъния и го направи в 
далечната 2004 г. и като добавим към това и липсата на съвременна 
визия за нейното развитие у нас, става ясна нуждата от подобен анализ. 

Практическата психология в образованието1 (по-долу ППО) има 
дълга (над 1-вековна) и обширна (практикува се в над 100 страни от 
сумарно близо 1 млн. колеги) история и натрупан огромен опит 
(представен в 4-цифрен брой книги, 5-цифрен брой публикации и 
стотици национални и международни конференции и организации). 
Един от важните аспекти за (не)успешното развитие на ППО в дадена 
страна е начина на решаване на над дузината важни професионални, 
административно-организационни и нормативни дилеми, спрямо които 
трябва да се вземе отношение и решение, които ще определят облика, 
профила, а от там и идентичността и ефективността на ППО в дадена 
страна и епоха. За съжаление, тези важни дилеми у нас не са осъзнати и 
вземаните решения в тази област се правят интуитивно и водени от 

1 Използваме израза „Практическа Психология в Образованието” (ППО) още от 1989 г. 
(виж АППО) за да направим две разграничения:  1) да я отграничим от „педагогическа 
психология”, „детско-юношеска” и други академични дисциплини  и  2) за да 
включим в нея освен „училищната психология” също и психологията и колегите, 
които работят практическа работа извън училище - в ДГ, в извънучилищни 
институции и др., както и колегите педагогически съветници, които прилагат 
психологически подходи и методи в своята практическа работа. В този смисъл „ППО” 
е цялата психология (от невро- до организационна) практически приложена в 
образователен контекст и с образователна насоченост. 
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моментни съображения и приоритети, което не е в интерес, както на 
гилдията, така и на образованието, на институциите и на обществото 
като цяло. Експлицирането на тези показали се като важни в богатата и 
поучителна международна история на ППО дилеми е важно условие за 
една осъзната и ефективна политика в тази важна област и у нас и е 
гаранция, че вземаните решения и стратегии на работа ще доведат до 
ефективни решения и резултати. Именно формулирането на тези 15-
тина дилеми и показване на силните и слабите страни на всяка от 
алтернативите им и препоръчителния профил на изборите по тях е 
основният патос на настоящата студия. 
 

По-важните от тези професионално-административни дилеми са 

следните: 

     - ППО занятие или професия е, т.е. регулацията й е предимно 

външна или предимно вътрешна ? 

     - има ли разлика, и ако да в какво, между ППО и академичната 

психология ? 

     - от какво нормативно ниво е регулацията на ППО – закон, наредба, 

заповед, писмо и т.н. ? 

     - подчинеността на колегите е външна или вътрешна (на щат към 

училището/ДГ ли са или не) ? 

     - има ли входни изисквания, сертифициране, лиценз за започване на 

работа в областта на ППО ? 

     - каква е ролята на университетите и професионалните организации 

в развитието на ППО ? 

     - какво е съотношението на двете ключови роли в ППО – 

изследовател и практик ? 

     - фокусът на стандартите е процедурно-базиран или е базиран на 

резултати и получавани данни ? 
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     - методите на професионална работа се базират на традициите или 

се основават на доказателства  

     - децата ли са основния обект на работа или и възрастните (учители, 

родители, ръководители) ? 

     - работата е насочена предимно към децата с някакви проблеми или 

към всички деца ? 

     - работата е насочена към дефицитите или към силните страни и 

ресурсите на подрастващите ? 

     - кои са професионалните модели, роли и функции в областта на 

ППО по света и у нас ? 

     - има ли и каква е системата за професионална квалификация и 

израстване в областта на ППО ? 

     - какво е общото и различното между ППО и педагогическите 

съветници и сродни специалисти? 

 

В изложението по-долу, с цел отговор на тези дилеми, първо ще 

развия поотделно историческия и съдържателния подход към ППО, 

след това ще дам общ синопсис на ППО и накрая ще предложа 

препоръчителен профил и възможни стъпки в близко бъдеще в 

областта на бъдещата ППО у нас, според логиката на настоящото 

изложение. Така структурата на студията е следната:   

1) Исторически преглед на еволюцията на ППО по света и у 

нас (в част 1-ва); 

 2) Съдържателен подход - ключови дилеми, проблеми и 

решения свързани с ППО (в част 2-ра); 

  3) Представяне на синопсис на ППО (в част 3-та); 
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 4) Препоръчителен Профил на ППО у нас и възможни 

бъдещи стъпки (в част 3-та) 

I. ИСТОРИЧЕСКИ преглед на еволюцията на ППО по света и у 

нас 

1. МИНАЛО на Практическата психология в образованието в 

чужбина и у нас (1896-2017)  

        1.1. МЕЖДУНАРОДНА кратка история на ППО. В нея има 

поне 3 вълни на развитие, според етапа на процеса и според нивото на 

социално-икономическо развитие на страните, в които то се случва. 

Повечето примери са от историята на американската ППО защото тя 

има най-дълъг, най-представителен и най-детайлно документиран и 

анализиран опит в течение на над един век. 

А. Пионерите. Прието е началото на ППО да се датира на 

границата на 19 и 20 в. със случването на няколко събития в Европа и 

Америка:  
1) През 1896 г. Лайтнър Уитмър (1867-1956), ученик и сътрудник на 

В.Вундт, основава първата «психологична клиника» към Пенсилванския университет 

в САЩ, като основен обект на работа са проблемните деца от училищата на 

Филаделфия, т.е. подхода е клиничен към индивидуални деца в университетски 

базирана клиника. През същата година на конференция на APA се обсъждат формите 

и методите за психологическо подпомагане на учителите за работата им с деца с 

различни проблеми;  

2) В Антверп(ен), Белгия през 1899 г. се основава подобна служба, която е 

базирана не в университет, а в училище;    

3) Изследванията и публикациите на Стенли Хол (1846-1924), също ученик 

на В.Вундт, първи президент на APA (1892), първия доктор по психология в САЩ 

(1878) и автор на редица изследвания на децата и юношите в края на 19 в. и началото 

на 20 в. Той инициира в САЩ изследователския подход към подрастващите в 

търсене на нормативни характеристики на групово ниво и този подход и институции 
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стават известни като «движение за изследване на детето» и «центрове/служби за 

изследване на детето», които се популяризират по света от края на 80-те години на 19 

в. до Първата световна война. Първото такова Бюро за изследване на детето се 

основава в Чикаго през 1898 г. и до 1914 г. в още 18 различни градове в САЩ се 

организират такива центрове и клиники. 

4) През 1906 г. Л.Уитмър започва издаването на списание «Психологична 

клиника», в което се публикуват редица наблюдения и изследвания на деца с 

различни проблеми от филаделфийските училища, които са преминали през 

основаната от него 10 г. по-рано клиника; 

5) Създаването и популяризирането на първите психологични тестове за 

оценка на интелекта на подрастващите – А.Бине (1857-1911) и Т.Симон във Франция 

(1903-1911); 

6) Създаването на първата служба за професионално ориентиране - 

Бостонското Професионално Бюро (1908) и публикуване на първата книга по 

професионално ориентиране (1909) от Франк Парсънз (1854-1908); 

7) През 1908 г. Хенри Годард (1866-1957) стартира първата програма за 

практически стаж в областта на училищната и клиничната психология във 

Винеладското училище в Ню Джърси; 

8) Създаване на първата клиника за детско насочване (консултиране) – Child 

Guidance Clinic (1909) от Уйлям Хили (1869-1963) – психиатър и криминолог с 

акцент върху проблемните подрастващи извършили престъпления; 
9) Клифърд Бийрс (1876-1943) стартира движение и организация за умствена 

хигиена (1908) и първата клиника в тази сфера (1913) 

 10) Назначаването на първите «училищни психолози» - Сайръл Бърт (1883-

1971) в Лондон (1913);  Арнолд Гезел (1880-1961) в Кънектикът, САЩ (1915). 
Обобщавайки, ППО възникна преди 122 години в САЩ и в развитите 

страни в Европа. Основният социален фактор довел до появата на 

училищната психология бе въвеждането в тези страни на закони за 

задължително образование на всички деца, което доведе до включване 

в образователната система на значително повече като брой и като  

разнообразие от деца, в т.ч. и на много такива с обучителни и 
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поведенчески проблеми. За информация, преди въвеждането на тези 

закони, напр. в САЩ само 20% от децата са завършвали начално 

образование и само 8% - средно образование, т.е. в пъти нараства броя 

и разнообразието на децата подлежащи на обучение, при това 

ефективно, което налага специално внимание и грижи за обучението 

им. 

Б. Институционализирането. То се случва в развитите страни 

в Европа и света между двете световни войни, т.е. между 1920 и 1940 

г., а в другите страни в средата и третата четвърт на 20 в. Ето някои по-

конкретни факти: 
 1) През 1928 г. Ню-Йоркският университет въвежда програма за обучение по 

училищна психология; 

 2) През 1930 г. Гертруд Хилдрет (1898-1984) публикува първият учебник 

специално посветен на училищната психология – «Психологически услуги за 

училищни проблеми»; 

 3) В края на 20-те и началото на 30-те години в щатите Ню Йорк и 

Пенсилвания се въвежда за първи път сертифициране и лицензиране на психолозите 

изобщо и на училищните, в частност; 

 4) Пенсилванският университет въвежда през 1938 г. първата докторска 

програма по училищна психология; 

 5) Между двете световни войни в редица европейски държави се въвеждат в 

образованието училищни психолози и служби и други центрове по училищна 

психология; 

 6) През 1945 г. се създава Отделение по Училища психология /Division 16/ 

към APA (Американската психологическа асоциация), в което към 1956 г. членуват 

над 600 училищни психолози, които имат докторска степен по психология; 

 7) През 1948 г. ЮНЕСКО публикува първият международен обзор на 

състоянието на училищната психология в света (на 103 с. за 43 държави, вкл. и 

България). 
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В. Легализиране, масовизиране, интернационализиране. То 

се случи през втората половина на 20 век, като в развитите страни това 

стана примерно между 1950 и 1980 г., а в останалата част на света до 

към началото на 21 век. Ето някои по-конкретни факти: 
 1) През 1954 г. в САЩ се провежда знаменитата 9-дневна Тайерова 

конференция в градчето Уест Пойнт, на която се поставят основите на модела и 

стандартизацията на професионалната училищна психология в САЩ по примера на 

клиничната психология (на Боулдърската конференция през 1949 г.), които са 

актуални и днес (виж по-долу в раздела за моделите, ролите и функциите); 

 2) През периода 1964-1981 г. се провеждат няколко конференции по 

училищна психология в САЩ (Бетезда – 1964, Вейл – 1973, Спринг Хил – 1980, 

Олимпик - 1981), на които се обсъждат важни проблеми на училищната психология в 

САЩ. Важна среща бе и конференцията ‘Future of School Psycholoy’ (2002), 

проведена присъствено и онлайн в редица градове на САЩ едновременно; 

 3) През 1962 г. стартира първото списание по училищна психология в САЩ 

– Journal of School Psychology. По-късно се появяват и редица други списания в тази 

област като напр. – Psychology in the Schools (1964), School Psychology Review (1972), 

School Psychology International (1979), Educational Psychology in Practice (1985), 

Canadian Journal of School Psychology (1985), Professional School Psychology (1986-

1989), а след това като School Psychology Quarterly (1990), Contemporary School 

Psychology (1996), Journal of Applied School Psychology (2002), New School Psychology 

Bulletin (2003), School Psychology Review (2009), International Journal of School and 

Educational Psychology (2013). (Забележка: в този списък сме включили само 

списания, които са тясно и единствено посветени на практическата училищна 

психология. Що се отнася до списанията, които публикуват материали свързани с 

психологията в образованието, то те са над 300, а списанията публикуващи 

материали свързани с психологията като цяло са ок. 2 500); 

 4) През 1972 г. се основава International School Psychology Committee (ISPC), 

а през 1982 г. и International School Psyhology Association (ISPA), която е призната от 

ООН като глобална организация на училищните психолози. От 1973 г. започва 
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издаването и разпространението в десетки страни на света на глобалния нюзлетър - 

World-Go-Round (WGR), който към момента има издадени над 190 броя. 

Понастоящем (2018 г.) в ISPA членуват 50 национални професионални организации, 

а когато българската АППО стана нейн член през 1992 г. те бяха само 15. ISPA 

провежда ежегодни световни конференции по ППО, като последната от тях се 

проведе през юли 2018 г. в Токио; 

 5) През 1975 г. в САЩ се прие и влезе в сила важния закон PL 92-142, който 

изискваше училищата да осигурят специална допълнителна работа с децата с 

увреждания и тяхното интегриране в масовите училища; 

 6) През 1969 г. в САЩ бе основана Националната асоциация по училищна 

психология (NASP), която за разлика от секцията по училищна психология към АPA, 

която изисква докторска степен за своите членове, обяви по-нисък праг за приемане 

на своите членове – магистърска степен, с което спечели популярност сред 

работещите като училищни психолози, които нямаха през 60-те и 70-те години на 20 

в. докторска степен. Вероятно заради това днес NASP има около 10 пъти повече 

членове от APA-Division 16 (примерно 30 000 към 3 000); 

 7) Броят на училищните психолози в САЩ нараства от ок. 1 000 през 1950 г. 

на ок. 5 000 през 1970 г. и на ок. 22 000 през 1990 г. (този скок между 1970 и 1990 г. 

се дължи на въвеждане на закона PL 92-142 през 1975 г.) 

Г. Общосистемно, многоравнищно, базирано на данни и 

резултати колаборативно обслужване на образованието.  

То се случва в развитите страни в края на 20 в., и началото на 21 

век, а в останалата част на света е в начален или междинен етап на 

внедряване. За него е характерно издигането на още по-високо 

професионално ниво на работата в областта на ППО, а от нормативна 

гледна точка – въвеждане на законодателство и нормативни документи 

изискващо от училищата и от психолозите на доказуема чрез 

резултатите на учениците ефективност и значително по-високо ниво на 

отчетност, което се постига чрез общоучилищна многоравнищна, 
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многоаспектна и многостъпкова система на работа в ППО. Ето някои 

факти: 
 1) В правен аспект, в САЩ през 2001 г. бе приет закона No Child Left Behind 

act („Никое дете да не изостава”), който въведе доста сериозни изисквания към 

училищата спрямо постиженията на учениците, които, ако не ги постигат (доказвани 

с ежегодни изследвания със стандартизирани тестове на уменията за четене и 

математика от 3 до 8 клас и веднъж в гимназиална степен), подлежат на спектър от 

задълбочаващи се санкции от страна на държавата (започвайки от административни 

мерки, преминаващи през финансови санкции и достигащи дори до закриване на 

неуспешните училища). Това накара болшинството училища да повишат значително 

изискванията към учителите, да търсят и прилагат методи и програми, които са с 

доказана ефективност, както и да осъществят обща реорганизация на работата си. 

Въпреки тези усилия, много училища (между 15% и 50% в различните щати и 

окръзи) не покриваха изискванията, което наложи корекции в съществуващото 

законодателство и регламенти и доведе до приемане на нов закон през 2017 г. - Every 

Student Succeeds Act, който тепърва ще се конкретизира чрез по-детайлни регулации 

и към момента не е още ясен ефекта от неговото прилагане; 

 2) В професионален план от 80-те и особено от 90-те години на 20 век насам 

започна масово въвеждане на нови подходи в работата на учителите, а оттам и в 

областта на ППО. Основното при тях бе преминаването от работа с отделния 

индивид с някакви заявени учебни или поведенчески проблеми към превентивна и 

интервенционна работа с всички ученици и цялото училище. Най-популярни са 3 

подобни общоучилищни подхода, а именно: 

       а) Подходът Response to Intervention (RTI) /Отговор на Интервенцията/ 

се появи като идея през 70-те години на 20 в., а като законово изискване от началото 

на 21 в. с приети тогава закони за образованието в САЩ (IDEA - Individuals with 

Disabilities Education Act, 2004). Неговата основна цел бе да направи по-ефективна 

системата за идентифициране и работата с децата с обучителни затруднения, както и 

за учебните постижения на всички други деца. Може би най-важната му промяна бе в 

това, че не се чака първо да се прояви даден обучителен проблем в 3 клас (когато 

започват външните оценявания със стандартизирани тестове по роден език и 
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математика, при това критерия за идентифициране на нуждаещите се от 

допълнителна работа деца е да имат разминаване в резултатите по тестовете между 

способност и постижения - т.н. ability-achievement discrepancy - да е от 2 стандартни 

отклонения), а още когато се забележи от учителите, дори в детската градина, че е 

налице дори и малко изоставане в постиженията и развитието на децата, да се 

стартират, според нуждите, 3-степенни, все по-интензивни, ако се налага (първо 

общи за всички, после в малки групи и накрая индивидуални) педагогически 

интервенции и чак накрая, ако има ясни индикации за това се осъществява 

психологична или медицинска диагноза. Като цяло този подход се доказа и като по-

демократичен, и като по-ефективен от предишния, за който често се използва 

цветистия израз wait to fail  - „чакаме да се провалиш (за да се задействаме)”; 

      б) Подходът Positive Behavior Intervention and Support (PBIS) 

/Позитивна Поведенческа Интервенция и Подкрепа/ и неговата общоучилищна 

модификация - WS-PBIS, както и културално сензитивния му вариант CS-PBIS. Този 

стартирал в края на 80-те години на миналия век подход се подкрепя и финансира на 

федерално (държавно) ниво и по него работят над 22 000 от близо 100-те хиляди 

публични училища в САЩ. Този модел и подход се базира на принципите на 

поведенческата психология и приложния поведенчески анализ (ABA), които са 

типично американски подходи и има за цел да въведе общоучилищна система за 

ефективно управление на поведението на учениците, в т.ч. и проблемното такова, на 

общоучилищно, класно и индивидуално ниво. Това става чрез широк спектър от 

конкретни форми, методи и стратегии и според вида и интензивността на 

проблемните поведения и чрез добре направена система от поведенчески 

интервенции, както и обширен набор от оценъчни инструменти, част от които са 

онлайн базирани. От над 20 години съществува голяма общност – американска и 

международна – с голям брой щатски и регионални асоциации, издава се 

специализирано списание, десетки книги и хиляди изследвания и публикации по 

темата; 

       в) Подходът Multi-Tier System of Support (MTSS) /Много-Равнищна 

Система за Подкрепа/, който комбинира както PBIS (подобряващ работата с 

поведението) и RTI (подобряващ работата с учебните постижения), така и други 

съвременни подходи, акцентиращи на използване на доказани от изследвания 
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ефективни подходи и базиращи се на периодично получавани данни за самите 

ученици. Този подход стана популярен през последните десетина години. Наред с 

учениците, тази система за многоравнищна и многоаспектна базирана на 

доказателства работа се отнася и за всички други, които участват в образователния 

процес - преподаватели, други педагогически специалисти, образователни 

ръководители, родители, всички други хора и организации в общността и региона; 

 3) За да откликнат на тези важни нормативни и общообразователни промени, 

училищните психолози и техните професионални организации от края на 20 в. - 

началото на 21 в. започнаха сериозно да преосмислят и преориентират своята 

професионална работа. Например NASP (Националната Асоциация на Училищните 

Психолози в САЩ) изработи и внедри свой компетентностен модел за работа на 

училищните психолози - Модел за цялостни интегрирани училищно-психологически 

услуги (NASP Model for Comprehensive and Integrated School Psychological Services, 

2010), наричан още Модел на Практиката на NASP (NASP Practice Model), в който са 

представени 10 основни сфери (играещи ролята и на ключови професионални 

компетентности) на професионална работа на практическите психолози в 

образованието, групирани в 3 големи области. Важно е да се отбележи, че този модел 

стои в основата, както на самата практическа работа, така и на обучението, 

квалификацията, лицензирането, назначаването, оценяване на училищните психолози 

в САЩ. Сходни професионални компетентностни модели за ППО имат също 

Американската Асоциация за Училищно Консултиране (ASCA), чиято дейност е 

донякъде близка до нашите пед.  съветници, Европейската Федерация на 

Психологичните Асоциации (EFPA), и по-конкретно нейната подструктура за 

психологията в образованието - Network of Psychologists in the Educational System 

(NEPES) и други. На тези модели ще се спрем по-подробно в следващ раздел на 

студията ни.  

 4) Любопитно и показателно е развитието на ППО в Съветския съюз и след 

това в Русия. До 1980 г. отсъстваха психолози работещи непосредствено в училищата 

и ДГ. След това започна едни бърз, и в известна степен неконтролиран, екстензивен 

ръст на броя на училищните психолози и т.н. „педагог-психолози” в руските училища 

и към средата на последното десетилетие техният брой достигна по едни данни ок. 

44 000, а по други ок. 59 000, което направи Русия страната с най-много специалисти 
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в областта на ППО в света. Опитът, обаче, показа, че този количествен растеж става 

за сметка на качеството. Затова през последните години чрез обединените усилия на 

утвърдените психологически организации, редица университети, министерството на 

образованието и местните образователни власти се разработи концепция и модел на 

работа за периода 2016-2025 г., на чиято основа стартира един многостепенен и 

относително продължителен процес (от национално и държавно ниво, през местното 

до отделните училища и ДГ) за осигуряване на качество на извършваните 

психологически услуги в образованието като това става на основата на 

сертифициране по професионален компетентностен модел на всички работещи 

специалисти. Този процес ще продължи до 2025 г. като се дава възможност на всички 

желаещи да продължат да работят като училищни психолози да повишат своята 

квалификация и да я докажат чрез полагане на компетентностно базирани изпити и 

документи. Към 2017 г. ок. 16 500 училищни психолози препотвърдиха своя 

професионален статут на базата на новите критерии и условия за това. Вероятно до 

края на планирания период (2025 г.) ще се добавят още 10-15 000 души. 

 5) Показателен и достоен за подражание е примера на съседна Румъния, с 

която често ни и се сравняваме, защото сме доста близки по история и манталитет от 

европейска и глобална гледна точка. Първо, там още през 2004  г. се прие един доста 

съвременен закон за регулиране на практиката на психолозите, по който се 

реорганизира работата им, в това число и в образователната сфера, а през 2011 г. се 

прие и друг закон по който всички (близо 10 вида) служби и специалисти извън 

учителите, които обслужват образованието бяха обединени на териториално ниво (в 

41 области) и извършват съвместно интегрирани услуги на всички образoвателни 

заведения, деца и ученици в района си, което е по-икономично и по-ефективно от 

назначаването на съответните специалисти, и в частност психолози, във всяко 

конкретно училище или детска градина. 

        1.2. Кратка история на ППО в БЪЛГАРИЯ. В нея има също 

поне три вълни на развитие, според етапа на процеса, които за 

съжаление не са синхронни с тези в развитите страни, а изостават с 

няколко десетилетия от тях. По-долу даваме някои от по-важните 

моменти от тази история (от наша гледна точка): 
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  А. Предисторията. Този период можем да датираме между 

1934 г. и 1980 г., като някои от стъпките в него са следните:  
1) Опити за психологическо изследване на децата в българската ранна 

педагогика и психология се правят в края на 19 в. и началото на 20 в. основно от 

ученици на В.Вундт -  напр. издаването от Иван Шишманов (1862-1928) през 1892 г. 

на книгата му „Психологическа педагогика”;  изследванията на Иван Георгов (1862-

1936) върху развитието на речта при малките деца публикувани през 1908-1910г., 

цитирани и в чужбина, напр. от Е. Клапаред;  създаването от Петър Нойков (1868-

1921) през 1902 г. в Софийския университет на първата у нас експериментална 

лаборатория по педагогика и психология. За съжаление, това са едни академични 

подходи без особено приложение в реалната образователна практика. Правят се и 

някои спорадични опити през първата третина на 20 в. за практическо използване на 

психологията с деца в училищна възраст, основно от извънучилищни институции, 

както и в контекста на преподаване на «Психология» в гимназиите. През 1928 г. се 

основава Медико-Педагогическо дружество с основна задача да подпомага работата с 

децата с увреждания и най-вече с умствена изостаналост и започва откриване на 

помощни паралелки, а след това и училища за обучение на тези деца (1937 г.); 

2) През 1934 г. в американската детска градина в София Пенка Касабова 

(1901-2000) /сестра на Гео Милев и първата българска детска учителка с висше 

образование получено в САЩ/ въвежда тест за оценяване на готовността за училище 

на децата в нея между 6 и 9 г., който се основава на използвани тогава в САЩ 

подобни тестове;    

3) През 1935 г. се основава Централен медико-педагогически институт 

(ЦМПИ) с поликлиника в София и 2 регионални МПИ – в Пловдив и в Плевен, в 

които работят общо 4 педагогически психолози – 2-ма в София и по 1 в Пловдив и 

Плевен. Сред задачите на тези МПИ са оценка на постъпващите в училище, тяхната 

адаптация, проверка на интелектуалното ниво и на характера, професионалните им 

интереси, като оценяването е ставало по желание на родителите и по предложение на 

учители. Тогава (през 1934 г.) започва издаването и на «Медико-педагогическо 

списание», в което се публикуват и статии с психологическа насоченост; 
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4) В доклада на ЮНЕСКО от 1948 г. за състоянието на училищната 

психология по света в раздела за България има кратка 2-странична информация за 

училищната психология у нас, част от която е дадена по-горе); 

5) През 1973 г. проф. Генчо Пирьов (1901-2001) адаптира на български теста 

на Бине-Терман за оценка на интелигентността  (на базата на американската версия 

от 1939 г.); 

6) През 1977 г. Дина Батоева (р. 1944) въвежда за използване от ХЕИ нейна 

методика за оценяване на училищната готовност (зрелост); 

 7) През 1980 г. и след нея започва обсъждането и стартират публикации 

относно започването на училище на 6-годишна възраст. 

Като цяло този период можем да определим като развитие на 

извънучилищно медико-клинично ориентирано психологично 

изследване и работа с деца с различни обучителни и поведенчески 

проблеми (вкл. умствена изостаналост и психиатрична симптоматика, 

както и деца със сензорни и двигателни нарушения). Няма идея и 

практика за базирана в училище училищна психология обслужваща 

пряко и постоянно образователния процес. 

Б. Стартиране на ППО в България. Този период можем да 

датираме между 1980 г. и 1997 г., като по-важните моменти в него са:  
1) През 1980 г. с подкрепата на проф. Георги Йолов (1927-1998) Панайот 

Рандев (р. 1954) публикува във вестник «Народна култура» от името на Студентското 

дружество към СУ «Кл.Охридски» призив за създаване и внедряване и в България, по 

примера на Съветския съюз и другите развити страни, на т.н. «Психологическа 

служба», в т.ч. и в училищата, която да има насоченост за практическа работа в 

различните организации. Този призив имаше определен отзвук в академичните и 

професионалните среди на психолозите; 

2) През 1981 г. под ръководството на проф. Г.Йолов започват няколко малки 

експеримента за внедряване на училищни психолози в училищата – 6 в София и 4 в 

Пловдив с подкрепата на академични психолози от СУ, както и няколко педагози с 

подкрепата на педагози от СУ;   
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3) През октомври 1985 г., след като се оказа, че назначените в училищата 

психолози нямат реална подкрепа от СУ и от МНП, по инициатива на П.Рандев и още 

5-ма училищни психолози бе основан Клуб-Семинар на столичните училищни 

психолози, който просъществува до средата на 90-те години и проведе ок. 400 

ежеседмични срещи, превръщайки се в център за обмен на опит и 

професионализиране не само за психолозите в образованието, но и за много други 

млади колеги от други области на психологията, поради факта, че бе единствената 

отворена общност за практическа психология у нас по това време. Паралелно 

действаше, също организиран от П.Рандев, и Клуб на младия психолог първо към 

дружество «Г.Кирков», а след това към Съюза на учените в България, на основата на 

които в края на 80-те години бе създадена и младежка секция към ДПБ; 

4) Благодарение на дейността на Клуба-семинар и неговата много активна 

публична и медийна изява, относително бързо започна да нараства броят на 

назначаваните училищни психолози:  1981 - 10,  1983 - 10,  1985 - 15,  1987 - 30,  1989 

- 85, 1991 – 120;  1992 – 150 д.; 

5) От 1987 г. нататък екипът на Клуба-семинар чрез партнирането с 

Медицинска академия в лицето на д-р Елена Кабакчиева и проф. Асен Жабленски (р. 

1940) /тогава председател на МА/ се включи в редица национални и международни 

проекти свързани с превенцията на СПИН, съвременното полово и здравно 

възпитание, редица превентивни здравни, образователни и поведенчески програми, с 

което на практика се положи основите на съвременната промоция на здравето и 

здравната психология у нас; 

6) През 1988 г. за първи път български представител (П.Рандев) взе участие в 

международен конгрес на ISPA (Международната Асоциация по Училищна 

Психология) в Бамберг – Западна Германия и ставайки член на ISPA се превърна в 

българският liason person на ISPA в България; 

7) През есента на 1989 г. бе издадена от МНП и първата книга по училищна 

психология на български от екипа на Клуба-семинар – «Училищната психология: 

Увод в професията» (111 с., с редактори П.Рандев и Ив.Игов) – виж хиперлинк към 

нея в Приложение 1. Бе подготвена и втора книга по темата, но поради промените 

през 1989-1990 г. засегнали и МНП тя не бе издадена; 
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8) През април 1990 г. бе формално учредена Асоциацията на Практическите 

Психолози в Образованието (АППО). Неин председател бе Панайот Рандев, а 

секретар – Иван Игов. В нея през 1991 г. членуваха 90 от общо 120 души от 30 града 

на страната. През 1992 г. на XV-ия международен конгрес на ISPA (International 

School Psychology Association) в Истанбул АППО стана официално 15-та национална 

организация член на ISPA. В този конгрес участваха 3-ма български представители; 

9) През 1991-1992 г. поради значително разширяване на дейността на АППО 

тя организира 3 помощни организации, чрез които да се фокусира и специализира 

нейната дейност:   

                          а) Бе създаден Център за Консултации и Обучение „Модус” като 

частна фирма, който извършваше следните дейности: 1) телефон на доверието с 

насоченост към подрастващи, родители и учители;   2) консултативен център 

включващ 22 консултанти, който бе първият в страната, и досега най-големия;  3) 

асесмънт център в областта на образованието, здравеопазването и социалната сфера;   

4) обучителен център за всички специалисти от образованието, както и от други 

социални сфери;    5) изследователски и маркетингов център;   6) специализирана 

библиотека; 

             б) Бяха инициирани 2 синдикални секции за училищни психолози – 

една към „Подкрепа” и една към НУС; 

             в)  През 1992 г. бяха  създадени  8  тематични секции  в  рамките на 

АППО:   1) преподаване  на  „Психология”;  2) Професионално/Кариерно 

ориентиране и развитие;  3) Училищно съветничество;  4) Здравно, сексуално и 

семейно образование;  5) Организационно консултиране и развитие;  6) Специфични 

обучителни затруднения;  7) Консултиране и психотерапия;   8) Компютрите в 

психологията и образованието; 

10) През периода 1986-1996 г. първо чрез Клуба-семинар, а после чрез 

АППО в над 10 града бе спомогнато за учредяване първо на неформални 

професионални общности на училищните психолози, а след това и на регионални 

клонове на АППО, което позволи и на колегите от различни райони на страната 

ускорено да се обединят и професионализират – напр. в Пловдив, Варна, Бургас и 

др.; 

 



Българско списание по психология, 2018, бр.1-4 
66 

11) През периода 1990-1996 г. бяха проведени 5 национални конференции на 

АППО (2 от които в София – в НДК и по 1 в Благоевград, Казанлък и Априлци). В 

тях сумарно взеха участие близо 300 колеги от цялата страна. Към 1996-1997 г. броят 

на училищните психолози в България надхвърли 400 д. (вероятно ок. 420-430); 

12) През 1992-1993 г. от екип на АППО бе подготвен първият съвременен 

пакет по учебния предмет «Психология» за училищата (включващ освен учебник и 

методическо ръководство за преподавателите и още няколко помощни материала). За 

съжаление, поради фалиране на издателя (бургаското издателство Novisima Verba) 

той не бе издаден. Единият от съавторите – Иван Игов издаде доразвита своята част 

от този пакет като негов учебник по «Психология», който и досега се ползва в 

училищата; 

 13) През периода 1991-1993 г. бяха сключени няколко договора между МОН 

от една страна, и АППО, както и «Модус», от друга страна, на основата на които се 

осъществиха няколко важни проекта:  1) създаване на информационна база данни, на 

основата на ранна версия на интернет (BBS), за подпомагане на учителите в страната 

с информационни материали чрез Домовете на учителя в страната;  2) провеждане на 

психологически подбор на над 2 000 кандидати за директори и експерти в 

инспекторатите чрез мрежата на АППО в цялата страна;  3) създаване на системата 

„ЕКСПЕРТ-93” за атестиране на директорите и учителите от всички видове и степени 

образователни институции чрез компетентностно-базирана модел основан на 

BARS скали и надеждни методики; 

 14) През септември 1991 г. се проведе едно впечатляващо събитие - 

„Образователен форум” - откриване на учебната година по един нетрадиционен 

начин – чрез голям, с над 20 000 участници 3-дневен фестивал, когато за първи път от 

построяването й бе отворена цялата НДК и във всички нейни зали и етажи бяха 

проведени над 20 отделни събития, повечето уникални за страната. На откриването 

на фестивала присъства целия Министерски съвет начело с министър-председателя. 

Това мащабно събитие бе инициирано от АППО и организирано от „Модус”. През 

есента на същата година бе проведен и друг значим форум – Първа Национална 

среща за превенция на наркоманиите сред учениците, в която участваха над 200 

участници от 12 различни професионални групи и общности (от ученици, учители и 

родители, до представители на няколко министерства, парламента и журналистите). 
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Формáта на провеждане на тази среща бе също уникален за България – в течение на 3 

дни чрез изразено интерактивни форми бе показано, че голяма част от проблемите се 

дължат не само на самия проблем, но и на ниската и не особено адекватна и 

ефективна координация между различните професии и институции и начини на 

работа, което силно впечатли всички участници и се предприеха стъпки за 

подобряване на комуникацията между тях и осъвременяване на подходите; 

 15) Стартиране през 1993 г. на Център „Деца в риск” с подкрепата на German 

Marshall Fund и няколко други финансиращи организации от САЩ и 

Великобритания, който за периода от 4 години обслужи над 3 000 индивидуални 

случаи на деца и юноши от над две дузини видове рискове и постави основите, както 

на съвременен подход за работа с децата в риск, така и лобира за адекватно 

законодателство и социални и други служби. Резултатите от тази дейност бяха 

докладвани и популяризирани в чужбина (във Флоренция - Италия, в Гент - Белгия, в 

Ню-Йорк и Портланд /Орегън/ - САЩ и др.) и бяха публикувани и високо оценени 

там, вкл. от научния екип на УНИЦЕФ от централата му в Ню-Йорк и цитирани в 4-

томника им посветен на децата в риск в Източна Европа; 

16) През 1993 г. от АППО и Център „Деца в Риск” бе проведена голяма 

национална конференция „Деца в Риск” в НДК с участието на над 350 участници от 

всички ключови ведомства, професии и региони, вкл. и 5 министри, на която се взеха 

важни решения касаещи децата в риск; 

17) През периода 1992-1997 г. АППО и Центъра „Деца в риск” станаха 

инициатори на защитата на правата на децата в България, като П.Рандев, по покана 

на Комитета за правата на децата на ООН изнесе първият неправителствен доклад по 

тази тема пред Комитета в Женева през есента на  1996 г., изработен от коалиция от 

12 НПО. По БНР – програма „Христо Ботев” бе проведен и първият радиоцикъл от 25 

едночасови предавания с водещ П.Рандев, посветени на различни аспекти на правата 

на децата с участието на голям брой специализирани НПО и разнообразни експерти 

по темата; 

18) Бе направен опит за въвеждане на магистратура по училищна психология 

в НБУ, но поради факта, че преподавателите бяха основно от екипа на АППО, което 

бе логично, имайки предвид техния голям практически опит, с малко участие на 

представители на НБУ, поради това, че същността на магистратурата е практическа, а 
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не академична, след известни обсъждания в НБУ предложението ни, макар да 

съответстваше на всички международни стандарти за това, не бе прието; 

 19) През 1996-1997 г. по време на т.н. „Виденова зима” П.Рандев, като 

представител на АППО и Център „Деца в риск”, бе назначен за национален 

координатор към ПРООН (UNDP) на международната хуманитарна помощ с акцент 

върху нуждите на децата в риск у нас, като издаде над дузина ежеседмични 

нюзлетъри Humanitarian Monitor насочени към международните донори и чуждите 

посолства и организации в България. Той успя да договори в разговори в Женева с 

водещи международни хуманитарни организации съвкупно близо 20 млн. долара 

хуманитарна помощ за децата на България, но, парадоксално - поради нежеланието 

на правителството на Ж. Виденов (по идеологически причини), а след това и на Ст. 

Софиянски, тя не бе осъществена (последното се случи поради настояване на 

представители на Сорос, това да не стане, за да не «засенчи» сходно дарение от 1 

млн. долара от него, което бе PR акция затъмняваща неговата финансова помощ за 

идването на СДС на власт през 1997 г.); 

 20) Активната дейност на П.Рандев в областта на училищната психология, 

защита правата на децата и в частност на тези в риск, както и неговото лидерство в 

неправителствения сектор бяха оценени високо в чужбина и той бе номиниран и 

включен в престижната програма на американското правителство за международни 

лидери и му бяха организирани редица срещи за обмен на опит с психологически и 

НПО организации в различни части на САЩ през есента и зимата на 1995 г. 

 21) През 1995-1997 г. към АППО бе създаден Център за Социално 

предприемачество и помощ на НПО-та от София, който предлагаше широк спектър 

от безплатни услуги на столичните и от страната НПО-та, както и безвъзмездното им 

информиране къде и как в чужбина да кандидатстват за финансиране на своите 

проекти. На основата на контакти, посещения и партньорства с организации в 

Женева, Брюксел, Лондон, Ню-Йорк и Вашингтон, както и с повечето западни 

посолства в София, този център се оформи като една от водещите организации за 

подпомагане дейността на НПО-та и тяхното консултиране и финансиране в областта 

на работа с децата, юношите, младежите, образованието, социалните дейности и 

други; 
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 За съжаление, тази много активна и ефективна професионална, социална и 

медийна активност, първо на Клуба-семинар, след това на АППО и на свързаните с 

него организации – Модус, Център «Деца в риск», Център за Социално 

предприемачество и др. бе посрещната не особено любезно, дори враждебно от други 

организации, институции и техни ръководители, които видяха в тези организации 

заплаха за своите корпоративни и лични, в т.ч. и финансови интереси (да не 

забравяме, че това беше периода на «първоначално натрупване на капитала» у нас). 

Така, между 1993 и 1997 г. започна масирана многопосочна атака срещу АППО, 

нейното ръководство и свързаните организации, в която се включиха 8 (!) зам.-

министри на образованието (по 3-ма от НБУ и СУ, както и по 1 от двата големи 

синдиката), както и 4 от водещите фондации в страната. В резултат на това се стигна 

до редица ексцесии – някои от които по-«меки» (прекратяване на проекти и 

финансиране на осъществяващите се дейности, злепоставяне пред медиите, 

небезуспешни опити за разединяване и противопоставяне на групи в общността, 

изгонване от офиси на АППО и др.), а други направо криминални случаи (като напр. 

обири на основния офис на АППО и други негови помещения, кражба на документи 

и офис техника, заплахи за физическа разправа и за живота – вследствие на 

реализирана такава спрямо колежка от ръководството на АППО тя разви рак и други 

заболявания и след време почина). Всичко това, поради масирания и радикален 

характер доведе до преустановяване на дейността на АППО и свързаните с нея 

организации. Така, донякъде безславно, завърши този, според мен «златен», период 

от историята на училищната психология в България, и за съжаление показателен за 

процесите у нас през 90-те години на 20 в. 

В. «Тъмните години» на ППО в България.  

Този период можем да датираме ориентировъчно между 1997 г. 

и 2012-2013 г.. През този период поради отсъствието на визия на МОН 

за работата на училищните психолози, поради репресията осъществена 

срещу АППО, както и поради отсъствието на лидерство и организация 

на работещите като училищни психолози (чийто брой намаля) през 

периода от края на 90-те години на миналия век до средата на 2-то 
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десетилетие на 21 в., според нас, трудно можем да намерим ярки, 

достойни за отбелязване събития или постижения. Пример за това е 

факта, че от близо 450 през 1996/97 г. броят на училищните психолози 

през първото десетилетие на 21 век намаля с 1/3 на ок. 300 д., за сметка 

на назначаване предимно на пед. съветници с не-психологическо 

образование. Основният фокус в областта на ППО станаха не нейните 

същностни проблеми и задачи, а такива, за които се планираха и 

стартираха проекти с международно участие – за кариерни центрове, за 

приобщаващо образование, за децата със СОП, за децата от 

малцинствата и др. Разбира се, че тези теми, проблеми и задачи са 

важни, но те са нещо като балконите и покрива на една сграда, която 

без здрави основи и първи-втори етаж остават висящи във въздуха и са 

с проблемно и неустойчиво бъдеще след приключване на 

финансирането, когато не са решени изобщо или по съвременен и 

ефективен начин проблемите и задачите на ППО като цяло. 

Всъщност, можем да отбележим два светли лъча в тази относителна 

тъмнина: 
1) Управлението като министър на образованието на г-н Даниел Вълчев 

(2005-2009), когато поне на думи се подкрепи дейността на училищните психолози, 

но за съжаление без особени реални последствия, освен леко увеличаване на броя им, 

основно на педагогическите съветници; 

 2) Дейността на колегата Иван Игов (р. 1958), който е представител на 

първата, пионерската малка група училищни психолози от 80-те години на 20 в., 

който направи поне 3 важни неща:   1) заедно с друг представител на «пионерите» - 

Юлия Попова организираха към Дружеството на психолозите в България секция 

«Психология в Образованието», както и сайт посветен на училищната психология;   

2) като съветник, макар и за кратко, само за ок. половин година през 2009 г. на 

тогавашния министър на образованието г-жа Фандъкова, той прокара някои важни 



П. Рандев: Професионални модели, роли и функции на практическите психолози … 
71 

неща, като напр. идеята и практиката за целодневна организация на работата с 

учениците в начална и основна училищна степен (което поне в следобедната си част 

дава възможност за провеждане на организирана психологическа превентивна и 

обучителна работа с учениците),  както и подновяване на връзките на България с 

международни организации и мрежи по училищна психология (като напр, NEPES);   

3) осигуряване на 100 хил. лв. за провеждане на краткосрочно обучение на всички 

училищни психолози и пед. съветници в страната. 

Г. Новият закон за образованието, приобщаващото 

образование и ППО.  

Този период можем да датираме между 2012/13 г. и момента 

(2018 г.). Най-важната характеристика на този период е изработването 

и внедряването в образователната практика на новия закон за 

образованието и съпътстващите го близо две дузини стандарти, 

наредби, механизми и други нормативни документи. Това имаше, 

според нас, както положителни, така и негативни ефекти спрямо 

образованието като цяло, така и спрямо ППО и колегите, които я 

практикуват.  

Положителните ефекти, според нас. се изразяват в следното:   
1) Беше приет един относително по-съвременен подход към образованието 

спрямо предишния закон, правилник и наредби, тъй като те отразяваха едни 

реалности основно от епохата на социализма; 

 2) Въведоха се редица нови ангажименти и дейности в образованието, които 

не съществуваха до тогава, като напр.; 

      а) по-голяма роля на родителите (надхвърляща на моменти необходимото 

за нормална работа);   

            б) въвеждане на идеите и административните механизми за т.н. 

«приобщаващо образование» (на това ще се спрем по-долу);   

     в) въвеждане на по-ясна система за професионална квалификация и 

израстване на педагогическите кадри, в частност обучение чрез кредити получавани 

от одобрени от МОН обучителни програми и организации; 
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     г) значително по-детайлни административни механизми и документация 

за образователния процес;   

     д) бяха разписани по-подробно дейностите на психолозите и 

педагогическите съветници (по-долу ще видим доколко това е добре направено) и др. 

Наред с положителните ефекти, според нас, този закон и особено 

съпътстващите го други нормативни документи имаха и редица 

негативни ефекти, или най-малкото, ниско ефективни и 

несъвременни, а именно:  
 1) За съжаление този «нов» закон и свързаните с него стандарти и наредби 

(ако ги анализираме не в национален, а в глобален контекст), всъщност отразяват 

състоянието на световното образование, педагогика и психологията не от 2-то 

десетилетие на 21 век, а някъде от преди 30-40 години назад, т.е. от втората половина 

на 20 в., защото, въпреки огромната декларирана работа по неговото създаване 

включваща 4-цифрен брой участващи колеги и струваща 7, а според някои и 8-

цифрена сума, в него не бяха отразени (вероятно поради непознаване) сериозните 

промени, които настъпиха и в света и в образованието, изразяващи се в масивен 

глобален преход в развитите страни от т.н. «модерно», т.е характерно за 20 в. към 

съвременното т.н. «постмодерно» образованието характерно за нуждите и 

тенденциите на 21 в., в който всъщност ние, и най-вече децата и юношите, реално 

живеят, учат и ще работят след 5-10-15 години, т.е. 2020-2030 г.. Един от многото 

примери за неактуалност на този «нов» закон е например факта, че в него напълно 

отсъства идеята и необходимостта за работа и възпитание на характера на учениците, 

което заедно със социално-емоционалните им умения, които също липсват в новия 

закон и конкретизиращите го нормативни документи, макар, че от много години са 

хит, а напоследък заедно с благополучието на учениците стават второто основно 

направление в образованието изобщо, наред с формирането на различните групи 

компетентности. Явно в българското образование, според «новия» закон, ще готвим 

учениците за 20, а не за 21 век, при това те официално ще са безхарактерни !    

 2) По стар социалистически маниер, в този «нов» закон образованието 

продължава да се базира, ориентира,  управлява, отчита и оценява според спазването 

на административните процедури, а не според реално получаваните образователни 
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резултати и свързаните с това данни и факти, както е във всички развити страни. 

Това рязко намалява ефективността на образователния процес и не му дава реална 

основа, критерий и стимул за развитие, а го ориентира основно към подчиняване на 

административни разпоредби, при това без онлайн инструменти, част от които не са 

особено адекватни и са субективно, а не обективно базирани. Не случайно не с %, а в 

пъти нарасна административната документация, което силно затрудни 

преподавателите и директорите, без това да се отрази положително на получаваните 

образователни резултати от учениците, което показва нейната неадекватност и 

нерелевантност към ефективното управление на реалните образователните процеси и 

само безсмислено натоварва колегите. Освен това прибързаното въвеждане на не 

особено добре направени стандарти и наредби допълнително натовари работата в 

училище и наложи тяхното преработване и промяна в ход. Българското образование 

все повече превръща местата за образование на подрастващите от учи-лища, в 

преподава-лища, тъй като в тях акцентът се поставя на регламентирането, 

управлението, осигуряването и отчитането на преподаването, а не на ученето и 

неговите резултати при учениците, което, всъщност е основната цел на всяко 

образование, а не едно от средствата за това и бюрократична цел - управление на 

преподаването, а не ученето; 

 3) В особено странно положение попаднаха колегите, които са психолози и 

педагогически съветници. От една страна, тяхната работа, поне на хартия бе 

регламентирана, както в закона, така и в няколко стандарта и наредби към него (най-

вече в 188-страничната Наредба 12 за статута и професионалното развитие и 72-

страничната наредба за приобщаващото образование), но от друга страна, в тази 

регламентация имаше поне 4 сериозни проблема, които на практика не помагат за 

тяхната ефективна работа, а именно: 

            а) в нея доминира изцяло един чисто административен подход към 

работата им (изразяващ се в редица бюрократични стъпки и документи, при това 

само на хартия, без сериозна професионална обосновка и необходимост), което в 

пъти увеличи обема попълвана, до известна степен безсмислена, документация без 

това да повлияе на качеството, а и пречеше на количеството свършена работа. Освен 

това, е налице една на пръв поглед положителна, но всъщност негативна тенденция – 

с приоритет и престиж се ползва работата по различни международно финансирани, 
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предимно по европейски програми, проекти, които в голямата си част или са доста 

далеч от реалните доказали се като добри международни практики, или са доста 

тривиални и се изразяват предимно в приятно прекарването на доста ограничен брой 

участници в 4-звездните хотели, или са пример за неефективно използване на 

многомилионни европейски пари за крайно малки до отсъстващи образователни 

резултати в масовите училища. Ярък пример за последното бе струващия над 11 млн. 

европейски пари проект за 5-дневно обучение на над 10 000 учители как да се 

справят с насилието, агресията и тормоза между учениците в училище, което се 

проведе в 4-звездни хотели през 2014 г. Направените през следващите години от 

МОН оценки на случаите на насилие и тормоз в училище показа, че вместо да 

намалеят тези негативни явления вследствие на това скъпо обучение, всъщност се 

оказа, че са се увеличили, при това не с %, а в пъти (от 1 108 за 2013/14 на 6 523 за 

2014/15, т.е. 6 пъти !). На всичко отгоре липсва каквато и да е професионално-

насочена информация или стандарт какви конкретни диагностични инструменти и 

интервенционни методи да се ползват (за това в нормалния свят се издават специални 

обемни ръководства), липсват обучения и дори не се осигуряват каквито и да са 

финансови ресурси за това, ако случайно са налични. Това е крайно несериозно, 

непрофесионално, незаконно и дори неморално спрямо колегите - Това е все едно 

учителите да се карат да закупуват от заплатите си учебните помагала на учениците 

си и да оборудват стаите си, а лекарите от заплатите си да закупуват лекарствата на 

пациентите си и да си оборудват сами с необходимата апаратура кабинетите си ! 

            б) нормативно заповядания модел за работа на психолозите и 

пед.съветници е еклектичен, необслужващ преобладаващата част от участниците в 

образователния процес и основаващ се на един на практика остарял и доказано 

неефективен от десетилетия по света модел, който не е психологичен по своята 

същност, а е модел характерен за социалната работа на социалните служби, 

акцентиращ на един предимно индивидуално насочен медико-клиничен модел за 

работа по случай след заявка. Този модел бе характерен напр. за американския закон 

PL-94-182 от 1975 г. (т.е. от преди 43 г. !), който, освен, че обърна внимание на 

необходимостта и въведе процедури за специална работа в училищата с различните 

групи проблемни деца и такива с различни дефицити, поради екстензивния си 

подход, на практика доведе до увеличаване 4,5 пъти на броя на психолозите в 
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училищата в САЩ (от 5 000 през 1970 г. на 22 000 през 1990 г.), нямаше някакви 

други особени ефекти, затова се наложи над 20 пъти да бъде доразвиван и допълван и 

накрая бе заместен с нови закони (от 2001 г. до 2017 г.), които сериозно промениха 

насоката, механизма и начина на работа в образованието в САЩ, а и в редица други 

страни изобщо, и с проблемните деца, в частност (виж по-горе и по-долу); 

           в) за разлика от добрите практики в чужбина в образованието изобщо и в 

ППО, в частност, където за половин век акцентът постъпково и необратимо се 

преместваше от  1) управление чрез работа по и придържане към административни 

процедури към  2) работа и управление базирано на резултати и на реални данни, с 

цел осигуряване на реална практическа ефективност, у нас продължава да доминира 

остарелия и доказано ниско ефективен подход основан на стриктно следване на 

административни процедури. Причината за последното е двуяка и тъжна – както 

образователните ръководители и експерти, така и колегите не познават, не са научени 

и поради това не използват международно утвърдения от десетилетия ефективен 

съвременен подход за работа - т.н. „основана на доказателства практика” (evidence-

based practice - EBP). Последното, нито като понятие, нито като практика присъства, 

както в официалните документи на МОН, така и като изискване към образователните 

институции – от ДГ до университети - и направо е чудо как успяват да управляват 

образователната система само с административни средства без да се основават на 

обективни данни и резултати (това е все едно даден бизнес и дори магазин да се 

управлява само по документи и административни процедури, без да се взимат под 

внимание реалните бизнес резултати - дори и за неграмотните е ясно, че в рамките на 

няколко месеца, максимум година подобен бизнес ще фалира). Не случайно 

субективизмът при вземане на решения на всички нива в образованието - от МОН до 

ДГ е висок и масов, което сериозно пречи на ефективната работа и получаването на 

добри резултати, защото акцентът е върху законо-съобразността, а не върху целе-

съобразността на вземаните решения и без основаване върху и използване на 

реалните образователни резултати за подобряване на работата и на управленско и на 

преподавателско ниво. Дори и когато се цитират и сравняват резултати от НВО и 

матурите от различни години, то това се прави неправомерно, защото за да 

сравняваме резултатите между проведени през различни години тестове, то 

минималното задължително изискване това да е възможно и смислено е или 
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използваните тестове да са напълно еднакви, или да има доказателства (има 

емпирични процедури за това), че това са алтернативни и еквивалентни форми, което 

не е така. Липсата на съвременни умения и компетентности в областта на адекватно, 

надеждно и валидно измерване на образователните резултати и за внедряване на 

основани на доказателства методи и образователни програми е направо шокираща, 

ако я сравним, от една страна, с реалните нужди на обществото, а от друга страна, с 

наложилите се от десетилетия добри международни практики и стандарти в 

образованието. Не е случаен и факта, че в МОН господства един чисто количествен и 

екстензивен подход и към назначаването на психолозите – като бройка в дадени 

училища или ДГ, а не като покриване, чрез базиране на наличните компетентности, 

на всички деца и ученици в дадено населено място, община или област. При това, 

макар, че МОН говори основно за психолози, реално се назначават предимно като 

педагогически съветници хора с най-различно образование, а като психолози много 

често такива само с бакалавърска степен, или само с магистърска степен по 

психология, а не и с двете, което е минималният международен стандарт. От досега 

назначените ок. 1 200 колеги, само ок. 40% са психолози, а от планираните да бъдат 

назначени през 2018 г. още ок. 500 д. вероятно не повече от 1/3 ще са психолози; 

           г) в допълнение към всичко това, работещите в областта на ППО са 

крайно разединени – липсва професионално-гилдийна организация (по подобие на 

АППО през 1990-те години), колегите нямат практика за регулярни (примерно 

ежемесечни) професионални срещи (АППО имаше в течение на над 10 години около 

400 ежеседмични срещи), няма адекватна система за професионална квалификация, а 

университетското образование по ППО у нас е на светлинни години от добрите 

международни практики и не съответства на никакви що-годе професионални 

стандарти, отсъства практика и супервизия в областта, няма професионално/и 

списание/я, няма някакви що-годе научни форуми, публикации, списания, книги по 

ППО и ред други. Основните две причини за това тъжно до трагично състояние на 

българската ППО са:  1) отсъствие на закон за психологията в България, и 

конкретизиращите го съвременни документи на МОН, които да организират и 

професионализират работещите в ППО;  2) липса на професионално-гилдийна 

организация, която да поеме и движи процеса по професионализация на колегията с 

цел осигуряване на качествени услуги в областта на ППО за всички в образователния 
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процес. Тъжен пример за последното, макар и достоен за уважение за желанието и 

усилието на участващите, бе прословутото «Указание» към наредбата за 

приобщаващо образование визиращо подобряване на работата на психолозите и 

пед.съветници. В него представата на авторите му за начина на работа е доста далеч 

от отдавна приетите за добри международни практики и стандарти в областта на 

ППО и показва недопустима неинформираност и аматьорство в тази важна област, 

което съчетано с механизма за обсъждането и предлагането му на МОН – в и чрез 

социалната мрежа Фейсбук показва наивността на организаторите, което допълнено с 

включването в един документ на професионални и синдикални искания доведе до 

неизбежния край – неприемането му от МОН. Още по-тъжен бе факта, че повечето от 

активните участници в тази инициатива нямаха професионален идентитет и опит 

като училищни психолози, а като някакви други - психотерапевти, организационни 

консултанти, пед.съветници, пом.-директори. Това приличаше, извинявам се за 

сравнението, като опит на медицински сестри да пишат и предлагат на МЗ наредби за 

дейността на лекарите, което всички можем да си представим как би завършило; 

          д) Отсъства идея както сред колегите, така и сред администраторите за 

съвременен компетентностен модел за дейността в областта на ППО, каквито имат от 

много години всички уважавани организации за ППО по света, защото такъв модел 

осигурява обща професионална, а и административна рамка за всички важни процеси 

свързани с ППО – от обучението им в университетите, през назначаването им, през 

качественото и ефективно извършване на основните професионални дейности до 

квалификацията, израстването, заплащането и атестирането им. Подобен 

компетентностено-базиран модел за работата на колегите в областта на ППО следва 

да бъде основан на закон за психологията и да се кодифицира в специална наредба на 

МОН създадена с участието на всички ключови «играчи» в тази област привлечени 

по един легитимен и представител начин. (По-добро на механизма и съдържанието 

му ще се спрем по-долу). 

 

Какъв извод можем да направим от представянето на раздела за 

историята на българската ППО ?  
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В сравнение с международната ППО е явно, че българската ППО 

изостава средно с около половин век от американската ППО (примерно 

на 60 г. от Тайеровата конференция за професионалните стандарти на 

ППО и на ок. 45 г. от закона PL 94-182, по който явно е направен 

нашия стандарт за приобщаващо образование) и с около поне четвърт 

век от европейската ППО, където се въведоха вътрешни стандарти и 

външно законодателство предимно в последната четвърт на 20 в.. За 

пример последната държава в ЕС, която прие закон за психологията и 

регулация за тяхната ППО - Румъния, го направи през 2004 г., т.е. 

преди 13 г., а през 2011 г. прие и закон за интегрирано обслужване и 

подкрепа на образованието. 

 

Явно назряла, до степен на презряла, е необходимостта от радикална, 

бих казал революционна, промяна в областта на ППО в България, ако 

искаме тя поне в някаква степен да обслужва реално и ефективно 

нарастващите нужди на децата и възрастните в образователната ни 

система и поне донякъде да се доближи (поне на 10-20 г., а не на 30-50 

г.) до международните добри практики и стандарти, а не да прави 

някакви чисто български, в лошия смисъл на тази дума, «иновации» в 

областта на ППО, като това, че тя е малка част от приобщаващото 

образование, че акцентът следва да са психоздравните проблеми на 

учениците, че основният метод и подход на работа е клинична работа 

по случай заявен от учителите и други подобни недомислици, които 

вече никъде по света не се срещат или поне не се поставят като водещи 

официални приоритети пред ППО.  

# # # # # 
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2. НАСТОЯЩЕ  на  Практическата психология в образованието в 

чужбина и у нас (2017-2018) 

        2.1. Ситуацията Понастоящем с ППО в МЕЖДУНАРОДЕН 

план.  

Като цяло в международен мащаб, особено в англоезичните 

страни, има доста ясна тенденция ППО да се основава на комплексен 

многоравнищен и колаборативен социо-екологичен подход на работа, 

базиращ се на ясен компетентностен модел, който се прилага през 

целия процес - от обучението на специалистите, през работата им до 

оценяването им. Съществува ясна нормативна и организационна рамка, 

която подкрепя и стимулира този подход, който се основава не само и 

толкова на спазването на процедури, колкото на управление на 

основата на данни за получаваните учебни, поведенчески и личностни 

резултати на децата и юношите, което осигурява една значително по-

висока и доказуема ефективност и отчетност на процеса на 

осъществяване на ППО. Този процес освен от държавните, местните и 

образователните власти на ниво ДГ и училище се осигурява и подкрепя 

и от националните и местни професионално-гилдийни организации в 

областта на ППО, на които държавата е делегирала процеса на 

управление и контрол на професионалната дейност на специалистите 

по ППО чрез широк спектър от професионални стандарти. Отделните 

(над 100) държави, в които се осъществява ППО са на различно ниво 

на осъществяване на този съвременен подход, но последния се 

осъзнава от всички като цел и посока на развитие на системата за ППО 

и се полагат съответните усилия за реализирането му. 
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        2.2. Ситуацията Понастоящем с ППО в БЪЛГАРИЯ.  

За съжаление, процесите в ППО в България, и на 

административно-организационно и на практическо професионално 

ниво понастоящем (2017-2018 г.) са доста далеч от описаното по-горе. 

По повечето от характеристиките си ППО в България се основава на 

административни механизми и процедури и професионални практики, 

които са характерни за средата и втората половина на 20 в., което 

сериозно намалява общата ефективност на системата за ППО, при това 

без ясни идеи за промяна в близко и средно бъдеще. И все пак налице 

са няколко светли лъча в тази не особено положителна ситуация: 
 1) През 2017 г. МОН взе решение през 2018 г. да се назначат ок. 500 

психолози и пед. съветници в училищата с над 400 ученика, за което бяха планирани 

ок. 7,5 млн. лева. Макар, че това е една стъпка в екстензивна, а не в интензивна 

насока (виж по-долу), все пак тя заслужава адмирации. Но нека преди да направим 

това, да видим реалните резултати от това решение до края на 2018 г.; 

 2) През април 2017 г. между РУО София-град и Дружеството на психолозите 

в България (ДПБ) бе сключен Меморандум за партниране в областта на ППО. Една 

от насоките за осъществяването му бе стартирането на ежемесечни срещи на 

психолозите и пед. съветници от столичните образователни организации (от ДГ и 

училища до извънучилищни институции). В проведените досега 12 такива срещи 

взеха участие общо около 235 д., което представлява над 90% от всички колеги в 

София. Тези срещи, всяка от които има определена тема, продължават ок. 6 акад. 

часа  и включват 3-4 презентации от колеги от общността и от външни институции 

(СУ, НБУ, БАН, НПО-та и др.), споделяне и обмен на опит между колегите, обучение 

по конкретни теми и методики, както и  процес на групова интервизия между 

колегите. Така ДПБ, чрез своята секция «Психология в образованието», след 

известно затишие през последните години, отново заяви себе си като национален 

лидер в процеса на организиране и професионализиране на общността на ППО и 

постепенното ú доближаването до международните стандарти за съвременна ППО;  
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3) През май 2017 г. колегите от Варна честваха 25 години психолого-

педагогическа подкрепа на училищната общност във Варна и 16 години общинска 

подкрепа на дейността, чрез организирането на ежемесечни методически срещи на 

колегията в областта на ППО; 

 4) През м. октомври 2017 г. в Стара Загора по инициатива на местните 

колеги бяха проведени «Дни на училищната психология», в която взеха участие 

няколко десетки колеги основно от Централна Южна България.  

Тези три регионални инициативи заслужават мултиплициране и в други 

части на страната, защото добрите местни общности в областта на ППО са важна 

предпоставка и условие за национално силна общност на специалистите по ППО; 

 5) През 2018 г. секция «Психология в образованието» на ДПБ заедно с 

фондация Човек Плюс инициираха две форми за подкрепа и развитие на ППО у нас – 

в началото на годината бе инициирана Национална Мрежа за Професионална 

Практическа Психология в Образованието (нмПППО), в която до момента, на 

основата на лична покана, членуват дву-цифрен брой опитни доказали се 

професионалисти в областта на ППО, а от есента на 2018 г. стартира дейността си и 

Академия за ППО, която подпомага развитието на професионализма на колегите в 

целия диапазон от студенти по психология през новоназначени и по-опитните колеги 

до изявени професионалисти с дългогодишен опит чрез широк спектър от форми за 

това - онлайн (уебинари, видеоконференции, обмен на имейли и др.); периодични, 

обикновено ежемесечни, срещи за обмен на опит и обучение; съвместни дейности, 

изследвания, публикации, проекти, програми и др.;  ежегодни конференции и други 

публични събития; практически стаж за студенти по психология и сродни 

специалности;  менторство на новоназначени колеги;  групи за интервизия и 

индивидуална супервизия;  отбелязване на събития - дни, седмици, месеци - свързани 

с хора или каузи релевантни към ППО;  тематични библиографии по области на ППО 

и ползване на информационната база на АППО;  електронни и онлайн публикации в 

областта на ППО; уебсайт и Фейсбук група за ППО за информация и обмен на 

мнения и опит; информация за текущи събития, изследвания и публикации в областта 

на ППО у нас и в чужбина и редица други. 
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 В следващите части на настоящата студия ще бъдат представен 

поробен анализ на дадените в началото 15 важни професионално-

административни дилеми, и на резултатите от техния анализ ще 

представим своя възглед и предложения за това в каква посока и по 

какви механизми и професионални стандарти да се развива ППО в 

България през следващите години. 
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ЮБИЛЕЙ 

ПРОФЕСОР ЛЮБЕН ДЕСЕВ НА 80 ГОДИНИ 
Илия Пеев 

Професор доктор на педагогическите науки Любен Николов 
Десев е роден на 23 декември 1937 г. в с. Буковец, Видинско. 

Висшето си образование по Педагогика е получил през 1962 
година в СУ ”Св. Климент Охридски”, където започва работа като 
преподавател по Педагогическа психология през 1964 година. Защитил е 
дисертация в Санкт Петербург. Известен български професор по въз-
растова и педагогическа психология, автор на 275 научни труда. Неговата 
харизматична личност е оставила трайна следа в стотици студенти, 
привлякла е много докторанти, той е рецензент на десетки монографии по 
психология и педагогика, дисертации, хабилитационни трудове. 

Трудовете на професор Любен Десев продължават да привличат 
вниманието както на студентите, така и на преподавателите: 

1. Педагогическа психология. Издателство „Аскони Издат” 
1999, стр. 515. 

 
  

 



Българско списание по психология, 2018, бр.1-4 
84 

2. Педагогическа психология. Част 2: Психология на 
обучението. Издателство УИ "Св. Климент Охридски" 1986, 
стр. 299. 

 

3. Психологически проблеми на възпитанието. Издателство 
„Народна Просвета” 1987, стр. 184. 
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4. Психология на учебния процес. Издателство УИ "Св. 
Климент Охридски" 1993, стр. 240. 

 

5. Психология на малките групи. Социални илюзии и 
проблеми. Издателство БАН 1977, стр. 249. 
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6. Психически климат в колектива. Издателство Народна 
просвета 1981, стр. 124. 

 

7. Речник по психология. 
За пръв път Речник по психология на проф. Десев излиза от печат 

през 2007 г. и продължава да се преиздава. 
По характер добър и отзивчив, професор Любен Десев издига 

водещата идея в Речника по психология: „Човекът - една Вселена”, 
който идва на този свят, за да остави 
следа със своите добри дела. 

Научната и педагогическата 
дейност трябва да бъдат нравствени. Тази 
страна от творчеството и живота на 
професор Любен Десев – добротата и 
сътрудничеството, етичността във 
взаимоотношенията със студентите и 
преподавателите, неговата щедра душа и 
алтруизъм, специално трябва да се 
подчертае като противовес на злобата и 
завистта на някои преподаватели в 
българските университети - академични 
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злодеи, които тровят академичната атмосфера и нанасят вреда на свои 
колеги. 

Речникът по психология на професор Любен Десев продължава 
да бъде еталон за изследователско качество и добросъвестност, стандарт 
за морал в науката, своеобразна мярка за фундаменталния български 
принос в световната наука! 

8. Любен Десев Салех Брик Никола Десев. Психология на 
творчеството. Теоретични проблеми, емпирично изследване, 
креативни задачи. Издателство Парадигма, 2011, стр. 446.  
ISBN: 9789543261338; 

 
Отделните части на книгата са разработени в следния ред: първа 

част, заключение, мисли и афоризми за творчеството - от професор 
Любен Десев с участието на С. Брик (в гл. ІІ, ІV, V), втора част - от С. 
Брик и трета част - от Никола Десев. В третата част на книгата са 
посочени примерни креативни задачи. Те са предназначени за читатели 
на различна възраст и с различно ниво на интелектуално развитие. 

Особено внимание в книгата се обръща на мотивацията за 
постижение на учениците в юношеска възраст. 
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Книгата е впечатляващ научен труд, очертаващ цялостен поглед 
върху многоликите характеристики на творчеството и творческата 
дейност. Изследвана е спецификата и връзката между различните 
подходи към креативността. Очертани са параметрите на креативната 
дейност като процес и продукт. 

Възприет е новаторски поглед върху синергичния подход и 
приложението на синергичната парадигма като възможност за 
задълбочаване на изследванията в областта на психологията на 
творчеството. Значително внимание е отделено на вътрешната същност 
на творческия Аз и ситуирането му в различни външни условия.  

Други публикации на професор Любен Десев: 
• Психология на взаимоотношенията в класа. 1969 г., 159 с. 
• Социално-педагогически и педагогически аспекти на 

доктрината човешки отношения. 1975 г., 133 с. 
• Психологията и хуманизацията на живота в училище. Издател 

Фондация „Човещина, стр. 175. 
• Семейството - решаващ фактор за трезво възпитание на 

подрастващите", 1986 г., 38 с. 
• Синергетика, въведение и речник. Издател „Екопрогрес”. 2014. 
• С думи вместо с куршуми. Издател „Екопрогрес”. 2016. 
• Думи бичуват думи лекуват. Издател „Екопрогрес”. 2017. 

Честита 80-та годишнина, драги професор Десев! Бъдете здрав, 
жизнен и все така творчески активен и издателски продуктивен! 

Капитан I ранг о.р., професор, д.пс.н. инж. Илия Петров Пеев 

Личен код BG - RP- 0465 Варна, 2634-6001 „Психолог“ - 
Публичен регистър на психолозите в България. 

 
23 декември 2017 г. 
гр. Варна 
 
Адрес за кореспонденция: 

ippeev@abv.bg 

0898/359647 

(052) 757472 

mailto:ippeev@abv.bg


 

СТАТИИ 

АНАЛИЗ СУБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЛИЦ 
С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ  
(НА ПРИМЕРЕ ПАТОЛОГИИ ГОЛОСОВОГО АППАРАТА)  

И ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ 
Родион Барабанов  

Резюме: В статье описываются результаты проведенного исследования 
субъективной оценки качества жизни лицами с особыми образовательными 
потребностями (на примере людей с патологией голосового аппарата) и здоровыми 
респондентами. Для одной и другой выборки определены как специфические, так и 
неспецифические категории качества жизни. В ходе сравнительного анализа 
делается предположение о закономерной взаимосвязи выделенных категорий 
качества жизни у лиц с особыми образовательными потребностями с их 
физическими и социальными ограничениями.  

ANALYSIS OF SUBJECTIVE ASSESSMENT OF QUALITY  
OF LIFE OF PERSONS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS 

(ON THE EXAMPLE OF THE VOICE APPLIANCE PATHOLOGY) 
AND HEALTHY PEOPLE 

Rodion Barabanov 

Abstract: The article describes the results of a study of the subjective assessment of the 
quality of life by persons with special educational needs (on the example of people with 
pathology of the voice apparatus) and healthy respondents. For one and the other sample, 
both specific and non-specific categories of the quality of life are defined. In the course of 
the comparative analysis, the assumption is made of a logical relationship between the 
identified categories of the quality of life in persons with special educational needs with 
their physical and social limitations. 

В современной социально-политической ситуации в России 
тематика исследований, связанная с изучением психологических 
составляющих качества жизни лиц с особыми образовательными 
потребностями (ООП), приобретает общегосударственное значение. Так 
в Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года, принятой в 2012 году, одним из 
направлений является „повышение качества жизни лиц с особыми 
образовательными потребностями“, что невозможно без глубокого 
изучения психологических составляющих качества жизни. Впервые 
целью государственной политики была объявлена не помощь лицам с 
ООП, а повышение уровня качества жизни лиц с особыми 
образовательными потребностями, обеспечение их равными с другими 
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гражданами возможностями в реализации гражданских, экономических, 
политических, социальных прав и свобод, предусмотренных 
Конституцией РФ. В связи с этим, исследование феномена качества 
жизни в последнее время представляется достаточно актуальным. 
Учеными активно изучается содержание этого понятия, его связь с 
личностными качествами человека, ставятся практические задачи по 
повышению качества жизни. Особый интерес представляют работы, 
посвященные изучению психологических составляющих качества жизни 
в контексте особых образовательных потребностей. Качество жизни 
человека с особыми образовательными потребностями, особенно в 
рамках социокультурного пространства, вызывает особый интерес, так 
как общество постепенно гуманизируется, и начинается процесс 
интеграции таких людей в „здоровую“ среду.  

Стоит отметить, что, несмотря на остроту данного вопроса в 
современной России, российскими учеными проблематика качества 
жизни в контексте особых образовательных потребностей практически 
не исследована и представлена малым количеством материала. 
Психологическое исследование по данной проблеме ведется в основном 
западными учеными. Поэтому актуальным является изучение проблемы 
психологических составляющих качества жизни лиц с особыми 
образовательными потребностями в российских условиях. 

В настоящее время понятие „качество жизни“ не имеет 
однозначного толкования как по отношению к здоровым лицам, так и 
лицам с ООП. В научной литературе стало уже традиционным 
упоминание о том, что это сложная категория, не имеющая 
однозначного определения, являющаяся предметом изучения ряда 
смежных областей знания [12, 16]. Это, с одной стороны, показывает 
актуальность проблемы изучения качества жизни, а с другой – 
свидетельствует о слабой разработанности теоретических положений 
относительно самого понятия. 

Следует заметить, что попытки исследовать психологические 
составляющие качества жизни ведутся достаточно давно. Но в 
большинстве своем все эти исследования обращены к группе здоровых 
людей [3, 6, 19, 23, 30]. И только малая часть затрагивает 
психологические аспекты изучения качества жизни лиц, имеющих 
особые образовательные потребности [17].  

Теоретические основы в отношении психологических 
составляющих качества жизни, а также факторов, формирующих это 
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качество, были заложены в трудах М. Аргайла (1987), А.В. Барановой 
(2005), Н. Брадберна (1965), Р. Венховена (1994), Э. Дайнера (1984), 
И.А. Джидарьян (1995), Г.М. Зараковского (2009), Р. Инглехарта (1986), 
А. Кэмпелла (1974), Т.Н. Савченко (2004), М. Фордиса (1988), Д. Шейна 
(1978), Ф. Эндрюса (1980) и др. [23]. 

В рамках этих исследований имеются различные определения 
как самого термина „качество жизни“, так и его психологических 
составляющих. Так, например, зарубежными психологами 
Дж. Альбрехтом и Р. Девлигером, это понятие определяется как 
„состояние благополучия, при котором человек успешно осуществляет 
свою физическую, психологическую и социальную деятельность“ [31, c. 
978]; Ф. Пеонидисом – как „чувство удовлетворенности человека своей 
жизнью, основанное на понимании объективно существующих условий 
и состояния дел в его жизни“ [39, c. 161]; Н. Далки и Д. Рурком – как 
„ощущение личностью счастья“ [цит. по 35, с. 38]. 

Более конструктивными, по мнению известного зарубежного 
исследователя Р. Венховена, являются те определения, которые 
учитывают субъективный аспект личностного благополучия [43, с. 37]. 
В данном отношении целесообразно руководствоваться определением 
М. Рэпли: „… качество жизни – это жизненное благополучие, при 
котором у человека появляются внутренняя удовлетворенность 
условиями своего существования и ощущение счастья [40, с. 76]. 

Такому представлению в немалой степени способствовало 
становление гуманистической психологии. Если в первой половине ХX 
века, по утверждению И.А. Джидарьян, психологи исследовали 
негативные состояния человека (депрессию, отрицательные эмоции, 
тревогу, внутренние конфликты и т.д.), то начиная с 1965 года они стали 
обращаться к исследованию позитивных явлений и, в частности, к 
изучению благополучия личности [9]. Такое внимание было 
обусловлено тем, что благополучие в самом широком смысле 
представляет „обобщенный критерий качества жизни, характеризующий 
жизненную успешность личности“ [41]. Объективно эта успешность 
проявляется в материальном и социальном благополучии личности 
(высокое социальное положение, выстроенная карьера, хорошее 
здоровье и т.д.), субъективно – в ощущении, восприятии и оценки 
гармоничности жизни [14]. 

Субъективная оценка качества жизни рассматривается как 
актуальное отношение человека к наиболее значимым, важным для него 
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аспектам собственной жизнедеятельности. Оно раскрывает свое 
содержание, выделяя из внешней среды значимые для личности 
компоненты (ценности, потребности, действия, поступки и т.д.). 
Смыслообразующая функция субъективной оценки качества жизни 
состоит в том, что она, как интегральное отношение личности в 
конкретный момент к жизни, является не простым переживанием 
человеком жизненной ситуации, а имеет для него ценностное значение, 
придает смысл и „задает“ цели будущего развития и жизнедеятельности 
субъекта. Как показывают некоторые исследования, субъективная 
оценка качества жизни человека включает в себя три компонента: 
эмоциональный (аффективный), когнитивный и ценностно-
побудительный [6; 12; 24]. 

Примечательно также и то, что для большинства исследователей 
вышеназванные компоненты являются основанием для определения 
психологических составляющих качества жизни. В ряде работ было 
показано, что составляющими этого феномена являются ощущение у 
личности счастья и удовлетворенность жизнью [3; 5; 6; 17; 23; 26; 34; 42 
и др.]. 

Причиной для такого рассмотрения служат три теоретико-
методологических положения. Во-первых, счастье, как и 
удовлетворенность жизнью, являются оценочными категориями, 
мнением самих субъектов о своих переживаниях и восприятии жизни с 
точки зрения внутренних критериев и эталонов, независимо от того, что 
об этом думают, другие люди и насколько эти эталоны соответствуют 
или не соответствуют общепринятым взглядам и стандартам. Во-
вторых, счастье и в особенности чувство общей удовлетворенности 
являются характеристиками целостной человеческой жизни – в единстве 
не только ее прошлого и настоящего, но и будущего [9, с. 68-69]. В-
третьих, эти характеристики отражают положительное эмоциональное 
состояние, отношение и представление человека о своей жизни [36]. 

Многие авторы к этим составляющим также относят и 
ценностные ориентации личности [44]. Их специфика заключается в 
том, что они, во-первых, обладают субъективным характером 
проявления, т.е. представляют собой результат отражения, осмысления, 
переживания и оценки личностью предметов и явлений окружающей 
действительности; во-вторых, являются важнейшими регуляторами 
поведения личности, ее стремлений и поступков; в-третьих, им 
свойственна динамичность и в то же время устойчивость, т.е. на 
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протяжении жизни человека изменяется не столько совокупность самих 
ценностей, сколько их структура, мнения и взгляды [11]. 

Авторы в своих исследованиях на здоровой выборке показывают, 
что существует взаимосвязь между психологическими составляющими 
качества жизни – ощущением счастья и удовлетворенностью жизнью и 
такими личностными характеристиками, как экстраверсия, внутренний 
контроль, высокая самооценка, самоуважение, самопринятие, оптимизм, 
жизнерадостность, умение планировать и продуктивно использовать 
время. 

Так, например, в исследованиях Т. Личетза, М. Ида, Р. Лукаса, К. 
Ли и Р. Дуренфорта было показано, что экстраверты более счастливы и 
удовлетворены своей жизнью в отличие от интровертов. Это 
обусловлено тем, что они чаще испытывают положительные эмоции в 
повседневности и больше времени посвящают занятиям, которые 
подразумевают общение [37; 38]. 

В работе Е. Динера подобная взаимосвязь обнаружена с 
„внутренним контролем“. Людям с установкой на внутренний контроль, 
по его мнению, присуще ощущение благополучия и счастья, они менее 
подвержены стрессовым жизненным ситуациям и умеют справляться с 
различными проблемами и трудностями [34]. 

В трудах А. Кэмпелл, К. Рифф и Л. Кейс отмечается, что 
ощущение счастья личности напрямую зависит от высокой самооценки, 
самоуважения и самопринятия. По мнению этих авторов, люди 
ощущают себя счастливыми и удовлетворенными жизнью, если им 
удается разрешить свои внутренние конфликты и достичь ощущения 
целостности своей личности [32; 41]. 

В других работах – это взаимосвязь с умением планировать и 
продуктивно использовать время и со стилем мышления, 
характеризующим оптимистический взгляд на мир. Счастливые люди, 
как показано в исследовании А. Вэссмана и Д. Рикс, умеют планировать 
время и продуктивно его использовать, а несчастливые – не умеют, 
время у них не заполнено, не организовано и не сбалансировано [44]. 
Стиль мышления счастливых характеризуется жизнерадостностью, 
оптимизмом и убежденностью в том, что будущие события находятся 
под их контролем. У несчастливых этот стиль проявляется в 
присутствии пессимизма и убежденности в том, что их жизнь находится 
под влиянием каких-то „внешних сил“ [5]. 
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Подобные исследования проводились и в России, в частности, 
К.А. Абульхановой-Славской (1991), Г.М. Головиной (2002), 
И.А. Джидарьян (2001), Г.М. Зараковским (2009) и Т.Н. Савченко 
(2006). В работах этих авторов было показано, что субъективная оценка 
качества жизни зависит от самореализации, активности, смелости, 
ответственности, способности к самовыражению, мотивационной 
направленности, совладающего поведения, стилевых особенностей 
поведения и уверенности в себе [23]. 

В исследованиях Г.М. Зараковского установлено, что 
субъективная оценка качества жизни зависит от „самореализации 
личности в регламентированной и нерегламентированной деятельности 
(трудовой, досуговой, общественно-политической, семейной)“. Эта 
зависимость обусловлена тем, что самореализация представляет 
стратегическую цель жизни человека (или отдельного ее этапа), и от 
того, как она будет им реализована, зависят его жизненная 
удовлетворенность и благополучие [12]. 

Кроме того, автором также было показано, что доминирующее 
значение в формировании качества жизни занимает „психологический 
потенциал индивида“, который представляет собой систему 
психологических свойств, определяющих успешность личности в 
разных сферах жизни. Этими свойствами являются: энергичность 
(активность), жизнерадостность, стремление к согласию и совместной 
деятельности (при условии понимания других людей), стремление к 
достижениям, смелость, гибкость, самостоятельность, эмоциональная 
устойчивость в стрессогенных и фрустрационных ситуациях [12, с. 141]. 

В работе К.А. Абульхановой-Славской и Г.М. Головиной такая 
взаимосвязь была обнаружена с „активностью“, „ответственностью“, 
„способностью к самовыражению“ и „мотивационной 
направленностью“. К примеру, в исследовании Г.М. Головиной было 
показано, что лица с мотивом достижения успеха имеют более высокие 
оценки по индексу жизненной удовлетворенности, чем лица с мотивом 
избегания неудачи [1; 7]. 

В исследовании И.А. Джидарьян удовлетворенность жизнью 
связывается с особенностями „совладающего поведения“. По мнению 
автора, счастливые и удовлетворенные люди в трудных жизненных 
ситуациях ориентируются на непосредственное решение проблемы, 
берут на себя ответственность за случившееся и активно действуют в 
направлении ее решения. Кроме того, они открыто выражают свои 
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чувства по отношению к возникающим проблемам и готовы к 
изменениям в самих себе для достижения желаемого результата. Для 
несчастливых и неудовлетворенных людей характерна несколько иная 
картина. В трудных жизненных ситуациях они предпочитают сменить 
род деятельности, больше отдыхать и „забыть“ про проблему [9]. 

В работе Т.Н. Савченко и Г.М. Головиной выявлена зависимость 
качества жизни от „стиля поведения“, представляющего собой 
устойчивое, целостное образование, включающее сознательные и 
бессознательные механизмы активной и пассивной адаптации человека 
к среде. Для его характеристики условно выделяется четыре стиля: 
„обывательский“, „конформный“, „творческий“ и „авантюристский“. 
Люди, обладающие первыми двумя, по мнению авторов, счастливы и 
удовлетворены жизнью; с остальными – не удовлетворены и часто 
несчастливы. Кроме того, авторами было показано, что лицам с 
обывательским и конформным стилем поведения свойственна 
уверенность в себе. Эти данные позволили определить структуру 
субъективной оценки качества жизни [26, с. 137].  

Как мы видим, несмотря на разнородность и многоплановость 
проводимых исследований, нет единой и четкой концепции в 
определении самого понятия „качество жизни“. Особый интерес в этой 
связи представляет группа людей с особыми образовательными 
потребностями, в частности те, кто имеет патологию голосового 
аппарата. Из-за пагубных средовых воздействий в последнее время 
растет число серьезных гортанно-трахеальных заболеваний, а также 
различных голосовых нарушений среди взрослого и детского населения 
страны, требующих длительных и энергозатратных адаптации, лечения 
и реабилитации [25]. Процент инвалидизированных лиц среди 
пациентов с патологией голосового аппарата составляет по разным 
данным в среднем от 30 до 47% [13]. Процесс восстановления в каждом 
отдельном случае сопряжен с частыми эмоциональными 
расстройствами и их негативными последствиями. Это несомненно 
требует совершенствования оказываемой помощи и изучения 
психологических составляющих качества жизни людей с нарушением 
голоса, так как в рамках системы здравоохранения, образования и 
социальной защиты позволит разработать в дальнейшем комплексную 
программу по реабилитации и сопровождению такого рода лиц с учетом 
не только медико-педагогического, но и психологического воздействия. 
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Цель исследования: изучение субъективной оценки качества 
жизни лиц с заболеванием голосового аппарата и здоровых людей.  

Задачи исследования:  

1. Провести опрос среди здоровых лиц и лиц с нарушением 
голоса на тему: „Качество жизни“; 
Проанализировать полученные данные на основе текстов-

самоотчетов;  
Выяснить разницу в субъективной оценке качества жизни 

лиц с патологией голосового аппарата и здоровыми людьми.  
Новизна работы: заключается в развитии психологической 

теории качества жизни, выявлении особенностей и психологических 
составляющих качества жизни лиц с особыми образовательными 
потребностями (на примере лиц с патологией голосового аппарата).  

Эмпирическая база исследования 
Для проведения исследования нами была отобрана 

экспериментальная и контрольная группы, общей численностью 120 
человек. Исследование экспериментальной группы проводилось на базе 
ФГБУ „Научно-клинический центр оториноларингологии Федерального 
медико-биологического агентства России“. За период с января по март 
2017 года в опросе приняли участие 60 человек, которые являлись 
пациентами отделения фониатрии ФГБУ „Научно-клинический центр 
оториноларингологии ФМБА России“. Из них 44 взрослых и 16 
подростков с нарушением голоса в возрасте от 16 до 56 лет (36 
мужчин/юношей и 24 женщины/девушки). Преобладали лица молодого 
и трудоспособного возраста (22±1,7 года). В структуре гортанной 
патологии преобладала гипотонусная дисфония – 22 пациентов (46%), 
узелки голосовых складок – 18 случаев (29%), парезы и параличи 
гортани – 12 обратившихся (14%), из них – 9 парезов (10,6%) и 3 
паралича (3,4%), мутационная дисфония – 5 пациентов (7%), афония – 3 
пациента (4%). 

Исследование контрольной группы проводилось на базе АОЧУ 
ВО „Московский финансово-юридический университет МФЮА“. За 
период с ноября по декабрь 2016 года в опросе также приняли участие 
60 человек, которые являлись студентами 1-4 курсов бакалавриата и 
сотрудниками ВУЗа. Из них 51 взрослый и 9 подростков в возрасте от 
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17 до 54 лет (33 мужчины/юноши и 27 женщин/девушек). Преобладали 
лица молодого и трудоспособного возраста (19±1,3 года). 

Дизайн исследования 
В дизайн исследования входило написание здоровой выборкой и 

пациентами отделения фониатрии развернутых эссе на тему качества 
жизни, целью которого было выявление субъективной оценки качества 
жизни лицами с патологией голосового аппарата и нормой. Инструкция 
при этом звучала следующим образом: „Поразмышляйте на тему 
качества жизни человека. Как Вы понимаете качество жизни? Что 
такое качество жизни для Вас лично? Ответ запишите в виде 
небольшого эссе (перед ответом укажите свой возраст и пол)“.  

Результаты исследования 
Субъективная оценка качества жизни здоровых респондентов и 

респондентов с заболеванием голосового аппарата обрабатывалась при 
помощи контент-анализа. За единицу анализа качества жизни были 
взяты текстовые фрагменты, определяющие субъективную оценку 
качества жизни. Объём материала: 120 самоотчетов. Для достижения 
основной цели использовалась номинативная шкала при кодировании 
текста. Таким образом, в исследовании использована шкала отношений, 
где ноль – это отсутствие категории познания. Также проведено 
измерение рангового соотношения представленности каждой категории 
в тексте самоотчёта. На основе контент-анализа субъективной оценки 
качества жизни были выделены категории, представленные в таблице 1. 

Таблица 1. Матрица категорий качества жизни 
Категории 

контент-анализа 
Индикатор категорий АЧУ (P) ОЧУ 

(P;%) 
АЧУ 
(N) 

ОЧУ 
(N; %) 

Здоровье (личное 
и близких) 

Хорошее самочувствие, 
наличие сил 

5  
 

68,3% 

3  
 

35% Крепкое здоровье 10 7 
Отсутствие болезней 26 11 

Еда, сытость Вкусное питание 6  
31,7% 

24  
75% Наличие продуктов/еды в 

доме 13 21 
Жилье, 
недвижимость 

Наличие крыши над 
головой 17 

 
 

63,3% 
26 

 
 

96,7% Уютное, комфортное 
жилье (квартира, дом) 21 32 

Безопасность Отсутствие врагов, 12  23  
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недругов (хорошие 
взаимоотношения с 

людьми) 

 
 

41,7% 

 
 

66,7% 
Защита со стороны 

государства, 
правоохранительных 

органов  13 17 
Имидж, внешний 
вид, одежда 

Возможность ухаживать 
за собой 8 

 
 

25% 
18 

 
 

48,3% Наличие хорошей 
сезонной одежды 7 11 

Наличие 
движимого 
имущества 

Наличие машины, авто 10  
 

35% 

20  
 

55% 
Наличие возможности 

передвигаться на 
собственном транспорте 11 13 

Отдых, покой, 
комфорт 

Возможность отдыхать 
(посещать парки, дачу, 

море и т.д.) 14 

 
 

51,7% 19 

 
 

45% 
Отсутствие напряжения 17 8 

Коммуникация Возможность общения с 
близкими, друзьями, 

знакомыми и другими 
людьми 29 

 
 
 
 

65% 
14 

 
 
 
 

38,3% Обогащение новой 
информацией, 

возможность передачи 
информации 10 9 

Возможность 
заниматься 
любимым делом 

Возможность заниматься 
тем, что нравится 9 

 
 
 

35% 

13 
 
 
 

35% 
Возможность заниматься 

любимым делом 12 8 
Наличие хобби, 
увлечений 

Наличие времени для 
увлечений 8 

 
 

43,3% 
4 

 
 

33,3% Наличие хобби и 
возможности им 

заниматься 18 16 
Возможность 
путешествий 

Наличие средств на 
путешествия 10 

 
 

38,3% 
15 

 
 

45% Возможность позволить 
себе отправиться в 

путешествие 13 12 
Дециальность  Соотношение в равной 

степени материального 
достатка, потребностей и 

здоровья 15 

 
 
 

40% 4 

 
 
 

11,7% 
Соотношение заработка, 
здоровья и потребностей 9 3 
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Семья, дети, 
родители 

Наличие крепкой, 
дружной семьи 17 

 
 

68,3% 
17 

 
 

63,3% Присутствие родителей, 
детей 24 21 

Дружба, друзья Наличие рядом друзей, 
возможность с ними 

встречаться 16 

 
 

43,3% 13 

 
 

41,7% 
Верность друзей 10 12 

Деньги, 
стабильный 
доход 

Постоянный заработок, 
чтобы хватало на 

необходимые нужды 11 

 
 
 

58,3% 
19 

 
 
 

88,3% Наличие такого дохода, 
чтобы хватало на жизнь 8 14 

Стабильный доход 16 20 
Материальное 
положение, 
уровень достатка 

Высокое материальное 
положение 9 

 
26,6% 15 

 
53,3% 

Уровень доходов  7 17 
Наличие работы, 
профессии 

Любимая работа  6  
 
 
 

73,3% 

12  
 
 
 

88,6% 

Стабильная работа 9 14 
Наличие профессии  15 13 

Возможность работы по 
профессии 

(специальности) 4 7 
Высокооплачиваемая 

работа 10 6 
Карьера, 
карьерный рост 

Возможность построения 
карьеры 6 

 
 

26,7% 
15 

 
 

46,6% Возможность карьерного 
роста 10 13 

Социальное 
положение 

Уровень социального 
положения 5 

 
 

20% 
11 

 
 

40% Наличие статуса, 
положения в обществе 7 13 

Благоприятные 
социальные 
условия 

Обеспеченность всем 
необходимым 16 

 
 
 
 

43,3% 

6 
 
 
 
 

30% 

Хорошие экономические 
условия  6 10 

Хорошая социально-
психологическая 

атмосфера в обществе, 
отсутствие опасностей  4 2 

Участие в жизни 
общества 

Наличие возможности 
активно проявлять свою 
гражданскую позицию 9 

 
 
 

23,3% 
17 

 
 
 

48,3% Возможность влияния на 
общественно значимые 

решения 5 12 
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Качество 
медицинских 
услуг 

Обеспеченность 
медицинскими центрами, 

больницами, 
поликлиниками и 

квалифицированными 
специалистами 14 

 
 
 
 

63,3% 
8 

 
 
 
 

31,6% 

Качественные 
медицинские услуги 24 11 

Качество 
образовательных 
услуг 

Обеспеченность детскими 
садами, школами, 

педагогами 8 

 
 
 
 

45% 

11 

 
 
 
 

45% 
Отсутствие коррупции 1 4 
Отсутствие очередей в 
детские сады и школы 6 9 

Качество образовательных 
услуг 12 3 

Образование Возможность получения 
хорошего образования 11 

 
 

38,3% 
6 

 
 

21,7% Значимость полученного 
образования 10 4 

Возможность обучения и 
получения специальности 
в том учебном заведении, 

которое нравится  2 3 
Благоприятная 
политическая 
обстановка 

Отсутствие войн, 
конфликтов и т.д. 2 

 
 

10% 
7 

 
 

35% Благоприятная 
политическая обстановка 4 14 

Хорошие 
отношения с 
семьей и 
другими людьми 

Отсутствие разногласий и 
ссор 17 

 
 

58,3% 
10 

 
 

36,6% Взаимопонимание с 
семьей и людьми 18 12 

Благополучие 
близких 

Отсутствие проблем у 
родных и близких 16 

 
45% 9 

 
33,3% 

Благополучие близких 11 11 
Свобода 
личности 

Возможность свободно 
выражать свои мысли и 

действия  5 

 
 

15% 7 

 
 

25% 
Свобода личности 4 8 

Возможность 
самореализации, 
саморазвития 

Возможность 
самореализации 

7  
 

41,7% 

2  
 

11,6% Постоянное 
самосовершенствование, 

саморазвитие 

18 5 

Достижение 
целей 

Возможность ставить и 
достигать цели 

6  
 

28,3% 

1  
 

5% Возможность 11 2 
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целеполагания 
Востребованност
ь в обществе 

Ощущение нужности  12  
35% 

2  
13,3% Наличие у общества 

потребности в человеке  9 6 
Активный образ 
жизни 

Возможность вести 
активный образ жизни 22 

 
 

43,3% 
3 

 
 

16,7% Стремление к чему-то 
новому 4 7 

Мир  Чистое, голубое, мирное 
небо над головой 1 

 
 
 

15% 

4 
 
 
 

20% 
Хорошие, 

доброжелательные 
отношения между людьми 8 8 

Отсутствие 
тревоги, стресса  

Отсутствие стресса на 
работе и дома 17 

 
 
 

56,7% 

9 
 
 
 

40% 
Отсутствие 

эмоционального 
выгорания 6 10 

Отсутствие тревоги и 
переживаний 11 5 

Удовлетворение, 
счастье 

Удовлетворенность 
жизнью 9 

 
 
 
 
 

61,7% 

6 
 
 
 
 
 

31,7% 

Внутренняя 
удовлетворённость 

условиями своего бытия 17 9 
Полнота и осмысленность 

жизни 9 3 
Возможность 

осуществления своего 
человеческого назначения 2 1 

Самостоятельнос
ть 

Самостоятельный выбор 
жизненного пути 9 

 
 
 

48,3% 

7 
 
 
 

35% 
Независимость от других 12 10 

Несение личной 
ответственности за жизнь 8 4 

Калокагатия Гармония (внутренняя и 
внешняя) 7 

 
 

25% 
3 

 
 

13,3% Духовное благополучие 8 5 
Возможность 
контроля 
времени, 
самоорганизация 

Возможность 
контролировать время 4 

 
 
 

18,3% 

14 
 
 
 

43,3% 
Умение организовать 

себя: на работу, на 
выполнение 

договоренностей с собой и 
другими, на достижение 

своих целей 7 12 
Наличие цели и Наличие смысла жизни  9  6  
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смысла в жизни Наличие цели в жизни 15 40% 5 18,3% 
Наличие 
мотивации 

Желание делать что-то, к 
чему-то стремиться 6 

 
31,7% 3 

 
15% 

Наличие мотивации 13 6 
Любовь Наличие рядом любимого 

человека 7 
 
 

20% 
15 

 
 

43,3% Возможность любить и 
быть любимым  5 11 

Хорошее 
настроение 

Отсутствие печали в 
жизни 8 

 
 
 

43,3% 

5 
 
 
 

41,6% 
Позитивный настрой на 

жизнь 2 1 
Хорошее настроение 9 13 
Настрой на позитив 7 6 

Радость, 
удовольствие 

Жизнь, приносящая 
радость 12 

 
 
 

45% 

9 
 
 
 

25% 
Жизнь, вызывающая 

желание жить 
8 2 

Жизнь, приносящая 
удовольствие  

7 4 

Принятие, 
поддержка 

Принятие окружением, 
близкими 

11  
 

35% 

1  
 

6,7% Поддержка родными, 
близкими, друзьями, 

знакомыми, коллегами 

10 3 

Уважение Уважение 5  
30% 

8  
28,3% Оценка по заслугам  13 9 

Доверие Возможность поделиться 
чем-то личным с близким 

человеком 

12  
 

38,3% 

2  
 

5% 
Доверие между людьми 11 1 

Понимание, 
взаимопонимани
е 

Понимание со стороны 
окружающих  

9  
 

36,7% 

6  
 

21,6% Наличие 
взаимопонимания 

13 7 

Удовлетвореннос
ть собой 

Положительная оценка 
действий, поступков, 
физического облика и 

умственных способностей 

5  
 
 
 
 
 
 

31,6% 

4  
 
 
 
 
 
 

15% 

Ощущение правильности 
выбранного жизненного 

пути 

4 3 

Отсутствие когнитивного 
диссонанса 

3 1 

Уверенность в 
правильности своих 

7 1 
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действий 
Уровень 
самооценки 

Осознание окружающими 
людьми важности „твоей“ 

личности  

7  
 
 
 

33,3% 

3  
 
 
 

6,6% 
Отсутствие нарушений 

самооценки 
5 0 

Справедливая оценка 
достоинств и недостатков 

человека 

8 1 

Ощущение 
нужности  

Забота со стороны 
окружающих 

7  
28,3% 

2  
13,3% 

Ощущение нужности 10 6 
Возможность 
самоотдачи 

Возможность делать что-
то для других 

6  
 

25% 

4  
 

8,3% Наличие сил для того, 
чтобы помогать 
окружающим 

9 1 

Наличие веры 
(приверженность 
вере, 
религиозность) 

Свобода вероисповедания 1  
13,3% 

2  
8,3% Помощь высших сил 2 0 

Наличие веры 5 3 

Возможность 
приобщения к 
культуре 

Возможность посещения 
музеев, театров, концертов 

и т.п. 

3  
 

6,7% 

4  
 

20% 
 Возможность приобщения 

к культуре 
1 8 

Свобода Ни чем не ограниченное 
взаимодействие 

государства и его 
гражданина  

1  
 
 

5% 

3  
 
 

16,7% 
Свобода личности (в 
плане передвижения, 

решения вопросов и т.д.) 

2 7 

Примечания к таблице 1: АЧУ – абсолютная частота 
упоминаний; ОЧУ – относительная частота упоминаний; N – норма; 

P – патология 
Единицы контекста: отдельный текст – описание другого 

человека. 
Упоминание: элемент содержания, состоящий из высказывания, 

сделанного субъектом, может быть как отдельным словом, целым 
предложением или словосочетанием. 

Объём материала: 120 текстов-самоотчётов. 
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Индикатором категории, указывающим на её присутствие в 
тексте, является высказывание испытуемого, выражающее законченную 
мысль. Индикаторы могут быть представлены в виде отдельных слов, 
словосочетаний или целых предложений. 

Экспертная оценка правомерности выделения эмпирических 
индикаторов категорий 

Для проверки правомерности выделения эмпирических 
индикаторов категорий была проведена процедура экспертного 
оценивания. Эксперты были ознакомлены с целью и программой 
эмпирического исследования, им также были представлены таблицы 
формальных признаков категорий и эмпирических индикаторов 
категорий контент-анализа. Перед экспертами ставились задачи: 

1. Проанализировать категории и принадлежащие к ним 
формальные признаки 

2. Проанализировать предложенный список эмпирических 
индикаторов и отнести их к определённой категории 
Группа экспертов состояла из 3 человек: первый эксперт – 

сотрудник кафедры психологии гуманитарного факультета АОЧУ ВО 
„Московский финансово-юридический университет МФЮА“; второй 
эксперт – педагог-психолог отдела комплексной реабилитации ГБУ 
Центр содействия семейному воспитанию „Южный“; третий эксперт – 
нейропсихолог АНО ДО Детский Центр развития и социализации. Для 
анализа экспертам были предоставлены таблицы с формальными 
признаками и список эмпирических индикаторов категорий.  

Таким образом, в процедуре контент-анализа были получены 54 
категории. Выделение категорий производилось на основе 
аксиологической модели Спренджера.  

Степень согласованности экспертов с выделением категорий и их 
индикаторов 

Эксперт 1 2 3 
Процент согласия 92,4 95,7 91,9 

Из таблицы видно, что общий процент согласия экспертов с 
выделением категорий и их эмпирических индикаторов составляет 
93,33%. Таким образом, общий процент согласованности экспертов и 
степени их согласия с выделенными категориями позволяет говорить об 
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относительно объективном выделении единиц анализа и распределении 
их по категориям. 

Помимо экспертной оценки тестов-самоотчетов, все выявленные 
категории качества жизни были подвергнуты математической 
обработке, а именно угловому преобразованию Фишера, которое 
предназначено для сопоставления двух рядов выборочных значений по 
частоте встречемости какого-либо признака. Этот критерий в нашем 
случае применялся для оценки различий в двух независимых выборках. 
Для этой цели использовалась программа математической обработки 
информации SPSS версии 22.0. В результате анализа удалось выявить 
следующие различия.  

В группе респондентов, имеющих патологию голосового 
аппарата, чаще, чем у здоровых респондентов встречаются такие 
категории качества жизни как: здоровье (личное и близких) (φ*эмп = 
3.725, p≤0,01), коммуникация (φ*эмп = 2.958, p≤0,01), дециальность 
(φ*эмп = 3.675, p≤0,01), качество медицинских услуг (φ*эмп = 3.527, 
p≤0,01), образование (φ*эмп = 2.005, p≤0,05), хорошие отношения с 
семьей и другими людьми (φ*эмп = 2.388, p≤0,01), возможность 
самореализации, саморазвития (φ*эмп = 3.867, p≤0,01), достижение 
целей (φ*эмп = 3.675, p≤0,01), востребованность в обществе (φ*эмп = 
2.843, p≤0,01), активный образ жизни (φ*эмп = 3.253, p≤0,01), 
отсутствие тревоги, стресса (φ*эмп = 1.84, p≤0,05), удовлетворение, 
счастье (φ*эмп = 3.347, p≤0,01), калокагатия (φ*эмп = 1.643, p≤0,05), 
наличие цели и смысла в жизни (φ*эмп = 2.656, p≤0,01), наличие 
мотивации (φ*эмп = 2.196, p≤0,05), радость, удовольствие (φ*эмп = 2.322, 
p≤0,01), принятие, поддержка (φ*эмп = 4.064, p≤0,01), доверие (φ*эмп = 
4.842, p≤0,01), понимание, взаимопонимание (φ*эмп = 1.824, p≤0,05), 
удовлетворенность собой (φ*эмп = 2.196, p≤0,05), уровень самооценки 
(φ*эмп = 3.867, p≤0,01), ощущение нужности (φ*эмп = 2.054, p≤0,05), 
возможность самоотдачи (φ*эмп = 2.536, p≤0,01). Таким образом, 
выделенные категории являются специфическими для группы 
респондентов с патологией голосового аппарата.  

В целом, такие показатели можно связать с тем, что лица с 
патологией голосового аппарата на момент исследования находились на 
этапе лечения, у них была нарушена коммуникация, они прибывали в 
болезненном состоянии, испытывали на себе пристальное внимание 
окружающих. Это могло привести к большей частоте встречаемости 
таких субъективных категорий качества жизни как: „здоровье“, 
„коммуникация“, „качество медицинских услуг“. Важно также 
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отметить, что у представителей данной группы на фоне заболевания и 
изменения социальной активности нередко формируется „комплекс 
неполноценности“, низкая самооценка и неуверенность в себе [6]. Такие 
особенности эмоционально-личностной сферы обусловлены попаданием 
респондентов представленной группы в стрессовую ситуацию, а 
именно, в ситуацию лечения и ограничения профессиональной 
деятельности, их общий эмоциональный фон характеризуется 
субъективным дискомфортом, напряженностью, беспокойством и 
вегетативным возбуждением [6, 13]. На фоне давности заболевания (у 
75% пациентов более 2-х лет) уровень стресса чрезмерно повышается 
вследствие снижения стрессоустойчивости в связи с общей 
астенизацией организма [6, 13, 25], а также вследствие наличия в 
экспериментальной выборке пациентов, у которых приближался срок 
оперативного вмешательства на гортани. В связи с этим, вполне 
очевидным является наличие таких субъективных категорий качества 
жизни как: „возможность самореализации, саморазвития“, „отсутствие 
тревоги, стресса“, „удовлетворение, счастье“, „калокагатия“, „наличие 
цели и смысла в жизни“, „радость, удовольствие“.  

Причиной специфичности для лиц с патологией голосового 
аппарата категорий: „образование“, „дециальность“, „принятие, 
поддержка“, „доверие“, „понимание, взаимопонимание“, „ощущение 
нужности“, „возможность самоотдачи“ могут служить имеющиеся 
признаки психоэмоционального переутомления в связи с длительностью 
нахождения на амбулаторном и/или стационарном лечении, что 
вынуждает пациентов на протяжении долгого времени посещать 
медицинское учреждение и заниматься вопросами собственного 
здоровья в ущерб образованию, профессиональной деятельности и 
социальной активности (в такие моменты для них особо значимым 
становится помощь и поддержка родных, друзей, коллег и т.д.) [6, 26]. 

Так как больные зачастую сталкиваются с ситуацией, когда со 
стороны окружающих к ним обращены „неудобные“ вопросы 
относительно их голоса, заставляющие смущаться или стыдиться, они 
стесняются себя и других, ощущая физическую „неполноценность“, 
опасаются вступать в контакт с посторонними людьми и даже 
родственниками, боясь, что их не поймут и эффективного общения не 
получится [6]. В связи с этим вполне очевидным является наличие таких 
субъективных категорий качества жизни как „хорошие отношения с 
семьей и другими“, „уровень самооценки“, „удовлетворенность собой“. 
Важно отметить, что лица с нарушением голоса в наибольшей степени 
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подвержены страху перед незнакомыми, перед будущим, по сравнению 
со здоровыми людьми, и этот страх занимает доминирующую позицию 
над интересом, который в норме способствует расширению социальных 
связей и отношений, включению человека в происходящие вокруг него 
события [6]. Поэтому в данном случае мы выделяем также такие 
категории как: „„активный образ жизни“ и „наличие мотивации“.  

В группе же здоровых респондентов чаще, чем в группе 
опрошенных с нарушением голоса, встречаются такие категории как: еда, 
сытость (φ*эмп = 7.455, p≤0,01), жилье, недвижимость (φ*эмп = 5.127, 
p≤0,01), безопасность (φ*эмп = 2.777, p≤0,01), имидж, внешний вид, 
одежда (φ*эмп = 2.684, p≤0,01), наличие движимого имущества (φ*эмп = 
2.218, p≤0,05), деньги, стабильный доход (φ*эмп = 3.861, p≤0,01), 
материальное положение, уровень достатка (φ*эмп = 3.018, p≤0,01), 
наличие работы, профессии (φ*эмп = 1.857, p≤0,05), карьера, карьерный 
рост (φ*эмп = 2.295, p≤0,05), социальное положение (φ*эмп = 2.421, p≤0,01), 
участие в жизни общества (φ*эмп = 2.903, p≤0,01), благоприятная 
политическая обстановка (φ*эмп = 3.407, p≤0,01), возможность контроля 
времени, самоорганизация (φ*эмп = 3.023, p≤0,01), любовь (φ*эмп = 2.788, 
p≤0,01), возможность приобщения к культуре (φ*эмп = 2.207, p≤0,05), 
свобода (φ*эмп = 2.142, p≤0,05). Таким образом, выделенные категории 
являются специфическими для группы здоровых респондентов. 

Полученные выше результаты можно связать с тем, что в 
контрольной группе испытуемые находились вне лечебных 
мероприятий, их учебной и дальнейшей профессиональной 
деятельности ничто не угрожало, они пребывали в состоянии покоя по 
сравнению с членами экспериментальной группы, которые были 
отлучены от своих повседневных обязанностей и работы, должны были 
соблюдать голосовой режим, вследствие чего, можно допустить, они 
больше подвергались влиянию стрессовых воздействий. При этом 
членов контрольной группы отличает от экспериментальной наличие 
удовлетворенности собой и уверенности в себе, что может усиливать 
устойчивость к фрустрации и способствовать развитию социальной 
активности. 

Что же касается других оставшихся категорий, то они 
встречаются в обеих выборках и носят для них неспецифический 
характер.  
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Заключение 
Таким образом, исследование субъективной оценки качества 

жизни респондентов с особыми образовательными потребностями (на 
примере лиц с патологией голосового аппарата) и здоровых людей 
позволило выявить основные составляющие качества жизни, что в 
последующем даст возможность описать само понятие качества жизни, 
а затем определить влияние на качество жизни различных факторов и 
личностных характеристик (среди которых могут быть и 
мотивационная направленность, жизненные ориентации, совладающее 
поведение, внутренний/внешний контроль, саморегуляция, 
самооценка, самоуважение, самопринятие, оптимизм/пессимзм, 
жизнерадостность, жизнестойкость, психические защиты и т.д.).  
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ВЯРА И УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ ЖИВОТА: 
РЕЛИГИОЗНОСТТА КАТО ФАКТОР 

Димитър Цветков 
Резюме 

Настоящият текст проследява взаимовръзката между религиозната вяра и 
удовлетвореността от живота (като аспект на психичното благополучие в по-
глобална перспектива). Разгледани са както някои модели и проучвания в 
англоезични държави, така и в бивши социалистически страни, в които 
религиозната традиция е била прекъсната от период на държавно легитимиран 
атеизъм. Засегнати са и естествените за подобна тема епистемологични 
въпросителни, породени от срещата между дискурсите на психологията и 
богословието. Представеното изследване, проведено от автора през 2017 г., 
щрихира преживяването на удовлетвореност от живота при религиозни и 
нерелигиозни българи в съвременната ни действителност. 

Ключови думи: вяра; удовлетвореност от живота; религия; психично благополучие 

FAITH AND LIFE SATISFACTION: 
THE ROLE OF RELIGIOSITY 

Dimitar Tzvetkov 
Abstract 

The current text presents the interrelationship between religion belief and life satisfaction. 
It examines models and researches both from some westеrn countries and from countries of 
ex socialistic bloc, where atheism was a state policy. Some epistemological questions, 
caused from convergence between psychological and theological discourses, have been 
addressed. The research presented here, conducted from the author in 2017, relates to the 
the experience of life satisfaction from religious and nonreligious Bulgarian people today. 

Key words: belief; life satisfaction; religion; well being 

Много факти потвърждават, че религиозната вяра повлиява най-
различни сфери на човешката дейност – социална, политическа и 
икономическа. Религиозността е в пряка или косвена връзка с различни 
показатели, които в комбинация формират удовлетвореността от живота 
като цяло. Разглеждането на психичното благополучие като 
многофакторен конструкт припознава духовния фактор като един от 
значимите, наред със социокултурния, икономическия и здравния. 
Световната здравна организация извежда духовното благосъстояние като 
един от трите задължителни маркера за човешкото здраве. 

През последните години се провеждат някои изследвания, 
насочени към изучаване на влиянието на църковността (в смисъл на 
осъзнат църковен живот - стремеж към спазване на постите, придържане 
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към църковните тайнства, присъствие на богослуженията) върху 
отношението към работата, семейството, психичното здраве и пр. 
Конкретният фокус върху религиозната вяра, във връзка с психичното 
благополучие обаче, все още е твърде семпъл. Въпреки това наличните 
изследвания на допирателните между религиозността и социалните 
взаимодействия в семейството и обществото, показват че в много случаи 
тя е базисна за формирането на личностни качества като самоосъзнатост, 
устойчивост, адаптивност, организираност, емпатийност. Личностните 
качества, които са устойчиво свързани с религиозността, се явяват 
катализатор при различните социални взаимодействия. 

Сцилата на психологията и Харибдата на богословието 
В Белградския университет е основана секция по пастирска 

психология от акад. Владета Йеротич. Трудовете му са посветени именно 
на взаимопроникванията между психичното и религиозното. Неговата 
книга „Психологическото и религиозното битие на човека” отваря теми, 
които дават нови насоки за допирателните между двете реалии, приети 
като ценни отправни точки и сред психолози и сред духовници. Бачкия 
епископ Ириней (Булович) пише в предговора си към първото издание на 
книгата: „Има психолози, които прехласнати от богатството и 
безграничността на човешката душевност, губят от поглед самата 
душа…Но има за съжаление и богослови, толкова запленени от 
свръхразумните божествени тайни, че не са в състояние да обърнат 
внимание на обикновения, страдащ човек от всекидневието…С тази 
книга, д-р Йеротич успява да избегне и Сцилата на психологията без Бога 
и без душата, и Харибдата на богословието без отговор на трагичните 
въпроси на лутащото се човешко същество, на човека от плът и кръв…” ( 
Јеротић В. Психолошко и религиозно биће човека, Ars Libri 2012 стр. 8) 

В Русия, през 2013 г., с благословението на Екатерининбургския 
архиепископ Викентий, излиза цикъла от лекции „Тепло домашнаго 
очага” – дело на монахинята от Средноуралския женски манастир, 
посветен на иконата на Света Богородица „Умножителка на хлябовете”, 
Нина (Крыгина) - в света - професор по психология в Магнитогорския 
университет, кандидат на психологическите науки. Нееднократно 
монахиня Нина е заявявала, че експерименталната психологията 
потвърждава факти, които за вярващите са известни от преди две хиляди 
години. Подобно, на пръв поглед провокативно, твърдение намира своите 
основания в емпиричния и теоретичен опит на психологията като наука. 
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Благополучие…по благодат 

Религиозната ориентация на личността се отнася към ключовите 
фактори за адаптираното и сътрудничещо поведение на лишените от 
свобода. Значението на вярата е безспорно, когато разглеждаме 
механизмите, по които се възприемат източниците на щастие. 
Фамилната терапия не я подминава като фактор при съпружеските 
отношения и преживяването на радост и хармония в семейството. В 
редица проучвания, проведени през 90-те години на миналия век от 
Pressman, Larson, Lyons, Strain Religious Belief, (Depression, and 
Ambulation Status in Elderly Women with Broken Hips; American Journal of 
Psychiatr, July 1990) е демонстрирано съществуването на положителна 
връзка между религията и психологичното състояние на човек.  

Подобна теза намира своите доказателства чрез научната 
опитност в различни геополитически и психосоциални реалности. През 
2009 година в Journal of Aging and Health е публикувана статията на Neal 
Krause Church-Based Volunteering, Providing Informal Support at Church, 
and Self-Rated Health in Late Life” (Journal of Aging and Health Volume 21, 
Issue 1, February 2009 рр. 63–84). В нея е представено изследване, 
проведено сред 681 души, на възраст над 66 години. Инициативата е 
обхванала шестгодишен период, през който участниците са отговаряли 
на различни въпроси, свързани с начина, по който се чувстват. Според 
резултатите посещенията в храма са оказали благотворно въздействие 
върху психичното състояние на онази част от възрастните хора, които 
регулярно са присъствали на службите и техните емоционални 
проблеми значително са намалели в сравнение с тези, които не са 
изявили желание да участват в църковния живот. 

В статията си „Опыт исследования субъективных представлений 
о вере” интересни тези представя Наталия Инина от Московския 
държавен университет „М.В. Ломоносов”, преподавател по Психология 
на религията в Руския православен университет „Св. Йоан Богослов”( 
„Консультативная психология и психотерапия” 2011, № 3. с. 114–132). 
Една от целите на нейните изследователски търсения е изучаването на 
връзката между формите на вяра и субективната представа за щастие. 
Според нея религиозните личности гледат на своята вяра, като на 
някакъв идеален житейски план, общовалиден за всички човеци. Това 
преживяване им помага да съотнасят живота си с нещо по-глобално, 
отколкото е самият човек, като по този начин намират сили да се 
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чувстват щастливи, независимо от трудностите и/или негативните 
обстоятелства. 

Даръмския университет развива проекта Spirituality, 
Theology&Health (https://spiritualityandhealth.duke.edu/). Синтезирана е 
информация от над сто статии за влиянието на религията върху 
склонността към депресия, тревожност, зависимости и суицид. Над 92% 
от разгледаните научни трудове съдържат преки експериментални 
доказателства за положителното влияние на религиозната вяра върху 
психичното благосъстояние. 

Къде сме ние?  

Поглед над ситуацията в България представя изследването 
проведено от автора, през лятото на 2017 г. сред 40 човека на възраст 
между 25 и 50 години, поравно мъже и жени. Има съдържателни 
разработки върху понятията за щастие, удовлетвореност от живота и 
психично благополучие в съвременната българска действителност (вж. 
1. Бакалова, Д., М. Бакрачева, Б. Мизова. Какво са щастието, 
удовлетвореността от живота и благополучието за българина днес? 
Психологични изследвания 2010). Настоящото изследване се фокусира 
върху тези понятия във връзка с вярата. 

Предмет на изследването е взаимовръзката между 
религиозността и удовлетвореността от живота, при пълнолетни 
български граждани, които водят църковен живот, и спазват 
християнските норми (ще ги наричаме с определението „въцърковени”) 
и при такива, които не определят себе си като религиозни.  

Цел 

Да се проследи как се разполагат, според скалата на Е. Диенер и 
сътр. степените на удовлетвореност от живота при различните групи. 

Хипотеза 

Религиозните личности (в случая хората, които определят себе си 
като въцърковени – вземат участие в енорийския живот на църквата, 
спазват постите, присъстват на литургия и т.н.) имат по-високи нива на 
удовлетвореност от живота, в сравнение с нерелигиозните (тези, които 
или са атеисти или споделят, че вярват в нещо абстрактно и не 
посещават, или посещават инцидентно, църквата). 
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Метод 

Ключов подход за изследване на субективното психично 
благополучие в съвременната психологическа наука принадлежи на E. 
Диенер и сътр (Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. 
(1985). The Satisfaction with Life Scale. Journal of Personality Assessment, 
49, 71-75). 

Методиката измерва когнитивния компонент на субективното 
психично благополучие като генерална 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 скàла от Ликертов тип (от 1 –напълно несъгласен до 7 – 
напълно съгласен). Общият бал на методиката варира от 5 до 35 и 
определя респондента в интервала от 5 - 9 като изключително 
неудовлетворен, от 10- 14 като неудовлетворен, от 15 - 19 като леко 
неудовлетворен, 20 като неутрален, от 21 - 25 като леко удовлетворен, от 
26 - 30 като удовлетворен и от 31 - 35 като изключително удовлетворен 
от своя живот. Вътрешната съгласуваност на емпиричния инструмент е 
достатъчно висока – алфа на Кронбах е 0.78 

Респонденти са 40 човека, доброволни участници в проучването, 
на възраст между 25 и 50 години, разделени в по две групи от по 20 
души - 10 жени и 10 мъже. Първата група е избрана между въцърковени 
(вж. по-горе) православни християни сред енориите на два столични 
православни храма, както и православни групи в социалните мрежи. 
Другата група включва мъже и жени, които не определят себе си като 
„религиозни”, някои дори се определят като атеисти, но все пак по-
голямата част от тях споделят, че „има нещо”. Нека ги наречем 
номинални вярващи. Решението да се сведат участниците до две групи, 
бе продиктувана от отдавнашната полемика както в полето на 
психологията, така и на теологията, че всъщност няма „чисти” 
невярващи. Тази теза е залегнала и в разпределението на групите на 
въцърковени/невъцърковени, а не вярващи/атеисти.  
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Резултати  

 
Диаграма 1 

Според резултатите от диаграма едно, ясно се вижда 
превалентната удовлетвореност при респондентите, които определят 
себе си като въцърковени. 

Диаграмата представя фундаменталното разпределение на 
участниците, единствено според тяхната религиозност и без оглед на 
пол или други фактори. 

И от двете групи няма изследвани лица, които да са отговорили с 
твърдения, които ги причисляват към първите два интервала от 
отрицателния полюс на скалата – изключително неудовлетворен и 
неудовлетворен. 

Като леко неудовлетворени се явяват по двама представители и 
от двете групи, което представлява по 5 % от цялостната извадка. Сред 
вярващите от църковната общност няма такива, които се вписват в 
интервала „неутрален”. В този интервал има двама души (отново 5%) от 
групата на нецърковните хора. 

Като „леко удовлетворени” се описват 2,5 % от ортодоксално 
вярващите и 12,5 % от нецърковните личности. 

Удовлетвореността е осезаема при въцърковените – 35 % срещу 
27,5 % от хората, които „вярват посвоему”. 
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И най-високият положителен полюс – „изключително 
удовлетворен” няма нито един представител при нецърковните, за сметка 
на 7,5 % от респондентите, които активно участват в живота на църквата. 

 
Диаграма 2 

Според фактора пол, както е отразено на диаграма 2, без да се 
взима под внимание религиозността, отново няма данни за първите два 
негативни интервала. Като „леко неудовлетворени” се определят 4 мъже 
(10 % от цялостната извадка)и нито една жена. Няма „неутрални” жени 
за сметка на 5 % мъже участници. Леко удовлетворени са поравно мъже 
и жени – по 7,5 %. Удовлетворени се чувстват 8 мъже на 14 жени (20% - 
42,5%) и само мъже се чувстват „изключително удовлетворени” от 
живота си – 7,5 % от общата група. 

Интересно е да се проследи разпределението мъже/жени според 
фактора религиозност. 
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Диаграма 2 

В групата на въцърковените няма нито мъж нито жена, които се 
вписват в най-ниските интервали (изключително неудовлетворен и 
неудовлетворен). Като „леко неудовлетворени” се описват двама мъже (10 
% от общата група на въцърковените личности) и нито една дама. И при 
двата пола няма неутрални. Няма „леко удовлетворени” мъже срещу 5% 
при жените. Удовлетворени са 25 % мъже и 45 % жени. Няма нито една 
дама, водеща църковен живот, която да се вписва в най-високия положи-
телен полюс „изключително удовлетворен”, докато това са 15 % от мъжете. 

 
Диаграма 2 
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Сред хората, които нямат особено активно участие в живота на 
църквата ситуацията е следната: никакви представители в двата най-
отрицателни интервала. Отново, както и при въцърковените, 10 % от 
групата представляват мъжете, попадащи в интервала „леко 
неудовлетворен”. За разлика от сравнителната група обаче тук има 
представители, които характеризираме като неутрални – 10 % - 
изключително мъже. 

15 % представляват мъжете, които са „леко удовлетворени” от 
живота си към 10 % за дамите. Удовлетвореност засвидетелстват 15% от 
номиналните вярващи в лицето на мъжете и 40 % в лицето на жените. 
Няма нито един респондент и при двата пола, който да попада в най-
високия положителен интервал „изключително удовлетворен” 

Интерпретация 
Макар и не с някакви фрапиращи разлики, резултатите от 

изследването като цяло потвърждават хипотезата, че вярващите 
личности, които водят осъзнат религиозен живот, имат по-високи нива 
на удовлетвореност от живота, в сравнение с невярващите. Това се 
потвърждава от общия блок, при който респондентите, които се 
вместват в интервала „удовлетворен” са със 7,5 % повече при 
въцърковените вярващи, отколкото при нерелигиозните. Също така сред 
нецърковните личности няма нито един, заявил твърдения които да го 
класифицират като „изключително удовлетворен от живота си”. 

„Винаги се радвайте. Непрестанно се молете. За всичко 
благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Иисуса…” 

Горният цитат от Първо послание на Св. Апостол Павел до 
Солуняни, съдържа есенцията на разсъждението защо при хората с 
осъзнати и легитимирани равнища на вярата усещането за 
удовлетвореност от живота е завишено. Може колкото метафорично, 
толкова и недвусмислено да кажем, че психичното благополучие ни е 
завещано като евангелска заповед. При религиозните личности, чисто 
икономическите фактори на обективното благосъстояние стоят по 
различен начин. Ето защо можем да предположим, че някои инхибитори 
на психичното благополучие като лош емоционален климат, риск от 
безработица, самота, икономическа нестабилност и др. не са от 
първостепенно значение за преживяването на удовлетвореност от 
живота при осъзнатите вярващи. 
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Интересно е да се коментира равния процент (макар и твърде 
малък) „леко неудовлетворени” от живота при религиозни и 
нерелигиозни. 

Интерпретативно погледнато при номинално вярващите 
респонденти, подобен процент може да е продиктуван от някакви 
неудовлетворителни жизнени обстоятелства, които имат своите 
обективни измерители. 

Разбира се, може да се допуснат подобни причини за 
негативните отговори и при осъзнато религиозните. Тук обаче е 
възможна още една интерпретация и за нея трябва да си припомним 
отделните твърдения от скалата на Диенер. 

1. Като цяло моят живот е близък до моя идеал  
Ако приемем, че идеалът на всеки християнин е Христос, то 

можем да кажем, че животът ни е посветен на стремежа към Христос и 
тогава логично той би следвал този идеал. Но е възможен и прочита 
„Кой може да твърди, че се е приближил до Христос?” и тогава 
отговорите съвсем логично биха били в долните модалности, без това да 
означава изразяване на обективно недоволство от другите и/или 
обстоятелствата. 

Условията на моя живот са отлични  
Тук възможностите за интерпретация не са толкова широки, тъй 

като вярващите казват „Слава Богу за всичко”. При нерелигиозните 
обикновено се има предвид чисто битовия стандарт. 

Аз съм удовлетворен от живота си  
При това твърдение също е възможна трактовка на резултата в 

двете модалности. От една страна, ако животът ти е посветен на твоя 
идеал, това може да е достатъчно условие за преживяване на 
удовлетвореност. От друга – ако приемем, че трябва постоянно да се 
изправяме, да се каем и да се стремим към по-пригодно духовно 
състояние, то вярващ човек може да даде отговори в отрицателните 
интервали и това отново да не означава недоволство. 

Аз съм постигнал важните неща, които искам от живота  
Тук може да се каже, че за вярващия самия факт, че е в църквата ( 

не само физически по време на богослужение, но и глобално, като 
институция и общност) вече е достатъчен. Разбира се отделния човек 
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може да е поставен пред различни избори, които да предизвикат 
съответния дисонанс. 

Ако можех да изживея живота си повторно, не бих променил 
почти нищо  
Това твърдение също може да се възприеме нееднозначно. Най-

кореспондиращият с представата за религиозна личност въпрос би бил: 
„А греховете ще повториш ли?” 

Подобен прочит, представя удовлетвореността от живота, във 
връзка с религиозната вяра в малко по- различна светлина. 

Може би не толкова интересни като цяло, заради множеството 
подобни проучвания в полето на психологията, но все пак любопитни 
заради спецификата при подбора на двете групи е общото 
разпределение по пол. 

Тук прави впечатление отсъствието на жени в по-долните 
отрицателни модалности (леко неудовлетворен), в най-високата 
положителна (изключително удовлетворен),както и в средната 
(неутрален). За сметка на това при типичната удовлетвореност жените 
са с 22,5 % повече, отколкото мъжете. 

При разбивката на двете групи – въцърковени и невъцърковени, 
мъжете държат по равно отрицателната модалност (леко 
неудовлетворен) с по 10 %. Неутрални са само мъже и само сред 
нерелигиозните – 10 %. При интервала „удовлетворен” жените водят и в 
двете групи спрямо мъжете – при църковните християни с 20%, а при 
нецърковните с 25 %. В най-високата положителна модалност 
(изключително удовлетворен) има само мъже и само религиозни – 15%. 

В заключение можем да кажем, че съдейки по разпределението 
на участниците от двете групи в интервалите за 
неудовлетвореност/удовлетвореност, хората с високи и осъзнати 
равнища на вярата са в по-висока степен склонни да преживяват 
удовлетвореност от живота, респективно да демонстрират по-високи 
нива на психично благополучие. 
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ВЗАИМОВРЪЗКА МЕЖДУ ВЪЗПРИЕТОТО РОДИТЕЛСКО 
ОТНОШЕНИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОТО ПРИСПОСОБЯВАНЕ 

ПРИ БЪЛГАРИ В РАННА ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ 
Надя Колчева 

Резюме 
Целта на настоящата разработка е да изследва взаимовръзката между 
възприеманото майчино и бащино приемане-отхвърляне и психологическото 
приспособяване на възрастни в ранна зряла възраст.  
Извадката се състои от 198 изследвани лица на възраст между 20 и 40 години (М = 
27,84, SD = 5,8). Извадката не е балансирана по пол (124 жени (62,6%) и 74 мъже 
(37,4%). По-голяма част от участниците са българи (187, 94,4%), с висше 
образование (155, 78,3%), трудово заети (140, 70,7%). По равно са несемейните (95, 
48%) и тези, които са семейни или в съжителство с партньор (95, 48%).  
Методите на изследване са Въпросник за родителско приемане-отхвърляне (версия 
за майката и версия за бащата), Личностен въпросник за психологическо 
приспособяване, както и лист за демографски данни.  
Резултатите показват, че както възприетото майчино приемане-отхвърляне, така 
и бащиното, се асоциират с психологическото приспособяване на индивидите в 
ранна зряла възраст. Тези взаимовръзки са значими като са по-силно изразени при 
20-годишните в сравнение с 30 годишните. Значими предиктори за 
психологическото приспособяване на 20-годишните са както възприетото 
отношение на майката, така и на бащата, докато при 30-годишните значимо 
влияние има само възприетото отношение на бащата. Тези резултати поставят 
редица въпроси, засягащи семейната структура, ролята на бащата във 
възпитанието на децата и влиянието му върху личността на зрелия индивид, в 
културната среда в България. Интересна е и развитийната динамиката на 
изследваните конструкти през различните периоди на зрелостта. 

RELATIONSHIP BETWEEN PERCEIVED PARENTAL ATTITUDE 
AND PSYCHOLOGICAL ADJUSTMENT IN BULGARIANS  

IN EARLY ADULTHOOD  
Nadia Koltcheva 

Abstract 
The aim of the article is to present a research regarding the relationship between perceived 
maternal and paternal acceptance-rejection and adult psychological adjustment in early 
adulthood. The sample consists of 198 subjects between 20 and 40 years of age (M = 27.84, 
SD = 5.8). The sample is not gender balanced (124 women (62.6%) and 74 men (37.4%), 
most of them Bulgarians (187, 94.4%), university graduates (155, 78.3%), employed (140, 
70.7%) and non-family members (95, 48%) and those who are family members or 
cohabiting with a partner (95, 48%). The methods of research are the Parental Acceptance-
Rejection Questionnaire (Mother and Father Version), Personality Assessment 
Questionnaire, and Personal Information Form. 
The results show that both the perceived maternal acceptance-rejection so the father's 
acceptance-rejection are associated with the psychological adjustment of individuals in 

 



Българско списание по психология, 2018, бр.1-4 
124 

early adulthood. These interrelationships are significant and they are much stronger for 
20-year-olds compared to 30-year-olds. Significant predictors for the psychological 
adjustment of the 20-year-olds are both the perceived maternal and paternal acceptance-
rejection, whereas for the 30-year-olds significant predictor is only the perceived paternal 
acceptance-rejection. These results raise a number of questions concerning the family 
structure, the role of the father in children’s rearing and his long-lasting influence on 
children’s personality in the Bulgarian cultural environment. Interesting is also the 
developmental dynamic of the researched constructs during all the adulthood stages. 

Въведение 
Измежду многото влияния на средата, които допринасят за 

развитието и социализацията на индивида, семейството е от основна 
важност. То е едновременно най-ранният и най-продължителният 
социален контакт на детето. Отношението на родителите е един от 
основните фактори, който оказва влияние върху развитийните резултати 
и цялостното функциониране и благополучие на детето (Darling & 
Steinberg, 1993). Изследвания в различен културен контекст (Baumrind, 
1991; Lamborn, Mounts, Steinberg & Dornbusch, 1991; Rohner & Khaleque, 
2010) установяват значима взаимовръзка между топлото и приемащо 
родителско отношение и психологическото и личностно приспособяване 
на индивида. Както и обратното, взаимовръзки между студено, 
отхвърлящо и строго дисциплиниращо поведение от страна на родителя 
с негативни последствия за личността на детето (Egeland & Sroufe, 1981; 
Rohner, 2004). Родителското влияние е установен рисков фактор и по 
отношение на развиване на психопатология в детството, юношеството 
или в зряла възраст (Baumrind, 1991; Mezzich et al., 2007; Barnes, 
Hoffman, Welte, Farrell, & Dintcheff, 2006; Dick et al., 2007; Kendler, 
Myers, & Prescott, 2000). Много от психологичните проблеми, които са 
социално значими, като злоупотребата с наркотични вещества, 
депресия, риск от суицид, тревожни разстройства, се асоциират с 
психотравматизъм в детска възраст (Eccles et al., 1996).  

Различни автори се стремят да определят и опишат 
характеристиките на родителския стил (Baumrind,1971; Schaefer, 1959, 
по Skinner et al., 2005; Schaefer 1965, по Skinner et al., 2005; Maccoby, 
1980; Rohner, 2005). Skinner, et al. (2005) правят преглед на цялата 
литература и всички разработени инструменти за оценка на 
родителстването за периода 1941-2001. Установяват 3 основни 
дименсии: (1) Приемане-отхвърляне (предоставяне на топлота и грижа); 
(2) Автономия/подкрепа-принуда (установяване на контрол) и (3) 
Структура-хаос (предоставяне на структура, дисциплиниране), като в 
най-известните и широко разпространени модели основно участват 
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първите две. Първата включва емоционалния аспект на родителството – 
отзивчивост, топлота, безрезервно приемане и включеност в живота на 
детето, а втората се характеризира с поставяне на изисквания пред 
детето, контролиране и структуриране на действията му. Rohner (2004) 
се задълбочава в последствията, произтичащи от родителското 
приемане-отхвърляне. Той използва термина „родителска топлота“. 
Според теорията за междуличностното приемане-отхвърляне2 
(Interpersonal Acceptance-Rejection Theory (IPART), R. Rohner, 2007, 
Rohner, 1986, 2004, 2015; Rohner, 1980), родителската топлота се отнася 
до качеството на емоционалната връзка между родители и деца. 
Теорията на R.Rohner подчертава влиянието на родителското поведение 
върху емоционалното, поведенческото, когнитивното и социалното 
развитие на детето. Смята се, че емоционалното и психологическото 
приспособяване на индивидите зависи в по-голяма степен от 
родителската топлота, отколкото от родителския контрол (Rohner, 2004; 
Suchman 2006).  

Психологичното приспособяване се дефинира като 
емоционалните, когнитивните, перцептивните, мотивационните 
предразположености на индивида да реагира по специфичен начин в 
различни ситуации. Това му помага да функционира по оптимален 
начин в средата си. Родителското приемане или отхвърляне, възприето 
от детето, има значително влияние върху психологичното 
приспособяване на индивида (Rohner, 1994).  

Взаимовръзката между родителската топлота и психологичното 
приспособяване на индивидите се изследва в различни етнически групи 
и култури. Повечето от изследванията измерват общото психологическо 
функциониране вместо отделни атрибуции и нагласи. В редица 
изследвания (Cournoyer et al., 2005, Kim & Rohner, 2003; Lila, 2007, 
Rohner, 2004) се потвърждава положителната взаимовръзка между 
възприетото майчино и бащино приемане и психологичното 
приспособяване. Изследвания са проведени в над 22 страни, на 5 
континента. Метаанализ, който се основава на 66 изследвания, показва, 
че корелацията между възприетото майчино и бащино приемане и 
психологичното приспособяване на децата им, е значителна както в 
детска възраст, така и при зрели хора на различна възраст от всички 
култури, които са били изследвани. Установените взаимовръзки са доста 

2 Това е новото име на теория за родителското приемане-отхвърляне (Parental 
Acceptance-Rejection Theory (PART) 
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по-силни в детска възраст и отслабват с увеличаване на възрастта, но все 
така значими и при индивиди в зряла възраст. Резултатите от 
метаанализа свидетелстват за по-силна корелация между приемането от 
бащата и психологичното приспособяване на децата, отколкото от 
майката. При възрастните това явление не се наблюдава (Khaleque, & 
Rohner, 2012a; Khaleque, & Rohner, 2012b). Възприетото приемане от 
бащата би могло да има значително по-здрава връзка с 
психологическото приспособяване на детето. Тези резултати не са 
изненадващи, защото редица изследвания показват, че бащиното 
приемане често има по-голямо влияние върху развитието на детето и 
възрастния (Parmer, Rohner 2005; Parmar, et al., 2008; Rohner 1998; 
Schwartz et.al. 2009; Veneziano 2000; Veneziano, 2003; Rohner, Veneziano 
2001) 

Родителската топлота е една от главните предпоставки за 
успешно психологическо приспособяване на децата и подрастващите 
(Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2007). По-точно, метаанализ от 43 
проучвания от цял свят показва, че независимо от културните, 
етническите или географските различия, около 26% от вариативността в 
психологическото приспособяване се дължи на възприетата родителска 
топлота (Khaleque & Rohner, 2002). От друга страна, чувството на 
приетост в детството се асоциира с позитивни резултати като високи 
нива на приспособимост и положителна самооценка в юношеството 
(Ohannessian, Lerner, Lerner, & von Eye, 1998), както и по-добра 
приспособимост в зряла възраст като доходна работа и по-малко 
проблеми със закона (Bagwell et al., 1998). 

Потребността на човек да се чувства приет е силна мотивация за 
междуличностните отношения, а отхвърлянето пречи на тези отношения 
(Baumeister, Brewer, Tice, & Twenge, 2007). Отхвърлянето в детството 
има редица негативни ефекти върху по-късното развитие, включващи 
повишена агресия в късното детство (Dodge et al., 2003), трудности в 
себевъзприемането и възприемането на околните в юношеството 
(Pedersen, Vitaro, Barker, & Borge, 2007) и психопатологични симптоми в 
зрелостта (Bagwell, Newcomb, & Bukowski, 1998). Преживяване на 
отхвърляне би могло също така да доведе до последващи проблеми в 
социалното функциониране на индивида – отхвърлените лица са по-
склонни да задържат в себе си изкривени ментални репрезентации, 
които ги карат да възприемат околните като враждебни и отхвърлящи, 
дори когато това не отразява истината, да интерпретират връзките си 
като непредсказуеми и ненадеждни (Dodge et al., 2003; Rohner, Khaleque, 
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& Cournoyer, 2007). Отхвърлените в детството индивиди, често са 
свръхбдителни и чувствителни, склонни са да преувеличават и да 
реагират остро дори на най-малкия знак, че човекът до тях не е достоен 
за доверието им. Много от ефектите на възприетото отхвърляне са 
сходни с тези на развитийното травматично разстройство (DTD; van der 
Kolk, 2010). Това са състояния, в които младежите преживяват 
повтарящи се травматични събития – особено междуличностни травми – 
през определен период от време. Симптомите включват 
свръхбдителност, тревожност, омраза към себе си, риск от суицид. 

Особено когато децата възприемат родителите си и други 
значими за тях фигури като студени, отхвърлящи има тенденция това да 
възпрепятства тяхното оптимално развитие и да развият личностни 
диспозиции като зависимост, враждебност и агресия, негативна 
представа за себе си и околните, емоционална студенина и 
нестабилност. Според Rohner тази категоризация на родителството и 
неговите ефекти върху развитието на детето могат да бъдат приложени 
независимо от езиковите и културните различия. 

Освен това, отхвърлените хора са склонни да търсят, 
интерпретират или да възприемат ситуации и връзки по начин, който е 
съвместим с техните изкривени ментални представи. Често те избягват 
или интерпретират грешно ситуации, които не са съвместими с тяхното 
разбиране за света – конструират ментални образи на връзките си като 
ги определят като непредсказуеми, болезнени, недостойни за доверие. 
Тези негативни нагласи често се пренасят на бъдещи връзки, като по 
този начин наранените индивиди формират страх от обвързване и 
интимност (Phillips et al., 2013). Отхвърлените са склонни да станат 
свръхчувствителни и да преувеличават в ситуации с най-малки знаци на 
несигурност. Заради селективното внимание, възприемане и нездрав 
стил на атрибутиране, се смята, че отхвърлените индивиди се развиват 
по различен начин от този на приетите и обичаните хора. 

Темата, която става широко обсъждана в изследванията за 
родителската топлота, е за важността на влиянието не само на 
майчиното, но и на бащиното приемане върху психологическото 
състояние на детето. Повечето изследвания анализират връзките между 
родителите и децата без да диференцират майката от бащата. Rohner е 
един от изследователите, които обръщат внимание на това, че 
поведението на бащата и на майката имат различен принос за 
психологичното приспособяване на индивидите (Rohner, 1998). 
Изследване на Rohner и Veneziano показва, че бащиното приемане е 
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почти толкова важно колкото е и майчиното (Veneziano, 2000; Rohner & 
Veneziano, 2001). Проучвания, които сравняват бащиното и майчиното 
влияние, откриват, че бащиното приемане се свързва със социалните и 
академичните компетенции, психичното здраве и личностните 
разстройства (Forehand & Nousiainen, 1993; Amato, 1994). 

Ако се вземат под внимание културните различия по отношение 
на ценностите и практиките в отглеждането на децата в Западна и 
Източна Европа, се поставя въпросът дали научните изводи, направени с 
извадка от популацията в Западна Европа и САЩ, могат да се 
генерализират за България. Освен това до този момент няма проведени 
проучвания за България, изследващи взаимовръзката между 
родителското приемане–отхвърляне и психологическото 
приспособяване на индивидите, какви са половите различия и 
тенденциите. 

Цели 
Целта на настоящата разработка е да потърси отговори на 

следните изследователски въпроси: 
1. Каква е взаимовръзката между възприеманото родителско 

приемане-отхвърляне и психологическото приспособяване 
на българи в ранна зряла възраст? 
Какво е влиянието на бащиното приемане-отхвърляне върху 

психологичното приспособяване на индивидите в сравнение с 
майчиното?  

Според различни обобщени периодизации (Kail, Cavanuagh, 
2016), ранната зрялост се дефинира най-общо в периода между 20-40 
години. Това е и възрастовата група, която ние изследваме. Периодът се 
характеризира с повишени нива на стрес, отделяне от семейството, 
търсене на партньор, добиване на самостоятелност, начало на 
професионална заетост, създаване на собствено семейство, създаване на 
потомство и т.н.  

Тъй като възрастовия диапазон е широк, някои от анализите 
включват разделяне на участниците на две възрастови групи 20-
годишни (20-29 г.) и 30-годишни (30-40 г.). Допълнително основание за 
анализ и по възрастови групи са данни от предишни изследвания 
(Rohner & Khaleque, 2010; Khaleque, & Rohner, 2012a; Khaleque, & 
Rohner, 2012b)), според които има различия в изследваните 
взаимовръзки в зависимост от възрастта на изследваните лица.  
  



Н. Колчева: Взаимовръзка между възприетото родителско отношение... 
129 

Хипотези 
1. Очакваме положителна взаимовръзка между възприетото 

майчино и бащино приемане и психологичното приспо-
собяване на младите възрастни. 
Очакваме различия между 20-годишните и 30-годишните по 

отношение на взаимовръзките между възприетото майчино и 
бащино приемане и психологичното приспособяване. 

Бащината любов и топлота ще имат по-голямо значение от 
майчината за приспособяването на изследваните лица, независимо 
от пола им. 

Методи на изследването 
1. Въпросник за оценка на родителското приемане-

отхвърляне/контрол за възрастни (Parental Acceptance-
Rejection Questionnaire/Control, Adult (PARQ/C, Adult) 
Въпросникът за оценка на родителското приемане-отхвърляне за 

възрастни е инструмент, чрез който лицата ретроспективно оценяват 
своето усещане за приемане или отхвърляне от своите родители, когато 
самите те са били в детска възраст. Негов автор е Ronald Rohner (Rohner, 
& Khaleque, 2005). Предназначен е за лица на възраст от 18 г. до края на 
живота. Има две форми, чрез които изследваните лица оценяват своята 
майка и своя баща. Формите на въпросника за майката и бащата са 
идентични, с изключение на смяната на рода, за да бъдат отнесени към 
поведението на съответния родител. И двете форми съдържат 
инструкция за изследваните лица, в която им се казва да си помислят за 
начина, по който съответният родител се е отнасял към тях, когато са 
били на възраст между 7 и 12 г., като тази възраст е ориентировъчна. 
Всяка от формите на въпросника включва 5 идентични субскали:  

1. Топлота/Обич (Warmth/Affection) - отнася се до 
взаимоотношенията между родител и дете, в които родителите 
се възприемат като безрезервно даващи обич. Приемащият 
родител като цяло харесва детето си, одобрява неговата личност 
и се интересува от неговите занимания и благосъстояние.  

Враждебност/Агресия (Hostility/Aggression) - оценява дали 
индивидът вярва, че неговият родител е гневен, жесток или недоволен 
от него или смята, че има намерение да го нарани физически или 
вербално. 
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Безразличие/Пренебрежение (Indifference/Neglect) - дали 
индивидът възприема родителя си като незагрижен и незаинтересован 
от него.  

Неидентифицирано отхвърляне (Undifferentiated Rejection) - дали 
индивидът възприема родителя си като отхвърлящ, но когато това не е 
ясно изразено като враждебно, агресивно или пренебрегващо.  

Контрол (Permissiveness/Strictness) - дали родителят се опитва да 
регулира, контролира или ръководи поведението на децата си. 

Въпросникът е преведен на български език съобразно 
изискванията за превод на психометрични инструменти (Колчева, 
Борисова, 2014). Изследвани са и неговите психометрични 
характеристики (Колчева, Джалев, 2017). 

2. Въпросник за оценка на личността (Personality Assessment 
Questionnaire, Adult (PAQ, Adult) 
Личностния въпросник е създаден от Ronald Rohner (Rohner & 

Khaleque, 2005), с цел изследване на личното възприятие на индивидите 
за самите себе си. Оценява се личностнта приспособеност или 
неприспособеност, като това е общата оценка от 7 отделни субскали: 

1. Враждебност/Агресия (Hostility/Aggression) – включва 
оценяването на враждебни чувства, агресивни поведения, както 
и проблеми с контролирането на враждебност и агресия. 
Зависимост (Dependency) – вътрешно усещано желание или 

копнеж за емоционална подкрепа, грижа, комфорт, внимание от 
значимите други и/или фигурите на привързаност. 

Самооценка (Self-Esteem) - отнася се до общата емоционална 
преценка, която индивида прави за себе си по отношение на стойност 
или ценност. 

Себе-адекватност (Self-Adequacy) – преценките, които 
индивидите правят по отношение на своята компетентност или 
способност да изпълняват дейности, свързани с ежедневното им 
функциониране. 

Емоционална отзивчивост (Emotional Responsiveness) - 
способността индивидите да изразяват емоциите си свободно и открито, 
разкрива се от спонтанността и лекотата, с която един човек е в 
състояние да откликне емоционално на друг човек. 
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Емоционална стабилност (Emotional Stability) - устойчивост на 
настроението, способност да се издържат малки неуспехи и трудности 
без да се разстройват емоционално. 

Мироглед (Worldview) - цялостната (често невербализирана) 
оценка на живота, вселената или самата същност на съществуването 
като повече или по-малко положителна или отрицателна.  

Въпросникът е преведен на български език съобразно 
изискванията за превод на психометрични инструменти (Колчева, 2017).  

Изследвани лица 
В изследването участват 198 изследвани лица на възраст между 

20-40 години (Х = 27,84; SD = 5,8). Извадката не е балансирана по пол. 
Преобладават жените - 124 (62,6%). Броя на мъжете е 74 (37,4%). В 
извадката участват представители на 5 етнически групи, по-голямата 
част, от които са от български произход (187; 94,4%). По няколко 
представители има от ромски, арменски, македонски и турски етнос. По-
голяма част от участниците са с висше образование (155; 78,3%), 
трудово заети (140; 70,7%) и изповядват религия (176, 88,9%). Около 
половината са несемейни (95; 48%). Толкова са и тези, които са семейни 
или в съжителство с партньор (95; 48%). Всички данни са представени 
по-детайлно в Таблица 1. 

За целите на статистическите анализи изследваните лица са 
разделени на две възрастови групи – 20-годишни (20-29 г.) и 30-
годишни (30-40 г.). 

Процедура на изследването 
В изследването се използват самооценъчни въпросници. 

Участниците са помолени да попълнят комплектът въпросници. 
Въпросниците са представени в следния ред: Въпросник за приемане-
отхвърляне, форма за майката, Въпросник за психологическо 
приспособяване, Въпросник за приемане-отхвърляне, форма за бащата, 
бланка с демографски данни. Двете версии на въпросника за оценка на 
родителското приемане-отхвърляне са разделени от личностния 
въпросник, за да се намалят ефектите на отговаряне в зависимост от 
вече даден отговор. 

Изследваните лица се подбират на случаен принцип, като биват 
помолени да попълнят въпросниците, при условията на спазване на 
тяхната анонимност. Разясняват им се накратко целите на изследването, 
гарантира им се, че данните ще се използват единствено с 
изследователска цел.  

 



Българско списание по психология, 2018, бр.1-4 
132 

Резултати 
Средният бал за възприетото приемане-отхвърляне на майката 

(Х=95,09, SD=27,98) показва, че индивидите от тази извадка са 
изпитали, средно, повече приемане от срана на майката, отколкото 
отхвърляне. 17 (8,6%) от изследваните лица имат общ бал по 
въпросника за майката, който е над 140 точки, което свидетелства, че те 
са преживяли значително повече отхвърляне отколкото приемане от 
страна на майката. 

Средният бал по въпросника за бащата (Х=101,07; SD=33,14) 
показва, че изследваните лица са получили повече приемане от бащата 
отколкото отхвърляне. 27 (13,6%) от участниците са получили резултат 
над 140, който означава, че са преживяли повече бащино отхвърляне 
отколкото приемане. 

Средният бал по въпросника за психологическото 
приспособяване (Х=119,73; SD=23,36) показва, че психологическото 
приспособяване на участниците е със средни  

Таблица 1. Разпределение на участниците в изследването  
по пол, възраст, образование, трудова заетост, семеен статус, 

религиозна и етническа принадлежност 
 Брой Процент 

пол мъже  74 37,4% 
жени 124 62,6% 

    
възраст 20-40 години 198 100% 

    
възрастова 

група 
20-29 129 65,2% 
30-40 69 34,8% 

    
образование основно 1 0,5% 

средно 42 21,2% 
висше 155 78,3% 

    
трудова 
заетост 

безработен 22 11,2% 
трудово зает  140 70,7% 
друго (напр. на свободна практика) 7 3,5% 
студент 28 14,1% 

    
семеен статус семеен/а, живее със съпруга/та 39 19,7% 

несемеен/а, живее с партньор на семейна 
начала 

56 28,3% 

никога не женен/омъжвана 95 48,0% 
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разведен/а 6 3,0% 
вдовец/а 2 1,0% 

    
религиозна 

принадлежност 
християнство 158 79,8% 
ислям 5 2,5% 
атеизъм 16 8,1% 
друга (напр. будизъм и др.) 13 6,6% 
няма данни 6 3,0% 

    
етническа 

принадлежност 
българи 187 94,4% 
македонци 1 0,5% 
роми 5 2,5% 
турци 1 0,5% 
арменци 2 1,0% 
няма данни 2 1,0% 

стойности. 17 (8,6%) от изследваните лица имат резултат над 157 
точки, което свидетелства за по-голяма степен на психологическа 
неприспособеност. 

Средните стойности и стандартните отклонения за възприетото 
майчино и бащино приемане-отхвърляне, както и за психологическото 
приспособяване на изследваните лица, включително разпределени по 
пол и възраст, са представени в Таблица 2. 
 

Таблица 2. Описателна статистика на общите балове  
за възприемано родителско приемане-отхвърляне  

и психологическо приспособяване 
общ бал възрасто

ва група 
общо мъже жени 

Х SD Х SD Х SD 
възприето 
приемане-
отхвърляне, 
майка 

20-40 94,77 28,03 92,43 23,18 96,08 30,53 
20-29 94,15 27,24 92,79 22,67 94,91 29,56 
30-40 96,13 29,83 91,23 23,28 99,09 33,08 

        
възприето 
приемане-
отхвърляне, 
баща 

20-40 101,37 33,34 103,72 28,13 99,48 35,81 
20-29 103,87 32,96 103,16 25,23 104,26 36,68 
30-40 95,89 33,73 100,80 32,40 92,93 34,55 

        
психологичес
ко 
приспособяв
ане 

20-40 122,18 24,39 118,40 23,18 120,53 23,52 
20-29 126,03 24,77 121,62 23,05 128,48 25,46 
30-40 113,76 21,42 115,19 22,34 112,90 21,06 
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От представените по-горе резултати се наблюдават някои 
различия в средните стойности в зависимост от пола и възрастта на 
изследваните лица. Не се наблюдават значими различия по отношение 
на начина, по който мъжете и жените възприемат отношението на 
своите майки (t(-11,65, 3,83)=-0,996, p=0,320) или своите бащи (t(-7,61, 

10,84)=0,872, p=0,384) към тях, както и по отношение на тяхното психично 
приспособяване (t(-10,89, 2,56)=-1,219, p=0,224). Не се отчитат и значими 
различия в начина, по който 20-годишните и 30-годишните възприемат 
отношението на своите майки (t(-10,01, 6,07)=-0,483, p=0,629) или своите 
бащи (t(-1,53, 17,48)=1,653, p=0,100) към тях. Отчитаме, обаче, значима 
разлика в начина, по който двете възрастови групи самооценяват нивото 
си на психично приспособяване (t(5,45, 19,07)=3,550, p=0,000). 

Взаимовръзката между майчината и бащината топлота и 
психологическото приспособяване 

Резултатите показват статистически значими линейни 
положителни корелации между психологическото приспособяване на 
индивида, майчиното (r=0,356, p<0,01) и бащиното приемане-
отхвърляне (r=0,460, p<0,01). Високите балове (отхвърляне) както по 
скалата за майката, така и за бащата позитивно корелират с общото 
психологическо неприспособяване на изследваните лица (Таблица 3.). 

Таблица 3. Корелации между общите балове за възприемано 
родителско приемане-отхвърляне за двамата родители и 
психологическото приспособяване на изследваните лица 

общ бал психологическо приспособяване 
20-40 г. 20-29 г. 30-40 г. 

възприето приемане-отхвърляне, майка r 0,356** 0,421** 0,272* 
p  0,000 0,000 0,024 
N 198 129 69 

възприето приемане-отхвърляне, баща r 0,460** 0,504** 0,342** 
p  0,000 0,000 0,004 
N 198 129 69 

** - p<0,01; * - p<0,05 

Резултатите на ниво възрастови групи показват интересна и 
очаквана тенденция – с нарастване на възрастта очакваните 
взаимовръзки продължават да са значими и да се проявяват, както по 
отношение на влиянието на възприеманото отношение от майката, така 
и на бащата, но силата им е много по-слаба. Възприеманото отхвърляне, 
независимо от вида му, от страна и на двамата родители, е в значима 
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взаимовръзка с психологическото приспособяване на изследваните 
лица. Тези взаимовръзки са по-силни по отношение на бащината фигура 
(Таблица 3.).  

Топлото и приемащо отношение на родителите се разглежда като 
силен протективен фактор по отношение на проявата на негативни 
личностни диспозиции. Наблюдават се статистически значими 
отрицателни корелации между скалите за Топлота/Обич във версията за 
майка и за баща и психологическата неприспособеност на изследваните 
лица. Това означава, че колкото повече нарастват резултатите по скалата 
Топлота/Обич, толкова повече намаляват резултатите по скалата за 
психологическо приспособяване, тоест толкова по-приспособими са 
индивидите. В нашите резултати тези значими взаимовръзки се 
проявяват, както за възприеманото топло отношение на майката (r= -
0,274; p<0.01), така и на бащата (r= -0,322; p<0.01). С нарастване на 
възрастта на изследваните лица, обаче, специално по тази скала, тези 
взаимовръзки не само са по-слаби, но не са значими. Това е интересен и 
неочакван резултат (Таблица 4.). 

Майчината и/или бащината топлота и психологическото 
приспособяване на българи в ранна зряла възраст 

Вторият изследователски въпрос, дали майчината или бащината 
топлота е по-определяща по отношение на психологическото 
приспособяване, проверяваме чрез множествена регресия. Първият 
модел, който е проверен е само с двете променливи възприемано 
отношение от майката и от бащата. Моделът е значим (F(2,195) = 35,241; 
p<0,000) и обяснява 25,8% от общата вариация. Ако в модела е 
включено само възприеманото отношение на майката се обясняват 
12,2% от вариацията, докато при възприеманото отношение на бащата 
процентите са 20,8%. 

Проверка на същия модел е направена и по отделно за двете 
възрастови групи – 20-годишни и 30-годишни. И двата проверени 
модели са валидни като данните са съответно - за 20-годишните 
(F(2,126) = 29,230; p<0,000); за 30-годишните (F(2,66) = 6,483; p<0,003). 
Доста по-висок е процентът на обяснена вариация при изследваните 
лица на възраст 20-29 години (30,6%) в сравнение с групата 30-40 
годишни (13,9%), където значим предиктор за психологическата 
приспособимост на индивидите е само възприеманото отношение на 
бащата (Таблица 5.). 
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В резултат на проверката на различни модели и включването на 
стъпки в различни последователност променливите възприето 
приемане-отхвърляне от майката и възприето приемане-отхвърляне от 
бащата, може да заключим определено, че влиянето на отношението на 
бащата е с по-голяма сила както за психологическата приспособимост 
на 20-годишните, така и на 30-годишните. Влиянието само на 
възприетото отношение на майката при групата 20-годишни е 17%, 
докато при групата 30-годишни е едва 6%. Доста по-високи са 
процентите обяснена вариация по отношение на влиянието на 
възприетото отношение на бащата – при 20-годишните - 24,8%, а при 
30-годишните - 10,4%. 

Проверени бяха модели и с други демографски характеристики 
(пол, семеен статус, ниво на образование, вид трудова заетост). Нито 
един от тях няма значимо влияние върху нивото на психологическо 
приспособяване на изследваните лица. Резултатите показват, че по-
голямото приемане от страна на бащата има независим принос към 
психологическото приспособяване на изследваните лица.  

Таблица 4. Корелации между общите балове за възприемано 
родителско приемане-отхвърляне за двамата родители  

и психологическото приспособяване на изследваните лица, 
разпределени по възрастови групи 

родител  скали  
възрастова група 

психологическо 
приспособяване 

20-40 г. 20-29 
г. 

30-40 
г. 

ма
йк

а 

топлота/ 
обич 

r -
0,274** 

-
0,323** 

-0,209 

p  0,000 0,000 0,085 
N 198 129 69 

враждебност/ 
агресия 

r 0,318** 0,346** 0,276* 
p  0,000 0,000 0,022 
N 198 129 69 

безразличие/ 
пренебрежение 

r 0,326** 0,372** 0,262* 
p  0,000 0,000 0,030 
N 198 129 69 

неидентифицирано 
отхвърляне 

r 0,320** 0,352** 0,288* 
p  0,000 0,000 0,016 
N 198 129 69 

контрол r 0,088 0,108 0,160 
p  0,219 0,221 0,189 
N 198 129 69 
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ба

щ
а 

топлота/ 
обич 

r -
0,322** 

-
0,363** 

-0,225 

p  0,000 0,000 0,063 
N 198 129 69 

враждебност/ 
агресия 

r 0,423** 0,435** 0,357** 
p  0,000 0,000 0,003 
N 198 129 69 

безразличие/ 
пренебрежение 

r 0,463** 0,485** 0,383** 
p  0,000 0,000 0,001 
N 198 129 69 

неидентифицирано 
отхвърляне 

r 0,444** 0,465** 0,356** 
p  0,000 0,000 0,003 
N 198 129 69 

контрол r 0,199** 0,217* 0,090 
p  0,005 0,014 0,462 
N 198 129 69 

** - p<0,01; * - p<0,05 

Таблица 5. Регресионен анализ: възприемано майчино и бащино 
приемане-отхвърляне като предиктори за психологическото 

приспособяване 
възраст независими променливи бета 

коефициенти 
t p 

20
-4

0 възприето приемане-отхвърляне, майка 0,242 3,776 0,000 

възприето приемане-отхвърляне, баща 0,390 6,071 0,000 

     

20
-2

9 възприето приемане-отхвърляне, майка 0,270 3,403 0,001 

възприето приемане-отхвърляне, баща 0,403 5,082 0,000 

     

30
-4

0 

възприето приемане-отхвърляне, майка 0,220 1,926 0,058 

възприето приемане-отхвърляне, баща 0,305 2,667 0,010 

 

Дискусия 
Целта на изследването беше да се изследва взаимовръзката 

между възприетото майчино и бащино приемане-отхвърляне и 
психологическото приспособяване на българи в ранна зряла възраст. 
Като цяло, тази извадка от изследвани лица възприема и двамата си 
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родители като обичащи и даващи топлота, което е съвместимо с 
резултатите от други изследвания (Kim & Rohner, 2002) 

Като цяло, индивидите са добре психологически приспособени. 
Само 8,6% са по-скоро неприспособени, което е почти на долната 
граница в сравнение с европейските, американските и афро-
американските им връстници (8% - 16%) (Rohner, Bourque, Elordi, 1996; 
Veneziano, Rohner, 1998). 

Проучването показва, че възприетото родителско приемане в 
детството се свързва с психологичното приспособяване на индивида в 
ранна зряла възраст. Тази взаимовръзка се запазва след контролиране на 
демографски променливи. Резултатите са подобни на тези от предишни 
изследвания и подкрепят откритията на IPARTheory за универсалната 
връзка между родителското приемане и психологическото състояние на 
индивида (Rohner, 2004; Rohner, Britner, 2002).  

Резултатите показват, че психологическото приспособяване на 
изследваните лица се свързва с бащиното и майчиното приемане. Това 
откритие е в съответствие с предишни проучвания в други културни 
среди (Khaleque, & Rohner, 2012a; Khaleque, & Rohner, 2012b; Rohner & 
Khaleque, 2010; Veneziano, 2000). Също така, в унисон с предишни 
изследвания (Rohner & Khaleque, 2010; Khaleque, & Rohner, 2012a; 
Khaleque, & Rohner, 2012b), установяваме намаляване на силата на 
коефициентите на взаимовръзка между възприетото отношение на 
приемане-отхвърляне от страна на родителите и нивото на 
психологично приспособяване на индивида с възрастта. 

Резултатите свидетелстват за това, че ниските стойности на 
приемане възприети от изследваните се свързват с лошото 
психологично приспособяване. Това откритие потвърждава 
предсказанията на теорията за междуличностното приемане-отхвърляне 
(Rohner, 2016). Възприетата топлота и приемане във връзката с техните 
родители има влияние върху развитието на тяхното психологично 
приспособяване, защото сигурността, емоционалните и 
психосоциалните атрибуции са зависими от това приемане. Когато 
изследваните лица възприемат родителите си като отхвърлящи, тяхната 
емоционална потребност от позитивни реакции от родителите не е 
задоволена и това с по-голяма вероятност може да се изрази в 
неприспособено психологическо функциониране (Rohner, 2016). 
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Когато резултатите за майката и бащата се вписват едновременно 
в множествена регресия, за да се изследва чие родителско приемане-
отхвърляне е по-значимо за приспособяването, и майчиното, и бащиното 
отношение са значим фактор, като това на бащата е с по-голяма сила. 
Анализ на ниво възрастови групи, обаче разкрива една по-различна 
картина. Възприеманото отношение от страна на майката е значим 
фактор при 20-годишните, но не и при 30-годишните изследвани лица. 
Не е ясно защо, но би могло да се обясни с конструкцията на 
бащинството и майчинството в българската културна среда. В тази 
връзка, Veneziano предлага, че относителното влияние на бащиното и 
майчиното поведение варира измежду различните културни групи като 
функция на различното приспособяване, уникалните исторически, 
културни и социоикономически фактори. Резултатите подкрепят 
важността да се разглеждат по отделно влиянията на бащата и на 
майката, когато е възможно. Това откритие е само отчасти съвместимо с 
предишни изследвания (Dwairy, 2010; Khaleque, & Rohner, 2012a; 
Khaleque, & Rohner, 2012b; Rohner & Britner, 2002). 

Около 25,8% от вариативността в общото психологическо 
приспособяване се обясняват чрез възприетото майчино и бащино 
приемане-отхвърляне за цялата извадка. Този процент е доста по-висок 
за 20-годишните (30,6%) в сравнение с 30-годишните (13,9%). За 20-
годишните процентите са в границите, представени в предишни 
изследвания с други култури, при които около 26-46% от 
психологическото приспособяване се обясняват с възприетото 
родителско приемане-отхвърляне (Khaleque & Rohner, 2002; Rohner et 
al., 1996; Veneziano & Rohner, 1998). Резултатът, който получаваме за 
30-годишните е доста по-нисък. 

Настоящето изследване има и някои ограничения. Първо, 
изследването използва само самооценъчни въпросници, за да изследва 
променливите, което може да доведе до грешни корелации между 
измерените променливи (Duggal, Carlson, Sroufe, & Egeland, 2001). 
Второ, изследваните лица може да имат по-ниско ниво на 
психологическо приспособяване поради други фактори, например, 
виктимизация от връсниците в училище, проблеми с учителите, други 
неблагоприятни средови фактори (Felix & McMahon, 2006). Трето, 
извадката от изследвани лица за настоящето изследване не е 
балансирано по пол и възраст. Извадката не е репрезентативна и в тази 
връзка данните не могат да се използват, за да се направят общи изводи. 
Недостатък е и ретроспективния характер на един от въпросниците, 

 

http://pubmedcentralcanada.ca/pmcc/articles/PMC2736592/%23R22
http://pubmedcentralcanada.ca/pmcc/articles/PMC2736592/%23R22


Българско списание по психология, 2018, бр.1-4 
140 

които използваме. Тук възникват редица допълнителни въпроси: Какво 
си спомняме за взаимоотношенията с нашите родители, когато сме на 
20, на 30, на 40 или повече години?, Как се променят отношенията с 
родителите ни с времето?, Как се променят отношенията с родителите 
ни при встъпване в нови социални роли (напр. ролята на родител)?, Как 
субективната оценка за взаимоотношенията с нашите родители се 
променя през призмата на взаимоотношенията с други значими фигури 
в нашия живот (напр. интимен партньор)? и т.н. Тези въпроси задават 
редица насоки за бъдещи изследвания. Необходимо е в бъдеще да се 
проведат допълнителни изследвания с по-големи извадки, с хора в 
средна и късна зрялост, да се включат и допълнителни фактори, което да 
предостави една по-пълна картина за промените във възрастов план.  

Резултатите от корелационното изследване не показват дали 
родителското отхвърляне всъщност води до различия в 
психологическото приспособяване, нито посочва вероятността, че 
участниците, които имат лошо психологическо приспособяване може би 
виждат своите родители като отхвърлящи. Някои проучвания показват, 
че децата с поведенчески проблеми предизвикват поведения от страна 
на родителите, свързани с дисциплиниране чрез насилие (Anderson, 
Lytton, & Romney, 1986; Lila et al., 2005), въпреки това не е ясно дали 
поведението на детето повлиява родителското държание по същия 
начин. С настоящите данни не може да се определи дали индивидите са 
отхвърлени поради проблематично поведение, или техните 
поведенчески проблеми са в резултат от родителското отхвърляне. 
Rohner и Britner (2002) съобщават за лонгитюдни доказателства, 
показващи, че родителското отхвърляне има тенденция да предхожда 
развитието на редица проблеми, свързани с психичното здраве, като 
депресия, поведенчески и социални проблеми, злоупотреба с вещества.  

Въпреки ограниченията на настоящето проучване, то предлага 
емпирични доказателства за теорията, върху която се базира.  

Заключение 
Представените резултати показват, че родителското отношение в 

детска възраст повлиява по-късното психологическо развитие на 
индивида. Родителският стил, които се характеризира с топлота и 
приемане се свързва с приспособеността на индивидите в ранна зряла 
възраст. 
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Изследването подкрепя предишните открития, че, като цяло, 
индивидите, които възприемат родителите си като отхвърлящи, имат 
ниско психологическо приспособяване. Проведеното изследване 
отчасти подкрепя теоретичните допускания на Rohner (1986) за 
относително еднаквата важност на майчиното и бащиното отношение. 
Възприетото приемане-отхвърляне от бащата, предсказва в по-голяма 
степен психологическото приспособяване на индивидите.  

Данни от подобни изследвания са основа не само за бъдещи 
научни търсения, но и за разработване на практически мерки от страна 
на професионалистите, които работят с деца и семейства. Те биха могли 
да предложат на родителите информиране и образование за това колко е 
важно отношението им към децата, как да повишат приемането в 
семейството, за да се отглеждат психологически приспособени 
индивиди. Развиването на подобни интервенции е от изключителна 
важност, защото емпирични данни от други изследвания сочат, че 
възприетото отхвърляне се асоциира с поведенчески, социални, 
психологически проблеми, с ниски академични постижения и с повишен 
риск от развиване на депресивни симптоми (Shrake, 1996; Kim & Rohner, 
2003). Преди интервенциите, които са разработени и тествани в 
западните страни да се приложат в България, е важно да се установят 
спецификите на взаимовръзката между родителското приемане-
отхвърляне и психологичното приспособяване на индивидите у нас. 
Изследванията биха послужили за развитието на по-ефективни 
стратегии за справяне при деца и възрастни, отгледани в 
неблагоприятна/отхвърляща семейна среда, както и обучение и 
информиране на родителите за влиянието на психологичните фактори и 
възпитание за развитието на здрави индивиди. 
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ОЩЕ ЗА ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА КОНСТРУКТА 
„ВРЕМЕВА ПЕРСПЕКТИВА” 

Михаил Проданов 
Резюме 
Предложена е операционализация на конструкта „времева перспектива” с кратка 
българска версия (състояща се от 15 твърдения) на въпросника на Ф.Зимбардо и 
Дж.Бойд – ZTPI, като са обсъдени някои психометрични качества на адаптираната 
българска версия. За целта е използвана извадка от 141 респонденти, предимно 
млади хора. Коефициентите на надеждност-съгласуваност на скалите на 
въпросника варират от ниски до средни равнища. Изследователският факторен 
анализ поддържа пет-факторната структура, предложена от Зимбардо и Бойд в 
техния оригинален инструментариум, съдържащ 56 айтема. Анализирани са и други 
съществени психометрични характеристики. Като цяло, резултатите доказват 
приложимостта на предложената кратка българска версия на ZTPI.  

MORE ABOUT OPERATIONALIZATION OF CONSTRUCT 
“TIME PERSPECTIVE” 

Mihail Prodanov 
Abstract 
This study refers to the operationalization of construct “time perspective” and explores 
some psychometric features of a short Bulgarian version (which consists of 15 items) of the 
Zimbardo and Boyd questionnaire ZTPI. The survey was conducted with a sample of 141 
respondents, mostly young people. Reliability estimates of the questionnaire and scales are 
in the low to moderate range. Exploratory Factor Analysis supports the five-factor 
structure as suggested by Zimbardo and Boyd in their original instrumentarium containing 
56 items. Other important psychometric parameters have also been analyzed. Overall, the 
results show the applicability of short Bulgarian version of ZTPI.  

1. Теоретични основи  
Времето е не само основно измерение за процесите в обективната 

реалност, но има своите субективни проекции в психичните феномени и 
индивидуалното поведение на човешкия индивид. В конкретния случай 
става въпрос за това какъв е доминиращият времеви фокус, който 
насочва психичните процеси и индивидуалното поведение. Според 
Ф.Зимбардо и Дж.Бойд, „времевата перспектива”(Time perspective) е 
фундаментален психичен процес, определящ функционирането на 
човека в индивидуален и социален план (Zimbardo, Boyd, 1999). Този 
процес често пъти е неосъзнат. Чрез него, обаче, потокът на съзнанието 
ни се разпределя във времеви категории или „времеви рамки”, които ни 
помагат да организираме, да свържем и да придадем смисъл на 
случващото се с нас и около нас. Тези когнитивни рамки може да 
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отразяват както повтарящи се, циклични във времето модели, така и 
уникални, неповторими серии от събития в човешкия живот. Те служат 
за кодиране, съхранение и възпроизвеждане на преживени събития, 
както и за изграждане на очаквания, за целеполагане, за предсказване и 
създаване на въображаеми сценарии. Според Зимбардо и Бойд, 
„времевата перспектива” упражнява динамично влияние върху редица 
значими решения и действия. Например, определящо за мнозинството 
хора е миналото: чрез припомняне на предходни аналогични ситуации, 
отчитайки загубите и ползите в тях, хората вземат актуални решения. 
Разбира се, спомените могат да бъдат различни – носталгични и 
позитивни или травмиращи и неприятни. Също така, те може да се 
възпроизвеждат сравнително точно или да изопачават миналото. 
Безспорно е, че такъв фокус върху миналото може да въздейства в 
значителна степен върху интерпретацията на случващото се и вземане 
на решения. За други хора влиянието върху психичните процеси 
произтича от очакванията и антиципирането на бъдещето, при което се 
конструира връзка между него и настоящето. В този случай, 
пресметнатите загуби от актуалните действия се очаква да бъдат 
компенсирани многократно с въображаеми бъдещи ползи. При тези 
индивиди, процесите на вземане на решения са ориентирани към 
създаване на алтернативни цели, релевантни взаимоотношения и 
вероятностни преценки, както за желаните резултати, така и за 
потенциалните препятствия и предизвикателства. Ако посочените два 
абстрактни типа на времева перспектива вземат своите решения 
„отгоре-надолу”, то индивидите, които са потопени в настоящето си, 
вземат решенията „отдолу-нагоре”: те се влияят от непосредствените 
сетивни, биологични и социални стимули, свързани с отчетливи 
елементи на актуалното обкръжение. Следователно, техните действия са 
продукт на натиска, който упражняват ситуациите и зависят от 
интензивността или качеството на стимулите. Според Зимбардо и Бойд, 
когато се формира тенденция някоя от описаните по-горе три базисни 
времеви рамки да е водеща при вземане на решения, това се превръща 
във „времева диспозиция” или ориентация, респективно към миналото, 
бъдещето или настоящето. Устойчивостта на подобна диспозиция е 
доста специфична и индивидуална характеристика. Индивидите 
използват времевите ориентации в различна степен, като всяка от тях 
може да води до оптимални решения в различни случаи. Затова на 
„времевата перспектива” би трябвало да се гледа като на динамична 
нагласа, която се експлицира или чрез тенденцията често да се използва 
определена времева „рамка” или много рядко да се използва друга 
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такава. Самите автори на конструкта допускат възможността за 
„балансирана времева ориентация”, представляваща идеалната нагласа, 
позволяваща на индивида гъвкаво да превключва времевите ориентации 
към миналото, настоящето или бъдещето, в зависимост от конкретните 
изисквания на ситуацията и субективните оценки за наличните 
възможности и ресурси. Поведението на хора с такъв тип времева 
перспектива се характеризира с баланс между съдържанието на 
репрезентациите от миналия опит, актуалните желания и бъдещите 
последствия (Zimbardo, Boyd, 1999). 

Субективното време е дефинирано и изследвано по различни 
начини от различни изследователи. Например, Alan Strathman и кол. 
дефинират нов конструкт, наречен „съобразяване с бъдещите 
последствия”. Според авторите, той може да се определи като стабилна 
индивидуална черта, която диференцира хората, според степента на 
ефектите върху тях на непосредствените(актуалните) или на 
перспективните (бъдещите) последствия от дадено тяхно поведение 
(Strathman et al.,1994).  

Характерно за повечето подходи към времевата ориентация на 
хората е едномерното(еднодименсионално) разглеждане на проблема за 
времевата перспектива, т.е. фокусът на вниманието на изследователите е 
върху една от трите времеви категории – минало, настояще, бъдеще. Но 
Зимбардо и Бойд настояват, че подходът към времевата перспектива 
трябва да бъде многомерен(мултидименсионален). Това означава да се 
анализират и трите категории едновременно, защото високите стойности 
по една от тях, например бъдещето, не означава задължително ниски 
стойности по другите две – минало и настояще. Именно този принцип се 
операционализира във въпросника ZTPI (Zimbardo Time Perspective 
Inventory). Другият важен аспект в дефинирането на конструкта 
„времева перспектива” е разглеждането му не като личностна черта, а 
като „диспозиция” или нагласа, което определя относително 
динамичния статус на субективното време.  

Всъщност, повечето от заинтересуваните от тази тема психолози 
са се опитвали да свържат времевата ориентация към бъдещето или 
настоящето с други значими психологични конструкти и техните ефекти 
върху различни поведения, като акцентът е бил върху значението на 
бъдещата ориентация. Например, ориентацията към бъдещето корелира 
положително с по-високия социално-икономически статус, по-големи 
академични постижения, по-слаба тенденция към „търсене на 

 



Българско списание по психология, 2018, бр.1-4 
150 

вълнения”(sensation seeking) и по-малко рискови поведения. 
Противоположно на това, хората с доминираща ориентация към 
настоящето са предразположени към неблагоприятни последици като 
психични проблеми, антисоциално поведение в юношеството, 
зависимости, макар това да е опосредствано от културната 
характеристика на съответното общество – тези констатации са валидни 
основно за т.нар. „Западно общество”, което може да се характеризира 
като предимно ориентирано към бъдещето (Worrell, Mello, 2007).  

Операционализация на „времевата перспектива” – ZTPI 
Конструктът „времева перспектива” е изследван с различни 

версии на ZTPI, включващи в структурата на въпросника различен брой 
айтеми – някои от тези версии съдържат 22 айтема, други 31 айтема, 
най-кратките форми имат 18 айтема, но формата от 56 айтема е вероятно 
най-разпространена с най-много версии на различни от английския 
езици, включително и българска адаптация (Gonzalez, Zimbardo, 1985), 
(Keough et al., 1999), (Kostal et al.,2015), (Worrell et al., 2011), (Zimbardo, 
Boyd, 1999), (Ангелова, 2017). Общото между различните версии е 
наличието на постоянните скали „минало-позитивно”, „минало-
негативно”, „настояще-фаталистично” и „настояще-хедонистично”. В 
някои от версиите към тези скали се добавя скалата „бъдеще”, но има и 
варианти, при които бъдещето се диференцира на „бъдеще-позитивно” и 
„бъдеще-негативно” (Kostal et al.,2015). Психометричните оценки на 
различните версии са добри. В оригиналния въпросник от 56 айтема на 
Зимбардо и Бойд, вътрешната консистентност на скалите (Cronbach’s α) 
варира от 0,74 до 0,82 (Средната стойност е 0,79). Българската адаптация 
на пет-факторния въпросник от 56 айтема има Cronbach’s α = 0,79 
(Ангелова, 2017, стр.18). Това са сравнително високи стойности за 
конструкт, който по природа е относително динамичен. Тест-
ретестовата надеждност на оригиналната американска версия също е 
достатъчно убедителна – коефициентите варират от 0,70 до 0,80. 
Резултатите доказват и валидността на инструментариума. 
Конвергентната валидност е аргументирана с корелациите между ZTPI и 
различни релевантни методи – въпросника на Бъс-Пери за агресивното 
поведение, въпросника на А.Бек за депресията, скалата на А.Strathman – 
„съобразяване с бъдещите последствия”, скали за самоконтрола, 
импулсивността, търсене на сензации, скалата „съзнателност” по модела 
на „Големите Пет” и др. – общо 12 различни метода, които имат общ 
мотивационен, когнитивен, емоционален или поведенчески вектор с 
„времевата перспектива”. Нещо повече, в две мащабни изследвания, с 
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големи извадки, е доказана предсказващата критериална валидност на 
ZTPI. Оказва се, че времевата ориентация към настоящето(по-отчетливо 
това се отнася до „настояще-хедонистично”) корелира положително с 
рисковото поведение при управляване на моторно-превозно средство (в 
обхвата на „рисково поведение на пътя” влиза шофирането с висока 
скорост, управление на МПС след употреба на алкохол и други 
психоактивни субстанции, поемане на други рискове, които биха довели 
до катастрофи и инциденти на пътя (Zimbardo et al., 1997). В друго 
изследване са установени отново позитивни връзки между времевата 
ориентация към настоящето и употребата на психоактивни вещества, 
както и негативни, но слаби корелации на това рисково поведение със 
скалата, измерваща бъдещата времева перспектива, като тя се оказва 
независим предиктор за тези поведения, дори след контролиране на 
ефектите от някои личностни черти, които също се асоциират с 
употребата на алкохол и психоактивни вещества (Keough et al.,1999). В 
други изследвания са констатирани положителни корелации на 
настоящата времева перспектива с повишената сексуална активност и 
рисково сексуално поведение, както и позитивни връзки между 
ориентацията към бъдещето и грижите за здравето, редовните 
профилактични прегледи(включващи скрийнинг за туморни 
заболявания) и „разумния секс”. Значението на времевата перспектива е 
отразено и в книгата на Филип Зимбардо „Ефектът Луцифер”, която е 
инспирирана от емблематичния „Станфордски затворнически 
експеримент”, реализиран от автора и негови сътрудници през 
далечната 1971 г. В главата „Съпротивляване на ситуационните влияния 
и почитане на героизма” е изложена програма от 10 стъпки за оказване 
на съпротива и издръжливост срещу влиянието на нежелателните 
социални въздействия. Една от тези стъпки е свързана именно с 
„балансираната времева перспектива”:”…Като развиваме балансирана 
времева перспектива, в която минало, настояще и бъдеще могат да се 
прилагат в действие в зависимост от ситуацията и актуалната задача, ще 
сме в по-добра позиция да действаме по-отговорно и мъдро, отколкото 
когато времевата ни перспектива е предубедена и разчита само на една 
или две времеви рамки. Ситуационната власт е отслабена, когато 
минало и бъдеще се комбинират, за да овладеят ексцесиите на 
настоящето” (Зимбардо, 2017, стр. 671).  
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Конструиране на кратка форма на ZTPI. 
Използването на кратка форма на въпросника ZTPI е полезно 

най-малкото по две причини: 1) икономичност – по-дългата версия от 56 
айтема изисква повече време за попълване, което невинаги е уместно, 
особено когато се използва „батерия” от методи, както често се налага 
при търсенето на взаимозависимости; 2) по-кратката форма от 15 или 18 
айтема може лесно да се обработва, дори без да се използва съответна 
компютърна програма. При положение, че конструктът „времева 
перспектива” се дефинира по-скоро като нагласа(диспозиция), може да 
се предполага относителната вариативност на индивидуалните оценки, 
както във времето, така и между ситуациите. Това предполага да се 
търсят „по-оперативни” варианти за изследване на „времевата 
перспектива” и затова кратката форма е по-подходяща. Разбира се, тези 
прагматични съображения не означават компромиси с психометричните 
качества на инструментариума. Стимул за апробация на българска 
кратка версия на ZTPI беше и широкомащабно изследване с чешка и 
словашка извадка, в което са дадени аргументи в полза на две кратки 
форми на въпросника: първата се състои от 15 айтема и поддържа 5 
факторния модел, а втората – от 18 айтема и се развива в контекста на 6 
факторния модел. Макар оригиналният въпросник да включва само 5 
скали, съществуват данни за научната обоснованост за прибавяне към 
тях на още една – „бъдеще-негативно” (Worrell, Mello, 2007), (Kostal et 
al., 2015). Съществуват разноезични версии на ZTPI на различни езици и 
с различно съдържание – френска, немска (Worrell et al., 2011), шведска, 
латвийска, руска (Сырцова и др., 2008), чешка и словашка и др. Към тях 
би трябвало да прибавим и българската адаптация на В.Ангелова 
(Ангелова, 2017). Повечето от версиите са на базата на оригиналния 
въпросник на Ф.Зимбардо и Дж.Бойд от 56 айтема, с 5 факторна 
структура. Българската адаптация също репликира оригиналния ZTPI, 
съдържащ 56 айтема в 5 скали. Идеята за правдоподобността на 
съществуването на шеста скала – „бъдеще-негативно” (в шведската и 
чешко-словашката версия, както и в някои други публикации) беше 
проверена в настоящото изследване. За целта беше структуриран 
въпросник в два варианта – единият съдържа 15 айтема и съдържателно 
поддържа 5 факторната структура на ZTPI; другият вариант се различава 
от първия единствено с това, че включва нови три айтема, които се 
очаква да измерват шестата скала на негативната бъдеща перспектива. 
Трите добавени айтеми са заимствани от чешко-словашкия кратък 
въпросник (Kostal et al., 2015).  
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Кратката форма от 15 твърдения е конструирана от оригинални 
айтеми на вече експлицитните 5 скали на ZTPI на Зимбардо и Бойд. 
Включени са по три айтема за всяка една от времевите категории – 
„минало-негативно”, „минало-позитивно”, „сегашно-хедонистично”, 
„сегашно-фаталистично” и „бъдеще”. Основният критерий за 
използването им в кратката версия са високите стойности на техните 
факторни тегла, така както са извлечени от Зимбардо и Бойд във 
версията с 56 твърдения (Zimbardo, Boyd, 1999). От скалата „минало-
негативно” са заимствани твръденията с №№ 4, 50 и 54. Техните 
факторни тегла са по-високи от 0,50 – респективно 0,66 , 0,76 и 0,63. От 
„минало-позитивно” са взети айтемите с №№ 2, 7 и 20. Техните „тегла” 
от оригиналната факторна структура са – 0,62 , 0,68 и 0,64. От скалата 
„настояще-хедонистично” включените твърдения са с №№ 26, 42 и 46 ( 
факторните им тегла са: 0,56 , 0,71 и 0,44). Айтем с № 46 единствен е с 
изходно факторно тегло по-малко от 0,50. Той е включен в 
изследването, защото е доказал своята съдържателна валидност и има 
по-стойностно присъствие в други адаптации на ZTPI. От „настояще-
фаталистично” са взети айтемите с №№ 14(„факторно тегло” = 0,64), 
38(0,73) и 39(0,68). От петата скала – „бъдеще” са включени в 
структурата на въпросника твърденията с №№ 10(0,56), 40(0,61) и 
45(0,61). Тук е мястото да се каже, че в повечето публикации се 
представят данни, подкрепящи основно 5-факторната структура на 
въпросника, макар да се „оставя вратичка” и за 6-факторните модели. 
Изводите са резултат, както от експлоративни факторни анализи 
(exploratory factor analysis – EFA), така и от конфирматорни факторни 
анализи (confirmatory factor analysis – CFA) (Zimbardo, Boyd, 1999), 
(Worrell, Mello, 2007), (Mello et al., 2013), (Kostal et al., 2015). 

В края на селекцията беше съставен въпросник от 18 айтема и 
вариант от 15 айтема. Разликата от 3 твърдения се дължи на скалата 
„бъдеще-негативно”, която е напълно изключена от по-късия вариант, 
съдържаш 5-те традиционни скали. Като български превод на 
твърденията е използван вариантът на В.Ангелова, с една единствена 
разлика в айтем №26, който беше променен от „Важно е да внасям 
вълнение в живота си” на „Важно е да изпълвам с вълнение живота 
си”. Една от причините за това е наличието на сходна формулировка в 
друг айтем от скалата „настояще-хедонистично”(№42 от оригиналния 
въпросник). След събирането на данните, двата варианта бяха 
анализирани психометрично – изчислени бяха стойностите за вътрешна 
консистентност, както на целите въпросници, така и на скалите в него; 
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беше извършен изследователски (експлоративен) факторен анализ, за да 
се извлече структурата им – този вариант на анализ беше предпочетен, 
защото не са известни данни за български адаптации на кратки форми на 
ZTPI, репликацията на които да се провери чрез конфирматорен 
факторен анализ. Освен това, едно от изискванията за конфирматорния 
факторен анализ е извадката да е по-голяма от 200 лица.  

В резултат на статистическата обработка на получените данни 
бяха сравнени психометричните свойства на двата варианта. Оказа се, че 
независимо от по-добрата обща вътрешна консистентност на 
въпросника, съдържащ 18 айтема и 6 скали (Cronbach’s α = 0,697) в 
сравнение с по-късия вариант от 15 айтема и 5 скали (Cronbach’s α = 
0,632), факторната структура на първия е доста дифузна и не отговори 
на очакванията за 6-те фактора. Поради това, по-долу се представят 
резултатите само за въпросника от 15 айтема, съдържащ петте 
оригинални скали „минало-негативно”, „минало-позитивно”, „настояще-
хедонистично”, „настояще-фаталистично” и „бъдеще”. 

Първоначални психометрични характеристики на кратка 
българска форма на ZTPI, съдържаща 15 айтема, конституирани в 5 
скали. 

4.1 Извадка. 
Общо 141 изследвани лица попълниха кратката форма на ZTPI, 

състояща се от 15 твърдения. Извадката е нехомогенна и е съставена от 
няколко различни по-малки групи – ученици от горния курс на 
гимназии, студенти и „налична” група от възрастни, отзовали се на 
изследването доброволно. В събирането на данните участваха и 
студенти от специалност „психология” на БСУ, като част от техни 
курсови проекти и дипломна работа. Възрастта на респондентите варира 
от 14г. до 64г., но разпределението е с крайна дясностранна асиметрия – 
Мода = 16,00г., Медиана = 17,00г. и Средна стойност = 22,82г. Към това 
трябва да се прибави и силният ексцес. Асиметричността и ексцесът се 
дължат на факта, че мнозинството от изследваните лица са млади хора – 
ученици и студенти. Този факт, обаче, не дава възможност да се правят 
сравнителни анализи по възраст, но това не е и целта на настоящото 
изследване към този момент. Разпределението по пол е следното: 
мъжете са 59 (41,8%), а жените – 82 (58,2%). При използване на 
непараметрични статистически тестове, могат да се правят сравнителни 
анализи между двете групи. 
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4.2 Вътрешна консистентност на въпросника и неговите 
скали. 

Резултатите за вътрешната консистентност очаквано са по-слаби 
от тези, които са съобщени в значително по-мащабните изследвания със 
ZTPI и с по-големите версии на инструментариума. В Таблица №1 са 
представени коефициентите Cronbach’s α, заедно със средните 
стойности на корелациите между айтемите за всяка отделна скала и за 
целия въпросник. Тези стойности, като цяло, са по-ниски от 
оригиналния вариант и българския му еквивалент от 56 айтема, но това 
може да се обясни с малката извадка в настоящето изследване, както и с 
малкия брой твърдения, които имат отделните скали(по 3 твърдения във 
всяка). Към тези съображения би трябвало да се прибави и малкият общ 
брой айтеми във въпросника – те са почти 4 пъти по-малко от пълната 
му версия. Все пак, по някои от скалите, настоящите резултати се 
доближават до получените при адаптацията на В.Ангелова(„настояще-
фаталистично”- 0,58 срещу 0,61), а при други дори са с по-високи 
стойности(„минало-позитивно”- 0,57 срещу 0,52).  

Таблица № 1. Вътрешна консистентност на въпросника  
и петте скали 

 параметри 
Скали 

Cronbach’s α Средни стойности на 
inter-item корелациите 

Брой айтеми 

Минало-позитивно 0,57 0,304 3 
Минало-негативно 0,67 0,398 3 
Настояще-
фаталистично 

0,58 0,318 3 

Настояще-
хедонистично 

0,53 0,269 3 

Бъдеще 0,35 0,166 3 
Въпросник ZTPI 0,63 0,100 15 

Важно е да се каже, че конструктът „времева перспектива” 
притежава относителна вариабилност по дефиниция, а самите скали не 
се съотнасят консистентно и не е задължително да корелират значимо по 
между си. В известна степен, ниските до умерени коефициенти на 
консистентност може да са аргумент за това, че макар и малко(по 3 във 
всяка от скалите), подбраните айтеми имат широк обхват и не се 
припокриват с останалите. Следователно, като изключим ниската 
консистентност на скалата „бъдеще”, останалите резултати са 
удовлетворяващи. Недостатъчната вътрешна съгласуваност на скала 
„бъдеще” би могла да бъде обяснена и със значителната семантична 
диференциация между твърденията от тази скала. В дискурсивен план, 
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трите твърдения обхващат различни аспекти на бъдещето. Първият 
айтем от скалата – „Когато искам да постигна нещо, си поставям цели и 
обмислям специални методи за постигането им”, адресира процесите на 
целеполагане и организиране на дейността. Второто твърдение – „Като 
напредвам стабилно, завършвам задачите си навреме”, се отнася до 
постоянството и настойчивостта в поведението. Третият айтем от скала 
„бъдеще”, „Способен съм да устоявам на изкушения, когато знам, че 
има работа за вършене”, е ориентиран към волевите процеси и 
способността на индивида да отлага моментните удоволствия в името на 
бъдещите значими цели. Човек може и да има ясна представа за целта и 
начините за реализацията й, но да не може да устои на изкушенията на 
настоящето. Аргументи в този смисъл дават и корелациите между трите 
твърдения от скалата, както и между тях и сумарния бал по скала 
„бъдеще”. Единствената значима корелация е между първото от 
описаните по-горе твърдения и второто (Kendall’s tau_b=0,304 (р<0,01); 
в дадения случай са използвани непараметрични коефициенти, защото 
разпределението на данните от айтемите е асиметрично – б.м.). 
Корелациите между първия и третия айтем, както и между втория и 
третия са статистически незначими, макар и положителни – съответно 
0,133 и 0,114. Същевременно, всички твърдения корелират значимо 
(p<0,01) със сумарния бал по скалата, като с най-висока стойност е 
корелацията между третия айтем и скалната оценка – коефициентите 
съответно са 0,555 , 0,531 и 0,593. Следователно, ниската стойност на 
Cronbach’s α в дадения случай не би трябвало да се интерпретира 
непременно като слабост на скала „бъдеще”. 

4.3 Изследователски(експлоративен) факторен анализ. 
Първоначалното решение за факторната структура на 

българската версия на ZTPI, съставена от 15 айтеми е извлечено по 
метода на „Главните компоненти”, след което е извършена ротация по 
метода „Varimax”.  

Таблица № 2. Статистически критерии за приложимост на 
факторния анализ 

 

KMO and Bartlett's Test

,585

370,883
105
,000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bartlet t's Test of
Sphericity
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В Таблица №2 са показани стойностите на Kaiser-Meyer-Olkin 
коефициента за адекватност на извадката за извършване на факторен 
анализ (счита се, че стойностите на Kaiser-Meyer-Olkin трябва да са над 
минималния праг от 0,500), както и Bartlett’s test of sphericity. И двете 
оценки са удовлетворяващи и показват, че получените данни, 
независимо от известната асиметричност, могат да продуцират 
адекватни резултати.  

След ротацията на данните по метода „Varimax” се очертаха 5 
основни фактора, обясняващи общо около 58% от общата вариация( за 
сравнение, оригиналното пет-факторно решение на въпросника ZTPI на 
Зимбардо и Бойд, състоящ се от 56 твърдения, обяснява 36% от общата 
вариация на данните). Всеки от тези фактори е със „собствена 
стойност”(eigenvalue) по-голяма от 1,00. Получената матрица с 
факторните „тегла” на отделните айтеми от въпросника е поместена в 
Таблица №3. В окончателната матрица са включени само онези 
коефициенти на факторните тегла, които са по-големи от 0,400. 
Единствено изключение е направено за айтем №13, който е запазен със 
своята най-висока стойност по петия компонент, макар тя да е по-ниска 
от 0,400. Съображенията за това са свързани с неговата съдържателна 
валидност. Затова той е включен към този фактор, заедно с атемите №№ 
3 и 10. Именно тези три твърдения са от скалата на времевата 
ориентация „бъдеще”. 

Първият фактор със „собствена стойност” 2,075 (13,84% от 
общата вариация) включва трите твърдения от скалата „минало-
негативно”. Това са айтемите с №№2, 11 и 15 („Често си мисля за това 
какво трябваше да направя по различен начин в живота си”; „Мисля за 
хубавите неща, които съм пропуснал в живота си” и „Мисля за 
лошите неща, които са ми се случили в миналото”). Техните факторни 
тегла са съответно 0,750 , 0,756 и 0,715. Тук напълно се припокрива 
скалата с извлечения фактор. 

Вторият компонент се описва с айтемите №№ 6, 7, 12 и 14 
(12,54% от общата вариация). Твърдението с №6, което има факторно 
тегло 0,512 („Щастливи спомени от доброто старо време лесно изникват 
в съзнанието ми”) е игнорирано, защото е по-логично то да бъде 
включено към четвъртия компонент, по който има по високо 
натоварване (0,551). Друго съображение е неговото съдържание, което е 
по-релевантно на скалата „минало-позитивно”, която съставлява 
четвъртия компонент, отколкото на втория компонент, който формира 
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скалата „настояще-хедонистично”. Айтемите от „настояще-
хедонистично” (това с айтеми №№7, 12 и 14) имат адекватно значение, 
за да останат в тази скала („Важно е да изпълвам с вълнение живота 
си”(факторно тегло=0,802); „Поемам рискове, за да внасям вълнение в 
живота си”(0,723) и „Чувствам се завладян от емоциите на момента”).  

Третият компонент(фактор) напълно се припокрива със скалата 
„настояще-фаталистично” (11,83% от общата вариация). Тук влизат 
следните твърдения: айтем№5 – „Каквото има да става, ще стане, без 
значение какво правя” (0,717); айтем №8 – „Моят жизнен път се 
контролира от сили, над които нямам никаква власт” (0,794) и айтем 
№9 – „Няма никакъв смисъл да се тревожа за бъдещето, тъй като 
така или иначе нищо не мога да направя” (0,497). 

Четвъртият фактор (10,06% от общата вариация) също напълно 
съвпада със скалата „минало-позитивно” и обхваща следните три 
твърдения: айтем №1 – „Познати гледки, звуци и ухания от детството 
често ми навяват прекрасни спомени”(0,455); айтем №4 – „Доставя ми 
удоволствие да мисля за миналото си”(0,835) и айтем №6 – „Щастливи 
спомени от доброто старо време лесно изникват в съзнанието 
ми”(0,551). 

Петият компонент включва трите твърдения от скала 
„бъдеще”(9,56% от общата вариация). Това са: айтем №3 – „Когато 
искам да постигна нещо, си поставям цели и обмислям специални 
методи за постигането им”(0,701); айтем №10 – „Когато напредвам 
стабилно, завършвам задачите си навреме”(0,829) и айтем №13 – 
„Способен съм да устоявам на изкушения, когато знам, че има работа 
за вършене”(0,314). 

Като цяло, факторната структура репликира петте скали на ZTPI. 
Факторните тегла са значимо големи, като средните „натоварвания” на 
айтемите по всеки от петте компоненти са: за първия фактор – скала 
„минало-негативно” – 0,740; за втория фактор – скала „настояще-
хедонистично” – 0,656; за третия – скала „настояще-фаталистично” – 
0,669; за четвъртия – скала „минало-позитивно” – 0,614 и за петия – 
скала „бъдеще” – 0,615. 
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Таблица № 3. Матрицата с факторните „тегла”  
на айтемите по съответните фактори 

 

Дескриптивни(описателни) статистики и интеркоралации 
между петте скали. 
В Таблица №4 са отразени средните стойности и стандартните 

отклонения на петте скали – „минало-негативно”, „минало-позитивно”, 
„настояще-фаталистично”, „настояще-хедонистично” и „бъдеще”. 

Трябва да се има предвид, че след анализ за нормалността на 
разпределението по петте скали с Kolmogorov-Smirnov Test беше 
установено, че единствено скала „настояще хедонистично” има известна, 
макар и неголяма асиметричност в разпределението. Това би могло да се 
преодолее, ако се увеличи извадката от изследвани лица. Разпределението 
на данните по останалите скали е близко до нормалното, макар и 
оценките за ексцеса и асиметрията да имат гранични стойности. Все пак, 
независимо от малката извадка, би могло да се разчита на някои 
параметрични методи за анализ, но там, където е възможно е добре да се 
използват непараметричните статистически методи.  

Rotated Component Matrix a 

      ,455   
,750         

        ,701 
      ,835   
    ,717     
  ,512   ,551   
  ,802       
    ,794     
    ,497     
        ,829 

,756         
  ,723       
                 ,314  
  ,445       

,715         

айтем1 
айтем2 
айтем3 
айтем4 
айтем5 
айтем6 
айтем7 
айтем8 
айтем9 
айтем10 
айтем11 
айтем12 
айтем13 
айтем14 
айтем15 

1 2 3 4 5 
Component 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

Rotation converged in 6 iterations. a.  
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За изчисляване на корелациите между отделните скали беше 
използван Kendall’s tau_b, поради асиметрията в „настояще-
хедонистично”. Вариантът с коефициентите на линейна корелация на 
Pearson съхранява статистическата значимост и посоката на 
взаимовръзките, като има малки разлики в стойностите, които обаче не 
са свързани с промяна в значимостта. 

Таблица № 4. Средни стойности, стандартни отклонения и 
диапазон на баловете за петте скали 

 
Таблица № 5. Непараметрични корелации между петте скали 

 

Анализът на връзките между скалите показва, че всяка от тях е 
относително автономна, така както се дефинира от авторите на 
конструкта „времева перспектива”. Това означава, че индивидуалните 
профили могат да варират в значителни диапазони, тъй като високите 
стойности по една от тези скали не означава автоматично ниски 
стойности по някоя от другите пет. При сравнение с други изследвания, 
съществуват значителни съвпадения в стойностите и посоката на 

Descriptive Statistics

141 10,9858 2,78769 3,00 15,00
141 8,9645 3,21250 3,00 15,00
141 7,4965 2,83505 3,00 15,00
141 10,8298 2,72018 3,00 15,00
141 11,6028 2,29247 5,00 15,00

минпоз
миннег
настфат
настхед
бъдеще

N
средна

стойност
стандартно
отклонение

минимална
стойност

максимална
стойност

Correlations

1,000 ,154* ,011 ,201** ,127*
. ,013 ,859 ,001 ,044

141 141 141 141 141
,154* 1,000 ,219** ,128* -,035
,013 . ,000 ,039 ,573
141 141 141 141 141
,011 ,219** 1,000 ,054 -,060
,859 ,000 . ,385 ,340
141 141 141 141 141
,201** ,128* ,054 1,000 ,056
,001 ,039 ,385 . ,381
141 141 141 141 141
,127* -,035 -,060 ,056 1,000
,044 ,573 ,340 ,381 .
141 141 141 141 141

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

минпоз

миннег

настфат

настхед

бъдеще

Kendall's tau_b
минпоз миннег настфат настхед бъдеще

Correlation is s ignificant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlation is s ignificant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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корелациите, въпреки ограничения обем на извадката в настоящето 
изследване (Zimbardo, Boyd, 1999), (Kostal et al.,2015). Прави 
впечатление, че единствената значима корелация на скала „бъдеще” е с 
„минало-позитивно”, макар че детерминацията е твърде слаба при 
такава връзка (в оригиналния въпросник на Зимбардо и Бойд стойността 
на връзката е 0,180, което е доста близо до получената стойност в 
настоящето изследване – 0,127 – и двата са статистически значими. 
Други позитивни корелации между „бъдеще” и останалите скали не се 
констатират, както при оригиналния въпросник, така и при настоящата 
кратка форма). Стойностите на корелационните коефициенти могат да се 
видят в Таблица №5. 

Полови различия. 
Търсене на полови различия в стойностите по отделните скали 

беше проверено също с непараметричен тест – Mann-Whitney Test. 
Резултатите от непараметричния тест показват наличие на 
статистически значима разлика между мъжете и жените единствено по 
скала „настояще-фаталистично”: жените живеят с настоящия фатализъм 
повече, отколкото мъжете. Според Зимбардо и Бойд, тази скала разкрива 
нагласа на безпомощност и безнадеждност, ориентирани към живота и 
бъдещето. Трудно е да се обясни този резултат еднозначно. Една от 
негативните интерпретации може да е свързана с липсата на равни 
възможности за реализация между половете, но за да се направи 
подобен извод са необходими допълнителни проучвания. Позитивният 
момент тук е, че средните стойности на скалата „настояще-
фаталистично” са най-ниски в сравнение с останалите четири скали от 
въпросника. Трябва да се каже, обаче, че правене на заключения за 
полови различия при такава малка извадка, която не е напълно 
равностойна по този признак, е твърде спекулативно и не бива да се 
счита, че тези статистически резултати са достатъчно убедителни. 
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Таблица № 6.  
Различия в описателните статистики по признака „пол” 

 

В Таблица №6 са представени средните стойности и стандартните 
отклонения поотделно за мъжете и жените от извадката, както и общите 
оценки. Както се вижда, доминираща е скала „бъдеще”, след нея е 
„минало-позитивно” и трета в подреждането е „настояще-
хедонистично”. Според авторите на конструкта „времева перспектива”, 
оптималния профил на психологичното време е балансираната нагласа, 
която определя способността на индивидите гъвкаво да „превключват” 
от една перспектива към друга, според това коя от тях би осигурила най-
релевантно и ефективно поведение.  

Заключение. 
Въпреки ограниченията, произтичащи от неголямата извадка, 

може да се направи извод, че кратката българска форма на ZTPI 
притежава необходимите психометрични характеристики на надежден 
метод за изследване на конструкта „времева перспектива”. На този етап, 
петфакторното решение, което репликира оригиналната 
операционализация на Зимбардо и Бойд, е по-добро от 6-факторното 
решение на въпросника, състоящ се от 18 айтема. Включването на скала 
„бъдеще-негативно” не е достатъчно аргументирано от получените в 
настоящето проучване резултати. В перспектива би било уместно да се 
извърши конфирматорен факторен анализ на данни от друга, независима 
извадка с размер над 200 изследвани лица, която да е сравнително 
балансирана по образование, пол и възраст. 

В обобщение, може да се каже, че предложената кратка форма на 
ZTPI на български език може да се използва, както за скрийнинг и 
различни корелационни изследвания, така и за индивидуално оценяване. 

11,1098 9,0366 8,1951 10,9756 11,4024
82 82 82 82 82

2,64811 3,02028 2,89503 2,77545 2,37195
10,8136 8,8644 6,5254 10,6271 11,8814

59 59 59 59 59
2,98545 3,48622 2,45902 2,65160 2,16624
10,9858 8,9645 7,4965 10,8298 11,6028

141 141 141 141 141
2,78769 3,21250 2,83505 2,72018 2,29247

Mean
N
Std. Deviat ion
Mean
N
Std. Deviat ion
Mean
N
Std. Deviat ion

пол
жени

мъже

Total

минпоз миннег настфат настхед бъдещ е
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Приложение 

 
Списък на айтемите от кратката българска версия на ZTPI 

1. Познати гледки, звуци и ухания от детството често ми навяват 
прекрасни спомени. 

2. Често си мисля за това какво трябваше да направя по различен 
начин в живота си. 

3. Когато искам да постигна нещо, си поставям цели и обмислям 
специални методи за постигането им. 

4. Доставя ми удоволствие да мисля за миналото си. 
5. Каквото има да става, ще стане, без значение какво правя. 
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6. Щастливи спомени от доброто старо време лесно изникват в 
съзнанието ми. 

7. Важно е да изпълвам с вълнение живота си. 
8. Моят жизнен път се контролира от сили, над които нямам 

никаква власт. 
9. Няма никакъв смисъл да се тревожа за бъдещето, тъй като така 

или иначе нищо не мога да направя. 
10. Като напредвам стабилно, завършвам задачите си навреме. 
11. Мисля за хубавите неща, които съм пропуснал(а) в живота си. 
12. Поемам рискове, за да внасям вълнение в живота си. 
13. Способен(а) съм да устоявам на изкушения, когато знам, че има 

работа за вършене. 
14. Чувствам се завладян от емоциите на момента. 
15. Мисля за лошите неща, които са ми се случили в миналото. 

Ключ за въпросника ZTPI (кратка версия) – 5 скали 

1. „Минало-позитивно” - № 1; 4; 6; 
2. „Минало-негативно” - № 2; 11; 15; 
3. „Настояще-фаталистично” - № 5; 8; 9; 
4. „Настояще-хедонистично” - № 7; 12; 14; 
5. „Бъдеще” - № 3; 10; 13; 

Баловите стойности по отделните скали се получават като сума 
от оценките, съответстващи на отговорите на изследваните лица. 
Отговорите се отразяват в пет-степенна интервална скала – ликертов 
тип: от 1 – „изобщо не е вярно” до 5 – „напълно е вярно”. Всички айтеми 
са „прави”, т.е. оценките съответстват на съответната цифра от скалата 
за отговори. 

 

Доц.д-р Михаил Проданов 
БСУ-Бургас, e-mail: mprodanov@bfu.bg 

 



 

АРГУМЕНТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРОГРАМИ  
ПО СТРЕС-МЕНИДЖМЪНТ В МЕДИЦИНСКОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ 
Теофан Базан, Стоянка Танчева 

Резюме: В статията се изследват зависимостите на нарушенията при „синдрома 
на професионалното изчерпване” при студенти по медицина с поведение тип А, 
учещи в МУ „Проф. П. Стоянов” Варна, за да бъдат направени препоръки, 
отнасящи се до избора на медицинска специалност и преодоляване на евентуални 
проблеми при практикуването на медицинската професия. Изследването е насочено 
в подкрепа на идеята за въвеждане на програми по стрес мениджмънт, специално 
обучение по психология, както и за въвеждането на психолози-консултанти в 
медицинските училища, които да оказват адекватна професионална психологична 
помощ на бъдещите лекари. 
Ключови думи: „синдром на професионалното изчерпване”, „поведение тип А”, 
стрес мениджмънт 

ARGUMENTS FOR ESTABLISHMENT  
OF STRESS-MANAGEMENT PROGRAMS  
IN BULGARIAN MEDICAL EDUCATION 

Teofan Bazan, Stoyanka Tancheva 
Abstract: In this article are studied the burnout factors in type A behavior students of MU 
“Prof. P. Stoyanov” Varna, to make recommendations related to the choice of specialty 
and overcoming possible problems attached to the medical profession. The research is 
directed towards the idea of implement of special psychological education, stress 
management programs as well as establishment of psychologists-consultants in the medical 
schools, which will provide the necessary professional psychological help to the future 
doctors. 
Keywords: burnout, type A behavior, stress management 
 
 

Настоящата тема бе провокирана от проучване, което беше 
направено във връзка с влиянието на „поведение тип А“ върху „синдром 
на професионалното изчерпване“ у студенти по медицина. 

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 
Целта на нашето изследване бе да проучим зависимостта на 

нарушенията при „синдрома на професионалното изчерпване“ от типа 
поведение А, при студенти по медицина, за да бъдат направени 
препоръки, отнасящи се до избора на медицинска специалност и 
преодоляване на евентуални проблеми при дългото практикуване на 
медицинската професия. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 
Емпиричното изследване е насочено към определяне равнището 

на професионалното прегаряне и връзката му с типа поведение. 
Проведено бе анкетно проучване на базата на доброволно анкетиране 
сред 125 студента по медицина, учещи в МУ "Проф. П.Стоянов "- 
Варна, за периода февруари-юни-2017г. 

В проучването използвахме две методики : Методика MBI 
(Maslach Burnout Inventory - Maslach, C. and Jackson, S., E., 1981). 
Въпросникът е адаптиран за българската социокултурна среда ( Ценова, 
Б. 1998 ) и методика TABP (Type A Behavior Pattern)- тестови въпросник 
„Поведение тип А“ ( Ivancevich, John M., Michael T. Matteson, 1987- 
превод В.Стоянов д.п.н.- експерт ) (тестът не е адаптиран за български 
условия ). 

Медицинската професия е свързана с повишено емоционално 
изтощение, хронична умора, раздразнителност, склонност към рисково 
поведение (Балканска, П. 2010). Придобиването на добра 
професионална квалификация изисква дългогодишен, перманентен 
упорит труд, свързан с преодоляването на много интелектуални 
препятствия. Някои медицински специалности имат силно 
концентрирана характеристика по отношение на тези особености. 
Обективно погледнато, не всекиму е дадено да съхрани своето 
физическо, психическо, социално и интелектуално благополучие, 
вървейки по този път. 

Едно от условията за дълга и успешна медицинска практика се 
явява типът поведение у практикуващия лекар, както и факторите, които 
биха оказали влияние върху стабилизирането или редукцията му. 

Тези обективности е добре да бъдат проучвани и анализирани 
още в периода на обучението по медицина, за да могат постепенно и 
индивидуално да се осмислят от бъдещите лекари и изводите реално да 
им гарантират продължителен и успешен професионален път, както и 
пълноценен и щастлив живот. 

Емоционалното натоварване и изтощение вследствие на 
професионалната дейност са проблем на медицинските специалисти в 
глобален мащаб. В условията на социално - икономическа нестабилност 
на българското общество , конкуренция на пазара на труда и социалния 
стрес, все по - често и открито, се говори за „прегарянето“ и неговите 
негативни последици както за професионалните възможности на 
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личността , така и за последиците, до които води това прегряване върху 
професионалната организация (Василева Л., 1997; Стоянов, Нешев, 
2003; Стоянов, 2011).  

Общопризнато е, че професионалното прегаряне е един от 
сериозните проблеми на съвременната професионална дейност. СЗО го 
дефинира като „болестта на 21 век“, която в световен мащаб приема 
размери на „глобална епидемия“. Значимостта на проблема се 
потвърждава и от факта, че в последната 10 – та ревизия на МКБ burnout 
е описан в клас XXI под рубрика Z73.0, като „Преумора– състояние на 
изтощаване на жизнените сили“. Burnout се проявява най - често в 
помагащите професии, a като такава се определя и медицинската 
професия . 

Напрежението поради високите изисквания, конкурентността, в 
съчетание с липсата на социална подкрепа и на комуникация в 
организацията (Балканска, 2010; Борисов, 2001; Воденичаров, Попова, 
2010), нереалистичните очаквания относно възможностите на 
професията (Цонева, 2012; Христова, 2007; Aiken, 2004), 
дискриминацията на работното място (Чемширова, Карастоянов,2004; 
Aiken, 2004), изявената или скрита агресия от страна на пациентите и 
техните близки (Радев, 2014; Тончева, 2011; Тончева, Павлова, 2012; 
Тончева, Борисова, 2004), претовареността с учебни, практически и 
административни задачи, както и неяснотата в бъдещата реализация 
след дипломиране, са условие за развитие на свръхнатовареност и 
(ди)стрес при студентите по медицина. 

Стресът и прегарянето са идентифицирани като една от 
причините здравните специалисти да напускат професията (Chung, 
Corbett, 1998; Dierendonck, Grassen, Visser, 2005). Редица проучвания в 
света (Gabassi, Cervai, Rozbowsky, Semeraro, Gergori, 2002; Maslach, 
Schaufeli, Leiter, 2001) изследват връзката между различните 
компоненти на прегаряне и удовлетвореността от работата. 

Ако всичко това допълнително се съчетава с определени по-
изявени черти на типа поведение на отделната личност, то неминуеми, 
един от начините, по които бъдещите здравни специалисти реагират на 
тези отрицателни фактори, е поведенческият синдром на 
професионалното изчерпване – burnout. 

Личностите от тип А изпитват постоянно чувство на 
неотложност: хората тип А са в постоянна борба с часовника. Често те 
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бързо стават нетърпеливи от закъсненията и непродуктивното време, 
планират ангажименти твърде плътно и се опитват да направят повече 
от едно нещо в даден момент. 

Отчитайки тези данни, през 1998 г. Американската сърдечна 
асоциация реши, че поведение тип "А" трябва да се разглежда като 
рисков фактор за коронарната болест на сърцето . 

Тъй като студентите по медицина са бъдещи потенциални 
потърпевши, то ние решихме да проверим какво е влиянието на 
личностовата предиспозиция и какви фактори биха повлияли 
патогенезата на този синдром. 

Теорията на Maslach and Jackson е най- широко използваната 
теория в изследванията на Burnout .(Maslach, Jackson, Leiter, 1996; 
Maslach, Schaufeli, Leiter, 2001). Maslach и Jackson описват прегарянето 
като триизмерен синдром, характеризиращ се с емоционално изтощение, 
деперсонализация и намалено лично постижение. Емоционалното 
изтощение се отнася до изчерпването на емоционалните ресурси, 
причинено от междуличностни изисквания. С деперсонализацията се 
изтъква развитието на негативно, безсърдечно и цинично отношение 
към получателите на услуги. И накрая, неуспехът при постигане на 
желаната личностна реализация поражда тенденция работата с 
реципиентите да се оцени като негативна. Така при „изпепелените” 
професионалисти чувството за непостигнати цели е съпроводено с 
ниско професионално самочувствие. Авторите на теорията доказват, че 
натрупването на различни стресови фактори (индивидуален, 
междуличностнен и организационен стрес) задвижват процеса на 
прегаряне като определят шест основни области на несъответствие, 
които водят до професионално прегаряне , а именно: 

Изисквания към работещия и неговите реални възможности; 

Стремеж към независимост в работата и степента на приложен 
контрол;  

Вложени усилия в работата и недооценка на приносите; 

Отсъствие на позитивни взаимоотношения с работния колектив;  

Отсъствие на справедливи взаимоотношения в работата; 

Конфликт между етичните принципи на личността и 
изискванията на работата; 
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Aмериканският психолог Кристина Маслах, в екип със Сюзан 
Джаксън, разработват модел за оценка на когнитивните нарушения при 
синдрома на професионалното изчерпване. Целта им е да стадират 
заболяването и да отграничат ясни и точни симптоми на база 
психологическа увреденост вследствие на претоварения работен режим 
(Aiken, 2004; Hallman, 2003; Leiter, Maslach, 2005). Развитието на 
синдрома според тях се базира на несъответствието между личност и 
професия, както и непропорционалното преразпределение на 
ежедневието за почивка и работа.  

Методическото осигуряване на емпиричното изследване на този 
синдром представлява изработения през 1982г. и валидизиран, научно-
психологически инструмент за оценка на психологическия статус в 
бърнаут режим, създаден от екипа на Maslach– известен като Maslach 
Burnout Inventory /MBI/. 

Професионалното прегаряне /burnout/ представлява афективна 
реакция на акумулиран професионален стрес (Харизанова, Търновска, 
2013; Forshaw, 2012; Schaufeli, Leiter, Maslach, 2009). То включва 
следните компоненти:  

Емоционално изтощение (ЕИ) - измерва емоционалното 
претоварване и изчерпване. Емоционалното изтощение е емоционално 
пренатоварване и изчерпване на емоционалните ресурси на индивида от 
собствената му работа.  

Деперсонализация (ДП) или безразличие по отношение на 
хората, на които си помогнал. Деперсонализацията е опит за създаване 
на дистанция между професионалиста и хората, за които се грижи, като 
се игнорират вътрешно присъщи на професията качества, които правят 
професионалиста уникален и ангажиращ се. 

Персонални постижения (ПП) или чувство за сила, 
компетентност и успешност в собствената работа. Персоналното 
постижение е чувство на субективна компетентност и ефективност в 
собствената работа. 

Понастоящем (Hallman, T. 2003) все по-голямо внимание се 
обръща на вида на поведението или на личния стил, наречен поведение 
тип "А". В продължение на много години лекарите са забелязали, че 
жертвите на сърдечни пристъпи често са враждебни, агресивни, 
нетърпеливи, хора, отдадени твърде много на работата си 
(Freudenberger, 1974). През 50-те години на миналия век, двама 
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американски кардиолози от Сан-Франциско Мейер Фридман (Meyer 
Friedman) и Рей Розенман (Ray H. Rosenman) въвеждат в медицината 
нови понятия — личност А-тип и поведение тип-А (Type A Behavior 
Pattern -TABP).Те съставят списък от характеристики на поведението, 
формиращи модел "А", характерен за пациенти с исхемична болест на 
сърцето (Petticrew et al., 2012; M. Freidman,1977; Perlman, Hartman, 
1982). Хората с поведение тип А непрекъснато гонят успеха: те остро 
усещат липсата на време, за тях е трудно да се отпуснат и често стават 
нетърпеливи и ядосани, когато срещат некомпетенни или закъсняващи с 
изпълнението на задачите си хора. Изглеждат уверени в себе си, но 
всъщност постоянно са измъчвани от чувство на несигурност. Хората с 
поведение тип А се стремят да правят все повече и повече неща, за все 
по-малко и по-малко време (Rosenman, R.H., M. Friedman. 1976). Те са 
склонни да бъдат много конкурентни и самокритични. Стремят се към 
цели, без да изпитват чувство на радост в своите усилия или 
постижения. Такива хора са склонни да виждат по-често лошото в 
другите, показвайки гняв, завист и липса на състрадание, като понякога 
това отношение се изразява открито (Petticrew et al., 2012; Maslach, 
1993). Враждебността се приема като основен фактор (Forshaw, 2012), 
свързан със сърдечните заболявания при тях. 

Типа на поведение А и прегарянето са важни и интересни 
концепции, свързани с професионалната практика и заслужават по - 
голямо внимание при изследванията . Тези теоретични постановки на 
проблема залегнаха в основата на емпиричното проучване, при което 
изследователската цел и задачи бяха ориентирани към разкриване на 
съществуващи взаимовръзки между типа поведение А и 
„професионалното прегаряне“ у бъдещите медици. 

Burnout е дългосрочна реакция на стреса на работното място и се 
появява най - вече при тези, за които практикуването е социално 
призвание (Gabassi et al. 2002) .Синдромът burnout включва: 
физиологични, когнитивни, емоционални, и поведенчески симптоми. 

 Според К. Маслач, "професионалното прегаряне е емоционално 
изтощение, възникващо като следствие на междуличностен стрес, 
загуба на позитивни чувства, състрадание и уважение към пациента" 
(Lee, Ashforth, 1996, с. 83). 

 Резултатите от национални и международни изследвания 
(Александрова, 2011; Георгиева, Караславова, Тодоров, 2008; Maslach et 
al. 2001) показват, че работата на медицинските специалисти заслужава 
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специално внимание в изследването на този проблем (Борисов, 2004; 
Дойкова, 2012; Ненова, Рашева, Ценова, Даскалов, Маринов, 2005). 
Изучаването на този феномен у нас, както и по света (Maslach, 1993) ,е 
недостатъчно (Василева М, 2011), особено що се отнася до обучаващите 
се студенти по медицина . 

РЕЗУЛТАТИ : 
На този етап от проучването, използвайки техника за изследване 

на burnout синдрома разработена от Маслач и Джаксън (Maslach Burnout 
Inventory– Human Services Survey (MBI-HSS)) бе определено нивото на 
бърнаут синдрома и неговото разпределение сред студентите. С цел 
определяне степента на прегаряне сред студентите се направи анализ на 
усреднените данни от цялата извадка. 

Първоначално се наложи декодиране на теста MBI, с цел 
правилното тълкуване на този въпросник. За да се определи степента на 
изразеност на бърнаут синдрома са използвани средностатистически 
норми (ключ за MBI):  

 Табл.1. Средностатистически норми за синдрома на прегаряне 
(Maslach - Jackson, 1986 - ключ на теста). 

Праг на прегаряне- 
 компоненти 

Ниско 
ниво 

Умерено 
ниво 

Високо 
ниво 

Много високо 
ниво 

Емоционално изтощение 6 -16 17-25 26-34 >34 

Деперсонализация 1-4  5-10 11-13 >14 
Персонални постижения 48 -37  36-28 27-22 21 и < 

Статистическото потвърждение на въпросниците MBI–HSS- 
(Maslach Burnout Inventory, синдрома на бърнаут, синдром на 
професионално прегаряне) и TABP- а (Type A Behavior Pattern, 
поведение тип А ) е осъществено чрез валидността на тестовата батерия 
(α на Кронбах). В класическата теория на тестовете за максимална 
стойност на α се приема α=1. Стойности α ≈ 0,8 - 0,9 се считат за много 
добри и отлични. Стойности от порядъка α ≈ 0,6 са доказателство за 
задоволителна степен на надеждност на скалата. 

 Получените данни показват добра дължина на скалата (брой на 
задачите), както и корелация между айтемите. Alpha Cronbach за 
подскала Емоционално изтощение е α=0,676; за подскала 
Дехуманизация- α= 0,769, и подскала Персонални постижения- α= 
0,616). 
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Граф.1. Alpha Cronbach за ЕИ е α = 0,676 

 

 

Граф.2.. Alpha Cronbach за ДП - е α= 0,769 

 

 

Граф.3. Alpha Cronbach за ПП е α = 0,616 

За целия въпросник MBI- коефициентът на надеждност Alpha 
Cronbach е tMBI α= 0,687. 
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За целият въпросник TABP -Type A Behavior Pattern, поведение 
тип А - коефициентът на вътрешна валидност Alpha Cronbach е α= 0,825. 

 
Граф. 4. Alpha Cronbach за tTABP е α= 0,825. 

 

 Данните от статистиката на двата теста показват едно високо 
вътрешно ниво на надеждност и на двата теста, използвани при 
емпиричната работа :  

 ** MBI – HSS- Maslach Burnout Inventory - Alpha Cronbach е α= 
0,687. 

 ** TABP -Type A Behavior Pattern - Alpha Cronbach е α= 0,825. 

 Табл.2. Дескриптивни статистики на MBI 
Скала М SD Skewness Kurtosis min max 

ЕИ 29.904 6,733 0,119 0,356 13,00 48,00 
ДП 17.384 4,629 0,169 0,150 8,00 31,00 
ПП 39,084 6.491 0,109 0,014 21,00 55,00 

Обща скала 86,67 11,754 -0,079 -0,132 56,00 111,00 

Табл.3. Средна стойност и стандартно отклонение  
по субскалите на MBI 

Показатели Средна стойност Стандартно отклонение (SD) 

Емоционално 
изтощение 

29,904 6,733 

Деперсонализация 17,384 4,629 

Персонални 
постижения 

39,084 6,491 

Данните показват, че сред студентите по медицина 
преобладават високо ниво по скалата за емоционално изтощение, 
много високи нива по скалите на деперсонализация и ниски нива по 
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скалата за персонални постижения. Статистическите оценки от 
изследването по методиката на Maslach Burnout Inventory са показани на 
Таблица 3, като са сравнени със средностатистически норми за синдрома 
на прегаряне (Maslach - Jackson, 1986). 

В нашето изследване 62.4% от анкетираните са жени; 37.6% - 
мъже. 

Табл.4. Процентно-полово представителство на изследваната 
група студенти-медици. 

Пол N % 
Мъже 47 37,6 
Жени 78 62,4 
Общо 125 100,0 

Влияние на TABP - ( Type A Behavior Pattern = total A) от пола 

На този етап от проучването, използвайки техника за изследване 
на тестови въпросник "Типове поведение" (неадаптирана за български 
условия, но както установи статистическия анализ на анкетираната 
група, с добра вътрешна валидност- Alpha Cronbach α= 0,825), бе 
определен типа поведение и неговото разпределение сред изследваната 
извадка от студенти по медицина. С цел определяне типа поведение 
сред таргетната група-студенти се направи анализ на усреднените данни 
от цялата извадка и се установи съотнасянето му към пола на 
респондентите. 

Статистически групи 

Табл.5. Корелация между TABP –Тип поведение А и пола  
на респондентите . 

  пол N средна 
аритметична  

стандартно 
отклонение 

обща мъже 47 98,2340 18,00992 
обща жени 78 105,9103 16,53268 

Изследването не установи различия в степента на изразеност на 
поведение тип A при лицата от женски и мъжки пол при изследваната 
таргетна група студенти по медицина. 

Този анализ показва, че между двете подгрупи анкетирани лица 
няма статистическа разлика във величините М и SD , което говори, че на 
този етап от живота им, половото различие не е от съществено значение 
за развитието на респондентите. 
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Диагностиката и прогнозирането са важни дейности в 
клиничната и психологичната практика. Разликата между диагностика и 
прогнозиране се състои единствено в реда на събитията : при 
диагностиката събитието може вече и да е налице в момента , в който се 
прилага методиката , докато при прогнозирането първо се прилага 
методиката и по-късно се установява дали събитието ( психологичният 
проблем ) е настъпило. За целта ние използвахме възможностите на 
ROC анализа в SPSS. ROC-криватa (Receiver Operating Characteristic 
Curve), дава информация за съотношението между сензитивността и 
специфичността в целия диапазон на възможни стойности на тестовата 
батерия. При построяването на ROC- кривата върху ординатата се 
нанасят показателите за сензитивност, а по абцисата за специфичност. 
Мярката представлява площта под ROC-кривата (“Area under the curve” 
(AUC) или „Площ под кривата” (ППК). Площта под ROC-кривата има 
смисъл на относителен дял или процент, който бележи различимостта на 
групите. 

площ под кривата на анализ 
жени 

Тест резултати ППК 
площ общ MBI ,507 
площ общ A ,622 
 

Табл.6. ROC анализ на MBI и на TABP на анкетираните  
по пол-анализирани са изследваните жени. 

 
Граф.5. Прогностична сила на двата теста при групата жени- студенти 

по медицина . ROC анализ на MBI и на TABP на анкетираните по пол-анализирани 
са изследваните жени 
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площ под кривата на анализ 

мъже 
Тест резултати ППК 
площ общ MBI ,493 
площ общ A ,378 
 

Табл.7. ROC анализ на MBI и на TABP на анкетираните  
по пол-анализирани са изследваните мъже  

 
Граф.6. Прогностична сила на двата теста при групата мъже- 

студенти по медицина . ROC анализ на MBI и на TABP на анкетираните 
по пол-анализирани са изследваните мъже 

ОБСЪЖДАНЕ: 
Вътрешната информация, която ROC анализът ни разкрива, 

предполага, че момичетата в тази възраст са по-зависими от факторите, 
определящи поведение тип А, в сравнение с тези, които характеризират 
MBI, докато при момчетата тази зависимост, макар и много ниска, е 
обратна. 

Направените ROC анализи показват, че двата използвани теста 
имат своята относителна прогностична значимост. На този етап от 
живота на медиците, тези тестове все още нямат място за диагностика , 
вероятно поради малката продължителност и естеството на проблемите, 
под чиято форма студентите се докосват до истинската същност на 
медицинската професия. Като прогностични тестове при момичетата, 
MBI и (особено ) TABP могат да се използват още от това ниво на 
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навлизане в медицинската професия и да служат като относителен 
ориентир при избора на специалност или медицинската област, в която 
да се реализира бъдещият лекар. 

Обучението на студентите по медицина предполага усвояване на 
дейности, които са извън конвенционалните норми на живот на човека. 
Прекалено големият обем на учебния материал и завишените 
изисквания при оценяване на неговото усвояване, както и 
взискателността на преподавателите и самовзискателността на самите 
студенти към собствените им постижения, водят да повишаване на 
напрежението, чувство на неудовлетвореност от постигнатото, нервност 
и раздразнителност. 

Много от практическите умения, които трябва да усвои студента 
по медицина, са свързани със сръчности, които се придобиват бавно и 
постепенно, резултатите от труда на студента, в тази насока, се виждат 
след продължителен период от време и полагане на постоянен и упорит 
труд. Това често създава у тях чувството, че не са способни да се 
справят със задачите. Но медицината, с всичките си съвременни 
постижения , не е вълшебна пръчица. Лекарите също са хора. И те 
понякога грешат, а дори и да не грешат, не всичко е постижимо чрез 
техните усилия. Болката и смъртта, особено при някои медицински 
специалности, често са съпътстващи труда на лекаря. Всичко това и още 
ред такива причини, се осъзнават или интуитивно се усещат от 
студентите по медицина, което поражда у тях чувството за 
безпомощност, понякога безнадеждност и професионален провал, а това 
бързо води до усещането за емоционално изтощение. 

Студентите се нуждаят от подкрепа и разяснение, защото 
професионалният им път ще бъде дълъг, естеството на трудностите ще 
бъде неотменно, а задълженията и отговорностите им ще растат. Това 
оправдава използвания в нашето проучване ROC анализ, който може да 
бъде приложен при прогнозата на развитието на бъдещите специалисти , 
използвайки тестовете за MBI и TABP. 

Идвайки, най-често, от високите ешелони на елита на средното 
ни образование, което предполага тяхната предпоставена 
принадлежност към личности с поведение тип А, студентите по 
медицина попадат в една равностойно- конкурентна във висока степен 
среда, която понякога е твърде враждебно настроена. Като се има 
предвид, че, за съжаление, във висшето образование никой не полага 
усилия тази среда да се превърне в една пълноценна колективна 
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общност, в която всеки може да разгърне уменията си и да разчита на 
подкрепата на другите, то често конкурирайки се, студентите развиват 
недоверие в себе си и в другите. Медицинската професия изисква пълна 
отдаденост и способността да я приемеш не само като професия, а и 
като част от своя живот. Това може да се постигне само ако имаш много 
силна мотивация да усвояваш и упражняваш тази професия. Тази 
мотивация трябва да бъде абсолютно вътрешна, да е нямало външен 
натиск или изкуствени стимули при формирането на избора на 
медицинската професия. В противен случай тази много 
силноенергоемка професия може да погълне и обезличи този, който я е 
избрал или я практикува. А човешкият живот е един и всеки би трябвало 
да се стреми да го изживее така, че да успее максимално да развие своя 
потенциал и да се чувства щастлив от това. 

Младежите, насочващи се към медицинската професия или 
студентите по медицина трябва да имат свободата да се откажат или да 
продължат по този път. Но този избор трябва да бъде направен 
информирано, чрез използването на научно доказани методи, които 
обективизират индивидуалните възможности на бъдещите медици. 
Нещо, в което науката и практиката все още са в дълг пред 
житейския избор на бъдещите медици и пред обществото, което 
търпи последиците от тази липса на професионална информираност и 
професионален подход . 

 Много от респондентите в това проучване изразяват желание 
за курсове по психично здраве и за менторство . 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
Нашите изследвания показват, че сред студентите по медицина 

преобладават високо ниво по скалата за емоционално изтощение (ЕИ= 
29,904, като за норма се приема ниво на ЕИ=6-16), много високи нива 
по скалите на деперсонализация (ДП= 17,384, като за норма се приема 
ниво на ДП=1-4) и ниски нива по скалата за персонални постижения ( 
ПП= 39,084, като за високо ниво се приема ПП= 27-22, а за много 
високо ниво на ПП< 21) . 

Данните от проучването сочат, че студентите по медицина, 
подложени на редица стресори във връзка с ежедневното напрежение в 
работния процес, са силно уязвими откъм емоционално претоварване, 
стараят се отсега да изградят поведение на дистантност между 
професионалист и пациент, което говори за слабата им ангажираност 



Т. Базан, С. Танчева: Аргументи за въвеждане на програми по стрес-мениджмънт... 
179 

към бъдещите им пациенти, както и за това, че в процеса на обучение у 
тях не се формира чувство на субективна компетентност и ефективност 
в работния процес. 

ИЗВОДИ: 
Проучването аргументира идеята за въвеждане на 

професионално обучение по психология в програмата на студентите- 
медици, както и използването на психолози- консултанти в 
медицинските учреждения, които да оказват адекватна професионална 
психологична подкрепа на бъдещите лекари. 

Данните от нашето проучване говорят за необходимостта от 
въвеждане на програми по стрес мениджмънт в българското 
медицинско образование. 
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ПРОТИВОРЕЧИЯ НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ У НАС  
СЪС СОЦИАЛНАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ И РЕШЕНИЯ 

Любомир Георгиев 
Социалната действителност е съвкупност от взаимно свързани и 

зависими системи. За да бъде функционирането й плодотворно, 
системите следва да функционират хармонично. Възникването на 
противоречия, затруднява този процес. Ето защо наложително е тяхното 
превъзмогване. 

С навлизането в двадесет и първи век у нас се появиха 
противоречия на системата на средното образование със социалната 
действителност, Те са породени от глобални международни промени, от 
движението на хора извън националните граници, от постиженията на 
науките, техниките, технологиите и др. 

Забавянето в разрешаването на противоречията води до културно 
и икономическо изоставане на страната, до невъзможност тя да участва 
пълноценно в световните процеси на прогреса.  

Противоречията пречат на средното образование да постига 
успешно своите цели. Отразяват се неблагоприятно на съставляващите 
го подсистеми (условия, организация, дейности, на децата, учениците, 
учителите). Източник са на напрежение, безпокойство, притеснения 
(13), тревожност (8), на чувство за несигурност(11). Провокират 
душевни и физически заболявания. 

Негативните преживявания и последствия позволяват да се 
разкриват причините, които ги обуславят и насоките, в които е потребно 
да се предприемат психологически обосновани мерки. Това обуславя 
ролята и значението на психологията за отстраняване на съществуващи 
противоречия в системата на средното образование, за привеждането й в 
съответствие с потребностите и възможностите на новото време. 

Нашите предци са следили за развитието на образованието в 
света. Същевременно са съзнавали, че всяка страна им специфични 
особености и поради това не може да се пренася готов опит. Той трябва 
да е премислено и сътворено родно дело. Този подход е извеждал 
образованието ни сред първите в света. И сега е потребно да следваме 
този път. 

Днес образованието у нас правилно се разглежда като 
приоритетен национален проблем. Предвижда се от по-ранни възрасти 
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децата да се приемат в детски градини за подходящо обучение, 
възпитание и развитие. На родители, които не осигуряват децата им да 
посещават детска градина и училище да се налагат глоби и да се 
лишават от социални помощи. Повишават се възнагражденията на 
учителите. Всичко това е важно. То следва да се съпътства и от 
психологически издържана стратегия, която да се ръководи от 
съвременното научно разбиране, че „само това обучение в детската 
възраст е хубаво, което върви пред развитието и води развитието след 
себе си“ (Л.С. Виготски-3) и че човек „се явява свое собствено 
творение“ и „само той може да преобразува и видоизмени и самия себе 
си в съответствие със своята собствена природа“ (Ерик Фром-11). 

От посочените основополагащи позиции е желателно да бъдат 
отстранени противоречия на средното образование със съвременната 
социалната действителност у нас, за да изпълнява то успешно своето 
предназначение – подготовка на кадри със съвременна квалификация, с 
високи показатели на духовно и душевно развитие.  

Без да изчерпвам, ще посоча противоречия, които са с 
неблагоприятни отражения върху подготовката и развитието на младото 
ни поколение. 

1. Понастоящем се увеличава броят на българите в 
трудоспособна възраст, с високи образователна подготовка и развитие, 
които с децата си, заминават да работят и да живеят в други държави. 
Това снижава присъствието на деца в групите на детските градини и на 
ученици в класовете с добри психически равнища. Положението се 
влошава и от увеличаващият се приток на деца и ученици от семейства с 
ниска култура и на емигранти. Така числото на учащите се със 
специални потребности на места става преобладаващо. При тези 
условия, учителите се затрудняват в учебната работа. Тя не е оптимална 
за всяко дете, ученик. Ощетява се развитието и на по-бързо 
напредващите. 

Организацията и провеждането на занятията обикновено е на 
средно равнище (нито много високо, нито много ниско). То не 
съобразено с индивидуалните потребности и възможности на децата, 
учениците и резултати са незадоволителни.  

Противоречието – различен състав по подготовка и развитие на 
децата в детските групи, на учениците в училище и на средно равнище 
осъществявана педагогическа дейност, може да се превъзмогне, като се 
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промени ролята на учителя и той се утвърди (при осигурени подходящи 
учебни пособия, материали) – от преподавател в организатор и 
ръководител на познавателната и практическата активност на децата и 
учениците. Тогава, чрез умело общо и индивидуално насочване, 
насърчаване, подпомагане, той е в състояние да осигурява на всеки и на 
всички учащи се, съответстващо на формираните и формиращите се у 
тях възможности, оптимално напредване в познанието и опита. 

2. През новия век в средното образование, при неизбежно 
съществуващи индивидуални различия между учениците, недопустимо 
е, да се изисква от всички - всичко, предвидено в учебните програми, 
еднакво овладяване на учебното съдържание. Това обективно е 
невъзможно. В резултат, от ранна възраст едни от учениците оценяват 
себе си като успяващи, други – по-малко успяващи и трети – като не 
успяващи. Така на много ученици се накърнява самочувствието, вярата 
в силите и възможностите. Променя се отношението им към ученето, 
учителя и училището. Отслабва полетът за подготовка и социално 
изграждане. Натрупват се отрицателни преживявания. Обедняват 
резултатите. Отечеството ни се ощетява от високо развити кадри.  

В Япония педагогическа практика не допуска подобен 
максимализъм. Там съдържанието на учебните предмети не е едно и 
също за всички ученици. То е диференцирано на три равнища. На 
обучаваните се предоставя възможност, съобразно своите наклонности, 
желания, интереси (с помощта на психолози, родители, педагози) да 
избират кои учебни предмети на какви равнища желаят да изучават. 
Проявяват се различни предпочитания: към хуманитарните дисциплини, 
към свързаните повече с математика, биология, към приложните. По 
този начин в образованието се уважават различията между учениците. 
Не се допуска уравнивиловка. Стимулира се развитието на 
способностите, откриват се перспективи за оптимално самоизграждане 
на всяка личност. Всеки ученик осъзнава, че има силни страни, които 
като ги разгръща, извисява своя социален статус, има основание за 
какво да се гордее, за какво да бъде ценен от другите и да им бъде за 
пример. Няма ученици с принизено, подтиснато самочувствие, няма 
завист, злоба, няма фактори, които провокират агресивно поведение. 
Отпада и явлението, което се среща у нас - млади хора, завършили 
средно образование по всичко с отличен, да не знаят какъв път да 
поемат в живота. 
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3. Жизнена потребност на децата и учениците са дейностите, 
които им носят приятни преживявания, които са разнообразни по 
съдържание, динамични, с възможности за самостоятелно справяне с 
достъпни трудности. Тяхно убеждение, което често споделят е, че „това, 
което е лесно, не е интересно“. Желаните от тях дейности са извор на 
активност. Те влияят здравословно и стимулират развитието. „Душевно 
здравото общество, учи Ерик Фром, е онова, което отговаря на 
потребностите на човека ( 11., с. 33). 

Не можем да кажем, че образованието у нас е в съответствие с 
потребностите на младия човек. От децата в детските градини и от 
учениците често (да не кажем обикновено) се изисква да изпълняват 
задачи, защото трябва, защото с предвидени по програма. Недостатъчно 
се взима под внимание доколко те са привлекателни и малко са грижите 
в това отношение. Значителни са еднообразните дейности с 
възпроизвеждащ и изпълнителски характер. Ограничено е 
оползотворяването на формиращите се у личността възможности за 
самостоятелно придвижване в познанието и опита. Достатъчно е да се 
прегледат учебниците, за да се установи отдалеченост на съдържанието 
от желаното, значимото за учениците. По този начин обучението се 
превръща в задължение, То не мобилизира душевните сили, не 
вдъхновява.  

Преди години, експериментално у нас в детски градини (1,2) и 
училища (4,5,6,9) на децата и учениците се предлагаха дейности, 
съобразени с потребностите и възможностите им. По този начин се 
осигуряваше повишаване на познавателните интереси. Ускоряваха се 
темповете на напредване в овладяването на знания, умения и в 
психическото развитие. Постиженията срещаха подкрепа от учители и 
родители. 

4. В системата на образованието у нас съществува противоречие 
между мечти, желания на учащите се и степени на цифровите оценки. Те 
санкционират различията. Повечето от оценките не правят учениците 
по-ученолюбиви, а тъкмо напротив. Степенното оценяване след отличен 
и много добър, въздейства негативно. Причина е у много ученици да се 
формира отрицателно отношение към ученето, да напускат (отпадат) от 
училището. Данни от международно изследване на PISA показват, че 
61% от българските ученици се притесняват да не получат ниски 
оценки. Момичетата показват по-висока тревожност за постиженията си 
в училище. 55% от учениците споделят, че изпадат в състояние на 
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безпокойство, когато предстои да бъдат изпитвани, дори и да са добре 
подготвени. 62% посочват, че стават нервни, когато не знаят как да се 
справят с конкретна задача.(в.“Учителско дело“ бр. 17, 2017 г.).  

Сега в системата на средното образование в редица държави 
вниманието на учителите е отправено не към крайните резултати от 
обучението и възпитанието на децата и учениците, съпътствани от 
оценки, а към напредването. То е обект на наблюдение и насърчаване. 
Осъзнава се, че от подкрепата на малкото се стига до голямото, че 
положителното оценяване на минималните успехи в процеса на 
познавателните и практическите усилия, мобилизират, вдъхновяват и 
извеждат личността до победа, до постигане целите на обучението и 
възпитанието. Актуализирането на напредването се приема като 
решаваща сила за разцвет на способностите на личността.  

 Да се поучим от този педагогически опит и да го приложим е 
условие да приобщаваме младите към ученето, да гарантираме 
възходящо тяхно движение към обществено потребна подготовка, 
възпитание и развитие. 

5. В противоречие със закономерностите на психическото 
развитие в системата на средното образование у нас не се взима под 
внимание изпреварващото напредване на ученици. При завършване на 
учебната година общо успяващите се привеждат в по-горен клас. Това 
пречи за възход на учениците с ярки индивидуалните способности, 
лишава страната от талантливи личности. 

 Не е така в образователните системи на други страни. Там се 
полагат специални грижи за децата и учениците, които се отличават с 
изпреварващо напредване в своята подготовка и развитие. 
Своевременно им се осигуряват възможности да се занимават в 
съответствие с равнището на постиженията си. Комисии проучват 
постигнатото и без забавяне осигуряват децата и учениците да се 
занимават по отделни учебни дисциплини или общо по всички за 
следващи групи, класове. Това не означава, че изпреварващите 
обезателно се отделят от своите връстници. Те могат да остават и сред 
тях, но се трудят по-различно учебно съдържание.  

6. Средното образование у нас се осъществява в образователни 
степени от по няколко години - предучилищна, начална училищна, 
прогимназиална и гимназиална степени. При това положение заслужава 
да се запитаме оправдано ли е в пределите на училищните степени по 
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класове да има повтарящи ученици? Какво се печели от такъв подход, 
освен негативни преживявания на ученици и нарастващо изоставане в 
личностното им изграждане. Напълно възможно и наложително е да се 
превъзмогне противоречието между наличието от по няколко години 
образователни степени и повтаряне на класове от ученици. Чрез 
целесъобразна организация следва да се осигурява равнище на 
подготовка и развитие на всеки ученик в рамките на образователната 
степен, които му позволяват да върви напред, без депресивни 
преживявания.  

7. Ако през вековете водещо е : „научавай знания, за да се 
ползваш от тях“, то сега се утвърждава като стойностно правилото: 
„Като прилагаш знания, обогатявай се с тях“. Така се пести учебно 
време. Осигурява се познавателна активност на учениците. 
Придобиваните знания са по-осмислени и трайни. И още нещо много 
важно. Придобиваните знания в процеса на приложение се осъществява 
по правила. Те позволяват да се стига до опознаване на единичното, 
конкретното т.е. водещ е дедуктивният подход. Той има предимства 
пред индуктивния (движение от единичното към общото), който подход 
е доминиращ в нашата педагогическа практика. За илюстрация ще 
посоча примери на обучение в началната и прогимназиалната училищни 
степени.  

 Преди време учениците от началните класове по отделно са 
учили как се пишат имена на реки, планини, градове, села, предмети. 
Това е отнемало значително учебно време, обременявало е паметта на 
учениците и малко е допринасяло за развитието им. Днес достъпно се 
въвежда понятието съществително име (това, което съществува) и 
диференцирането на съществителни собствени имена (на неща, които 
няма други като тях). Учителят привежда примери и пояснява, че тези 
имена се пишат с главна буква и съществителни нарицателни (имена на 
едни и същи неща. Пишат се с малка буква). По-нататък, учениците 
самостоятелно и вярно определят и назовават съществителни собствени 
и съществителни нарицателни имена. По този начин се пести учебно 
време и което е особено важно, у учениците се формира обобщаващо 
мислене.  

В урок по български език за сложни съчинени изречения в 
прогимназията, учителят, вместо да води учениците чрез примери към 
определението, като отчита, че учениците знаят що е изречение, записва 
на дъската пояснението: „Съставени са от две и повече прости 
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изречения, свързани със съюза й“ . По-нататък предлага на учениците да 
потърсят и да подчертаят, в раздадени им литературни откъси, сложните 
съчинен изречения. Учениците с удоволствие започват самостоятелна 
работа. Ориентират се, оценяват, избират т.е. осъществяват мисловна 
активност и определят откритите сложни съчинени изречения. Четат с 
желание стореното и при необходимост внасят корекции. От самото 
начало на урока учениците се включват в познавателна дейност.  

 Формиращата и задълбочаваща се аналитичност на учениците 
при ползването от знания, открива възможности за самостоятелни и 
екипни творчески проявления – анализиране на проблеми, изказване на 
хипотези, изпробване на подходи, стигане до оригинални решения.  

8. С научно-техническата революция материалните и духовните 
средства за дейност (знанията) отбелязват интензивно обогатяване и 
усъвършенстване. Сред материалните средства се развива 
електрониката. Появи се компютърът. Сред духовните - нови и нови 
знания. 

 При създадените условия, обективно все по-невъзможно става 
човекът да обхваща в паметта си огромните масиви от знания. На помощ 
му идва компютърът. Той притежава голям обем памет. Не губи 
информация. Бързо и успешно изпълнява множество операции. На този 
фон настъпи тревожно противоречие в системата на средното 
образование. Вместо своевременно то да се преустройва в съответствие 
с новите потребности и възможности, и досега продължава да влага 
усилия за вместване в учебните програми на растящите нови знания и да 
изисква от учениците овладяването им. В резултат, прогресивно се 
увеличава обемът на учебниците. Учителите не смогват да правят 
достояние на учениците новите знания, Те пък - да ги заучават. 
Информационното претоварване става типично явление. И у учителите 
и у учениците има пренапрежение, което поражда отрицателно 
отношение към дейността в училището и провокира заболявания.  

 В историческото си развитие векове наред науките постепенно и 
бавно са напредвали. Това е позволявало образованието да ги обхваща в 
учебните програми и в този смисъл, линейно да се обогатява и развива. 
При съвременните постижения на научно-техническия прогрес това е 
невъзможно. Потребен е нов подход. Той се диктува от научно-
техническият прогрес. Важно е да се осмисли какво представлява този 
подход и да се оползотвори в системата на образованието.  
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При научно-техническият прогрес материалните и духовните 
средства за дейност (знанията) стават многофункционални т.е. 
позволяват да се извършват с тях в единство все повече дейности. Те 
изискват и допринасят за многофункционално извисяване познанията на 
хората, за формиране у тях на многофункционални умения и 
способности. Многофункционалността става водещ фактор в живота. Тя 
естествено следва да заеме място и в системата на образованието. Да се 
замени линейният подход при съставянето на учебните програми с 
многофункционален т.е. със знания, които имат широк спектър на 
приложение, на обобщеност. Многофункционалността на знания в 
учебните програми да ги освободи от информационна претовареност и 
да осигурява социално значимо изграждане на личността.  

Многофункционално материално средство е компютърът. Той 
участва вече и в дейността на децата от детските градини, печели техния 
интерес и благоприятства за развитието им. Ползването възможностите 
на компютъра от децата е постепенно, възходящо, от изпълнение на 
достъпни, към все по-сложни операции. Този процес се определя като 
спираловиден. Или съвременните условия изискват многофункционално 
съдържание на учебните програми и спираловидното му овладяване по 
възрасти. 

Многофункционалните знания т.е. с висока степен на 
обобщеност, включени в учебните програми, на базата на 
спираловидния подход позволяват възходящо достъпно напредване в 
усвояването им и пълноценно, без информационно претоварване, 
развитие на младото поколение. Това е наложително да се направи в 
системата на образованието по всички учебни предмети. Забавянето на 
този преход не ни носи нищо добро. Учители, деца и ученици ще 
страдат. Страната ни икономически и културно ще изостава.  

9. Противоречие между практикуваното и потребното възпитание  

Педагогиката и психологията правилно разглеждат възпитанието 
като дейност, която осигурява самовъзпитание, самодвижение, 
самоизменение, саморазвитие на личността, Личността утвърждават 
като субект, като главно действащо лице на своето социално 
изграждане. 

В практиката на възпитанието обаче, взаимодействията между 
възрастни (родители, учители) и подрастващи – деца, ученици се 
осъществяват преобладаващо като въздействия, Възрастните поучават, 
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предупреждават, заставят, забраняват, наказват и др. По този начин 
обективно е налице противоречие между научното определение на 
възпитанието и ползващото се. То упражнява натиск върху тези, към 
които е отправено и неизбежно поражда противодействия - различни по 
съдържание и сила. Вместо противодействията да са сигнал за 
съществуващи слабости във възпитанието, за необходимост от 
корекции, най-често се предприемат мерки, които влошават 
психологическата атмосфера и провокират груби форми на поведение. 
Така, вместо да се отстраняват причините, се реагира на следствията.  

Самостоятелността, потребност от ранна възраст на децата и 
учениците, е условие за пълноценното им възпитание и развитие. В 
системата на образованието у нас тя е ограничена. Не е така във 
Франция. В обучението тук се държи чрез разисквания учениците да 
стигат до формиране у себе си на способност да разсъждават, да 
сравняват, да оценяват, да правят социално значими изводи. За целта 
структурата на урока включва: теза, антитеза, синтез. Учителят 
съобщава различни разбирания, схващания, подходи по даден проблем. 
Учениците, под негово ръководство, ги обсъждат. Придобитите знания 
не им се дават на готово, а са плод на собствени убеждения.  

У нас все повече родители, учители следва да насочват усилията 
си към постигане цели на възпитанието и обучението чрез увличане на 
децата и учениците в разширяващи се и задълбочаващи се обсъждания, 
разсъждения, дискусии.  

Устремеността на децата и учениците нещо да правят, да се 
отправят към цели и да се стремят да ги постигат, в съответствие с тях 
да са активни, да усвояват знания, да формират у себе си качества, 
способности, задължава да бъдат включвани в подходящи социални 
изяви в семейството, в детската група, в класа, в подготовка и участия в 
тържества, в народни обичаи, в общественополезен труд, в подходящи 
игри, работа в екип, изследвания.  

 Противоречията между практикуваното и потребното 
възпитание у нас на различни равнища, свидетелстват, че все още са 
недостатъчни психологическата и педагогическата култура. Тяхното 
извисяване в обществото зависи много, от качеството и ефективността 
на възпитателната работа в системата на образованието.  

10. Противоречия между използването на печатни и електронни 
учебници 
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 С навлизането на електронната техника в живота, тя бързо 
приобщи младите и стана за тях любимо занимание. С нея те не се 
разделят и при пътуване в превозни средства. В резултат все повече 
родители и учители констатират, че младите по-малко четат и обичат да 
четат печатни издания.  

 През 2017 г. в училище още от първи клас започнаха да навлизат 
електронни учебници. Те изместват печатните и с това се усилва 
отчуждаването на младото поколение от печатното слово. При тази 
социална действителност възникват няколко съществени противоречия: 

През вековете постиженията на човечеството са отразени в 
богатство от печатни издания. Не е възможно те да бъдат прехвърлени 
на електронни носители. Използването им сега и в бъдеще ще е във 
вида, в който са съхранени. Растящото нежелание на младите да четат 
печатно слово, означава отдалечаване от културата, при съвременната 
необходимост от нейното извисяване и оползотворяване;  

Отдалечаването от културата се съпътства от снижаване на 
духовното и душевното развитие на личността, което е противопоказно 
за перспективите на научно-техническия прогрес; 

 Отслабването на научно- техническият прогрес обуславя 
икономически неблагополучия при потребност от икономически ръст; 

 Недоглеждането на следствията от замяната на печатните 
учебници с електрони, може да се отрази отрицателно на живота у нас. 

Няма научни данни дали продължителното използване на 
електрони учебници не влияе и неблагоприятно и върху здравето на 
подрастващите.  

Да се отхвърлят печатните учебници е недопустимо. 
Същевременно невъзможно е да се пренебрегнат електроните. 
Правилното решение е да се прилагат в единство, целесъобразно при 
психологическа и педагогическа обоснованост. 

11. Противоречия – учител и призвание учител. 

 Съществено различие между хората в процеса на труда е, че за 
едни той е задължение, а за други - удоволствие. Първите изпитват 
неудовлетворение, не се стараят и това се отразява неблагоприятно на 
качеството и ефективността на техния труд, на здравето им. Обратно, 
тези, които възприемат професионалната си дейност като постигната 
своя съкровена мечта, влагат ум и сърце при изпълнението й, изпитват 
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радостни чувства, извисяват се в способностите, съхраняват своето 
здраве и удължават живота си. Работата за тях е осъществявана 
социална мисия, призвание. Подобни са различията и сред учителството. 
Тук обаче отраженията – лоши и добри, както никъде другаде, са с най-
големи социални последствия. Ето защо някога обществеността у нас 
загрижено е избирала учители, за които професията е потребност, 
мисия, призвание и ги е канела да просвещават децата. Сега отсъства 
избор по качества при приемане на младежи и девойки в институтите за 
подготовка на учители и при назначаването им в детски градини и 
училища. Оттук, не са малки и малко противоречията между налични и 
потребни учители т.е. такива, които обичат да обучават и да възпитават, 
за които педагогическите дейности са изпълнение на свещена мисия. 
Редно е да се възстанови светлата народна традиция и учители да стават 
лица, които в сърцата си имат стремеж и готовност да са просветители. 

Ще кажат някои: Как да се познават носещите у себе си 
готовност да бъдат учители? 

Съвременната психологическа наука доказа, че е вярна народната 
мъдрост - „Всичко, което е на сърцето излиза на лицето“. Много са 
външните признаци – движения, пози, поглед, реч, които свидетелстват 
за душевната същност на личността. Днес науката „Визуална 
психодиагностика“ потвърждава това (7, 10.12). 

12. Противоречия - учителски състав по пол  

У нас тревожен факт е феминизацията на учителската професия. 
За този факт почти не се говори, сякаш е нещо естествено. В 
действителност превръщането на учителските колегии в общности от 
учителки (тук, там има по някой учител) провокира в средното 
образование противоречия с неблагоприятни последствия. 

Жените и мъжете в живота са с различни предназначения и 
функции, с различни предпоставки за диференцирано социално 
изграждане. То се постига в и чрез обществото. С настъпването на 
зрялост младите мъже и жени създават семейства, имат деца и встъпват 
в ролята на майки и бащи. Те са първите, които със своя пример, с 
дейностите и игрите, в които включват детето или децата си, с 
играчките, които им купуват и с подходящите за пола им дрехи, с които 
ги обличат, допринасят за общото и за специфичното им по пол 
изграждане. В детската градина в игрите децата възпроизвеждат 
наблюдавани роли на възрастни в семейството и извън него, научават 
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как да се отнасят по между си като момчета и момичета. В училището, 
особено периодът след началните класове, е сензитивен по отношение 
подражаване от момичетата и момчетата на модели на поведение на 
учители. Те избират и съзнателно, според пола си, се стремят да 
приличат на свои любими учителки и учители. Подражават на начина 
им на говорене, на изискванията към себе си, на взаимоотношенията с 
околните, на проявяваните интелект, емоционалност, волевост и др. И 
тук възниква противоречие. 

 При доминиращ състав на учителки в училището, отсъстват 
модели на поведение на учители-мъже, от които да се учат момчетата. 
Те са ощетени в това отношение, но което е не по-малко съществено, 
ежедневното присъствие във взаимодействията и взаимоотношенията с 
учениците на типични за учителките форми на поведение и дейност, 
неизбежно се отразяват неблагоприятно върху личностните 
характеристики на момчетата. Те завършват средното си образование с 
черти и качества, които не би трябвало да са им присъщи като по-малка 
емоционална въздържаност, по-голяма словоохотливост и др. 

Отсъствието на мъже в учителските колегии е в противоречие с 
необходимостта те да бъдат във висока степен сплотени, вдъхновени, 
предприемчиви, активни. Снижават се равнищата на тези достойнства. 
По-често възникват недружелюбни взаимоотношения, конфликти. От 
това страда учебно-възпитателната работа. 

Различни са причините сега - позиции в обществото и 
материални, за разлика от миналото, които обуславят учителите мъже в 
училище да са дефицитни. Наложително е да се осигури баланс на 
жените и мъжете учители в средното образование. 

13. Противоречие между родители и учители  

През вековете у нас учителят е заемал челно място в обществото 
по своята култура и психическо развитие. Той е бил сред трите най-
високо поставени личности – кмет, учител и свещеник. Обществената 
позиция, в съответствие с ролята на учителя на просветител, на будител 
на родолюбиви познания и чувства у малки и големи („той сляпото 
оката прави“ казва поетът), е пораждала уважение, обич и 
признателност у населението. Това е определяло по безспорен начин и 
положителното отношение на учащите се към учителя. 

Да бъдеш учител е било съкровена мечта на младежи и девойки с 
най-високи постижения в училището. Така голяма част от цвета на 



Л. Георгиев: Противоречия на средното образование у нас със социалната … 
195 

младите поколения се е заемал да обучава и възпитава, да извисява 
личностното изграждане на идни поколения. Не случайно наши 
интелектуалци – учени, поети, общественици са били преди това 
учители. 

Днес положението е променено. По силата на обективни 
обстоятелства в живота се увеличи многократно броят на професиите. 
Учителската стана една от тях, при това не така престижна, както е била. 
Намалява броят на желаещите да бъдат учители. Това снижава 
интелектуалното равнище на избора, равнището на подготовка на 
бъдещи учители и в перспектива - равнището им на професионално 
реализиране. 

 Родители с по-висок материален и социален статус започнаха да 
гледат на учителя с определена степен на подценяване, което се предава 
на децата им и обуславя не добро тяхно отношение към учителя и 
училището. В резултат се наблюдава отлив на способни млади хора от 
учителската професия. Отливът неизбежно се отразява неблагоприятно 
върху качеството на образованието. Изострящото се в това отношение 
противоречие задължава да се предприемат мерки.  

Едва ли някой би отрекъл, че учителската професия е най-сложна 
сред сложните и най-отговорна. Щом това е така, то подготовката на 
учители следва да бъде на най-високо равнище от възможните, при най-
висока система от изисквания, съдържание и организация. В новия век 
да няма учители без висше образование. Заемането на длъжността 
учител да бъде чрез конкурс. Да се стимулира научното израстване на 
учителите равностойно на това, което е присъщо за ВУЗ. 
Възнаграждаването на труда на учителите да е сред първите в таблицата 
за материално осигуряване.  
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INTRAGROUP DYNAMICS, INTERGROUP RELATIONS  
AND AUTHENTICITY IN ORGANIZATIONAL – 

AND SOCIAL CONTEXTS  

PART II:PRELIMINARY RESEARCH EVIDENCE* 
Plamen Dimitrov, Nadia Mateeva 

Abstract: Despite their shared focus on influence of groups on individual, research bridging 
intragroup dynamics and intergroup relations as predictors of authentic and inauthentic (self-
alienated) experience, behavior and interaction of individuals in organizational and social 
contexts is surprisingly rare. The goal of the present article is to highlight how understanding 
the reciprocal dynamic relationship between intragroup processes and intergroup relations 
offers valuable new insights into both topics and suggests new, productive avenues for 
psychological theory, research and practice development – particularly for understanding and 
improving the intragroup and intergroup relations in groups, organizations and society 
affecting authentic psychosocial functioning. The article discusses the complementary role of 
intergroup and intragroup dynamics, reviewing how intergroup relations can affect intragroup 
dynamics which, in turn, affects the authenticity of individual experiences, behaviors and 
relations with others. The paper considers the implications, theoretical and practical, of the 
proposed reciprocal relationships between intragroup and intergroup processes as factors 
influencing authentic vs. inauthentic psychosocial functioning of individuals in organizational 
and social settings.  

ВЪТРЕШНОГРУПОВА ДИНАМИКА, МЕЖДУГРУПОВИ 
ОТНОШЕНИЯ И АВТЕНТИЧНОСТ В ОРГАНИЗАЦИОНЕН  

И СОЦИАЛЕН КОНТЕКСТ –  

ЧАСТ II: ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ 
ДОКАЗАТЕЛСТВА 

Пламен Димитров, Надя Матеева  
Резюме: Въпреки споделения им фокус върху изследването на влиянието на групите 
върху индивидите, проучванията свързващи вътрешногруповата динамика и 
междугруповите процеси като предиктори на автентичните или неавтентичните 
(себеотчуждени) преживявания, поведения и взаимодействия на индивидите в 
организационен и социален контекст са изненадващо редки. Целта на тази статия е 
да покаже как разбирането за реципрочната динамична връзка между процесите на 
вътрешногруповата динамика и междугруповите отношения осигурява ценни нови 
прозрения в двете области и предлага нови продуктивни подходи за развитието на 
психологическата теория и практика – особено при разбирането и подобряването на 
вътрешногруповите и медугруповите отношения в групите, организациите и 
обществото, които оказват влияние върху автентичното психосоиално 
функциониране на личността. В статията се разглежда ролята на 
вътрешногруповата динамика и междугруповите отношения като се подчертава как 
междугруповите отношения могат да въздействат на вътрешногруповата динамика, 
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които на свой ред да повлияят върху автентичността на индивидуалните 
преживявания, поведения и взаоимоотношения с другите хора. В статията са 
представени и изследователските последствия – теоретични и научно-приложни, - 
от използването на предложения модел за реципрочност в отношенията между 
вътрешногруповите и междугруповите процеси като фактори влияечщи върху 
автентичното или неавтентично психосоциално функциониране на индивидите в 
организационен и социален контекст.  

MORE ON INGROUP DYNAMICS AND INTERGROUP 
RELATIONS  
AND THEIR INFLUENCE ON AUTHENTIC 
PSYCHOSOCIAL FUNCTIONING 
Intragroup dynamics and biased intergroup relations. Based on 

previous research – as discussed in Part I of the paper, - we must acknowledge 
the profound effect of activating an inauthentic social identity instead of 
supporting the expression of authentic personal identity on the ways people 
think about, feel about, and act towards themselves and others in groups, 
organizations and society (Tajfel & Turner, 1979). What needs to be 
emphasized, however, is that the nature of intragroup dynamics – the ways 
people interact with one another and the emergent values, norms, and structure 
of a group – further influences both group members’ individual psychosocial 
functioning and intergroup relations in organizations and society in large. First, 
we have to consider the fundamental difference in the ways individuals and 
groups orient to each other and the processes that underlie this difference. 
Second, drawing on cross-cultural comparisons, it is important to discuss the 
influence of within-group structure on intergroup attitudes in organizational 
and social settings. Third, given the universal role differentiation and 
hierarchical structure among subgroups within larger groups (e.g., societies), 
we have to examine the relations between intragroup psychodynamics of 
perceptions and intergroup relations as factors affecting individual’s authentic 
psychosocial functioning.  

Exchanges between individuals and groups. Whether people interact 
with others in the context of interindividual or intergroup exchanges has a 
profound influence on their orientations toward more authentic or more 
inauthentic feelings, thoughts, attitudes, behaviors and relations with others. 
People are less cooperative and more competitive when they act as members 
of a group than when they act as individuals (Wildschut & Insko, 2007). 
Groups are greedier and less trustworthy than individuals (Insko et al., 2001). 
As a consequence, relations between groups tend to be more competitive and 
less cooperative than those between their individual members. Insko, Schopler, 
and their colleagues described this consistent difference as the 
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“interindividual-intergroup discontinuity effect”, which explains clearly how 
both group dynamics and intergroup relations in organizations and society may 
affect individual’s authentic psychosocial functioning (Insko et al., 2001). This 
effect involves more than activating an inauthentic social identity rather than 
allowing room for expressing authentic personal identities of group members. 
It occurs because of the ways in which group members interact with one 
another. One explanation for the discontinuity effect on authenticity of 
person’s experiences, behaviors and interactions posits that groups are 
motivated by real or imagined fear of the outgroup. Specifically, competition 
is likely to be greater in intergroup than in interindividual contexts of 
organizations and society because of fear that outgroups are more 
untrustworthy than individuals in them (Insko et al., 2001). Insko et al. argue, 
however, that a longer term approach can increase trust, and increasing trust in 
groups, organizations and society would generally reduce competition getting 
closer to its self-congruent levels. In support of this reasoning, when groups 
expected to interact multiple times in a prisoner’s dilemma game, they 
expressed greater trust of the outgroup and made fewer competitive choices 
than when they expected to interact only once (Insko et al., 2001). Another 
explanation for the interindividual-intergroup discontinuity effect, which has 
also received empirical support, focuses on greed as a motivator of 
competition between groups. Because greed is non-normative, greedy 
decision-making would be expected to occur more strongly when there is 
social support within the ingroup for such decisions (Schopler & Insko, 1992). 
Indeed, statements reflecting greed were more common in discussions about 
social dilemmas between groups than between individuals and were associated 
with lower levels of authentic cooperation between groups than between 
individuals (Schopler et al., 1995). In addition, encouragement by a 
confederate to exploit the other group produces greater competitiveness 
(Schopler & Insko, 1992), whereas statements by a confederate advocating 
cooperation and articulating the long-term disadvantages of competition elicit 
greater cooperativeness compared to control conditions (Schopler et al., 1994). 
Procedural interdependence, which refers to the process by which members 
within a group achieve consensus (Wildschut, Pinter, Vevea, Insko, & 
Schopler, 2003), is also a critical determinant of cooperative intergroup 
behaviour. Wildschut and colleagues hypothesized that procedural 
interdependence would exacerbate the effect of greed on competitive 
behaviour, because any inauthentic group decision or group choice cannot be 
attributed to any single member of the group. Group discussions can also 
activate normative pressure to act rather inautentically in favour of one’s own 
group, as dictated by the ingroup-favouring norm (e.g., Wildschut, Insko, & 
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Gaertner, 2002). Furthermore, anticipating an interaction with an outgroup 
activates fear and distrust of that outgroup (Wildschut, Insko, & Pinter, 2004). 
In a review of the literature, Wildschut et al. (2003) concluded that when 
group members had to achieve consensus, as opposed to making self-
congruent, authentic individual decisions, they were more competitive 
although feeling consciously or unconsciously more inauthentic and alinated. 
While the substantial body of work firmly established the interindividual-
intergroup discontinuity phenomenon and identified moderating factors and 
underlying processes of influencing individual’s authentic functioning, the 
particular goals and needs that members of groups experience at different 
stages of within-group development may also have strong affects on their 
individual psychosocial functioning and intergroup orientations.  

Group structure, styles of interaction and culture. Structure is a 
defining element of any group (e.g., as compared to the simultaneous presence 
of individuals), and there are a number of forces that tend to maintain and 
reinforce this structure. Studies of animal societies (Wittemyer & Getz, 2007) 
as well as of human groups (Worchel & Shakelford, 1991) demonstrate the 
critical value of differentiated roles to effective group functioning. Groups 
with members who have well-defined, accepted, and complementary roles are 
better able to manage scarce resources (Harris, 2006), more effective in routine 
activities (Peterson, Mitchell, Thompson, & Burr, 2000), and better able to 
respond to unexpected situations (Firestone, Lichtman, & Colamosca, 1975). 
All group members thus potentially benefit from these coordinated efforts and 
as a results their individual experiences, behaviors, and interactions are 
perceived as authentic self-expression in group, organizational, and social 
settings. Effective group structures that facilitate group performance and 
success, which brings associated rewards and resources to the group, also tend 
to be quite stable. Understanding differences in how relations are structured 
within a group, organization, or society culture may thus inform cross-cultural 
differences in intergroup relations. Yet, studies of cross-cultural differences in 
intergroup bias are surprisingly rare. In one study, Shin, Dovidio, and Napier 
(2013) proposed that the individual- vs. group-orientation dimension of culture 
may be particularly relevant to intergroup orientations. In individual-oriented 
group, organizational and social cultures, individual rights, individualism, self-
determination, authenticity, and the pursuit of self-interest are emphasized 
(Markus, Mullally, & Kitayama, 1997). Group-oriented group, organizational, 
and social cultures stress interdependence between the self and ingroups, roles, 
positions, and hierarchical relations within a group, group decisions, 
collectivism, and group norms (Triandis, 1994). Because individual-oriented, 
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some cultures promote personal responsibilities, authentic choice and self-
expression, personal preference, initiative, and distinctive efforts, uniqueness 
and self-authenticity are important cultural norms or values in these group, 
organizational and social (even national) cultures. In contrast, group-oriented, 
group, organizational and societal cultures emphasize roles, positions, and 
duties within hierarchical relations and interdependence among collectivistic 
in-group members (Gardner & Seeley, 2001; Markus & Kitayama, 1991); 
therefore behavioural conformity, self-alienation and inauthenticity in service 
of the group interest and priorities are important cultural norms or even values 
in these group, organizational and social cultures. These different cultural 
norms and values, uniqueness and authenticity, on one hand, behavioural and 
relational conformity and inauthenticity, on the other hand, likely lead to 
cultural differences in patterns of intergroup bias towards groups who violate 
the cultural norms and values and subgroups whose characteristics (for 
instance, racial, ethnic, educational, gender, psychological, etc.) define them as 
outside the core cultural membership. Goffman (1963), in his classic work 
defined these as stigmas relating to “blemishes of character” and “tribal” 
outgroups. Shin et al. (2013), drawing on data from the World Values Survey 
compared the intergroup bias among respondents from four different countries 
with group-oriented, collectivistic cultures (China, South Korea, Taiwan, and 
Vietnam) versus that of respondents from nine different individual-oriented, 
individualistic cultures (Canada, Finland, Germany, the Netherlands, Norway, 
Sweden, Switzerland, the United Kingdom, and the United States). 
Participants from group-oriented cultures demonstrated higher levels of 
inauthentic biases towards a range of outgroups than did respondents from 
individual-oriented cultures, and these effects were mediated by less support 
for uniqueness and authenticity within the culture. Moreover, the greater 
intergroup bias displayed by members of group-oriented cultures than 
individual-oriented cultures was somewhat stronger towards individuals and 
subgroups that violated within-group standards of behavior (i.e., heavy 
drinkers, homosexuals, outgoing dissidents and social critics) than towards 
others representing different racial or ethnic backgrounds (i.e., people of a 
different race, immigrants). Thus, the ways different cultures structure 
relations and interactions within the groups, organizations and society have 
direct implications for the ways their members orient themselves towards 
members of other groups.  

Subgroup differentiation and hierarchy. Differentiation of roles, 
interactions and positions within groups is almost inevitably associated with 
role and hierarchical structure of the group as a whole. Moreover, hierarchy 
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and role differentiation within groups are not simply a status-ordering of 
individuals; it often involves stable or dynamic coalitions of group members 
(“pairing” subgroups) and represents emotional and power differentials among 
these subgroups. Far-reaching cross-cultural evidence demonstrates that such 
emotional, role and power disparities between subgroups are characteristic of 
human groups, organizations and societies, regardless of their era, culture, or 
form of government (Sidanius & Pratto, 1999). Because within-group 
hierarchies, interpersonal attraction-based “pairs” and group roles 
differentiations, almost by definition, benefit some individuals and subgroups 
more than others, those higher and lower in status tend to have different 
orientations with regard to the structure of the relations and interactions within 
the group. Intragroup relations within groups large enough to have subgroups 
thus inevitably and inherently involve intergroup dynamics inducing 
inauthentcity. Members of the different subgroups will tend to have different 
inauthentic feelings, needs, motivations and communication styles depending 
on their position in the group structure. Members of subgroups higher in their 
status in the group structure (e.g. managers in organizations, powerful 
politicians and statesmen, celebrities, or members of high status ethnic 
minority or majority groups in society) tend to be extra-motivated to support 
and efend the status quo even if it requires them to feel, act and communicate 
in very inauthentic for them personally ways. Those lower in their status in 
group structure (i.e., low-paid and unqualified workers in organizations, 
disempowered communities and ethnic minorities with disadvantaged status in 
society) are typically additionally motivated for change in the social structure 
of their groups, organizations and society, even if it requires them to feel, act 
and communicate in somewhat inauthentic, “too revolutionary” for them 
personally, ways. Therefore, the interplay between these two opposing forces, 
preservation versus change of the status quo, will be evident in most 
differentiated and hierarchical social systems (groups, organizations and 
societies) and will elicit lots of inauthentic feelings, behaviors, and 
relationships in members of both subgroups. One way that groups, 
organizations, and societies maintain their hierarchical and/or differentiated 
structures of social roles and relations is by developing group, organizational 
or social ideologies, myths, beliefs or theories and mentalities (e.g., beliefs 
about meritocracy among qualified professionals, or racial supremacy for 
racists and fascists) that justify status and roles differences within the group, 
organization or society. According to System Justification Theory (Jost & 
Hunyady, 2002), people not only are ready to hold favourable and self- and 
ingroup-enhancing inauthentic perceptions and attitudes about themselves and 
their own groups, but they also want to hold such inauthentic perceptions, 
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views and attitudes about the overarching social order (system justification). 
To do so, members of groups lower and higher in status often both adopt 
inauthentic system-justifying, more or less “false” ideologies and 
consciousness that rationalize, and thus reinforce and perpetuate, the role and 
power structure and corresponding disparities in groups, organizations, and 
society. For example, southern Italians, who have been traditionally poorer and 
viewed less favourably than northern Italians, frequently endorse negative 
stereotypes of their own group (Jost, Burgess, & Mosso, 2001). The same 
could be expected for Bulgarian and Romanian citizens from Roma ethnic 
origin, or Bulgarian immigrants in the USA. Moreover, the more dependent 
individual group members feel on their group, organization, community and 
society for their social and material welfare and psychological well-being, the 
more motivated they are to view and accept in an inauthentic way the statuses 
of different subgroups within the group, organization, community and society 
as legitimate and just and to see the way group, organization, community and 
society are as the way they should be (Kay et al., 2009). Social Dominance 
Theory (Sidanius & Pratto, 1999) further describes basic motivational process 
and points to the role of group, organizational and social inauthentic self-
serving and system-justifying ideologies and mentality in the formation and 
maintenance of group, organizational and social structure. When social 
differentiations and hierarchies exist within a group, organization, and society, 
dominant subgroups are motivated to protect their advantaged status and 
systematically resist the social claims and movements of subgroups with 
disadvantaged status. Thus, within a larger group, organization, community or 
society there is frequently a tension between the authentic orientations of 
individuals who are members of lower status subgroups 
(disadvantaged/minority subgroups) and those of higher status subgroups 
(advantaged/majority subgroups). This intragroup dynamics of human 
relations represents a form of intergroup relations inducing inauthenticity. 
Interpersonal and intergroup orientations often reflect complex, often mixed 
motives (e.g., involving self-interest and moral and justice-based concerns; 
Tyler, 2005), and it is possible that under some circumstances members of 
advantaged and disadvantaged groups may share the same inauthentic 
perceptions and motivations in support of the system structure of their 
common group, organization and society (Jost et al., 2001; Sidanius & Pratto, 
1999). However, research often identifies systematic differences between 
subgroups that reflect group-based goals and inauthentic orientations towards 
the status quo. Thus, members of advantaged subgroups in groups, 
organizations and society are more tolerant and supportive of group-based 
structure than are members of disadvantaged groups, and are more likely to 
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endorse self-serving ideologies and hold “false” mentality that legitimize 
group-based inauthenticity. In contrast, disadvantaged subgroup members 
display greater support for ideologies and mentality that de-legitimize existing 
system structure (e.g., endorsement of human rights, humanitarianism in an 
exploitative or tyrannical social system) and have a greater self-congruent 
desire for egalitarian changes in the relationship between the subgroups 
(Saguy, Dovidio, & Pratto, 2008). The status of subgroups within a larger 
group, organization, community or society not only defines the roles and 
relations of their members, but also shapes members’ authenticity in 
experiencing and expressing their psychological needs, feelings, values, 
attitudes and personal identity. According to the Needs-Based Model of 
Reconciliation (Shnabel, Nadler, Canetti-Nisim, & Ullrich, 2008), members of 
disadvantaged subgroups typically experience feelings of powerlessness, lack 
of control, and loss of their honour, which pose a real or symbolic threat to 
their authentic personal identity as being capable, socially valuable and 
autonomous personalities. In contrast, when confronted with the facts about 
the social structure and their privileged position in it, members of advantaged 
subgroups are likely to suffer from a threat to their authentic personal identity 
as being acceptable, competent and moral. Therefore, whereas disadvantaged 
subgroup members are likely to experience an enhanced and often inauthentic 
feeling and need to increase their sense of power, advantaged subgroup 
members are likely to experience an increased and inauthentic need for 
acceptance, compliance and admiration. Bergsieker, Shelton, and Richeson 
(2010) have identified similar responses from white and black Americans in 
their interactions: blacks (the disadvantaged subgroup) had the inauthentic 
goal of being respected, but whites (the advantaged subgroup) had the 
inauthentic goal of being liked. The different feelings, needs and goals of 
members of high-and low-status subgroups produce different strategies in the 
nature of their inauthentic, articial social discourses. When interacting with 
members of subgroups lower in the within-group structure, members of higher 
status subgroups tend inauthentically to avoid discussing certain topics that 
might threaten the legitimacy and stability of their advantaged position. 
Indeed, members of advantaged subgroups may unconsciously or strategically 
choose to promote inauthentic messages that obscure and draw attention away 
from group-based role and status differences and power (Jackman, 1994; 
Ruscher, 2001). Saguy et al. (2008) found that, when given a choice of topics 
to discuss, members of lower status subgroups preferred to talk about topics 
related to group differences, whereas members of higher status subgroups 
displayed greater desire to talk about topics addressing commonalities between 
the subgroups. In actual interaction between high-and low-status subgroup 
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members, discussions typically gravitate in an clearly inauthentic, self-
alienated way to commonality. Part of the reason is that discussing common 
ground relieves intrapersonal anxiety and relational tension between interacts 
in the immediate context, but another reason is because emphasizing common 
group membership potentially satisfies the ego-defensive needs for anxiety 
reduction of members of both groups. Drawing attention to commonalities 
blurs the authentic and anxiety-evoking boundaries between the subgroups and 
thus satisfies the high-status subgroup’s need for moral acceptance by the low-
status subgroup, which feels more respected. Emphasizing shared “false” 
group, organizational or social identity, rather than providing space for the 
expression of authentic subgroup or personal identities, enhances (inauthentic) 
feelings of shared status and power among members of low-status subgroups. 
That’s why it is important to see how emphasizing shared superordinate and at 
the same time inauthentic social identity in groups, organizations, and society 
is used to enhance “false” but necessary for system justification and anxiety-
reduction harmony among subgroups but can also can affect negatively both 
individual’s authentic functioning including his/her relations towards other 
groups in the larger social system.  

Common social identity, intragroup dynamics, and intergroup bias. 
Focusing on common group connections between members of different 
subgroups within a larger group, organization, society, or culture facilitates 
harmony between the subgroups and can promote cooperation to achieve the 
larger goals of the collective. It would be perfect when common social identity 
is really an authentic expression of personal self-identities of all group 
members. In fact, it is not the case in most groups, organizations and societies. 
The Common Ingroup Identity Model (Gaertner & Dovidio, 2000, 2012), 
draws on the theoretical foundations of Social Identity Theory (Tajfel & 
Turner, 1979) and Self-Categorization Theory (Turner et al., 1987). This 
strategy emphasizes the process of recategorization, whereby members of 
different subgroups are induced to conceive of themselves as a single, more 
inclusive superordinate “unreal” group rather than as two completely separate 
“real” subgroups. A common ingroup social identity can be achieved by 
increasing the salience of existing common superordinate social memberships 
(e.g., school attended, employing company, same nation) or by introducing 
other psychosocial factors (e.g., common goals or fate) shred by the different 
subgroups. When people conceive of others as ingroup members with 
common (more or less different from their personal and ingroup identities) 
social identity, the processes that produce cognitive, affective, and evaluative 
benefits for ingroup members become additionally extended to those who 
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were previously viewed as members of a different subgroup (Dovidio & 
Gaertner, 2010). Considerable empirical support has been obtained for the 
Common Ingroup Identity Model (Gaertner & Dovidio, 2012). Inducing 
members of different subgroups in larger groups, organizations and society to 
see themselves within a common ingroup identity (more or less inauthentic 
compared to their original personal and real subgroup identities) promotes 
more positive attitudes towards members of other subgroups and helpfulness 
towards them, reduces anxiety evoked by perceiving and negotiating 
differences, and increases public rather than private self-awareness. These 
effects have been observed in studies including students attending a multi-
ethnic high school, banking executives who had experienced a corporate 
merger, and college students from blended families whose households are 
composed of two formerly separate families trying to unite into one. Other 
field research demonstrates that more salient common identity relates to more 
favourable intergroup attitudes for members of majority (Smith & Tyler, 1996) 
and minority racial and ethnic groups (Pfeifer et al., 2007) and across national 
groups (Klandermans, Sabucedo, & Rodriguez, 2004). Experimental evidence 
that a common ingroup identity improves intergroup attitudes comes from 
research employing both ad hoc and enduring groups, including children 
(Houlette et al., 2004) as well as adults, and conducted in the United States and 
other countries, such as Portugal (Guerra et al., 2010), Spain (Gomez, Dovidio, 
Huici, Gaertner, & Cuadrado, 2008), Germany (Kessler & Gomez, 
Mummendey, 2001), and Poland (Bilewicz, 2007). Group membership 
fundamentally shapes feelings of trust and perceptions of others’ 
trustworthiness: ingroup strangers are perceived as more trustworthy than 
outgroup strangers (Foddy, Platow, & Yamagishi, 2009). Moreover, people 
may be even more influenced by the feelings, ideas and behaviors of others 
who formerly were associated with another subgroup but have become 
accepted as a “newcomer” sharing superordinate identity with the ingroup 
(Kane, Argote, & Levine, 2005). Emphasizing a common group identity also 
facilitates more cooperative and socially responsible behaviour in paradigms 
assessing various forms of cooperation, such as a commons dilemma (Kramer 
& Brewer, 1984; Wit & Kerr, 2002; De Cremer & van Vugt, 1998). Large-
scale cooperation between subgroups in the group, organization and society 
such as between people from different work teams, companies, ethic and 
religious communities and nations, is particularly challenging to achieve 
because people tend not to develop trusting relationships with large aggregates 
of anonymous individuals, and they do not exhibit authentically substantial 
empathy for them (Cameron & Payne, 2011), which can increase the tendency 
to be authentically non-cooperative to them. As a consequence, large-scale 
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intergroup relations tend to be highly biased in favour of ingroups based, for 
example, on ethnicity, nationality, or religion (Choi & Bowles, 2007). 
Nevertheless, Buchan et al. (2011) found that a strong although quite 
inauthentic sense of common, global social identity was a critical predictor of 
cooperation cross-nationally even when participating individuals maintain 
their authentic non-cooperative personal attitudes to other nations. The degree 
to which participants from six different countries – Argentina, Iran, Italy, 
Russia, South Africa, and the United States –agreed to identify themselves 
with “the world as a whole” predicted the extent to which they would 
contribute to a global public good (a “world” account) relative to their local 
national or personal accounts. Furthermore, this effect of group identification 
occurred beyond the effects of perceptions of how much other participants, 
based on their authentic personal attitudes would also contribute to the world 
account. Thus, common group identity can overcome the parochial authentic 
self-interests that typically characterize the relations between individuals, 
groups, organizations, and even nations. It should be noted, though, that 
successful induction of a common (more or less inauthentic) group identity 
among members of different subgroups within larger groups, organizations 
and society does not necessarily eliminate social biases entirely; instead it may 
mainly redirect them towards other subgroups. That is, creating more 
intragroup harmony inducing inauthentic, “uniting” social identity may 
promote intergroup bias. When recategorization occurs and a superordinate 
ingroup identity is established, other outgroups subgroups at the same level of 
inclusiveness are likely to be recognized as relevant comparison subgroups. 
Because of the need to establish, maintain, or enhance the positive 
distinctiveness of the superordinate identity, biases towards these subgroups 
are likely to be aroused. For example, consistent with the Common Ingroup 
Identity Model, east Germans who recategorized west Germans and east 
Germans within the superordinate national identity of “Germans”, relative to 
those who continued to use their authentic east-west German categorization 
schemes, displayed reduced bias towards east Germans. However, they also 
became more biased over time towards members of other countries (Kessler & 
Mummendey, 2001). Thus, “recategorization is a 2-edged process: although it 
reduces conflict at the subgroup level, it may initiate conflict at the common 
ingroup level” (Kessler & Mummendey, 2001, p. 1099). In general, intergroup 
cooperation is essential for the effective functioning of larger groups, 
organizations and societies, which are composed of multiple subgroups. As 
work on the interindividual-intergroup discontinuity effect reveals, however, 
authentic cooperation between groups is difficult to achieve. Inducing people 
to recategorize others within a common, more or less inauthentic, but 
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superordinate ingroup identity, harnesses the forces of ingroup favouritism and 
authentic personal identity self-expression, and promotes “induced” 
cooperation with others formerly perceived primarily as outgroup members 
with very different authentic self-identity. However, creating a more or less 
inauthentic sense of commonly shared group identity may arouse intensive 
social comparisons with other groups and thus activate new forms of 
intergroup biases.  

CONCLUSIONS  
Considering the role of intragroup dynamics offers additional insights 

in the intergroup relations that complement the invaluable perspectives of 
social cognition, social identity, and self-categorization as part of authenticity 
psychodynamics of individual’s psychosocial functioning. How people interact 
with members of their own group, as individuals or as subgroups, critically 
determines the experience and expression of their authentic feelings, thoughts, 
needs and goals, and likely their orientations towards other people and groups. 
How people think and feel about other groups and perceive intergroup 
relations can shape intragroup dynamics involving group identity, feeling of 
belongingness, and leadership choice, and dynamics of interactions of group 
members. Our study was intended to draw attention to the relationships 
between intergroup processes and intragroup dynamics as factors influencing 
authentic vs. inauthentic personal psychosocial functioning and to stimulate 
greater conceptual and empirical integration of these related but still too-often 
disconnected fields of research. The idea that intergroup and intragroup 
dynamics are highly relevant to each other is far from novel. The new aspect in 
our reflection on them is the finding that they affect, separately and in 
combination, the authenticity of individual’s psychosocial functioning. For 
instance, although specific findings (Green, Glaser, & Rich, 1998) and 
theoretical accounts (Glick, 2005) related to scapegoating in groups, 
organizations and societies have been challenged and debated, there is 
converging evidence that aspects of intragroup dynamics associated with 
collective frustration shape intergroup stereotyping and prejudices, perceived 
by many individuals in these groups, organizations and societies as inauthentic 
compared to their own authentic personal attitudes, beliefs, and evaluation. 
Tajfel (1981) hypothesized that whereas individual frustrations lead people to 
blame other individuals for their problems shared frustrations among members 
of a group produce blame directed at other groups through “social attribution” 
processes. One mechanism by which shared frustrations promote scapegoating 
through social attribution processes is the adoption of inauthentic (“false”) 
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group ideologies, myths, theories and mentality directed at specific groups – 
Roma people in central and south-eastern Europe, for example. Drawing on 
work on the Stereotype Content Model (Cuddy, Fiske, & Glick, 2008; Fiske, 
Cuddy, Glick, & Xu, 2002), Glick (2005) proposed that groups that have been 
previously stereotyped in ways that acknowledge their power and influence 
and have aroused envy are most likely to be the target of the emerging 
ideologies and theories that justify negative social action – e.g. “we are 
protesting against all politicians, because all they are corrupted”. These 
inauthentic ideologies, self-deceptive myths, theories and mentalities often 
directly involve attitudes, beliefs and behavioral models relating to the 
dehumanization of the other group (Prunier, 2001) and the moral or 
psychosocial superiority of the ingroup – something observed often in partisan 
public policy debates of Bulgarian political parties, for example. Thus, 
whereas classic views of scapegoating focused on individual frustration and 
action, more recent conceptualizations suggest the reciprocal relationship 
between intragroup dynamics and intergroup processes in larger groups, 
organizations and societies as determinants of authentic vs. inauthentic 
personal psychosocial functioning. Several theories of general group, 
organizational and societal organization, functioning, and bias, such as System 
Justification Theory (Jost & Hunyady, 2002) and Social Dominance Theory 
(Sidanius & Pratto, 1999) consider both intergroup processes and intragroup 
dynamics of authentic vs. inauthentic psychosocial functioning of individuals 
in group, organizational and social settings. These theories, in fact, suggest that 
the boundary between intergroup research and group dynamics research may 
be artificial, unnecessary, and conceptually misleading. Social Dominance 
Theory, for instance, makes foundational assumptions about the universality of 
differentiation and hierarchy between groups as an essential element of 
organizational and societal functioning. Self-Categorization Theory (Abrams 
& Hogg, 2010; Turner et al., 1987) represent an even broader framework 
encompassing intergroup relations and intragroup dynamics as key 
determinants of individual’s psychosocial functioning – being more or less 
authentic. It not only builds upon research demonstrating the roles of social 
categorization and social identity in intergroup bias, but also reveals how 
categorizing oneself as a member of a group (e.g. political party member, 
corporate citizen, or just football club fan) activates group prototypes and 
depersonalized attraction and loyaly to other members of the group. Self-
Categorization Theory therefore offers novel insights into authentic vs. 
inauthentic phenomena of individual’s psychosocial functioning and 
adjustment that have typically been considered solely within the field of 
intragroup dynamics, such as the effects of conformity, norms, and leadership 
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on individual’s authenticity. Moreover, focusing on the relation between 
intergroup processes and intragroup dynamics in groups, organizations, and 
societies suggests at least three new directions for understanding and 
improving intergroup relations to enhance more authentic psychosocial 
functioning and adjustment of people.  

First, much of the research on intergroup relations considers the 
ingroup in a relatively static way. Indeed, when minimal group designs are 
used, this is intentional – the purpose of the minimal group paradigm is to strip 
the situation of functional relations. While researchers commonly focus on the 
absence of functional relations (e.g., cooperative or competitive) between 
groups, the minimal group paradigm also restricts relations within groups – it 
is as much a minimal intragroup paradigm as it is a minimal intergroup 
paradigm. Thus, as valuable as the minimal intergroup research has been in so 
many ways, it obscures the role of intragroup dynamics in determining both 
intergroup bias and authentic vs. inauthentic individual psychosocial 
functioning. Indeed, Gaertner et al. (2006) found that even while maintaining 
the minimal nature on intergroup relations and limiting the feasibility of 
intergroup comparisons, increasing intragroup elements, such as the perceived 
entitativity of the ingroup and attractiveness of the ingroup to its members, 
was sufficient to promote inauthentic ingroup favouritism and as a result 
inauthentic personal experiences and behaviors(Rabbie & Horwitz, 1988). In 
addition, one of the most robust findings in the group dynamics literature 
involves are the stages of group development that apply to a wide range of 
groups. Building on the classic work on stages of group development by 
Bennis and Shepard (1956), Agazarian and Gantt (2003) developed a 
comprehensive framework that can be applied to groups ranging size, task, and 
complexity. The first phase involves the development of group authority. This 
phase is generally stressful, involving challenges in communication among 
members, the development of roles and acceptance or resistance to them, and 
the emergence of leadership and authority, which are not equally distributed 
across members. The second phase emphasizes the development of intimacy 
and trust within the group. The group prototype is securely formed, and group 
identity and membership are highly valued, while individuation and 
authenticity are discouraged. The third phase represents a focus on group 
interdependence. Members direct the energy to interdependence within the 
group, resisting influences from outside of the group. In this stage, the social 
reality defined by the group is relied on more than “objective” facts and 
personal authenticity. Where a group is in its stage of development can 
systematically affect the degree and nature of intergroup bias and inauthentic 
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personal experiences and behaviors of group members. For instance, 
Agazarian and Gantt (2003) propose that group members communication in 
the first phase of group development, in which they strive to bond with the 
group and its members, often leads to members “externalizing conflicts onto 
“them”” (p. 241). In the second phase, in which the goal is to develop intimacy 
within the group, group members emphasize similarities to other members of 
the group. In this stage, group members may be particularly likely to make the 
kinds of intergroup social comparisons, described in Social Identity Theory, 
that create feelings of positive distinctiveness and promote bias. When a group 
is in the third phase, in which interdependence is emphasized, group members 
may feel both empowered and psychosocially and morally superior, which can 
lead to overt discrimination towards other groups and towards subgroups that 
are viewed as deviant and obstacles to efficient group functioning (Haslam & 
Reicher, 2007). Stages of group development (evolution of intragroup 
processes and relations) likely critically influence how the group and its 
members relate both to other groups (intergroup relations) and to their 
individual members’ authenticity. In addition, intergroup orientations can 
systematically influence processes associated with stages of within-group 
dynamics and development. For example, intergroup circumstances that allow 
groups in the first, authority stage of development to identify (more or less 
inauthentically) a threatening outgroup can accelerate groups into the intimacy 
and interdependence stages. Of course, it is also possible that these intragroup 
processes related to stages of group development and intergroup relations in 
organizational and social settings can have reciprocal effects, increasing group 
cohesion and allegiance, and then reinforcing these by stimulating competition 
and conflict between groups in an organization or a society.  

A second basic implication of considering both intergroup relations 
and intragroup dynamics as a tandem of authenticity building or breaking 
factors is that acceptance of subgroups seen as non-normative may be 
enhanced by framing difference as a benefit to group functioning. In general, 
members of high-status subgroups in larger groups, organizations and societies 
tend to favour inauthentic assimilations of other subgroups and application of 
colour-blind standards for all (Verkuyten, 2006). Part of the reason may be 
that adopting this inauthentic social perspective legitimizes the privileged 
position of the high-status subgroups and reduces the likelihood of collective 
action by members of low-status subgroups if they are more aware about their 
authentic private or subgroup identities (Dovidio, Gaertner, & Saguy, 2007). A 
seeming advantage of this perspective is that inauthenticity looks like 
facilitating efficient group, organizational and social functioning while 
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minimizing social discord. Indeed, groups, organizations, and societies that 
adopt a colour-blind, inauthentic perspectives do perform well on tasks 
representing a clearly articulated problem and an obviously correct solution 
(social puzzles). However, groups, organizations, and societies that recognize 
and value the distinctive authentic perspectives and contributions of 
individuals and small subgroups that would otherwise be seen as low-status 
more effectively address complex tasks (social problems) characterized by 
many possible solutions (Alexander, Chizhik, Chizhik, & Goodman, 2009). 
Diverse groups, organizations and societies which value and encourage 
authenticity of their members are better at solving complex problems that 
require divergent thinking (Antonio et al., 2004) and attending to a broader 
range of relevant information in analysis of issues (Sommers, 2006). Thus, 
when the focus is on intergroup relations, group differences on the basis of the 
room they make for expressing authentic experiences and attitudes of their 
individual members (organizational and social climates of authenticity) are 
typically threatening and anxiety provoking. However, when performance by 
the group, organization and society on complex problems is a primary 
concern, diversity and authenticity can be seen as group, organizational and 
societal assets. Intergroup interactions then represent opportunities for 
learning, understanding and development, rather than being realistically or 
symbolically threatening and inducing inauthentic experiences and social 
identities functioning as individual, group, organizational and social defences. 
In addition, successful, cooperative interdependence represents one of the most 
effective ways not only of improving intergroup attitudes but also of 
maintaining stable positive relations within groups, organizations and 
societies.  

A third implication for analyses integrating intragroup dynamics and 
intergroup processes as factors for authentic vs. inauthentic psychosocial 
functioning of the individuals involves identifying more effective interventions 
to improve both intergroup relations and intragroup dynamics, and in such a 
way to affect positively the authentic psychosocial functioning of inividuals. 
Much of research on improving intergroup relations has been guided by 
Intergroup Contact Theory (Pettigrew & Tropp, 2006, 2011; Tausch & 
Hewstone, 2010). According to Allport’s (1954) formulation, for intergroup 
contact to be successful at reducing intergroup conflict and inauthenticity of 
intergroup perceptions and relations, and ultimately achieving real intergroup 
harmony, the contact must involve (1) equal status within the contact situation; 
(2) authentic intergroup cooperation; (3) authentic common goals; and (4) 
authentic support of authorities, law, or custom. Additional work has also 
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emphasized the importance of authentic personalized interaction and the 
development of authentic cross-group friendships. There is extensive evidence 
for what is now termed Intergroup Contact Theory for improving personal 
attitudes towards a range of stigmatized groups, including homosexuals, 
people with psychiatric disorders, as well as racial and ethnic minorities 
(Pettigrew & Tropp, 2006, 2008, 2011). Nevertheless, despite these impressive 
results, the effects of contact for improving intergroup relations may be 
limited. Meta-analytic reviews reveal that intergroup prejudice is only a 
modest predictor of intergroup discrimination (r = .26 to .32; Dovidio, 
Brigham, Johnson, & Gaertner, 1996; and Talaska, Fiske, & Chaiken, 2008). 
Dixon, Durrheim, and Tredoux (2007) have questioned the traditional focus of 
social psychological research on intergroup attitudes as the ultimate measure 
of positive intergroup relations without adequate attention to the impact of 
authentic attitudes on actual structural change towards equality. Dixon et al. 
accept that contact between subgroups in larger groups, organizations and 
societies may transform the interpersonal attitudes and stereotypes, but caution 
that it may leave unaltered the self-serving beliefs and self-deceptions that 
sustain mentality of racial and ethnic discrimination (Dixon et al., 2007, p. 
868). Appreciating the role of intragroup dynamics suggests alternative ways 
of improving intergroup relations in groups, organizations and society 
efficiently, effectively, ethically and, well…authentically. Building on Self-
Categorization Theory (Turner et al., 1987), Haslam, Reicher, and Platow 
(2011) considered how authentic vs. inauthentic social identity representations 
can be critical to both leadership and followership in groups, organizations and 
societies. They proposed, based on Self-Categorization Theory, that people are 
perceived to be qualified for group, organizational or social leadership 
positions to the extent that they are seen to be representative (or prototypical) 
of the ingroup, which quite often has nothing to do with their authentic 
personal qualities and self-identity. Consistent with this proposition, empirical 
evidence demonstrates that only when a leader has a history of representing 
and advancing the interests of a contextually defined ingroup are followers 
highly motivated to help translate the leader’s vision for the group into reality 
(e.g., Haslam & Platow, 2001). Particularly relevant to intergroup relations is 
the finding that when leaders in groups, organizations, and societies are 
viewed as ingroup prototypical, they are given greater latitude to display 
creativity by moving the group in new directions – directions that might 
otherwise be seen as inappropriate, objectionable or disloyal, never mind their 
authentic self-identities (Platow, van Knippenberg, Haslam, van Knippenberg, 
& Spears, 2006). Thus, in contrast to the kinds of individual-to-individual 
intergroup contact that is central to interventions based on Contact Theory or 
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involving cooperative learning, leaders can have a profound, cascading 
influence in representing and potentially changing prototypic intergroup 
relations. While the change in intergroup orientation advocated by leaders may 
be limited to some degree by original prototypic intergroup relations, leaders 
can have substantial influence redefining not only intergroup attitudes but also 
the nature of intergroup relations. Support for this perspective comes from 
Kalev, Dobbin, and Kelly’s (2006) analysis of the effectiveness of various 
interventions for facilitating the advancement of women and ethnic minorities 
in business setting. They found that interventions aimed at developing 
authentic individuals’ attitudes (e.g., diversity training) had minimal long-term 
effect, but visible (more or less inauthentic) endorsements of diversity by 
organizational and social leaders (e.g., in establishing a diversity office, 
committee or employment and staff promotion policies) produced significant 
increases over time of both women and ethnic minorities in management 
positions.  

While the three examples just presented derive from existing bodies of 
work, bridging intergroup relations and intragroup dynamics can be even more 
transformative to authenticity of individual’s psychosocial functioning by 
identifying the value of new perspectives and paradigms. Such an approach is 
timely, practically as well as theoretically. Immigration, which nowadays is 
occurring at an unprecedented rate world-wide, involves complex issues of 
social identity transformation among members of immigrant groups and 
members of the host countries (Sam & Berry, 2010), as well as the relationship 
between the authentic values and attitudes held within the different groups 
(Bourhis, Montreuil, Barrette, & Montaruli, 2009; Pfafferott & Brown, 2006). 
Immigration essentially involves both intergroup relations and intragroup 
dynamics, and understanding these processes jointly can help inform social 
policies that benefit societies, organizations and groups within those societies, 
and individuals within those groups and organizations.  

Integrating intragroup dynamics and intergroup processes as 
determining factors of authentic vs. inauthentic psychosocial functioning of 
people requires conceptual analyses that recognize and embrace the nested 
nature of these dynamic processes. New conceptual lenses also need to 
consider and theoretically exploit the bidirectional nature of intragroup 
dynamics and intergroup relations. As discussed earlier, external threat (real, 
symbolic or even imagined) can change intragroup dynamics, increasing the 
salience of inauthentic social identity, promoting conformity to group 
standards, and decreasing authentic personal tollerance for deviance. Such 
intragroup processes may further facilitate the development of inauthentic 
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group ideologies, myths, self-deceptive theories and mentality that justify 
antipathy and aggression towards members of other group while cloaking 
these actions with moral and normative justifications (Glick, 2005). Moreover, 
through the process of social identification, even members of the group who 
personally possessed other authentic orientations may be ‘transformed’ by 
such group-based ideologies and beliefs systems to engage actively in harm 
directed towards members of other groups (Haslam & Reicher, 2007). 
Adopting this perspective highlights the importance of longitudinal analyses, 
which have been surprisingly rare in the study of intergroup relations and 
intragroup dynamics. Besides expanding traditional paradigms analytically and 
methodologically, a broader consideration of intragroup dynamics and 
intergroup processes in determining authentic psychosocial functioning of 
people can stimulate the adoption of new paradigms to study groups, 
organizations, and communities. Much of social life of humans now occurs in 
electronically mediated ways. People are increasingly initiating and sustaining 
relationships with others ‘on-line’; over 70% of respondents in a recent survey 
reported that had explored a relationship with someone they first met over the 
internet (Stephure, Boon, MacKinnon, & Deveau, 2009). Developments in 
communication technology and in social networking media have profoundly 
changed the way people interact and the nature and authenticity of their social 
relationships. The meaning of ‘friend’ has been transformed (including making 
it a verb: ‘to friend’ someone), and electronic media have allowed social 
movements, including political revolutions, to develop with unprecedented 
rapidity. The study of ‘virtual’ social interactions is worthy of study in its own 
right and has many implications (e.g., for close relationships). However, it 
may be particularly relevant to study of group processes because of the likely 
amplification of more or less authentic social identity influences as the ‘social 
glue’ of on-line communities. While people may display inauthenticity and 
strong conformity to the norms of the on-line community, they may be largely 
freed from the social and reality constraints of their authentic self-identity 
imposed by the larger society that exists outside the virtual community. 
Communication technology allows members of affinity groups who are 
geographically isolated to interact regularly and act collectively, accelerates 
the development of intimacy, facilitates social coordination, and limits 
personal identifiability (Bargh & McKenna, 2004). Consequently, electronic 
communication represents a particularly fertile area for studying the integrated 
dynamics of intergroup and intragroup processes and relations. 
Methodologically, investigating the joint operation of intergroup relations and 
intragroup dynamics as authenticity determinants in electronically mediated 
communication offers the advantages of a social petri dish, in which social 

 



Българско списание по психология, 2018, бр.1-4 
216 

relationships grow unusually rapidly, but in a domain that is increasingly 
expanding and natural (in vivo). Examination of these processes over the 
internet has precedent. Over a decade ago, Glaser, Dixit, and Green (2002) 
participated in exchanges in a White racist chat room on the internet, 
experimentally manipulating the nature and proximity of racial threats (e.g., 
information about Blacks moving into white neighbourhoods). Inauthentic 
threats involving greater intimacy, for example relating to interracial marriage 
compared to job competition, aroused stronger advocacy of violence. This 
research illustrates the potential value of internet-based research for reaching 
populations rare among traditional college participant pools and studying more 
consequential outcomes. Nevertheless, much of the current research on 
intragroup dynamics and, particularly, intergroup relations continues to focus 
on traditional forms of social exchange, leaving socially-mediated exchanges 
outside of the mainstream of work on these topics. The study of intergroup 
relations and intragroup dynamics in electronic media and their effect on 
authenticity of online behavior and interactions still has substantial unrealized 
potential. The combination of increasing practical relevance and the 
opportunity to discover the generalizability or boundaries of existing theory to 
electronically mediated social relationships makes this an exceptionally 
promising new research direction. It also permits the study of longitudinal 
processes with the kinds of populations (such as blatant racists) that have been 
traditionally limited in typical social psychological research samples consisting 
of college introductory psychology students. Thus, the seeming challenges to 
conventional paradigms and resources of studying the ways intergroup 
relations and intragroup dynamics relate over time can help accelerate the 
adoption new paradigms and the development of more comprehensive 
frameworks that address the current (and future) realities of authentic vs. 
inauthentic psychosocial life of people.  

In conclusion, despite their shared focus on groups, research bridging 
intragroup dynamics and intergroup relations as factors of psychosocial 
functioning of individuals is surprising rare. The goal of this article was to 
highlight the value of research integrating these areas, particularly for 
understanding and improving intergroup and intragroup human relations 
which create climates of authenticity and space for self-reflection on related 
topics like self-alienating, false group, organizational and social identities of 
people in modern society. Moreover, the academic partitioning of these 
subdisciplines in research practice obscures the fact that intragroup dynamics 
commonly inherently involve intergroup dynamics. Groups, organizations and 
societies are hierarchically organized and differentiated, with different 
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subgroups occupying different statuses and roles. Also, identity 
representations (authentic vs. inauthentic) play a critical role in both intragroup 
dynamics and intergroup relations and thus offer an integrative perspective, 
conceptually, and new insights into improving both intragroup processes and 
intergroup relations, practically. Marrying research on intergroup relations and 
intragroup dynamics as factors for authentic vs. inauthentic (self-allienated) 
psychosocial functioning of people in groups, organizations and society can 
therefore stimulate the development of more comprehensive theories, facilitate 
the adoption of new paradigms, and expand the scope of research to 
encompass rapid and unprecedented changes in the human relations. 
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ПОДХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ТАЛАНТИ  
В ОРГАНИЗАЦИИТЕ  

Вихра Найденова 

LEARNING AND DEVELOPMENT APPROACHES IN TALENT 
MANAGEMENT IN ORGANIZATIONAL CONTEXT  

 Vihra Naydenova 
Статията представя съвременни тенденции в ученето и развитието на 
служителите в организациите като е обърнато внимание и на подходите към 
талантите. Представени са тенденциите в областта на дигитализацията и 
предизвикателствата на ученето в съвременните компании като част от 
глобализацията и различните подходи на учене при новите поколения. Също така е 
представена матрица на методи за учене и развитие при различните типове 
служители, включително при талантите, както и фокусиран подход за 
индивидуално развитие. Представени са резултати от внедряване на програма по 
управление на таланти в съвременни организации. 
 
Ключови думи: Обучение, развитие,таланти, учене, организации 
 
The article presents contemporary tendencies in learning and development of employees in 
the organizations including approaches to the talents. Tendencies in digitalization and the 
modern challenges in learning as a part of the globalization processes and the needs of 
new generations are presented. A matrix for learning and development approaches for 
different types of employees is described, including talents and a development plan focused 
on individual approach. Results from a successfully implemented talent management 
program in an organizational context are also introduced. 
Key words: learning, development, talents, organizations  

Настоящата статия има за цел да представи съвременни 
тенденции в ученето и развитието в организациите, като се обръща 
внимание на подходите към талантите, както и значението на 
дигитализацията. 

Съвременният свят на ученето в организациите е много по-
различен в сравнение с преди десет години. Все повече навлизат новите 
технологии, онлайн обученията, игровизацията, ползването на социални 
платформи, уебинарите, онлайн дискусиите и онлайн обмяната на опит. 
Дигитализацията, от една страна, прави света на ученето по-лесно 
достъпен и глобален, а от друга страна се губят някои от предимствата 
на ученето лице в лице (и т.нар. classroom training).  

Все повече в организациите, включително в България, се 
използва така нареченото смесено обучение (blended learning), което 
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съчетава присъствено обучение с последващи онлайн обучения и 
тестове, както и последващи семинари за дискусия на наученото и 
практическото му приложение. 

Настоящата статия има за цел да представи съвременните 
препоръки за съотношение на видовете за учене и развитие на 
служителите в организационен контекст. Тази формула е често 
използвана от професионалистите като правилото „70%-20%-10%‘, 
което включва 70% учене на работното място (learning and 
development оn the job), 20% учене от взаимоотношения (relationship 
based) и 10% класически тренинг (classroom training, online learning, 
seminars, books). Това правило/препоръка възниква през 80те години и е 
развито от трима изследователи от Центъра за Креативно Лидерство – 
Морган МкКол, Михаел Ломбардо и Роберт Айхингер, които са провели 
изследвания на ученето и развитието при успешни служители и 
мениджъри (Lombardo, Eichenger, 1996). Моделът е лесно разбираем и 
достъпен за организацииите и специалистите по организационна 
психология и човешки ресурси.  

Счита се, че, за да бъде постигната максимална ефективност на 
ученето в организациите е изключително важно ученето и развитието на 
самото работно място, включително и от направените грешки.  

В седемдесетте процента препоръчано учене на работното място 
(70% learning and development on the job) са включени трудни задачи, 
които се дават на служителите, различни интересни и стимулиращи 
работни предизвикателства, работа с нови програми, ротации на 
работното място, справяне с повече отговорности и взимане на по-
комплексни решения. То се счита за много ефективно (Jennings, 2013) и 
има силна практическа стойност, като е свързано с непрекъснато 
развитие на компетенциите на работното място. 

Двадесетте процента учене и развитие в организациите е 
препоръчително да бъдат от взаимоотношения (20% relationship based 
learning). В това учене е включено черпенето на знания и опит от 
ментор, чрез коучинг, ученето от социални взаимоотношения и от 
обратната връзка, както от преките мениджъри, така и от колегите.  

Останалите десет процента са отделени на развитие чрез 
класическите присъствени обучения, онлайн форми, семинари, учене от 
книги и други. 



В. Найденова: Подходи за обучение и развитие на таланти в организациите. 
229 

Базирайки се на тази рамка и проведените изследвания, Чарлз 
Дженингс, който е водещ учен и практик в областта на ученето и 
развитието, успява да превърне правилото 70:20:10 в практически 
наръчник за организациите – как различните типове форми на учене 
могат да доведат до индивидуален и организационен успех (Jennings, 
2013, Scott&Ferguson, 2014). Този наръчник се използва интензивно от 
специалистите по обучение и развитие когато подготвят както 
организационни, така и групови и индивидуални програми за учене и 
развитие. 

Друг интересен автор, който надгражда на основата на модела, 
въведен от Морган МкКол, Михаел Ломбардо и Роберт Айхингер, е Дан 
Понтефракт - относно реалността как учим и как се развиват и 
усъвършенстват лидерите (Dan Portefract, 2013). Според него, най-
разпространеното учене е включено в модела 3:33: 

• 33% от ученето се осъществява чрез формални средства (в 
класна или онлайн стая, онлайн обучение, по време на срещи и 
конференции и др.) 

• 33% е неформално (например посредством менторство, коучинг 
уебинари, учене от книги и казуси, слушане на уроци, учене от 
пряко наблюдение на ролята и др.) 

• 33% e социално учене – от блогове и видеа, от онлайн 
енциклопедии, коментари, дискусии, оценки и други. 

Всъщност, моделът за учене и развитие на работното място 
70:20:10 (виж графика 1) широко се използва и надгражда от 
специалистите по обучение и развитие в съвременните организации 
(Cross, 2006, Jennings and Wargnier, 2012). 

Основното предимство на метода е, че потвърждава пред 
експертите и мениджърите, че ученето не се осъществява само в залата 
за обучения и не е еднократно събитие. Важно е да се подчертае, че 
ученето е отговорност на всеки служител и неговата инициатива и 
проактивност биха го довели до успех, както в ученето, така и в 
развитието в организацията. Разбира се, подкрепата на прекия мениджър 
и колегите в процеса на учене и усъвършенстване е ключова. 

Според Чарлз Дженингс, това правило за учене е и агент на 
промяна и разширява мисленето отвъд обучението само в класната стая 
(Jennings, 2013). То помага на експертите и ръководителите в областта 
на ученето и развитието да създадат комплексни и ефективни стратегии. 
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Всъщност, ученето се случва под много форми в организациите, не само 
в учебната зала и е непрекъснат процес. 

 
Графика 1: Визуализация по правилото за учене и развитие  

в организациите 70:20:10 

Графиката показва модела на авторите Морган МкКол, Михаел 
Ломбардо и Роберт Айхингер за учене и развитие в организациите 
70:20:10, който широко се използва в съвремениите организации, като 
подчертава ролята на ученето на работното място – чрез по-трудни 
задачи и предизвикателства, нова роля, опит в работната среда. 

Подходи за учене и развитие при талантите в организациите 
Според определение на Chartered Institute of Personnel 

Development (CIPD, 2007): „Таланти са тези служители, които могат да 
повлияят върху представянето на организацията, както чрез своя 
непосредствен принос, така и с демонстриране на високи нива на 
потенциал в дългосрочен план”. 

В този смисъл стратегията за управление на таланти следва да се 
състои от няколко етапа, да е добре обмислена и да включва процеса на 
цялостен цикъл на планиране, въвеждане, учене и развитие и задържане 
на най-стойностните хора (Найденова, 2016). Според често срещаните 
определения за талантите, се включват например: 

• Талантът се справя със сложни задачи, и такива, които 
изискват голяма отговорност 

70% 

20% 

10% 
Учене на 
работното място 

Учене от 
взаимоотношения 

Учене - формално, 
в класната стая, 
онлайн 
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• Показва високо представяне и има особени постижения 
• Поема нови инициативи, енергичен е 
• Можеш да разчиташ на този служител и да му дадеш повече 

работни предизвикателства 
• Мисли бързо и комплексно 
• Знае как да общува с различни типове хора 
• Включва се успешно в проекти, наред с всекидневната 

работа 
• Служител, който непрекъснато дава нови идеи, като 

изисква повече отговорност 
• Показва интерес да види какво има отвъд длъжностната си 

характеристика 
• Професионално и етично дава конструктивна обратна 

връзка към взети решения или предоставени препоръки 
• Има лидерски потенциал 
• И други 

Интересното е, че някои компании разглеждат всички свои 
служители като таланти, а при други това е една малка група от 
служители, на която организацията обръща повече внимание и 
инвестира повече. Дефиницията на МакКинзи от деветдесетте години 
често е разбирана погрешно, в посока, че управление на талантите е 
свързано само с привличане, идентифициране и отглеждане на 
служители с потенциал, пренебрегвайки факта, че е необходимо да се 
създаде талантски състав на всички нива, за да бъде използван като 
конкурентно предимство (Armstrong, 2008, Blass, 2007). 

В много от литературните източници, както и в практическите 
програми по управление на таланти, талантът се дефинира и открива 
като комбинация от трудово представяне и потенциал (Cappelli, 2008, 
Campbell&Smith, 2014, Ulrich & Smallwood, 2016). Трудовото 
представяне се отнася до настоящия момент и включва как служителят 
се справя със задачите в последните месеци, доколко изпълнява целите 
си и какво е трудовото му поведение. Талантите изпъкват с много добро 
трудово представяне, но също така и с потенциал (виж графика 2).  
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Графика 2: Какво включва таланта в организациите 

Потенциалът е свързан и с бъдещи поведения. Тоест служителят, 
който дефинираме като талант, демонстрира поведения, притежава 
компетенции, които са необходими за много доброто представяне на 
следващото ниво. Той/тя би могъл да се справи с по-сложни и 
комплексни задачи и роли в бъдеще. 

 Изследванията на организациите показват, че добрата програма за 
управление на талантите подпомага стратегическото развитие. Данните 
от Института по управление на проектите на Price Waterhouse Coopers от 
2014 година показват, че организации, в които има развити комплексни и 
успешни програми за управление на талантите, имат по-добро финансово 
управление. Също така те показват растеж на приходите и внедряване и 
по-добро осъществяване на стратегията (PMI, 2014).  

Таблица 1. Значение на въвеждането на програми за управление на 
таланти в организациите  

(източник Project Management Institute 2014) 

% на организациите с 
представяне над средното по 

следните показатели 

Програмите за управлениена 
таланти са внедрени 

комплексно и успешно 

Ниско ниво на зрелост 
при внедряването на 

програми за 
управление на 

талантите 
Финансово управление 85% 53% 

Растежна приходите 75% 46% 
Внедряване на стратегията 77% 46% 
Управление на талантите 81% 21% 

Взаимовръзка между 
програмите за управление 

на талантите и 
стратегическите приоритети 

72% 21% 
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В сериите за развитие на лидерството на Института за 
управление на проекти (поредицата Thought Leadership Series: Talent 
Management - Powering Strategic Initiatives) се показват реални данни и 
цифри (таблица 1) как добре обмислените и осъществени програми за 
управление и развитие на талантите могат да доведат до организационни 
резултати.  

Всъщност основния извод е, че добрата програма за управление 
на таланти подпомага стратегическото развитие. Друга допълнителна 
силна страна на включването на програми за управление на талантите в 
организациите е показването на грижа към ученето и развитието на 
служителите.  

Инвестицията на усилия и средства в създаването на програма за 
откриване и развитие на талантите, както и на всички служители в 
организацията, е ключова за организационния успех в дългосрочен план. 

На практика, в организациите с добре внедрени процеси по 
управление на талантите се използва диференциран подход за учене и 
развитие на различните групи служители. За талантите и служителите с 
висок потенциал могат да се предложат по-предизвикателни и 
комплексни задачи и проекти, които да отговорят на тяхното 
любопитство и потенциал за развитие.  

Таблица 2. Възможни мерки и инициативи за учене и развитие  
на служителите в зависимост от тяхното трудово представяне  

и потенциал 
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В таблица 2 са показани примерни инициативи за учене и 
развитие, които могат да се приложат към различните групи служители 
в зависимост от тяхното ниво на трудово представяне и потенциал. 
Талантите са онагледени в оранжавите и в жълтия квадрат като 
служители със средни и високи стойности на трудовото представяне и 
потенциал за постигане на по-комплексни и отговорни задачи и роли. 

За служители с ниско трудово представяне и нисък потенциал 
може да се планира смяна на ролята и/или работен план за подобряване 
на представянето (квадратът най-долу и вляво в таблицата). Също така 
за тези служители е важно да се провери на какво се дължи ниското 
трудово представяне. Ако то е свързано с ниска компетентност, е добре 
тези служители да бъдат включени в програми за повишаване на 
знанията и уменията. 

За служителите с много високо трудово представяне и много 
висок потенциал (квадратът най-горе и вдясно в таблицата) или така 
наречените Таланти с най-висок потенциал в организациите (High 
potentials) могат да се предложат предизвикалени проекти, участие в 
международни инициативи, стъпка по вертикала и други. Това са 
служители, в които организацията може целенасочено да инвестира, тъй 
като те могат да бъдат развити като бъдещи лидери. Една от причините 
за по-различните мерки за развитие е, че отделните групи служители 
имат различни характеристики и различни нужди в своята роля в 
компанията. 

Учене и Дигитализация в организациите 
Технологиите, иновациите, дигитализацията характеризират в 

голяма степен света, в който живеем и се превръщат в основни 
характеристики и на ученето и развитието на хората в организациите. От 
една страна - чрез ученето и повишаването на компетенции в 
организациите, от друга страна - разнообразните форми на учене могат 
да мотивират служителите, за които е важно развитието и научаването на 
нови неща, важни за работата и ролята.  

„Способността да усвояваме по-бързо знания от 
нашите конкуренти, може би е единственото ни 
устойчиво конкурентно предимство.“ 

Karen Mantyla, 2016 
Все повече новите технологии навлизат и улесняват ученето в 

организационен контекст. Бързото въвеждане на иновации в 
технологията позволи дигиталното обучение да се превърне в опция, 
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която вече не е ограничена само от интервенции лице в лице. Това, 
което наблюдаваме в съвременните организации, е че те мислят, 
комуникират и работят дигитално. 

Според изследванията на Тони Шехан от Ashridge Business 
School и наскоро публикуваната статия на тема „Развитие на дигитална 
стратегия за учене в организацията“ (Sheehan, 2016) 
участниците/служителите са в непрекъсната връзка, в една колаборация 
помежду си и винаги онлайн, благодарение на богатия избор от нови 
устройства. Подчертава се и друг аспект – участниците са под огромен 
натиск, опитват се да вземат ефективни бизнес решения все по-бързо и 
по-бързо, докато се намират по средата на океан от разсейващи фактори.  

В този смисъл, се подчертава нужда да се създадат стратегии, 
които да помагат на хората да се обучават в тази дигитална ера. 

Възникват следните важни въпроси : 
• Как може организациите да развият дигитална обучителна 

стратегия? 
• Чрез мобилни устройства, онлайн съдържание, социални 

мрежи, виртуално-обществени дискусии и реални решения за 
съвместна работа?  

• Как новите технологии да помогнат на ученето, вместо само 
да предлагат набор от данни? 
Все повече компаниите предлагат на служителите си дигитални 

форми на учене – онлайн обучения, уебинари в интранет и мобилните 
устройства, онлайн тестове, използване на социалните мрежи за обмяна 
на опит и дискусии. Друга важна тенденция е, че от служителите на 
работните места вече все по-често се очаква да са отговорни и сами да 
придвижват своето собствено учене, както и развитие. 

Основно предимство на навлизането на дигитализацията в нашия 
свят и в организациите е достъпността на знанието. Един впечатляващ 
пример е как през 2011г. курс за изкуствен интелект в Станфорд, чийто 
капацитет е бил 200 човека, се превърнал в онлайн събитие, което 
привлякло над 160 000 участници от 190 страни (Sheehan, 2016).  

В тази дигитална ера е все по-голямо предизвикателството да 
отсеем наистина важната и ценна информация, а в организационен 
контекст е важно служителите да бъдат подпомогнати да създадат свой 
фокусиран план за индивидуално развитие. В този индивидуален план за 
развитие е важно да бъдат включени именно важните действия за учене 
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(на работното място, от взаимоотношения, както и присъствени и онлайн 
обучения), които да подпомогнат служителя да се справи по-успешно 
със своята роля и работни предизвикателства и да се развива. 

При създаването на дигитална стратегия за учене в организацията 
е важно да се отговори на три важни въпроса: 

• Каква е нуждата на дигиталните ученици/служители? 
• Какви са целите на дигиталното обучение? 
• Кои дигитални канали и устройства са подходящи за 

ученето? 
Със сигурност дигитализацията на ученето навлиза все повече в 

съвременните компании. Наблюдава се засиленото използване на 
онлайн обучения, социални мрежи за обмяна на опит и учене, 
ползването на мобилни устройства за четене и гледане на видео 
материали, онлайн тестове и уебинари и много други. Например 
уебинар с чуждестранен лектор от Англия относно нова 
идея/технология може да достигне до десетки заинтересовани 
участници/служители във всяка точка на света. 

Една от ролите на специалистите по обучение и развитие в 
организациите е да консултират мениджърите и служителите за избор и 
планиране на най-подходящи и ефективни форми на учене, които да са 
насочени към важните за работата компетенции и умения. Към всеки 
служител може да се подходи индивидуално и да се планират мерки за 
развитие, както на работното място, така и менторство, коучинг и 
дигитални форми на обучение спрямо настоящите нужди на служителя 
и неговите цели. 

Практически пример от организационен контекст - 
подобряване на Въвеждащата програма на служителите спрямо 
правилото 70:20:10  

Изследвана е голяма интернационална компания в България в 
сферата на ритейла с над две хиляди служители. Проведена е 
организационна диагностика с около 200 участници – онлайн въпросник 
и също така интервюта и фокус групи с мениджърите и служителите. 
Диагностицирана е необходимост от създаване на нова въвеждаща 
програма за служителите, която да комбинира различни методи на учене 
включително и менторство. 

В тази част от статията ще бъде представен по-подробно пример 
от практиката - на промяна и развитие на въвеждащата програма на 
служителите в голяма организация.  
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Специалистите по обучение и развитие на персонала, съвместно 
с преките мениджъри създават нова програма за въвеждане в работата 
на новите служители, която включва както задачи на работното място и 
менторство, така и присъствени и онлайн обучения, с последващи 
тестове за проверка на знанията и обратна връзка.  

Цялостната програма е съпътствана от менторството на по-
старши служител (виж графика 3), който помага на новопостъпилия 
служител с по-доброто навлизане в работата и разбирането на основните 
процеси и важните неща в организацията. 

 
Графика 3. Пример от практиката как може да бъде структурирана въвеждащата 

програма на новоназначени служители, която е съпътствана от менторство 

Включването на правилото 70:20:10 в реална въвеждаща 
програма, която съдържа задачи на работно място под наставничеството 
на ментор, структурирани въвеждащи програми и онлайн обучения и 
тестове, както и непрестанна градивна обратна връзка от ментора и 
прекия ръководител, дава много добри резултати.  

Резултатите се проследяват, от една страна като се пита 
новоназначения служител как оценява своето въвеждане в работата, 
обученията и менторската програма, и от друга, като се пита ментора 
доколко е била успешна менторската програма и цялостното въвеждане 
в работата и организацията на новия служител. Тук са представени част 
от резултатите от онлайн проучване сред 80 нови служители, преминали 
през Въвеждаща програма в голяма организация в България, които са 
запитани един месец след постъпването си на работа. Данните са от 
нови служители, запитани в периода юли-август 2016 година. В тяхната 
Въвеждаща програма са включени активности за учене на работното 
място, Менторска програма, както и присъствени и онлайн обучения. 
Графика 4 показва позитивните резултати от обратната връзка на новите 
служители след един месец в организацията и осъществени първи 
основни стъпки на Въвеждаща програма. Резултатите показват, че едва 
2% от служителите, до които е изпратен структурираният въпросник, 
чувстват спад в позитивната си нагласа по отношение на компанията, 
почти 40% се чувстват по-позитивно, а 58% - по същия начин. 
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Графика 4. Резултат от обратна връзка на нови служители един месец 

след постъпването им и осъществена Въвеждаща програма 

Друг показателен резултат при това изследване е обратната връзка 
от новите служители по отношение на процеса на подбор и обратната им 
връзка за Въвеждащата програма. Отговорите на въпросите по отношение 
на двата процеса са по десетстепенна скала от едно до десет (графика 5). 
Като едно е най-нисък резултат, а десет - най-висок. Резултатите показват, 
че новите служители са високо удовлетворени от процеса на подбор 
(средна стойност 9.4), както и от Въвеждащата програма за позицията 
(средна стойност 8.9 при максимум десет).  

 
Графика 5. Резултат от обратна връзка на нови служители един месец 

след постъпването им за процеса по подбор и осъществена Въвеждаща програма 
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Много добрата оценка за подбора, както и оценката на 
Въвеждащата програма са част от изключително позитивната обратна 
връзка, която е получена от служителите (графика 5) за това как се 
чувстват новите служители по отношение на компанията след тяхното 
постъпване. За да бъдат постигнати тези резултати, е създаден 
първоначален план за извършване на професионален подбор, както и на 
Въвеждаща програма по правилото за учене и развитие 70:20:10.  

Като много ключово е оценено създаването на менторска 
програма и задачите на работното място, които се проследяват от 
ментора. Тук e представена част от обратната връзка на служителите по 
отношение на Менторската програма: „Менторската програма е 
изключително добър спътник на всеки новоназначен служител. Идеята 
е много положителна и съм сигурен, че ще продължи да е верен 
помощник на всички бъдещи колеги. Ментора, който бе избран да 
съдейства на мен, е много компетентен, отзивчив и мил човек.”. Следва 
изказване и на друг служител: “Всичко е много добре направено, за да 
може служителят да се почувства още от първия ден като част от 
компанията“; също така обратна връзка и от трети 
служител:”Менторската програма е един страхотен старт за хора 
като мен, които нямат достатъчно опит. Чрез консултациите с 
ментора ми, успявам да схвана по-бързо работния процес. Личното 
отношение, което е съчетано с толерантост и разбиране, помага на 
млади служители като мен да успeят да навлязат в материята 
бързо.”. 

Получените резултати индикират полезността на включването на 
различни методи за учене и развитие във Въвеждащата програма на 
новите служители. Комбинирането на различни методи за развитие – 
както на работното място, така и от взаимоотношения и от формални 
обучителни програми, са ключови за развитието на професионалисти, а 
също така за организационния успех.  

Обратната връзка от въвеждането в работата в тази организация 
след комбинирането на различните методи за учене е значително 
подобрена и последващи данни показват позитивна взаимовръзка с 
удовлетвореността и задържането на служителите. 
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ТРЕВОЖНОСТ, УСТОЙЧИВОСТ НА СТРЕС И БЪРНАУТ 
СИНДРОМ ПРИ АКУШЕРКИ С РАЗЛИЧЕН ТРУДОВ СТАЖ  

Диляна Илиева 
Резюме: Предлагаме на вашето внимание експериментално изследване, проведено 
през 2017 година. Предмет на изследването е да проследи връзката между 
тревожност, устойчивост на стрес и бърнаут синдром при акушерките на възраст 
от 24 до 70 години, сравнявайки с контролна група компютърни специалисти 
(жени). При изследването са използвани следните методи: 
• Тест на Тейлър за тревожността. 
• Тест за устойчивост на стрес. 
• Тест за бърнаут синдром (емоционално изгаряне). 
Ключови думи: бърнаут, устойчивост на стрес, тревожност, акушерки. 

ANXIETY, STESS RESISTANCE & BURNOUT AMONG 
MIDWIDES WITH DIFFERENT LENGHT OF SERVICE 

Dilyana Ilieva 
Abstract: We are bringing to your attention experimental study made in 2017. The subject 
of that study is to check the link between anxiety, resistance to stress and burnout syndrome 
in midwifes aged 24 to 70 years, comparing with a group of IT specialists (women). During 
the study were used the following methods: 
• taylor anxiety test 
• resistance stress test 
• burnout syndrome test (emotional burnout) 
Key words: burnout, stress resistance, anxiety, midwifes 

Въведение 
Макар и не е в големи мащаби изследването доказа основната 

хипотеза, че тревожността и устойчивостта на стрес са по-високи при 
акушерките в сравнение с компютърните специалисти. Има наличие на 
бърнаут синдром при акушерките. По-дългия стаж води до по-високи 
нива на тревожност, устойчивост на стрес и наличие на бърнаут 
синдром. 

В рамките на изучаването на проблема тревожност се разглежда 
тревогата, страхът и отсъствието им като явление, което препятства 
нормалната адаптация, а така също и устойчивата тревожност, която 
променя нормалното развитие и продуктивна дейност (Марков, 2014). 

Тревожността представлява централен проблем на 
съвременното общество. Тя е неизменна част от човешкият опит и се 
позиционира между вълнението и страха. Тревожността се отнася към 
класа на отрицателните емоции. Повечето автори смятат тревожността 

 



Българско списание по психология, 2018, бр.1-4 
242 

за придобита. Тя се явява едно интегративно понятие, в което място 
намират емоции като: вина, тъга, безпокойство и т.н. (Марков, 2014). 
Характерни за тревожността са емоционалната напрегнатост, лесната 
възбудимост, очакването за нещо неопределено. Преживяването често е 
съпроводено от характерни физически усещания: „буца в гърлото“, 
„топка в стомаха“ и подобни (Марков, 2014). Един от основните 
подходи при изучаване на тревожността е, като свойство (черта) на 
личността и като ситуативно понятие. Личностната тревожност, 
отразява относително устойчива индивидуална склонност, диспозиция 
към непрекъснато изпитване на тревожно състояние. Ситуативната 
тревожност е емоционална ситуативна реакция на различни по вид 
стресори (Попов, 1994). 

Думата „burnout” идва от английски език и в превод означава 
„прегаряне”. Синдромът на професионалното прегаряне /burnout/ е 
невъзможност да се функционира ефективно в собствената професия 
като последица от продължителен и силен стрес. В научната литература 
този синдром е въведен от клиничния психолог Herbert J. Freudenberger 
през 1974 година. Не може да се каже, че е дадена общоприета 
дефиниция на burnout синдрома, но има пълно съгласие по отношение 
на основните симптоми, които се включват в него и обхващат следните 
три дименсии: емоционално изчерпване, деперсонализация, намалено 
чувство за задоволеност от себереализацията. Служителите, 
изправени пред нерешени междуличностни конфликти, липса на ясно 
дефинирани трудови задачи и отговорности, голямо претоварване, липса 
на подходящи награди или наличие на неподходящо наказание, могат да 
станат жертва на прегаряне - процес, в който те губят отдадеността си 
на работата и започват да се отдръпват от нея (Maslash, 1981). 
Прегряването обикновено се осъществява в три фази. Първата е 
емоционалното изтощение, причинено от прекомерни изисквания, 
поставяни пред работника. Втората фаза е деперсонализацията, или 
развитието на скептична, нечувствителна нагласа на хората на 
работното място. Третата фаза е белязана от чувства на ниски лични 
постижения. Тук ,,прегорелите’’ работници изпитват чувство на 
фрустрация и безпомощност.  

Думата стрес е английска дума и означава давление, натиск, 
напрежение, тревога. В психологията, физиологията, медицината 
стресът означава състояние на психично напрежение, възникващо у 
човека при дейността му в трудови условия и във всекидневния живот 
при специфични условия (обстоятелства) (Чаушев, 1999). 
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В зависимост от степента на развитие на това състояние 
различаваме: 

А) незначителни стресови състояния (минимален стрес), които са 
неизбежни и безвредни 

Б) извънредни (значителни) стресови състояния, които създават 
проблеми за отделни личности, колективите и организациите. 

Акушерство. Професията на акушерката е свързана с появата на 
нов живот и от дълбока древност до днес буди интерес. Акушерството е 
уважавана професия за цяла Европа и света. Акушерката има право да се 
грижи за бременни, родилки и да води нормално протичащи раждания, 
но преди да се стигне до това, акушерките са изминали дълъг път в 
своето образование и развитие (Луканова, 2014). Акушерството е 
вълнуваща и предизвикателна професия, която изисква грижи и 
търпение (Асенова, 2012 ). 

1. Експериментална постановка на изследването 
1.1. Изследване нивата на тревожност, устойчивост на стрес и 

наличие на бърнаут синдром при акушерки на възраст от 24 
до 70 години и компютърни специалисти (жени) на възраст 
от 20 до 38 години. 

1.2. Цел на изследването 
Целта на настоящото изследване е да се проучи дали 

упражняването на професията „акушер“ се явява фактор, обуславящ 
различия по отношение на нивата на тревожност, устойчивост на 
стрес и емоционално прегаряне (бърнаут), и доколко 
продължителността на трудовия стаж повлиява размера на тези 
различия. 

1.3. Задачи 
*Осигуряване на необходимия брой лица, които доброволно да 

вземат участие в изследването; 

*Оформяне на експериментална група (ЕГ) и контролна група 
(КГ); 

 *Подбор на релевантен на целите на изследването методически 
инструментариум; 

*Провеждане на експерименталното изследване; 
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*Оценяване нивата на тревожност, устойчивост на стрес и 
проявите на бърнаут синдром на изследваните лица; 

*Статистическа обработка и анализ на резултати 
*Интерпретация на резултатите в контекста на съвременните 

психологични теории и схващания. 

1.4. Хипотези на изследването 
Литературният обзор, който лежи в основата на теоретичния 

модел на настоящото изследване, дава основание за формулирането на 
следните хипотези: 

• Практикуването на професията „акушер“ е фактор, свързан с 
личностни различия по отношение на личностните 
характеристики тревожност и устойчивост на стрес, 
намиращи израз в тяхната по-висока степен на изразеност при 
акушерките, в сравнение с жени, непрактикуващи тази професия. 

• Свързаните с практикуването на професията „акушер“ различия 
по отношение на личностните характеристики тревожност и 
устойчивост на стрес демонстрират зависимост от 
продължителността на трудовия стаж на акушерките. 

1.5. Обект на изследването 
В качеството на експериментална група са изследвани 30 

акушерки от болница в гр. София, работещи в неонатологично 
отделение и родилно отделение (АГО), на възраст от 24 до 70 години 
(средна възраст = 43 години ). Според продължителността на трудовия 
си стаж като акушерки, изследваните лица бяха разделени в три групи: 

• с трудов стаж под 10 години (8 акушерки), 
• с трудов стаж от 10 до 20 години (10 акушерки) 
• с трудов стаж над 20 години (12 акушерки). 

Участието на всички акушерки в изследването беше доброволно 
и с информираното съгласие на началник-отделение и старша сестра на 
отделението. 

В качеството на контролна група са изследвани 30 компютърни 
специалисти от компютърна фирма в град София. Изследваните 
компютърни специалисти са жени на възраст от 20 до 38 години (средна 
възраст = 29 години). Участието на всички компютърни специалисти 
беше доброволно и с информираното съгласие на управителя на 
фирмата. 
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1.6. Предмет на изследването 
 Предмет на изследването е да проследи корелацията на 

тревожност, устойчивост на стрес и бърнаут синдром при акушерките 
на възраст от 24 до 70 години. 

1.7. Методи на изследването 
При изследването са използвани следните методи: 

• Тест на Тейлър за тревожността (Д. Щетински и Паспаланов) 
• Тест за устойчивост на стрес. 
• Тест за бърнаут синдром (емоционално изгаряне). 

2. Организация на изследването 
 Изследването беше проведено през месец септември 2017 

година. Трите теста тест на Тейлър за тревожността, тест за 
устойчивост на стрес и тест за бърнаут синдром бяха дадени за 
попълване на 60 изследвани лица, акушерки от болницата гр. София-30 
и 30 жени компютърни специалисти фирма гр. София. 

3.  Анализ на резултатите 
3.1. Сравнителен анализ на резултатите на експерименталната 

и контролната група  
3.1.1. Анализ на резултатите от теста на Тейлър за 

измерване на тревожността 
Резултатите в Таблица №1 са получените стойности от 

приложения Т-тест за сравнение на независими извадки, проследяващ 
значимостта на различията в средните стойности по теста за измерване 
тревожността на двете изследвани групи – експериментална и контролна. 

Таблица № 1. Средни групови стойности (M+SD)  
по теста за оценка на Тревожността 

Цели групи Ср.ст.-т + Ст. откл. 
Експериментална група 52.5+16.652 

Контролна група 25.8+10.558 
t (p) 7.417(.000) 
df 58 

Забележка: М – средна групова стойност; SD – стандартно 
отклонение 

Видно, разликата в средните балове на характеристиката 
тревожност е статистически значима (t=7.417,p=.000), като 
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контролната група демонстрира почти наполовина по-ниска степен 
тревожност от експерименталната група (p>0.05). 

Таблица №2. Процентно разпределение на участниците в КГ и ЕГ 
според степента на изразеност на Тревожността 

Степен на Тревожност 

Цели групи Нетревожни 
Слабо 

изразена 
тревожност 

Средно 
изразена 

тревожност 

 
Повишена 

тревожност 

Силно 
изразена 

тревожност 
Експериментална 

група 10 % 16.7% 16.7% 23.3% 33.3% 

Контролна група 56.7% 36.7% 6.7% 0% 0% 
Pearson Chi-square (χ2|2| =30.336, p=0.000, df=4,Cramer’sV=0.711) 

В Таблица №2 са представени резултатите от приложения Хи-
квадрат анализ, даващи информация за различията на между КГ и ЕГ 
относно степента на изразеност на Тревожността. 

Отново междугруповите различия са големи и съществени (χ2
|2| 

=30.336, p=0.000,df=4, Cramer’sV=0.711). В КГ в две от категориите – 
повишена тревожност и силно изразена тревожност няма нито един 
участник. Най-висок процент от КГ са нетревожни (56.7%), а в ЕГ 
субектите в тази категория са най-малко (само 10%). Субектите със силно 
изразена тревожност в ЕГ заемат голям процент (33.3 %). Слабо трево-
жните и средно тревожните в ЕГ заемат еднакъв процент. В КГ останалите 
са слабо тревожни и само малък процент (6.7%) са средно тревожни. 

3.1.2. Анализ на резултатите от теста за измерване на 
Устойчивостта на стрес 

В Tаблица №3 са представени резултатите от приложения 
Independent Sample T-Test, информиращи за значимостта на различията 
в средните стойности по теста за оценка на Устойчивостта на стрес на 
контролната и експериментална група. 

Таблица №3. Средни групови стойности (M+SD)  
по теста за оценка на Устойчивост на стрес  

Цели групи Ср.ст.-т + Ст. откл. 
Експериментална група 54.46+8.885 

Контролна група 44.53+10.572 
t (p) 3.940 (.000) 
df 58 

Забележка: М – средна групова стойност; SD – стандартно 
отклонение 



Д. Илиева: Тревожност, устойчивост на стрес и бърнаут синдром... 
247 

Видно, средните стойности на двете групи, са почти равни. 
Следователно, на групово равнище изследваната извадка акушерките не 
се различават от изследваните контроли по личностната характеристика 
Устойчивост на стрес (р>0.05). 

Резултатите от приложения Хи-квадрат анализ, информиращи за 
междугруповите различия на индивидуално равнище откриха 
съществена разлика в процентното разпределение на участниците в КГ и 
ЕГ според степента на изразеност на Устойчивостта на стрес (№ 
Таблица 4): 

Таблица №4. Процентно разпределение на участниците в КГ и ЕГ 
според степента на изразеност на Устойчивостта на стрес 

Степен на Устойчивост на стрес 
Цели групи Ниска Средна Висока 
Експериментална група 13,3% 56,7% 30% 
Контролна група 66,7% 23,3% 10% 

Pearson Chi-square (χ2|2| =17.833 , p=0.000, df=2,Cramer’s V=0,545) 

Отново междугруповите различия са големи и съществени (χ2
|2| 

=17.833, p=0.000, df=2, Cramer’s V=0.545). В КГ най-много участници 
са с ниска степен на устойчивост на стрес (66%), докато в ЕГ участници 
в тази група са най-малко (само 13.3%). В ЕГ най-много субекти са с 
висока устойчивост на стрес (30%). Отличават се повече от половината в 
ЕГ в средните стойности на устойчивост на стрес. 

3.1.3. Анализ на резултатите от теста за измерване на 
Бърнаут синдром 

В Таблица №5 са представени резултатите от приложения 
Independent Sample T-Test, проследяващи значимостта на различията в 
средните стойности по теста за оценка на Бърнаут синдром 
(емоционално изгаряне) при експериментална и контролна група. 

Таблица № 5. Средни групови стойности (M+SD) по теста за 
оценка на Бърнаут синдром (емоционално изгаряне) 

Цели групи Ср.ст.-т + Ст. откл. 
Експериментална група 56.53+8.720 

Контролна група 32.90+3.575 
t (p) 13.734 (.000) 
df 58 

Забележка:М – средна групова стойност; SD – стандартно 
отклонение 
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Резултатите от Таблица №5 показват, че на групово равнище 
акушерките се различават от контролите – компютърните специалисти, 
демонстрирайки съществено по-високо ниво(t=13.734, р=0.000).  

Резултатите от приложения Хи-квадрат анализ, даващи 
информация за междугруповите различия в процентното разпределение 
на участниците в КГ и ЕГ според степента на изразеност на Бърнаут 
синдром, отново откриха съществени различия (χ2

|2| =52.696, p=0.000, 
Cramer’s V=0.937). 

Таблица №6. Процентно разпределение на участниците в КГ и ЕГ 
според степента на изразеност на Бърнаут синдром ( емоционално 

изгаряне) 
Степен на Бърнаут синдром 

Цели групи Фазата не се е 
сформирала 

Фазата е в стадий 
на сформиране 

Формирала се 
фаза 

Експериментална група 46.7 % 38.3% 15 % 
Контролна група 93.3 % 6.7% 0 % 

Pearson Chi-square (χ2|2| =52.696, p=0.000, df=2, Cramer’s V=0.937) 
Статистически значим най-голям процент от КГ показват висок 

степени на неформирала се фаза(93.3%), в сравнение с ЕГ, където в 
попадат по-малко от половината изследвани лица. В ЕГ се наблюдава 
15% формирана фаза, а в КГ няма нито един. Във фаза на сформиране 
в ЕГ са сравнително голяма част(38.3%), сравнение с КГ само 6.7% 
(χ2

|2| =52.696, p=0.000, df=2, Cramer’s V=0.937). 

3.1.3.1. Анализ на резултатите от теста за измерване на 
Напрежение 

В Таблица №7 са представени резултатите от приложения 
Independent Sample T-Test, проследяващи значимостта на различията в 
средните стойности по теста за оценка на Напрежението от теста за 
Бърнаут синдром (емоционално изгаряне) при експериментална и 
контролна група. 

Таблица №7. Средни групови стойности (M+SD) по теста за оценка 
на Напрежение 

Цели групи Ср.ст.-т + Ст. откл. 
Експериментална група 12.96+3.736 

Контролна група 7.46+1.074 
t (p) 7.748(.000) 
df 58 

Забележка:М – средна групова стойност; SD – стандартно 
отклонение 
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Резултатите от Таблица 5 показват, че на групово равнище 
акушерките се различават от контролите – компютърните специалисти , 
демонстрирайки съществено по-високо ниво (t=7.748, р=0.000). 

Резултатите от приложения Хи-квадрат анализ, даващи 
информация за междугруповите различия в процентното разпределение 
на участниците в КГ и ЕГ според степента на изразеност на 
Напрежение, отново откриха съществени различия (χ2

|2| =40.000, 
p=0.000, Cramer’s V=0.816). 

Таблица №8. Процентно разпределение на участниците в КГ и ЕГ 
според степента на изразеност на Напрежение  

Степен на Напрежение 

Цели групи Не е развит 
симптома 

Започнал да 
се образува  

Формирал се 
 

Емоционално  
прегаряне 

Експериментална група 20 % 50% 23.3 % 6.7% 
Контролна група 100 % 0% 0 % 0% 

Pearson Chi-square (χ2
|2| =40.000, p=0.000,df=3, Cramer’s V=0.816) 

Статистически значимо различие между групите. В КГ никой от 
субектите не е развил симптома Напрежение, докато в ЕГ в тази група 
попадат само 20 %. В ЕГ половината са започнали да образуват 
симптома, а формирал се вече симптом също голям процент 23.3%. 
Емоционално изгаряне в ЕГ са 6.7% от субектите (χ2

|2| =40.000, p=0.000, 
df=3, Cramer’s V=0.816). 

3.1.3.2. Анализ на резултатите от теста за измерване на 
Резистенция 

В Таблица №9 са представени резултатите от приложения 
Independent Sample T-Test, проследяващи значимостта на различията в 
средните стойности по теста за Резистенция при акушерки и 
компютърни специалисти. 

Таблица № 9. Средни групови стойности (M+SD)по теста за оценка 
на Резистенция  

Цели групи Ср.ст.-т + Ст. откл. 
Експериментална група 15.46+3.980 

Контролна група 7.16+2.506 
t (p) 9.665(.000) 
df 58 

Забележка:М – средна групова стойност; SD – стандартно 
отклонение 
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Резултатите от Таблица №5 показват, че на групово равнище 
акушерките се различават от контролите – компютърните специалисти , 
демонстрирайки съществено по-високо ниво (t=9.665, р=0.000).  

Резултатите от приложения Хи-квадрат анализ, даващи 
информация за междугруповите различия в процентното разпределение 
на участниците в КГ и ЕГ според степента на изразеност на 
Резистенция, отново откриха съществени различия (χ2

|2| =37.593, 
p=0.003, Cramer’s V=0.792). 

Таблица №10. Процентно разпределение на участниците в КГ и ЕГ 
според степента на изразеност на Резистенция  

Степен на Резистенция 

Цели групи Не е развит 
симптома 

Започнал да 
се образува  

Формирал се 
 

Емоционално 
изгаряне 

Експериментална 
група 6.7 % 50% 30 % 13.3% 

Контролна група 83.3 % 16.7% 0% 0% 
Pearson Chi-square (χ2

|2| =37.593, p=3.000, df=3, Cramer’s V=0.792) 
Статистически значимо по-голям процент от КГ показват, че не е 

развит симптома резистенция, в сравнение с ЕГ, където заема най-малък 
процент само 6.7%. В КГ има 16.7% от субектите, който започват да 
развиват симптома, но няма нито един формирал се симптом или пълно 
изгаряне. В ЕГ започнал да се образува симптома са половината от 
изследваните, а формирал се вече симптом също заема голям процент 30 
% и пълно изгаряне има само в ЕГ 13.3 % (χ2

|2| =37.593, p=0.000, Cramer’s 
V=0.792). 

3.1.3.3. Анализ на резултатите от теста за измерване на 
Изтощение  

В Таблица №11 са представени резултатите от приложения 
Independent Sample T-Test, проследяващи значимостта на различията в 
средните стойности по теста за оценка на Изтощение при акушерки и 
компютърни специалисти. 

Таблица №11 Средни групови стойности (M+SD)  
по теста за оценка на Изтощение 

Цели групи Ср.ст.-т + Ст. откл. 
Експериментална група 12.80+3.661 

Контролна група 6.73+1.507 
t (p) 8.392(.000) 
df 58 

Забележка:М – средна групова стойност; SD – стандартно 
отклонение 
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Резултатите от Таблица №11 показват, че на групово равнище 
акушерките се различават от контролите – компютърните специалисти, 
демонстрирайки съществено по-високо ниво (t=8.392, р=0.000).  

Резултатите от приложения Хи-квадрат анализ, даващи 
информация за междугруповите различия в процентното разпределение 
на участниците в КГ и ЕГ според степента на изразеност на Изтощение, 
отново откриха съществени различия (χ2

|2| =39.141, p=0.000, Cramer’s 
V=0.808). 

Таблица №12. Процентно разпределение на участниците в КГ и ЕГ 
според степента на изразеност на Изтощение 

Степен на Изтощение 

Цели групи Не е развит 
симптома 

Започнал да 
се образува  

Формирал се 
 

Пълно 
изтощение 

Експериментална 
група 16.7 % 63.3% 13.3 % 6.7% 

Контролна група 96.7 % 3.3% 0 % 0% 
Pearson Chi-square (χ2

|2| =39.141, p=0.000, df=3, Cramer’s V=0.808) 

Видимо, има статистически разлики. КГ почти никой няма развит 
симптома изтощение 96.7% и само 3.3% е започнал да се образува. В ЕГ 
най-висок бал има започналите са образува симптома 63.3%. Пълно 
изтощение има само в ЕГ, но най-малък процент 6.7%. Формирал се 
отново има само в ЕГ. Не развит симптом в ЕГ са малък процент от 
субектите 16.7% (χ2

|2| =39.141, p=0.000, Cramer’s V=0.808). 

3.2. Сравнителен анализ на резултатите на подгрупите на 
акушерките с различен стаж 

3.2.1. Сравнителен анализ на резултатите на подгрупите на 
акушерки с различен стаж по теста за тревожност на 
Тейлър 

В Tаблица № 13 са представени резултатите от приложения F-
критерий на Фишер (One Way ANOVA), проследяващи значимостта на 
различията на акушерките с различен стаж разпределени в три групи по 
теста за тревожност на Тейлър сравнени с контролите. 
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Таблица №13. Вътрегрупово сравняване на акушерки с различен 
стаж по бал Тревожност 

Стаж на акушерките M+SD p 
КГ (0 години) 25.80+10.558 .000 
До 10 години 30.37+9.811 .000 
10-20 години 53.40+7.589 .000 

Над 20 години 66.50+7.217 .000 

Забележка:М – средна групова стойност; SD – стандартно 
отклонение 

Видимо има статистически големи различия (p=.000). 
Акушерките с трудов стаж над 20 години са най-тревожни, в сравнение 
с акушерките с най-малък стаж, който са най-слабо тревожни. Първата 
категория (до 10 години) сравнена с КГ не дава големи разлики. Втората 
и третата обаче надвишават два, три пъти нивото на контролата 
(25.80+10.558). 

Резултатите от приложения Хи-квадрат анализ, даващи 
информация за различия в процентното разпределение на трудовия стаж 
на акушерките според степента на изразеност на Тревожност, отново 
откриха съществени различия(χ2

|2| =82.933, p=0.000, Cramer’s V=0.679). 

Таблица №14. Процентно разпределение на акушерките с 
различния стаж по степен на тревожност 

Степен на Тревожност 

Стаж Нетревожни 
Слабо 

изразена 
тревожност  

Средно 
изразена 

тревожност 
 

 
Повишена 

тревожност 

Силно 
изразена 

тревожност 

КГ (0 години) 56.7% 36.7% 6.7% 0% 0% 
До 10 години 37.5 % 62.5% 0 % 0% 0% 
10-20 години 0 % 0% 50 % 40% 10% 
Над 20 години 0% 0% 0% 25% 75% 

Pearson Chi-square (χ2
|2| =82.933, p=0.000, df=12, Cramer’s V=0.679) 

В таблица №14 отново наблюдаваме статистически големи 
различия (p=0.000). Акушерките с трудов стаж 10-20 години и над 20 
години нямат нито един представител, който е нетревожен или със слабо 
изразена тревожност. Акушерките с трудов стаж над 20 години най-
често имат силно изразена тревожност (75%) и повишена тревожност 
(25%). Акушерките с трудов стаж 10-20 години се разделят в три от 
категориите точно половината са със средно изразена тревожност, малко 
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по-малко (40%) са с повишена тревожност и 10% са със силно изразена 
тревожност. Акушерките с най-малък трудов стаж поделят първите две 
категории, които липсват при останалите групи акушерки. Най-много от 
акушерките с трудов стаж до 10 години са слабо тревожни (62.5%), а 
останалите 37.5% са нетревожни. Статистически има големи разлики 
между акушерките в различните години стаж (χ2

|2| =82.933, p=0.000, 
df=12, Cramer’s V=0.679). Сравнявайки КГ с акушерките с трудов стаж 
до 10 години – и в двете категории има нетревожни и слабо изразена 
тревожност, в КГ има и 6.7% средно изразена тревожност, която липсва 
при първата категория акушерки. В другите две категории имаме големи 
различия. При акушерките с трудов стаж 10-20 години половината са 
със средна тревожност, имаме повишена тревожност, която никак не е 
малка (40%) и силно изразена тревожност 10%, където при КГ липсват. 
В последната категория над 20 години най-много от акушерките са с 
висока степен на тревожност (75%) и останалите са в повишената 
тревожност, където отново липсват при КГ. Данните можем да ги 
докажем и с диаграма №1: 

 
Диаграма №1. Разпределение на степен на Тревожността при акушерки с различен 

трудов стаж 

3.2.2. Сравнителен анализ на резултатите на подгрупите на 
акушерки с различен стаж по теста Устойчивост на 
стрес 

В Tаблица №15 са представени резултатите от приложения F-
критерий на Фишер (One Way ANOVA), проследяващи значимостта на 
различията на акушерките с различен стаж разпределени в три групи по 
теста за устойчивост на стрес и сравнени с контролите. 
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Таблица №15. Групово сравняване на подгрупи на акушерки с 
различен стаж по бал Устойчивост на стрес 

Стаж на акушерките M+SD p 
КГ (0 години) 44.53+10.572 .000 
До 10 години 47.12+8.790 .000 
10-20 години 55.00+7.287 .000 

Над 20 години 58.91+7.378 .000 

Забележка:М – средна групова стойност; SD – стандартно 
отклонение 

Сравнени с КГ всички от категориите се различават и имат 
статистически значими разлики (p=0.000). Устойчивостта на стрес се 
увеличава с годините стаж и при акушерките с над 20 години стаж е 
най-висок сравнено с КГ и намалява с години стаж, при 10-20 години е 
няколко процента по-нисък, а при акушерките до 10 години стаж е 
сравнително по-ниско ниво. 

Резултатите от приложения Хи-квадрат анализ, даващи 
информация за различия в процентното разпределение на трудовия стаж 
на акушерките според степента на изразеност на Устойчивост на стрес, 
отново откриха съществени различия (χ2

|2| =26.167, p=0.000, Cramer’s 
V=0.484). 

Таблица №16. Процентно разпределение на акушерките с 
различния стаж по устойчивост на стрес 

Стаж Ниска устойчивост 
на стрес 

Средна 
устойчивост на стрес 

Висока устойчивост 
на стрес 

КГ (0 години) 66.7% 23.3% 10% 
До 10 години 50% 50% 0% 
10-20 години 0% 70% 30% 
Над 20 години 0% 50% 50% 
Pearson Chi-square (χ2

|2| =26.167, p=0.000, df=6, Cramer’s V=0.484 ) 

В таблица № 16 наблюдаваме големи статистически значими 
разлики (p=0.000). Контролите се разполагат и в трите категории като 
най-висок процент са с ниска устойчивост на стрес (66.7%). Акушерките 
с трудов стаж до 10 години са с равни части ниска устойчивост на стрес 
и средна устойчивост на стрес и са най-близки като данни до КГ. 
Акушерките с трудов стаж 10-20 години нямат нито един представител, 
по-голяма част са със средна устойчивост и 30 % с висока устойчивост 
на стрес, сравнително с КГ високо ниво. Акушерките с трудов стаж над 
20 години се различават най-много от КГ, като си поделят равни места 
със средна и висока устойчивост на стрес. Високата устойчивост на 
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стрес именно тук е най-висока и е с 40% повече от КГ. Данните ги 
доказваме с диаграма №2: 

 
Диаграма №2. Разпределение на Устойчивост на стрес при акушерки с различен 

трудов стаж 

3.2.3. Сравнителен анализ на резултатите на подгрупите на 
акушерки с различен стаж по теста за Бърнаут 
синдром (емоционално изгаряне) 

В Tаблица №17 са представени резултатите от приложения F-
критерий на Фишер (One Way ANOVA), проследяващи значимостта на 
различията на акушерките с различен стаж разпределени в три групи по 
теста за бърнаут синдром и сравнени с контролите. 

Таблица №17. Групово сравняване на подгрупи на акушерки с 
различен стаж по бал Бърнаут синдром 

Стаж на акушерките M+SD p 
КГ (0 години) 32.90+3.575 .000 
До 10 години 48.00+4.780 .000 
10-20 години 61.00+8.419 .000 

Над 20 години 58.50+7.255 .000 

Забележка:М – средна групова стойност; SD – стандартно 
отклонение 

В таблица №17 отново наблюдаваме статистически значими 
разлики (p=0.000). Сравнено с КГ акушерките с 10 години трудов стаж 
се отличават значимо, с трудов стаж над 20 години също. При 
акушерките с трудов стаж 10-20 години е най-изявен бърнаут синдром.  

Резултатите от приложения Хи-квадрат анализ, даващи 
информация за различия в процентното разпределение на трудовия стаж 
на акушерките според степента на изразеност на Бърнаут синдром, 
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отново откриха съществени различия (χ2
|2| =68.000, p=0.000, Cramer’s 

V=0.753). 

Таблица №18. Процентно разпределение на акушерките с 
различния стаж по Бърнаут синдром 

Стаж Фазата не се е 
сформирала 

Фазата е в стадий 
на сформиране  

Формирала се фаза 

КГ (0 години) 93.3% 6.7% 0% 
До 10 години 0% 100% 0% 
10-20 години 0% 40% 60% 
Над 20 години 0% 75% 25% 
Pearson Chi-square (χ2

|2| =68.000, p=0.000, df=6, Cramer’s V=0.753 ) 

В КГ най-голям процент са с фаза, която не е сформирала 
бърнаут синдром и малък процент само 6.7% в стадий на сформиране. 
При акушерките с трудов стаж до 10 години са 100 % в стадий на 
сформиране, което значимо се различава от КГ. В категорията 10-20 
години вече по-голямата част са с формирала се фаза (60%), останалите 
са в стадий на сформиране, също особено различимо от КГ. Акушерките 
над 20 години трудов стаж делят 75 % фаза на сформиране и по-малък 
процент само 25% формирала се фаза. И в трите групи липсва фаза, 
която не се е сформирал синдрома, която е в най-голям процент при КГ. 
Данните доказваме с диаграма №3: 

 
Диаграма №3. Разпределение на Бърнаут синдром при акушерки с различен трудов 

стаж 

3.2.3.1. Сравнителен анализ на резултатите на 
подгрупите на акушерки с различен стаж по 
теста за Напрежение 

В Tаблица №19 са представени резултатите от приложения F-
критерий на Фишер (One Way ANOVA), проследяващи значимостта на 
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различията на акушерките с различен стаж разпределени в три групи по 
теста за напрежение и сравнени с контролите. 

Таблица №19. Групово сравняване на подгрупи на акушерки с 
различен стаж по бал Напрежение 

Стаж на акушерките M+SD p 
КГ(0 години) 7.46+1.074 .000 
До 10 години 9.37+3.159 .000 
10-20 години 14.00+3.496 .000 
Над 20 години 14.50+2.746 .000 

Забележка:М – средна групова стойност; SD – стандартно 
отклонение 

В таблица №19 наблюдаваме статистически значими различия 
(p=.000). Акушерките с трудов стаж до 10 години се доближават най-
много до КГ, значимо по-голямо съотношение се отличават акушерките 
с трудов стаж 10-20 години и над 20 години сравнение с КГ. 
Стандартното отклонение е 2/3 повече от КГ. Най-силно напрежение 
има при акушерките с трудов стаж 10-20 години, а най-малко при 
акушерките с трудов стаж до 10 години.  

Резултатите от приложения Хи-квадрат анализ, даващи 
информация за различия в процентното разпределение на трудовия стаж 
на акушерките според степента на изразеност на Напрежение, отново 
откриха съществени различия (χ2

|2| =59.898, p=0.000, Cramer’s V=0.577). 

Таблица №20. Процентно разпределение на акушерките с 
различния стаж по Напрежение 

Стаж Не е развит 
симптома 

Започнал да се 
образува 

Формирал се  Формирало се 
напрежение 

КГ(0 години) 100% 0% 0% 0% 
До 10 години 75% 0% 12.5% 12.5% 
10-20 години 0% 70% 30% 0% 
Над 20 години 0% 66.7% 25% 8.3% 
Pearson Chi-square (χ2

|2| =59.898, p=0.000, df=9, Cramer’s V=0.577 ) 

В КГ имаме 100% не развит симптом. Първата категория е 
единствената, която има не развит симптом (75%) като в КГ. Останалите 
проценти се делят във вече формирал се фаза и емоционално изгаряне. 
Акушерките с трудов стаж 10-20 години по-голям процент са с започнал 
симптом и 30% вече формирал се, където в КГ липсват данни. 
Акушерките с трудов стаж над 20 години отново се делят в трите 

 



Българско списание по психология, 2018, бр.1-4 
258 

категории започнал да се образува симптом, формирал се и фаза на 
развито напълно напрежение. Данните доказваме с диаграма №4: 

 
Диаграма №4. Разпределение на Напрежение при акушерки с различен трудов стаж 

3.2.3.2. Сравнителен анализ на резултатите на 
подгрупите на акушерки с различен стаж по 
теста за Резистенция 

В Tаблица №21 са представени резултатите от приложения F-
критерий на Фишер (One Way ANOVA), проследяващи значимостта на 
различията на акушерките с различен стаж разпределени в три групи по 
теста за резистенция и сравнени с контролите. 

Таблица №21. Групово сравняване на подгрупи на акушерки с 
различен стаж по бал Резистенция 

Стаж на акушерките M+SD p 
КГ(0 години) 7.16+2.506 .000 
До 10 години 13.12+3.681 .000 
10-20 години 17.20+4.779 .000 

Над 20 години 15.58+2.778 .000 

Забележка:М – средна групова стойност; SD – стандартно 
отклонение 

Видимо имаме статистически значими разлики. В групата 
акушерки до 10 години отново е най-близо до КГ, а акушерките с 10-20 
години са най-високи данни и разлики от КГ, над 20 години също се 
отличава с висок процент разлика от КГ. 

Резултатите от приложения Хи-квадрат анализ, даващи 
информация за различия в процентното разпределение на трудовия стаж 
на акушерките според степента на изразеност на Резистенция, отново 
откриха съществени различия (χ2

|2| =46.838, p=0.000, Cramer’s V=0.510). 
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Таблица №22. Процентно разпределение на акушерките  
с различния стаж по Резистенция 

Стаж Не е развит 
симптома 

Започнал да се 
образува 

Формирал се  Развита 
Резистенция 

КГ (0 години) 83.3% 16.7% 0% 0% 
До 10 години 25% 37.5% 37.5% 0% 
10-20 години 0% 50% 20% 30% 
Над 20 години 0% 58.3% 33.3% 8.3% 
Pearson Chi-square (χ2

|2| =46.838, p=0.000, df=9, Cramer’s V=0.510 ) 

В КГ най-голямо процентно съотношение е с неразвит симптом и 
само 16.7 % започнал да се образува симптом. Само акушерките с 
трудов стаж до 10 години имат 25% в групата не развит симптом. 
Останалите проценти се делят по равно количество започнал да се 
образува симптом и формирал се. В групата 10-20 години половината са 
със започнал да се образува симптом, а цели 30% са развита резистенция 
и 20% формирал се, където в КГ липсват. Над 20 години трудов стаж 
повече от половината са с започнал да се образува симптом, голям 
процент формирал се и само 8.3% пълно развита резистенция. Данните 
доказваме с диаграма №5: 

 
Диаграма №5. Разпределение на Резистенция при акушерки с различен трудов стаж 

3.2.3.3. Сравнителен анализ на резултатите на 
подгрупите на акушерки с различен стаж по 
теста за Изтощение 

В Tаблица № 23 са представени резултатите от приложения F-
критерий на Фишер (One Way ANOVA), проследяващи значимостта на 
различията на акушерките с различен стаж разпределени в три групи по 
теста за изтощение и сравнени с контролите. 
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Таблица №23. Групово сравняване на подгрупи  
на акушерки с различен стаж по бал Изтощение 

Стаж на акушерките M+SD p 
КГ (0 години) 6.73+1.507 .000 
До 10 години 10.25+2.915 .000 
10-20 години 14.10+3.142 .000 

Над 20 години 13.41+3.895 .000 

Забележка:М – средна групова стойност; SD – стандартно 
отклонение 

В последното сравнение за изтощението отново наблюдаваме 
разлики. Отново най-близо като данни са с трудов стаж до 10 години и 
най-различна при групата 10-20 години. 

Резултатите от приложения Хи-квадрат анализ, даващи 
информация за различия в процентното разпределение на трудовия стаж 
на акушерките според степента на изразеност на Изтощение, отново 
откриха съществени различия (χ2

|2| =44.969, p=0.000, Cramer’s V=0.500). 

Таблица №24. Процентно разпределение на акушерките  
с различния стаж по Изтощение 

Стаж Не е развит 
симптома 

Започнал да се 
образува 

Формирал се  Пълно 
изтощение 

КГ (0 години) 96.7% 3.3% 0% 0% 
До 10 години 37.5% 62.5% 0% 0% 
10-20 години 0% 70% 20% 10% 
Над20 години 16.7% 58.3% 16.7% 3.3% 
Pearson Chi-square (χ2

|2| =44.969, p=0.000, df=9, Cramer’s V=0.500 ) 

В КГ най-голям процент е с не развит симптом и само 3.3 % 
започнал да се образува. В сравнение с другите групи при акушерките с 
трудов стаж до 10 години не развит симптом е 37.5% , при 10-20 години 
стаж няма нито един представител, а при над 20 години 16.7%. В КГ има 
само 3.3% започнал да се образува симптом, а в другите категории е 
много по-висок – при акушерките до 10 години е повече от 
половината(62.5%), при 10-20 още по-висок процент (70%), а при над 20 
години също повече от половината (58.3%). Формиран симптом в КГ и 
при акушерките до 10 години нямат нито 1%, при акушерките 10-20 
години има цели 20%, малко по-малко се наблюдава при последната 
категория над 20 години-16.7%. Пълно изтощение в КГ и в категория до 
10 години нямат нито един представител, докато при 10-20 години са 
цели 10% , а само 3.3% при акушерките с трудов стаж над 20 години. 
Данните доказваме в диаграма №5: 
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Диаграма №5. Разпределение на Изтощение при акушерки с различен трудов стаж 

Изводи и заключение от изследването.  
При междугруповото сравняване на целите групи по резултатите 

от теста на Тейлър за измерване на личностната тревожност бяха 
установени съществени различия между групата на акушерките и групата 
на компютърните специалисти както на групово, така и на индивидуално 
равнище. Докато процентът на нетревожните бе значимо по-висок в 
контролната група (56.7%), то процентът на силно тревожните бе 
съществено по-висок в ЕГ (33.3%). Възможно обяснение на този патерн 
на резултатите на акушерките е, че високата личностна тревожност, 
демонстрирана от една трета от групата, вероятно е свързана със 
спецификата на акушерската професия, а именно дългите и изморителни 
смени, нощните смени, отговорността, която носят за здравето и живота 
на новородените всеки работен ден и безкрайно натовареното им 
ежедневие. 

Сравняването на групата на акушерките с групата на 
компютърните специалисти по отношение на устойчивостта на стрес 
отново откри съществени различия между тях както на индивидуално, 
така и на групово равнище: контролите демонстрираха по-ниска 
устойчивост на стрес в сравнение с изследваните акушерки. Докато 66.7% 
от КГ демонстрираха ниска устойчивост на стрес, 56.7% от ЕГ 
демонстрираха средна устойчивост на стрес, а близо 1/3 от тях – 30% и 
висока устойчивост на стрес. Предвид факта, че акушерките са 
подложени на стрес всяко едно дежурство, те вероятно ,,свикват“ с 
ежедневния стрес. Компютърните специалисти работят в много по-
спокойна среда и за тях стреса е нещо непознато. 

Сравняването на групите по отношение на нивото на 
емоционално прегаряне както на групово, така и на индивидуално 
равнище откри напълно развит синдром при акушерките с над 20 години 

0%

50%

100%

КГ (0 
години) до 10 

години 10-20 
години 

не е развит симптома 

започнал да се образува 

формирал се 

емоционално изгаряне 

 



Българско списание по психология, 2018, бр.1-4 
262 

стаж: 93.3% от КГ не са формирали бърнаут синдром, докато голям 
процент от ЕГ са с развит симптом.  

Сравняването на групата на акушерките с групата на 
компютърните специалисти по отношение на фактора напрежение откри 
съществени различия между тях както на индивидуално, така и на 
групово равнище Установено бе, че при 100% от КГ този симптом е 
неразвит симптом, по отношение на ЕГ, при 23.3% вече се е формирал, а 
6.7% вече са във фаза на пълно напрежение. 

Сравняването на групата на акушерките с групата на 
компютърните специалисти по отношение на фактора резистенция откри 
съществени различия между тях както на индивидуално, така и на 
групово равнище: 83.3% от КГ демонстрираха неразвита резистенция, а 
13.3% от КГ – пълна резистенция. 

Сравняването на групата на акушерките с групата на 
компютърните специалисти по отношение на фактора изтощение откри 
съществени различия между тях както на индивидуално, така и на 
групово равнище: докато 96.7% от КГ демонстрираха неразвито 
изтощение, то 6.7% от ЕГ показаха пълно изтощение, а 63.3% - са във 
фаза на формиране на изтощението. 

Сравняването в групата на акушерките по отношение на фактора 
тревожност откри съществени различия. Докато процентът на 
нетревожните бе значимо висок при акушерките с трудов стаж до 10 
години (37.5%), то процентът на силно тревожните бе съществено висок 
при акушерките с трудов стаж над 20 години (75%) и 10% при 
акушерките с трудов стаж 10-20 години. Докато 62.5% от акушерките с 
трудов стаж до 10 години бяха слабо тревожни, то 50% от акушерките с 
трудов стаж 10-20 години са със средно изразена тревожност и 40% 
повишена тревожност. 

Сравняването в групата на акушерките по отношение на 
устойчивостта на стрес отново откри съществени различия между тях: 
акушерките с трудов стаж до 10 години демонстрираха 50% ниска и 50% 
средна устойчивост на стрес в сравнение с изследваните акушерки над 20 
години стаж 50% средна и 50% висока устойчивост на стрес. Докато 50% 
от акушерките с трудов стаж до 10 години демонстрираха ниска 
устойчивост на стрес, 70% от акушерките с трудов стаж 10-20 години 
демонстрираха средна устойчивост на стрес, а близо 1/3 от тях – 30% и 
висока устойчивост на стрес.  
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Сравняването в групата на акушерките по отношение на нивото на 
емоционално прегаряне откри напълно развит синдром 60% при 
акушерките 10-20 години стаж и 25% при акушерките с трудов стаж над 
20 години, докато 100% от акушерките с трудов стаж до 10 години са в 
стадий на сформиране на бърнаут синдром, докато стадий на сформиране 
при акушерките с трудов стаж 10-20 години бе 40%, то при акушерките с 
трудов стаж над 20 години бе 75%. 

Сравняването в групата на акушерките по отношение на фактора 
напрежение откри съществени различия между тях. Установено бе, че 
при 75% от акушерките с трудов стаж до 10 години този симптом не е 
развит, което бихме обяснили с трудността на професията и липсващият 
опит от младите акушерки. Докато акушерките с трудов стаж 10-20 
години е започнал да се сформиране симптома 70%, а при акушерките с 
трудов стаж над 20 години е 66.%, то при акушерките до 10 години 
липсва (0%). Формирал се симптом има видими разлики 30% и 25% в 
групите 10-20 и над 20 години и само 12.5% при акушерките до 10 години 
трудов стаж. 

Сравняването в групата на акушерките по отношение на фактора 
резистенция откри съществени различия: 30% от акушерките с трудов 
стаж 10-20 години и 8.3% от акушерките с трудов стаж над 20 години 
демонстрираха развита резистенция, то при акушерките с трудов стаж до 
10 години липсва 0% . Докато при акушерките с трудов стаж до 10 години 
не е развит симптома 25%, то в другите две групи е 0%. 

Сравняването в групата на акушерките по отношение на фактора 
изтощение откри съществени различия между тях както на 
индивидуално, така и на групово равнище: докато 10% от акушерките с 
трудов стаж 10-20 години демонстрираха пълно изтощение и акушерките 
с трудов стаж над 20 години 3.3%, то акушерките с трудов стаж до 10 
години са 0%. Докато 37.5% от акушерките с трудов стаж до 10 години и 
16.7% от акушерките с трудов стаж над 20 години показаха не развит 
симптом, то акушерките с трудов стаж 10-20 години са с 0%. 

В заключение: както на групово равнище, така и на индивидуално, 
по отношение тревожността има отчетени значими различия между 
двете изследвани групи – контролна и експериментална, т.е., първата 
хипотеза на изследването, че акушерките са съществено по-тревожни 
от компютърните специалисти се потвърди. 

Както на групово равнище, така и на индивидуално, по отношение 
личностната характеристика устойчивост на стрес има отчетени значими 
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различия между двете изследвани групи – контролна и експериментална, 
т.е. другата хипотеза на изследването, че устойчивостта на стрес е по-
ниска при контролната група, се потвърждава.  

При разглежданите нива на бърнаут синдром както на 
индивидуално, така и на групово равнище ЕГ имат по-високи нива на 
изследваната характеристика от КГ, което категорично потвърждава 
хипотеза, че ЕГ има по-високи нива на емоционално изгаряне от КГ. 

В заключение ще обобщим, че резултатите от проведеното 
изследване потвърдиха издигнатите хипотези показвайки, че акушерките 
демонстрират по-висока личностна тревожност, по-висока устойчивост на 
стрес и по-високи нива на емоционално прегаряне в сравнение с 
компютърните специалисти, което вероятно е обусловено от спецификата 
на професията „акушерка“. 
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ХРАНЕНЕ, СПОРТ, АНАБОЛНИ СТЕРОИДИ: 
СВЪРЗАНИ С ВЪНШНИЯ ВИД ПОВЕДЕНИЯ  
ПРИ МЪЖЕ ВЪВ ВЪЗНИКВАЩА ЗРЕЛОСТ 

Анна Александрова-Караманова 
Настоящото изследване проучва свързаните с външния вид поведения на млади 
мъже във възникваща зрелост (18-29 г.) чрез качествени методи. Проведени са 15 
дълбинни полу-структурирани интервюта с мъже и 15 с жени, които са 
анализирани чрез тематичен анализ и интерпретативен феноменологичен анализ. 
Като цяло младите мъже са ангажирани в здравословни практики за контрол на 
теглото и поддържане на мускулесто тяло/добра форма, не приемат хранителни 
добавки и анаболни стероиди. Същевременно доста техни приятели и познати 
следват идеала за мускулесто мъжко тяло: спазват хранителен режим за 
натрупване на мускулна маса, тренират прекомерно във фитнеса, приемат 
хранителни добавки и анаболни стероиди. Участниците познават обсесиите и 
поведенческите практики, част от разстройството мускулна дисморфия, имат 
обща информация за негативните здравни ефекти от употребата на анаболни 
стероиди.  

EATING, SPORTS, ANABOLIC STEROIDS: 
APPEARANCE-RELATED BEHAVIOURS  

IN MALE EMERGING ADULTS 
Anna Alexandrova-Karamanova 

The study explores the appearance-related behaviours of male emerging adults (18-29 
years) through qualitative methods. Fifteen in-depth semi-structured interviews with men 
and 15 interviews with women were conducted, which were analyzed through thematic 
analysis and interpretive phenomenological analysis. Overall, young men are engaged in 
healthy practices for weight control and maintenance of muscular body/good shape, they 
do not use nutritional supplements and anabolic steroids. At the same time, a lot of their 
friends and acquaintances follow the idea of the muscular male body: they diet to enhance 
muscle mass, exercise excessively in the gym, use nutritional supplements and anabolic 
steroids. Participants are aware of the obsessions and behaviours, part of muscle 
dysmorphia, and have general information about the negative health effects of anabolic 
steroid use. 

Теоретична постановка 
Съвременното общество поставя високи изисквания към 

външния вид не само на жените, но и на мъжете. Изискванията към 
идеалното мъжко тяло в западната култура са то да е с добре развита 
мускулатура и не много пълно (с малко телесни мазнини), като в 
последните десетилетия този идеален образ става все по-мускулест 
(Grogan, 2008; Pope, Khalsa, & Bhasin, 2017). Така разстройствата на 
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образа за тялото при мъжете са свързани преди всичко с „драйвът към 
мускулатура“, отразяващ желанието за постигането на идеализираната 
мускулеста фигура (Morrison, Morrison, & McCan, 2006). Принос към 
поведенията и разстройствата, свързани с външния вид имат също и 
неудовлетвореността от теглото/телесните мазнини, от настоящата 
мускулатура и от други физически характеристики (Bergeron, & Tylka, 
2007). На поведенческо ниво това предпоставя промяна на тялото и 
подобряване на външния вид с помощта на физически упражнения, 
прилагане на специални хранителни режими (за увеличаване на 
телесната маса или за намаляване на теглото/телесните мазнини), 
приемането на хранителни добавки, спомагащи натрупването на 
мускулатура, и приемането на анаболни стероиди (Grogan, 2008; 
McCabe & Ricciardelli, 2001).  

Предизвикателствата по отношение на теглото са свързани и с 
друга съвременна тенденция – глобалното увеличаване на наднорменото 
тегло и затлъстяването в последните десетилетия, което през 2013 г. 
достига дялове от 36.9% за мъжете и 38.0% за жените, като в развитите 
страни, включително и в България, процентът на мъжете с наднормено 
тегло и затлъстяване е по-висок от този на жените (The GBD 2013 
Obesity Collaboration, 2014). Систематичен обзор и мета-анализ с общо 
над 1 200 000 участници показва значителен дял поведенчески опити за 
редукция на теглото - 42% са правили опити да отслабнат, а 23% - да 
поддържат теглото си, най-много с помощта на физически упражнения и 
спазване на диета, като по-често това са лица със свръхтегло и жени 
(Santos, Sniehotta, Marques, Carraca, & Teixeira, 2017). 

Рисковите поведения, свързани с външния вид, могат да 
включват нездравословни практики за контрол на теглото, прекомерна 
ангажираност с физически упражнения, прием на вещества като 
анаболни стероиди, както и клинични психични разстройства като 
мускулна дисморфия. Мускулната дисморфия, описана за пръв път в 
литературата преди около 25 години, днес е включена като психично 
разстройство в Диагностичния и статистически наръчник на 
Американската психиатрична асоциация DSM-5 (Pope, Khalsa, & Bhasin, 
2017) в категория „Обсесивно-компулсивни и свързани разстройства“, 
като форма на телесното дисморфно разстройство (American Psychiatric 
Association, 2013). При телесното дисморфно разстройство се наблюдава 
прекомерна ангажираност с един или повече възприети дефекти или 
недостатъци във физическия външен вид, които са незабележими или 
изглеждат незначителни за останалите, и с повтарящи се поведения или 
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умствени действия (напр. сравняване на собствения външен вид с този 
на другите). В две трети от случаите то възниква в юношеството 
(American Psychiatric Association, 2013), а от него страдат 2.2% от 
мъжете в САЩ (Pope, Khalsa, & Bhasin, 2017). Мускулната дисморфия е 
форма на телесното дисморфно разстройство, която възниква почти 
изцяло при мъже, и се характеризира от убеждението, че 
телосложението на даден човек е твърде малко или недостатъчно 
мускулесто/или с твърде много телесни мазнини. Реално тялото на 
засегнатите от мускулна дисморфия е нормално изглеждащо или дори 
много мускулесто. Повечето от тях в прекомерна степен спазват диета, 
правят физически упражнения, вдигат тежести. Някои използват 
анаболни-андрогенни стероиди или други вещества в опита си да 
направят тялото си по-голямо и по-мускулесто (American Psychiatric 
Association, 2013). Между 9% и 25% от мъжете с телесно дисморфно 
разстройство имат мускулна дисморфия (Pope, Khalsa, & Bhasin, 2017). 

Анаболните-андрогенни стероиди (или както са по-известни – 
анаболни стероиди) са синтетични вещества, производни на мъжкия 
полов хормон тестостерон, които подпомагат растежа на скелетните 
мускули (анаболен ефект) и развиването на мъжките полови 
характеристики (андрогенен ефект) и при двата пола. Те са най-често 
използваното вещество от групата „наркотици за подобряване на 
външния вид и представянето“ (appearance and performance enhancing 
drugs – APEDs), която включва и други вещества за натрупване на 
мускулна маса и подобряване на спортното представяне като 
нестероидни анаболи (инсулин, подобен на инсулин хормон на растежа 
и човешки хормон на растежа) и ергогени/термогени (напр. теобромин, 
ефедрин, тироидни хормони) (NIDA, 2018). Веществата от тази група са 
забранени от закона в повечето страни. Разрешените вещества с подобно 
действие се продават под формата на хранителни добавки (напр. 
креатин), които са широко разпространени сред спортуващите за 
удоволствие и професионалните атлети (употреба между 40% и 88%) – 
самостоятелно или заедно с анаболните стероиди (Molinero & Marquez, 
2009; NIDA, 2018). За някои от съставките на хранителните добавки 
обаче няма научни доказателства за ефективност, за други съставки се 
откриват негативни ефекти за здравето и те съответно биват забранени, 
а понякога хранителните добавки съдържат и определени забранени 
вещества, които не са посочени в съдържанието (Molinero & Marquez, 
2009; NIDA, 2018). 
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Анаболните стероиди са създадени в края на 1930-те години за 
медицински цели, и се използват за лечение на отложен пубертет, 
намалена мускулна маса, вследствие на заболявания като рак или 
ХИВ/СПИН, импотентност. Дозите обаче, в които те обикновено се 
приемат с цел повишаване на мускулатурата и спортното представяне, 
са между 10 и 100 пъти по-високи от показаните за медицинско 
приложение (NIDA, 2018). Потенциалните дългосрочни негативни 
ефекти от злоупотребата с анаболни стероиди върху физическото здраве 
са върху сърдечно-съдовата система (високо кръвно налягане, тромби, 
инфаркт, инсулт, увреждане на артериите), хормоналната система (при 
мъжете: обратими промени като намалена сперматогенеза, свиване на 
тестисите, и необратими промени като мъжки тип оплешивяване, 
уголемяване на гърдите, повишаване на риска от рак на тестисите; при 
жените: маскулинизация), мускулно-скелетната система (оставане с 
нисък ръст при прием от деца и юноши, риск от увреждане на 
сухожилията), върху черния дроб (пелиосис хепатис, тумори), върху 
кожата (тежко акне, кисти, мазна коса и кожа, абсцеси на мястото за 
инжектиране, пожълтяване на кожата или очите заради чернодробно 
увреждане). Поради факта, че анаболните стероиди често се приемат 
инжекционно (макар че те могат да се приемат и орално или чрез кожата 
под формата на гел или крем), съществува висок риск от инфекции като 
хепатит или ХИВ/СПИН (McPherson, Benson, & Martin, 2012; NIDA, 
2018). Психичните и поведенческите ефекти от приема на анаболни 
стероиди включват повишена раздразнителност и агресивност, 
„стероидна ярост“ (гняв, сбивания, вербална агресия, насилие срещу 
близките), тревожност, мания, хипомания, депресия, употреба на други 
наркотични вещества (McPherson, Benson, & Martin, 2012; NIDA, 2018). 
Въпреки че анаболните стероиди нямат незабавния ефект на остра 
интоксикация като другите вещества, които са обект на злоупотреба, а 
се приемат за дълъг период с отложен ефект повишена мускулатура, 
редица изследвания върху хора и животни установяват, че при 
продължителна употреба те също формират зависимост като тази при 
класическите наркотични вещества (Kanayama, Brower, Wood, Hudson, 
& Pope, 2009; NIDA, 2018). Според едно проучване 32.5 % от 
злоупотребяващите с анаболни стероиди развиват зависимост (Pope, 
Kanayama, Athey, Ryan, Hudson, & Baggish, 2014). В литературата са 
описани също 19 смъртни случая в резултат на употребата на анаболни 
стероиди (Frati, Busardo, Chipolloni, De Dominicis, & Fineschi, 2015). 
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Злоупотребата с анаболни стероиди започва в средите на 
професионалните атлети още през 1950-те години. През 80-те години 
употребата на анаболни стероиди се разпространява и сред общата 
популация. Днес повечето употребяващи анаболни стероиди са млади 
мъже, които не са професионални спортисти, като основната цел на 
употребата им е да подобрят външния си вид (NIDA, 2018). Скорошен 
мета-анализ на база 187 изследвания, проведени на всички континенти, 
установява, че глобалната употреба на анаболни стероиди в рамките на 
целия живот възлиза на 3.3% (6.4% при мъжете и 1.6% при жените). 
Най-висок е процентът на употреба сред спортуващите за удоволствие в 
свободното си време – 18.4%, следвани от спортистите – 13.4%, 
затворниците – 12.4%, употребяващите наркотици – 8%, юноши 
(гимназисти) – 2.3% (Sagoe, Molde, Andreassen, Torsheim, & Pallesen, 
2014). Според друго проучване 70.4% от употребяващите анаболни 
стероиди са спортуващи за удоволствие в свободното си време (Ip, 
Barnett, Tenerowicz & Perry, 2011). В България, по данни от Европейския 
училищен изследователски проект за алкохол и други наркотици 
(ESPAD), употребата на анаболни стероиди сред 16-годишните юноши е 
4% (7% сред момчетата и 2% сред момичетата). По този показател 
нашата страна е на първо място сред 35-те страни, участвали в 
изследването, при средна употреба за всички участващи страни от 1% 
(ESPAD group, 2016). България е също така на първо място по 
възприемане на всички, включени в изследването незаконни вещества 
като лесно достъпни. 

Целта на настоящото проучване е да изследва свързаните с 
външния вид поведения на младите мъже във възникваща зрелост (18-29 
г.) – културно конструиран период на развитие от края на пубертета до 
края на 20-те години, в който младите хора имат възможност за 
независими социални роли и проучване (Arnett, 2000), характеризиращ 
се с изследване на идентичността и търсене на нови възможности, 
особено в любовта и работата, с нестабилност, фокусиране върху 
собствената личност, усещането за помежду (нито юноша, нито 
възрастен) и възприемането на тази възраст като възраст на 
възможности (Arnett, 2004).  

Метод 
Случайно подбраната извадка включва 30 младежи във възрастта 

на възникваща зрелост - 15 млади мъже на възраст от 19 до 29 г. (средна 
възраст 23.6 г.) и 15 млади жени на възраст от 19 до 28 г. (средна възраст 
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22.7 г.). От мъжете студенти в София са общо 13 - 7 в бакалавърска 
степен, 4 в магистърска степен, 2 в докторска степен; един е завършил 
бакалавърска степен и един е завършил магистърска степен. От мъжете 
6 са родом от София, 2 от села близо до София и 7 от други градове. 
Всички жени са студентки в университети в София – 9 в бакалавърска 
степен и 6 в магистърска степен; 9 са родом от София, а 6 от други 
градове. От жените 5 нямат партньор, 3 имат партньор, но не 
съжителстват с него и 7 съжителстват с партньора с. От мъжете 10 нямат 
партньор, 4 имат партньор, но не съжителстват с него и един 
съжителства с партньора си. 

Настоящият анализ е част от по-голямо изследване, основано на 
смесена качествено-количествена методология, целящо да проучи 
различните аспекти на субективното разбиране и преживяване на тялото 
и външния вид при младежи от двата пола във възрастта на възникваща 
зрелост. Качествената методология включва дълбинни полу-
структурирани интервюта, като предприема изследователски подход с 
две перспективи: перспективата на личното преживяване 
(феноменологична перспектива) и перспективата на наблюдателя. При 
всяка една от дискутираните в рамките на интервютата теми първо се 
проучват субективния опит и отношение на участника във връзка с 
изследваните феномени, а след това и опита му с дадения феномен от 
позицията на наблюдател. Така в настоящия анализ освен практиките за 
поддържане и промяна на тялото и външния вид на самите млади мъже 
са включени и техните наблюдения, както и наблюденията на младите 
жени, като свидетели на поведенията за поддържане и промяна на 
тялото и външния вид на техни приятели, роднини, близки и по-далечни 
познати млади мъже, както и наблюденията върху партньорите на 
младите жени, участнички в проучването. Количествената част на 
проучването включва изучаване на някои аспекти на тялото и външния 
вид и на личностните особености самооценка, големите пет личностни 
фактора и перфекционизъм посредством стандартизирани методики.  

Проведените дълбинни полу-структурирани интервюта са със 
средна продължителност от приблизително 33 минути на интервю (обща 
продължителност приблизително 16.5 часа). Със съгласието на 
участниците е направен аудио-запис на интервютата, който след това е 
транскрибиран дословно (средна дължина на транскрипт – 
приблизително 15 стандартни страници, обща дължина на 
транскриптите – приблизително 452 стандартни страници). В процеса на 
анализ е заличена всяка идентифицираща информация с цел запазване 
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анонимността на участниците. Използваните в текста имена са 
псевдоними.  

За анализ на транскриптите са използвани два метода за анализ 
на качествени данни. Основният метод е тематичен анализ: общ, 
приложим към различни теоретични рамки метод за идентифициране, 
анализиране и докладване на модели (теми) в данните (Braun & Clarke, 
2006). В рамките на тематичния анализ качествените данни се описват, 
организират и интерпретират. В проведеното изследване е отдадено 
предпочитание на индуктивния подход при анализа, т.е. 
идентифицирането на темите е силно свързано и произтича от самите 
данни, а не се ръководи от съществуващите теории и емпирично знание 
в областта. Като втори метод за анализа на качествените данни, 
специално по отношение на феноменологичната част от данните, е 
приложен интерпретативен феноменологичен анализ (IPA: Smith & 
Osborn, 2003; Smith, Flowers & Larkin, 2009). Интерпретативният 
феноменологичен анализ е метод за идентифициране на теми в данните, 
който се фокусира върху субективните преживявания с висока 
личностна значимост на участниците и върху интерпретацията, която 
самите участници правят на своите преживявания, както и на 
интерпретацията на изследователя, като държи на индуктивния и на 
идиографичния подход (отчитане на индивидуални специфики/ 
различия и уникални преживявания). 

Резултати 
По отношение на поведенията, свързани с външния вид, бяха 

идентифицирани четири основни теми: хранителен режим/диета; спорт 
и физическа активност, фитнес; добавки, анаболни стероиди и 
странични ефекти; здравословен начин на живот. 

Хранителен режим/диета. Като цяло младите мъже разбират 
понятието „диета“ като целенасочено усилие с определена 
продължителност, което цели отслабване. Те считат диетата за метод за 
промяна на тялото, характерен предимно за жените, тъй като жените 
като цяло искат да бъдат слаби и често предприемат поведения за 
отслабване. Диетата се описва като поведенческа практика, при която 
„не ядеш“ („по цял ден“) и като цяло е свързана с ограничения на 
количеството поемана храна или с определени храни, които не трябва да 
се консумират („Докато диетата, диетата ограничава, ограничава приема 
на различни хранителни вещества“, Радослав, 24 г.). Към диетата, 
разбирана като глад или значителна рестрикция, има по-скоро негативна 
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нагласа – тя се възприема като „глупава“, безсмислена („Не виждам и 
смисъл да се спазва“, Васил, 19 г.), неефективна („Опитах се един път с 
диета, свалих там килограми, обаче после стана по-зле, че ги качих 
двойно“, Иво, 20 г.), твърде екстремна („Но вече да спазва строги диети 
за някакво време е прекалено“, Светльо, 21 г.), вредна за здравето („Не 
яж по цял ден – защото това ще ти навреди на организма“, Лазар, 21 г.; 
„Диетите много изхабяват“, Росен, 25 г.; „Въпросът е, че, нали, с диетата 
всичко става много по-бързо. Обаче пък може да е вредно донякъде“, 
Михаил, 22 г.). 

От друга страна „хранителният режим“ се разглежда като по-
общо понятие, което означава начин на хранене, и се приема като по-
дългосрочно решение. Хранителният режим може да служи на различни 
цели. Той също като диетата може да е насочен към отслабване: „За да 
сваля килограми - малко хранителен режим, малко повече движение…“, 
Виктор, 26 г.; „Искам още малко да отслабна… ще променя хранителния 
си режим“, Павел, 28 г. Определен начин на хранене е необходим и за 
натрупване на мускулна маса: „Имам двама-трима приятелчета. Те са 
ужасни, те са на режим хранене, химия взимат, фитнес, анаболи, 
протеини, глупости“, Иво, 20 г.; „Имам (такива) приятели. Които са 
огромни и при тях е много важно кога ядат, какво ядат, пет-шест пъти на 
ден. Кутийките, които си носят, нали, със ядене в раницата“, Михаил, 22 
г.; „Масово се ходи на фитнес, масово се яде конско месо и се поемат 
стероиди“, Павел, 28 г. Също така хранителният режим е дългосрочна 
стратегия за здравословен начин на живот: „Режимът е важен, 
хранителния. Всеки човек трябва да го прави. По-здравословно е“, 
Венци, 21 г.; „Относно режимите и диетите, аз съм цял живот на режим. 
В смисъл, отбягвам дадени храни, консумирам повече други… Даже е 
полезно според мен“, Явор, 25 г. Хранителният режим се приема повече 
като научно обоснован, свързан е с четенето на специализирана 
литература, с поддържането на доброто здраве и с балансиран прием на 
определени хранителни вещества: „Може би вече има повече 
литература, която да се чете, и може би са по-наясно, че не ти трябва чак 
толкова диета, а може би някакъв хранителен режим“, Михаил, 22 г.; 
„Реших, че ще променя и хранителния си режим и се обърнах към малко 
по-такава специализирана литература да намеря онова балансирано ниво 
на хранителни вещества… Та тогава разбрах много за различните 
видове комбинация от храни, кое е полезно, кое е вредно“, Павел, 28 г. 
Нагласите към хранителния режим като цяло са позитивни, с 
изключение на случаите, когато става дума за начин на хранене, насочен 
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към натрупването на мускулна маса – тогава това се възприема като част 
от комплекс от по-екстремни поведения за постигане на много 
мускулесто тяло. 

От петнадесетте млади мъже, участници в изследването, седем са 
със свръх тегло (4 са с наднормено тегло и 3 със затлъстяване – по данни 
за ръста и теглото, предоставени от участниците). От тези седем 
младежи със свръх тегло четирима понастоящем спазват 
диета/хранителен режим за отслабване. Стратегията на един от младите 
мъже със затлъстяване е да намали количествата на приеманата храна, 
да намали броя на основните хранения, и да ограничава определени 
храни (напр. чипс). Вторият млад мъж със затлъстяване намалява 
количествата приемана храна, ограничава сладки и тестени храни и 
вечеря рано, „за да има по-голям интервал от време организмът да 
преработва. И когато се забърза метаболизма, нямаш проблеми и си 
хапваш абсолютно всичко“, Виктор, 26 г. Един от младите мъже с 
наднормено тегло спазва диета с ниско съдържание на мазнини и 
приблизително равно съдържание на протеини и въглехидрати, като 
същевременно избягва продукти с високо съдържание на захар (сладки 
неща, подсладени газирани напитки). Другият млад мъж с наднормено 
тегло поддържа режим на балансирано хранене, който основава на 
специализирана литература. Третият млад мъж, който е със 
затлъстяване, е правил диета в миналото (преди 4 години, като юноша), 
но е разочарован от възвръщането на свалените килограми двойно след 
края на диетата: „не искам и да опитвам (повече), щото съм забелязал, че 
колко хора опитват, става по-зле“, Иво, 20 г. Останалите двама младежи 
с наднормено тегло отдават повече значение на ролята на спорта за 
отслабването и са на мнение, че диетата е ефективна, само ако се 
съчетава със спорт: „Диети аз лично никога не съм спазвал и не виждам 
и смисъл да се спазва, ако няма спорт, щото… Колкото и да не ядеш, 
като няма движение, не изразходваш енергия и тя се трупа“, Васил, 19 г. 
Това мнение се споделя и от други участници: „Които са по-пълнички, е 
необходимо поне някакъв хранителен режим и повече спорт. Ако имаш 
повече спорт, не е необходим и хранителен режим“, Виктор, 26 г.; „Едно 
е да правиш диети, но примерно важното е да тренирате, това е“, Лазар, 
21 г. От четиримата млади мъже, спазващи диета, двама я съчетават със 
спорт и физически упражнения, а третият планира да започне да ходи на 
фитнес. 

От останалите осем младежи, които не са със свръх тегло, 
четирима понастоящем са в дългосрочен хранителен режим с цел 
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поддържане на добро здраве и добра физическа форма, а един е опитвал 
да се придържа към такъв режим, но „не му се получава много“. 
Спазваните от участниците режими включват: въглехидратна диета с 
приемане на храни с нисък гликемичен индекс (бавни въглехидрати), 
включително избягване на тестени и сладки храни и подсладени 
напитки; режим с три основни хранения, като най-големият калориен 
прием е на обяд; ограничаване на определени храни като сладки неща, 
подсладени напитки, чипс; ограничаване на сладки неща и подсладени 
напитки и заменянето им с плодове. От тези петима младежи четирима 
съчетават хранителния режим със спорт и фитнес.  

Последните трима участници не се придържат към определен 
начин на хранене. Двама от тях биха искали да качат килограми и се 
хранят нормално и дори обилно с висококалорични храни, но според тях 
качването на килограми е невъзможно поради бързия им метаболизъм. 

Спорт и физическа активност, фитнес. Докато диетата се счита 
по-скоро за „женска“ поведенческа практика, то спортът и фитнесът са 
„мъжкият“ поведенчески модел. Всички участници-мъже имат 
позитивна нагласа съм спорта и физическата активност и са на мнение, 
че един млад мъж е „хубаво“ или даже „трябва да бъде физически 
активен, да може да се движи, да спортува“.  

Същевременно обаче се наблюдават няколко модела на реално 
поведение и връзки със спорта. Първият модел обхваща шестима от 
участниците, които като юноши интензивно са се занимавали с един 
(футбол, баскетбол, бокс) или няколко спортове. За тези млади мъже 
спортът е важна част от тяхната идентичност. Четиримата от тях, 
когато биват помолени да се представят в началото на интервюто, 
включват в представянето си своите занимания със спорт: „На 26 
години, от С., уча (име на магистратурата) в СУ. Бивш баскетболист, 
спортист, професионален. Бакалавър (име на специалността). Това е 
общо-взето за мене“, Виктор, 26 г.; „На 21 съм, уча (име на 
специалността), занимавам се с различни спортове“, Светльо, 21 г.; 
„(Име), на 21 години, от С. Занимавам се, работя в 
телекомуникационна компания и тренирам“, Венци, 21 г. Другите 
двама също споделят, че са били професионално ангажирани със 
спорта като юноши, в рамките на обсъждането на важни минали 
събития и бъдещи планове в техния живот. Шестимата млади мъже и 
към момента продължават да бъдат физически активни, да се 
занимават със спортове, да тренират във фитнес зали. Виктор в 
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момента е със свръхтегло и се опитва да отслабне с комбинация от 
тичане, фитнес, физически упражнения и хранителен режим, което 
влиза в конфликт с идентичността му на спортист. По отношение на 
този телесен статус, когато си се „поотпуснал малко“, той казва: 
„Особено ако пък си бил спортист, то е пълна излагация. Бил си 
спортист, и като си бил спортист, защо изглеждаш в това, такова 
състояние?“, Виктор, 26 г. 

Вторият модел на активност и връзки със спорта включва също 
шестима участници. Тази група е по-разнородна и в нейните рамки 
могат да се обособят две подгрупи с по трима участници. В първата 
подгрупа младежите понастоящем активно и редовно спортуват (двама 
от тях и за редуциране на теглото), във втората – не толкова често. 
Трима споделят, че като деца са се занимавали активно със спорт (двама 
от тях сега не спортуват често). Въпреки различията в честотата и 
интензивността на спортните им занимания, всички млади мъже в тази 
група отдават много голямо значение на спорта и го считат за основен 
метод за поддържане на добра физическа форма и здраве: „Добре е да се 
поддържа тялото чрез физическа натовареност. Защото това е 
ЕДИНСТВЕНИЯТ вариант“, Радослав, 24 г. Наред с това при тази група 
основна ценност при заниманията със спорт е социализиращият 
елемент, или спортуването с приятели: „Аз спортувам активно, играя 
футбол с моите приятели, тичам, спортувам. Срещам се по тоя начин с 
колеги, с други приятели“, Борис, 29 г.; „Баскетбол играя сега с 
приятели, просто така, за забавление“, Васил, 19 г.; „Сега вече не ходя 
на фитнес… Единия приятел, дето е от квартала, май не иска, а сам не 
ми се ходи. Не ми се затваря по дупки да тренирам, по-добре е навън. 
По-хубаво е времето и мога да се виждам с повече приятели - да ритаме 
малко, или ще играем пинг-понг… Според мене е по-интересно и по-
забавно“, Михаил, 22 г.; „Основно ми липсват контактите от тогава… И 
понякога ходя да играя с приятели, с които сме спортували преди“, 
Симеон, 28 г. Един от аспектите на спортуването с приятели е тяхната 
подкрепа при необходимост от редуциране на теглото на техния приятел 
със спорт. Тогава те инициират общи спортни занимания и мотивират 
приятеля си да спортува активно: „Мойте познати като са се 
поотпуснали малко, отиваме заедно, тренираме, спортуваме, помагаме 
си, нали, все пак ти трябва някой поне да те подкрепя в начинанието да 
изглеждаш по-добре. Тъй като сам „Ами аз от другата седмица, от 
другия месец“, и тоя месец или тая седмица все не идват“, Виктор, 26 г.; 
„Ай стегни се. Ходи на фитнес.“ „Не ми се ходи на фитнес“. „Е, хубаво, 
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карай колело“. „Зима е. Карам“. „Колко често?“. Викам, „Зима е. Карам 
два пъти седмично. Повече не мога да карам. Трудно е.“ „Еми добре, 
лятото обаче ще почнеме тенис на маса“, Михаил, 22 г. 

Третият модел обозначава липсата на занимания със спорт 
въпреки позитивната нагласа и убедеността, че е важно да се спортува. 
В тази група попадат трима участници, които понастоящем са със свръх 
тегло. От тях единият има опит със спорта като юноша (бил е вратар в 
отбор по хандбал като ученик); вторият обмисля да започне да ходи на 
фитнес, за да подпомогне отслабването си (сега спазва диета) и да се 
стегне; третият се опитва да редуцира теглото си само с хранителен 
режим.  

От четирите участнички-жени, които споделят за физическата 
активност на своите партньори, единият партньор е спортист и може да 
се причисли към групата на младежите, за които спортът е идентичност; 
вторият спортува активно като начин да поддържа добра физическа 
форма (може да бъде причислен към втората група); останалите двама са 
с наднормено тегло, но рядко им се случва да са физически активни 
(група 3). 

Особено място в тази категория поведения заема ходенето на 
фитнес. По отношение на него има противоречиви мнения. Когато става 
въпрос за ходенето на фитнес като умерено поведение, насочено към 
добра физическа форма и стегнато тяло, девет от участниците са 
положително настроени и приемат фитнеса като подходящо занимание, 
подобно на спорта. Осем от участниците (включително някои от 
описаната група) не одобряват ходенето на фитнес, когато то е 
прекалено (твърде чести и интензивни тренировки), подчинено на 
желанието за постигане на хубаво тяло с добре изразена мускулатура. 
Обсесивно-компулсивната ангажираност с тренировките във фитнеса се 
описва с думи като „фикс-идея“, „фитнес-маниаци“, „вманиачени“, 
„прекаляват“, „набляга се много“. Младите мъже разсъждават по тази 
тема по следния начин: „Разбира се, не трябва да се вманиачаваш, 
защото, аз съм виждал такива момчета, които седят по половин ден 
вътре, много. Да отделиш час, час и половина е нещо напълно нормално, 
но… И прекаляването не е добре, щото самия организъм се изхабява“, 
Росен, 25 г.; „Те могат да работят върху тялото си във фитнеса 
изключително дълъг период от време, по цял ден седят, да кажем, във 
фитнеса. Някой път не ходят на срещи или не се събират с приятели, 
защото във фитнеса той се чувства окей и блъска цял ден“, Павел, 28 г. 



А. Александрова-Караманова: Хранене, спорт, анаболни стероиди ... 
277 

Същевременно Светльо признава, че самият той прекалява с твърде 
интензивни тренировки: „Много често претеренирам, смазвам се, докато 
не мога да си движа ръцете, примерно, и това не е много здравословно“, 
Светльо, 21 г. Една малко по-различна причина за скептично отношение 
към фитнеса споделят двама от участниците – отдаването на 
предпочитание на спорта като поведение, насочено към общото 
физическо здраве и добра форма, пред фитнеса, като поведение, 
насочено конкретно към развитие на мускулатурата: „Аз не мога да 
приема фитнеса като спорт като цяло. Не знам, не го приемам. И просто 
стоя настрани от тази тема“, Явор, 25 г. „Представете си един такъв 
човек, който може да прекарва дни и часове в спортната зала, но да не 
може да практикува нито един спорт. За мен трябва да е обратното. 
Спортът е доста по-важен от наблягане на мускулатурата, защото това 
не е поддържане на тонус“, Радослав, 24 г. 

Друг момент, който се коментира специално във връзка с 
фитнеса, е колко широко разпространено е това поведение сред младите 
хора в България, че това е масова практика: „То мисля, че е ясно, то се 
вижда навсякъде, че младите точно в тая възраст доста си ходят на 
фитнес. Имам чувството, че вече от много по-ранна възраст“, Михаил, 
22 г.; „Понеже живея във Студентски, правят впечатление такива неща. 
Просто масово момчетата ходят на фитнес“, Зорница, 21 г. По 
отношение на наблюденията над собствената социална мрежа, 
единайсет от младите мъже и пет от младите жени коментират 
редовното ходене на фитнес на техни познати и приятели; от 
участниците-мъже обаче само шестима ходят на фитнес. 

Добавки, анаболни стероиди и странични ефекти. 
Четиринайсет млади мъже и седем от младите жени са изразили 
отношение към приемането на различни добавки и препарати с цел 
покачване на мускулната маса (както и повишаване на силата и 
издръжливостта) в преследването на идеала за много мускулесто тяло. 
Никой от участниците не признава той лично да използва хранителни 
добавки или анаболни стероиди, но 12 от младите мъже и 4 от младите 
жени познават хора, които вземат добавки или анаболно-стероидни 
препарати. При осем от младежите става дума за техни приятели, чийто 
опит и преживявания те споделят.  

Въпреки че повечето млади хора са запознати и имат някакви 
наблюдения върху този тип поведения, те рядко диференцират между 
различните видове добавки и препарати. По-скоро в разбирането на 
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участниците важни са двете основни категории: „добавки“ и „химия“, 
като понякога двете категории не се разграничават и се слагат под 
общата шапка на „добавки“. В първата категория се говори за 
„добавки“, „протеини“, „хранителни добавки“, „аминокиселини“, „ел-
карнитин“, „суплементи“, „протеинови шейкове“, „протеинови 
барчета“; във втората се говори за „химия“, „препарати“, „тежки 
химии“, „тежки препарати“, „анаболи“, „стероиди“, „анаболни 
стероиди“, „хормони“, „тестостерон“, „хапчета“, „инжекции“, 
„забранени стимуланти“, „химически вещества“.  

Към първата категория, или когато се употребяват само 
хранителни добавки, без те да съпътстват употребата на анаболно-
стероидни препарати, има като цяло положителна нагласа (от хората, 
които приемат мускулестия идеал): „Добавките като добавки не са 
лоши, стига да не се прекалява с тях и не се вече минава на тежки 
препарати“, Росен, 25 г. „Не, не, не, те са интелигентни и умни момчета. 
Те си взимат добавките и това е. Но, примерно, химии, които увреждат 
тялото, не. Което е хубаво, или поне на тоя етап, не го правят. Надявам 
се и да не почнат да го правят“, Михаил, 22 г. Някои от жените-
участнички споделят, че техни познати приемат протеинови добавки: 
„Братовчед ми сега почна да използва… нещо, там, шейкове си прави“, 
Иглика, 20 г.; „На няколко пъти ми се случва да му се обадя за нещо, и 
ми отговаря примерно: „Ще ти звънна след 10 минути, отивам да си 
направя шейка“. Обикновено става въпрос за протеини или там за едни 
чудесии за покачване на мускулна маса“, Мира, 27 г. Също така 
участниците споделят наблюденията си за младите хора, които редовно 
посещават фитнес-залите – че те са добре информирани за видовете 
хранителни добавки и ги приемат редовно, включително там на място: 
„Вече доста хора, дори и по-малки, като цялостно знаят и са добре 
информирани какво е ел-карнитин, какво е протеин, какво е 
аминокиселина, какво трябва, как трябва“, Михаил, 22 г.; „Той е един 
спортен комплекс, има и ресторант към залата. Те са се наредили за 
протеинови шейкове, барчета, глупости…“, Мира, 27 г. 

Към втората категория – „химия“, или употребата на анаболни 
стероиди, има негативна нагласа: „Аз съм против тях нещо и не ги 
обичам много. Никога не съм взимал такива работи“, Васил, 19 г.; 
„Химия взимат, фитнес, анаболи, протеини, глупости, това вече е 
прекалено. …Не, не одобрявам“, Иво, 20 г.; „Отделно мнението ми е, че 
това много вреди на здравето, на организма на всеки един млад човек, и 
мнението ми е по-скоро отрицателно“, Борис, 29 г. Действително най-
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често негативното отношение към това поведение се свързва с вредите 
за здравето: „Не бих похвалила този, който е с големи ръце и взима 
изключително много химия. …Това вреди, уврежда страшно много 
здравето“, София, 19 г.; „Химията, препаратите – абсолютно 
безсмислено. При положение, че има толкова болести като цяло, които 
ние не можем реално да ги спрем, сами да се тъпчем с глупости и 
съответно да си тровим организма, кому е нужно това нещо?“, Катя, 25 
г.; „Ами – не, благодаря. Предпочитам да не изглеждам с релеф, а да съм 
добре сложен, и да съм здрав. И да не си увреждам най-вече органите. 
Ако застане един човек, който тренира без химия, само със физическо 
натоварване, и (човек) който е във фитнес, който само помпа, а не прави 
качествено мускулите, ми този, който е без химия, той е много по-здрав 
физически отколкото този, който е културист“, Виктор, 26 г. Един от 
проблемите при това поведение според участниците е, че младите хора, 
които използват „химия“, не осъзнават в достатъчна степен 
потенциалните рискове и странични ефекти от тази употреба: „Не, не си 
дават сметка, че вредят по тоя начин на общото си физическо здраве“, 
Павел, 28 г.; „Те в момента са на вълна, че всичко е безопасно, ама след 
време предполагам ще има някакъв ефект от тия стероиди, хормони и 
така нататъка“, Явор, 25 г.; „Тези, които са си го поставили като фикс-
идея да станат съвсем мускулести, прибягват до употребата на 
химически вещества. Естествено, те може би не осъзнават колко е 
вредно – ще дойде време, ще го разберат по трудния начин“, Симеон, 28 
г. 

И самото поведение, и недооценяването/пренебрегването на 
риска са свързани със специфична мотивация, която много от 
участниците посочват: силното желание да се постигне мускулестия 
идеал и стремежа към получаването на видими резултати за кратко 
време, без твърде много усилия: „Еми по-бързи резултати - големи 
мускули за кратко време“, Васил, 19 г. Двама от младите мъже описват 
употребата на анаболни стероиди от техни приятели и коментират 
бързото и лесно натрупване на мускулатура: „Даже един приятел е 
използвал. „Дека“ се нарича, това е за повече мускули. Повечето 
бодибилдъри го използват. Спринцовка в задния бут се бие, и до две 
седмици, айде да речем до един месец, вече имаш мускули“, Венци, 21 
г.; „Даже ето културиста си бие инжекции, химии, и така нататъка. Бил 
ми е от класа. За да се постигне тоя ефект, който те го имат, ти трябва да 
тренираш с години. А те го правят бързо, в смисъл, примерно за 
половин година или няколко месеца с химия, добавките, ставаш такъв.“, 
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Виктор, 26 г. Интересна перспектива дават коментарите на жените по 
тази тема – те акцентират върху нежеланието („мързела“) на младите 
мъже да вложат усилия и да проявят упоритост и търпение да тренират 
за по-продължителен период от време и без помощта на анаболно-
стероидни препарати: „Според мене по-важен е труда. Тоест, те искат да 
направят нещо бързо - тяло не се прави за няколко месеца, прави се и се 
гради с години. Така че, без суплементи, правилна храна и тренировки, и 
време, и търпение, и воля, всичко е възможно и постижимо“, София, 19 
г.; „Според мен е мързел да пиеш добавки като спортуваш, вместо ти 
сам да го постигнеш, че залагаш на някакви добавки, които трябва да ти 
свършат работата. Но все пак извинението на момчетата е, че те трябва 
да изглеждат по определен начин и те стават много големи, а това е 
много трудно, ако го правят без добавки“, Теодора, 20 г. 

Само един от участниците обсъжда употребата на анаболните 
стероиди в контекста на по-добрите спортни постижения: „Да, 
задължително просто. Професионалният спорт върви със забранените 
стимуланти. …Щом целта им е да имат някакви успехи в тоя план, явно 
(приемат риска)“, Наско, 25 г. 

Широко обсъждани са неблагоприятните ефекти вследствие на 
употребата на анаболни стероиди. В някои случаи тези неблагоприятни 
ефекти се дискутират не само във връзка със здравето, но и в значителна 
степен в светлината на естетиката – като влошен външен вид след 
спиране на приема на стероиди: „Тази маса много бързо ако не се 
приемат стероиди своевременно, тя се натрупва и става всъщност доста 
неприятна и не може да я махнат, и всъщност си навреждат на здравето, 
и те всъщност от много стегнати, здрави, стават много пълни и 
нездравословен като вид имат“, Павел, 28 г.; „Той ходеше на фитнес, 
той беше с абсолютно мойто телосложение, в един момент просто стана 
един Херкулес. И наскоро го видях, изглеждаше плачевно. Той буквално 
беше като тези от плакатите, (а сега) изглеждаше просто… нямаше и 
помен от мускули, имаше едва ли не нездрав вид“, Симеон, 28 г.; „Това 
помага да изглеждаш добре, но е много вредно за организма, защото в 
един момент, когато се спре, тялото увисва, и така нататъка“, Антония, 
19 г. В други случаи се споделят тежки странични ефекти, възникнали 
вследствие на употребата на анаболни стероиди, които са се случили с 
приятели или познати на участниците. Важно е да се отбележи, че в 
единия от двата посочени случая настъпилите вредни здравни 
последствия стават причина младият мъж да прекрати употребата, а в 
другия случай – да продължи употребата въпреки това. „Момче, което 
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пък от тази химия по едно време не виждаше, губи зрението си. „Това 
трайно ли беше?“ Не, временно, като е прекалил с химията. Спря за 
малко, защото се уплаши, и след това си продължи. Той беше кожа и 
кости, сега е двукрилен гардероб. Той си продължава, боцка си се в 
краката, или там, където си се боцкат, и това е“, Виктор, 26 г.; „Познат 
ми е, едно момче, което беше тренирало, беше взимал такива добавки. 
Имаше проблеми, със стомаха, мисля, че беше. След проблем беше 
ходил няколко пъти на доктор, имаше някакви изследвания, работи, и 
той каза: „Повече не, не ми се занимава с това нещо“, Живко, 20 г. Един 
от младите мъже споделя за случаи на странични ефекти, които е чувал 
от приятелите си от фитнеса – които не се оказват основателна причина 
за прекратяване на употребата: „Специално за някакви по-тежки химии, 
които са взимали – кой го боли, кой проблеми с дробовете, кой сърцето 
го свива… Кой е целия с някакви стрии, стероидни пъпки, 
кръвясали…Чувал съм истории за хора с пъпки по гърба, които са им 
излезли, нали, щото черния им дроб вече не може да такова… И като 
тренират, и стават кървави пъпки, обаче не спират, продължават“, 
Светльо, 21 г. Други ефекти от употребата на анаболни стероиди, които 
се споменават, са: „На първо място даже то това май е най-безобидното 
на тестостерона, в такъв случай пък тялото ти пък спира да произвежда 
естествено тестостерон в един момент, тъй като приема големи 
количества отвън.“; „Тези, които използват химически вещества, те са 
още по-агресивни, особено и под влиянието на тези вещества“, Симеон, 
28 г. Коментира се също и „провалянето на растежа“ – „остават си 
ниски, не растат много“, което обаче погрешно се приписва на „самия 
фитнес“, а не на приема на анаболни стероиди от подрастващите. Трима 
от участниците споделят, че им е известно съществуването на смъртни 
случаи в следствие на употребата на анаболни стероиди.  

Употребата на анаболни стероиди въпреки известните възможни 
странични ефекти е коментирана от някои от участниците във връзка с 
правото на личен избор и взимането на собствени (информирани) 
решения: „Те знаят ли, че все пак това не са естествени неща, има 
рискове?“ „Е, те знаят, обаче те така си предпочитат и си харесват. Те си 
имат някакво мнение, начин на живот, никой нищо не може да им 
каже“, Иво, 20 г.; „Ами това е строго индивидуално за всеки, той сам си 
решава, тялото си е негово, никой не може да каже: „Ти ще правиш това, 
ти няма да правиш онова“. Той най-вероятно си знае последствията от 
това и тези последствия са почти неизбежни“, Живко, 20 г. 
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Здравословен начин на живот. На последно място, но не по 
значимост, е темата за здравословния начин на живот. Въпреки че не е 
основен фокус на изследването, тя постоянно се появява в наративите на 
участниците. Здравословният начин на живот рядко се коментира 
експлицитно, но присъства имплицитно в обсъждането на всички 
гореописани поведения, както и в мотивацията за тях. Една група са 
младежите, които спазват дългосрочен хранителен режим, с цел 
здравословно хранене и поддържане на тялото в добра физическа 
форма. Друга група са тези, които спортуват активно, защото са 
убедени, че за да бъде в добра физическа форма, всеки един млад мъж 
трябва да бъде активен, и защото „спортът е здраве“. Най-явно е това 
при младежите, които съчетават тази философия и тези две 
поведенчески практики в едно – шестима от участниците действително 
се придържат към тези поведения понастоящем; повече са тези, които 
смятат, че това е правилният стил на поведение и начин на живот.  

По-експлицитно идеята за здравословен начин на живот се 
изразява, когато участниците наред с храненето и физическата 
активност споменават и други здравни поведения като тютюнопушене и 
употреба на алкохол, които трябва да бъдат избягвани или ограничени: 
„Значи ти каза – спорта. Това достатъчно ли е – спорта, за да поддържа 
един млад човек…“ „Ама трябва и режим. Аз примерно лично алкохол 
не съм пил от… На Нова година пих една чаша шампанско, но преди 
това от… юни месец миналата година не съм пил. Нали, може да се пие, 
но да се избягва алкохола. Не пуша и по принцип. (На приятелката ми) 
правя забележка да не пуши, но… Режима е важен, хранителния. Всеки 
човек трябва да го прави. Дори да не е спортист. По-здравословно е“, 
Венци, 21 г. 

Както отбелязва Живко, здравословният начин на живот е 
поведенчески стил, който е добил широка популярност в нашата 
съвременност, това е „нова мода“: „Ако тренират, това си е един доста 
голям плюс за физическо здраве. Пък и преди, може би в нашите 
тийнейджърски години пушенето беше на мода, сега малко нещата 
мисля, че се обръщат към спорта, идва нова мода и е по-готино“, Живко, 
20 г. (спортува, опитвал е да спазва и режим на здравословно хранене). 
Той описва и един нездравословен стил на живот – „дали да почнеш да 
пушиш цигари или да пиеш кафета, да пиеш бири, такива работи“, който 
противопоставя на здравословния начин на живот на спортистите. 
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Обсъждане 
В съответствие с актуалната тенденция за разпространението на 

свръх теглото сред голяма част от населението, особено сред мъжете 
(33.6% от мъжете под 20 г. и 73.9% при мъжете над 20 г. в България) 
(The GBD 2013 Obesity Collaboration, 2014), седем от петнадесетте 
участници са с наднормено тегло или затлъстяване, което предпоставя 
ангажирането в поведения с цел отслабване. Двама от младите мъже със 
свръх тегло се опитват да отслабнат само с диета, един само със 
спорт/фитнес и двама съчетават диета със спорт/физически 
упражнения/фитнес. Тези две поведения са и най-типичните и най-често 
срещаните сред хората, опитващи се да редуцират теглото си (Santos, 
Sniehotta, Marques, Carraca, & Teixeira, 2017). Според мета-анализа най-
често прилаганите стратегии за отслабване са в областта на 
рестрикцията (restraint) – ограничаване на приеманата енергия (калории) 
(68.9%) или ограничаване на количеството приемана храна (66.9%). 
Именно тези две стратегии са в основата на разбирането на участниците 
за „диета“ (заедно с глада, който е екстремна и нездравословна 
стратегия, и значително по-рядко срещана). Сред общо осемте 
участници, които понастоящем спазват хранителен режим/диета, 
независимо дали с цел да отслабнат или да поддържат теглото 
си/добрата си форма, най-разпространени са ограниченията в приема на 
конкретни храни: мазни, сладки, високо въглехидратни храни. Това са и 
едни от най-честите поведенчески практики според мета-анализа – 
срещат се сред 60%-66% от хората, опитващи се да регулират теглото си 
в определени здравословни граници (Santos, Sniehotta, Marques, Carraca, 
& Teixeira, 2017). Заниманията с физическа активност, които са високо 
ценени от участниците във връзка както с регулирането на теглото, така 
и с поддържането на добра физическа форма и стегнато, спортно тяло, и 
които повечето от тях практикуват, също са много широко 
разпространени – 65.2%. Като цяло, всички поведения и начини на 
хранене, които прилагат участниците, са здравословни, а нагласите към 
екстремните и нездравословни поведенчески практики за отслабване са 
негативни. 

Резултатите показаха, че мускулестият идеал също в голяма 
степен ръководи поведението на младите мъже. Наблюдава се силно 
позитивна нагласа към спорта и физическата активност като към 
„мъжки“ стил на поведение. Всички участници са убедени, че младият 
мъж трябва да е активен, да се движи, да спортува. По-високата 
физическа активност като цяло и по-високата активност на мъжете в 
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заниманията със спорт в сравнение с жените са тенденция, която се 
установява в повечето изследвания (напр. Bergier, Bergier, & Tsos, 2016). 
Често се коментира връзката на спорта със здравето. Относно връзката 
на спорта с външния вид се изказват мнения като: „Ако спортува, ще 
изглежда добре“, Наско, 25 г.; „Не че сега не изглеждам добре, но 
докато се занимавах със спорт, се харесвах доста повече“, Симеон, 28 г. 
Дванайсет от участниците редовно или сравнително редовно спортуват. 
По отношение на заниманията със спорт впечатление прави, че за много 
от младите мъже спортът е идентичност. Също така типично за тези 
занимания е социалната им функция – практикуването им с приятели и 
подкрепата от приятели за редуциране на теглото и поддържане на 
добър външен вид.  

Само трима млади мъже не са физически активни, както и двама 
от партньорите на жените-участнички – всички тези младежи са със 
свръх тегло и липсата на физическа активност несъмнено допринася за 
поддържането на свръх теглото в един не достатъчно здравословен стил 
на живот. В противовес на това шестима от участниците едновременно 
спортуват активно и спазват дългосрочен хранителен режим с цел по-
добро здраве и по-добра физическа форма и са ориентирани като цяло 
към здравословен стил на живот. Те виждат спорта в цялостната 
перспектива на здравословния начин на живот, като свързан с не пушене 
на цигари и ограничаване на алкохола.  

Само шестима млади мъже ходят на фитнес, но повечето от 
участниците имат много приятели и познати, за които редовното ходене 
на фитнес е обичайно поведение. Когато фитнесът е умерено поведение, 
насочено към поддържането на добра физическа форма и спортно тяло, 
то е приемано позитивно. Интересното е обаче, че фитнесът по-често се 
възприема като част от комплекс от по-екстремни поведения, който в 
крайната си форма представлява психичното разстройство мускулна 
дисморфия (American Psychiatric Association, 2013). Идеята за този 
комплекс от поведения, насочени към постигането на едно много 
мускулесто тяло със силно развита мускулатура, е много силно изявена 
сред участниците и се обозначава с думи като „фикс-идея“ и 
„вманиачаване“. Тя включва поведения от всички сфери като: спазване 
на специален хранителен режим за натрупване на мускулатура, 
прекомерни (компулсивни) занимания във фитнеса, приемане на 
хранителни добавки за натрупване на мускулатура, приемане на 
анаболни стероиди. Споменава се дори пренебрегването на социални 
ангажименти за сметка на занимания във фитнеса. Така, макар че не 
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познават и не назовават конкретното психично разстройство мускулна 
дисморфия, младите мъже имат доста ясна идея за него като съчетание 
от обсесивни мисли и поведенчески комплекс. Всички са настроени 
негативно към този тип феномени и ги възприемат като вредни за 
здравето. Само един от участниците признава, че често „претренира“, 
като сам пояснява, че това не е здравословно. 

По отношение на приема на анаболни стероиди, нито един от 
участниците не съобщава да е използвал подобни вещества, но повечето 
имат приятели или познати, които ги използват. Конкретно за начина на 
употреба се съобщават подробности за два случая на инжекционно 
приложение. Приемането на анаболни стероиди се обсъжда предимно в 
контекста на подобряване на външния вид, само един участник 
експлицитно коментира приложението им за повишаване на спортните 
постижения в професионалния спорт. Като цяло нагласата към това 
поведение е силно негативна, във връзка с това, че младите хора са 
доста добре запознати в общ план, че „химията“ (анаболните стероиди) 
нанася много вреди на здравето. Участниците се отнасят критично към 
желанието на употребяващите анаболни стероиди бързо и лесно да 
натрупат мускулатура. Също така те смятат, че много от 
употребяващите не дооценяват риска от страничните ефекти, тъй като те 
не са незабавни, а отложени във времето. Същевременно обаче 
участниците избягват да се намесват в решенията и поведенията на 
своите познати, които употребяват анаболни стероиди, защото смятат, 
че това е право на личен избор, и употребяващите могат сами да 
преценят дали да поемат/пренебрегнат потенциалните рискове.  

Обсъждат се редица странични ефекти от употребата на 
анаболни стероиди, за които участниците са чували или са наблюдавали 
при техни приятели. Някои от тези ефекти са сред добре проучените в 
медицината и в научни изследвания (напр. случаи на тежко акне, 
повишена агресивност, увреждане на вътрешните органи, както и 
смъртни случаи), други не са регистрирани в литературата (напр. 
проблеми със зрението), а трети погрешно се приписват на самия 
фитнес, а не на употребата на анаболни стероиди (оставането с нисък 
ръст от юношите) (NIDA, 2018). Като цяло изглежда участниците нямат 
достатъчно личен опит, както и изявен интерес към употребата на 
анаболни стероиди, и не са запознати в детайли с конкретните рискове и 
странични ефекти по един систематичен начин, който би бил резултат 
от четене на специализирана литература (или от специално подготвени 
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информационни материали/програми за превенция на рисковото 
поведение). 

Нагласата към приемането на хранителни добавки с цел 
повишаване на мускулатурата обаче като цяло е положителна, т.е. 
приема се използването на допълнителни средства за постигането на 
мускулестия идеал, при условие, че те нямат значими странични ефекти. 
Някои млади мъже изразяват мнението, че добавките могат да се 
използват, стига да не се минава на „химия“, други ги виждат предимно 
като използвани в комбинация с анаболните стероиди. Основните 
рискове, свързани с употребата на хранителни добавки са, че в тях може 
да се съдържат забранени вещества, които не са указани на опаковката 
(Molinero & Marquez, 2009), и че употребяващите ги може да са в по-
висок риск за започване на употреба на анаболни стероиди поради 
честите си контакти с други младежи, които ги употребяват, и поради 
по-позитивните вярвания за ефективността и безопасността на 
анаболните стероиди, които са установени при тази група (Hildebrandt, 
Harty, & Langenbucher, 2012). 

Заключение 
Като цяло младите мъже са добре информирани по отношение на 

това кои поведения, свързани с външния вид, са здравословни и кои са 
рискови, независимо дали става дума за редуциране на свръх тегло или 
за постигане на спортно (мускулесто) тяло в добра физическа форма 
(особено по отношение на традиционните поведения като хранене/диета 
и физическа активност/спорт). Здравословните практики силно 
преобладават и на поведенческо ниво. Същевременно младите мъже са 
потопени в културата на идеализирането на мускулестото мъжко тяло и 
имат доста приятели и познати, които са подвластни на този идеал, дори 
самите те в сравнително малка степен да са ангажирани поведенчески с 
постигането му. Макар да имат доста ясна идея за обсесиите и 
рисковите поведенчески практики, съставляващи психичното 
разстройство мускулна дисморфия, както и обща идея за вредите от 
употребата на анаболни стероиди, те не са достатъчно запознати с 
конкретните негативни последици върху физическото и психичното 
здраве, които носи тази употреба. Предвид все по-голямото 
разпространение на рисково поведение и психични разстройства, 
свързани с тялото и външния вид, е необходимо да се обърне специално 
внимание и да се разработят подходящи образователни и превантивни 
програми за млади мъже и най-вече за юноши, за да се ограничи и 
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предотврати ранното ангажиране в нездравословни практики за 
преследване на мускулестия (с малко телесни мазнини) идеал. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ПРОБЛЕМА БЕЗПЛОДИЕ 
(върху пример от националната програма за социална и 

психологическа адаптация на двойки с репродуктивни нарушения 
на фондация „Искам бебе”) 

Атанаска Маджарова 
Резюме: Броят родени в България деца намалява всяка година. Намлява броят 
двойки, желаещи да родят и отгледат дете тук. Това се случва на фона на 
демографската криза. Роля имат не само икономическите фактори, а и един важен 
социален проблем: нарастващият брой двойки, които имат нужда от асистирана 
репродукция. Медицинският аспект е добре да се разгледа заедно с психологическия,, 
които остава в сянка по време на лечението. 
Ключови думи: България, разждаемост, техники за асистирана репродукция, 
IVF, психологическа помощ 

INFERTILITY PSYCHOLOGICAL ASPECTS  
Atanaska Madzharova 

Abstract: In Bulgaria the number of children decreases with each passing year. We are 
seeing a sharp decline in the number of families who want to bring up and raise their 
children here. This happens against the backdrop of startling news about the demographic 
crisis and the sensational headlines for our nation's disappearance. Not only the economic 
indicators are a prerequisite for talking about demographically low values, but we must 
also address another important societal problem: the growing number of couples and 
families who can not have their own biological child and therefore need to use some of the 
reproductive assistants methods. This is a topic that is primarily developed by medicine, 
which puts another aspect of it in the shadow - the psychological one. It is important that 
clinical medication be matched with adequate psychological care. 
Psychological help and counseling can help to better address potentially traumatic 
situations in life, and this happens during the treatment of infertility. 
Key words: Bulgaria, birth, assisting reproductive technologies, IVF, psychological help 

В България броят на родените деца намалява с всяка изминала 
година. Свидетели сме на рязко намаляване в броя на семействата, които 
искат да родят и отгледат децата си тук. Това се случва на фона на 
стряскащи новини за демографска криза и сензационни заглавия за 
изчезване на нацията ни. Не само икономическите показатели обаче са 
предпоставка да говорим за ниски стойности в демографско отношение, 
но трябва да обърнем внимание и на друг важен за обществото проблем: 
увеличаващият се брой на двойките и семействата, които не могат да 
имат свое биологично дете без употребата на асистиращи 
репродукцията методи. Това е тема, приоритетно разработвана от 
медицината, което поставя друг неин аспект в сянка- психологическият. 
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Важно е клиничното медикализиране да бъде съчетано с адекватна 
психологическа грижа. 

Психологическата помощ и консултирането могат да помогнат за 
по-лесното преодоляване на потенциално травматични ситуации в 
живота, като в конкретния контекст това се случва по време на 
лечението на безплодие.  

Психологът от Великобритания Кейт Браян (Brian, 2009) описва 
психологическото консултиране, като говори и за пост-лечебно такова. 
Според нея има доста клиники, които могат да предложат насрочване на 
среща след неуспешен опит, за да бъдат обсъдени причините и 
проблемите, както и да се направи план за бъдещо лечение. Понякога 
обаче пациентите не желаят да бъдат консултирани на този етап, като 
причините са различни- не желаят да правят повече опити, не могат да 
си позволят да продължат или искат да опитат в друга клиника. Често 
емоционалната ангажираност на жената или двойката е твърде силна, за 
да бъде поставян въпросът така непосредствено след проведения опит. 
Според становището на доц. Станка Христова, възможно е нежеланието 
им да се основава на това, че:  

„Голяма част от най-често използваните репродуктивни 
технологии нямат терапевтичен ефект в собствения смисъл на 
думата, тъй като не лекуват безплодието, а решават 
психологически проблеми на брачната двойка.“ (Христова 1999: 
166)  

Това прави наложителна работата с психолог-специалист по 
проблемите на репродуктивната медицина, който да бъде медиатор 
между пациентите, преживяващи ситуацията на безпомощност и често 
пъти отчаяние, и медицинските процедури, от друга страна, които 
изглеждат единственото решение, за да имат биологично дете. Именно 
спецификата на работата с жени и двойки с репродуктивни проблеми 
повдига въпроса кое отличава тези психолози от останалите, чиято 
практика не включва работа с този вид пациенти. Ето коя е ключовата 
характеристика за психолога и терапевт Ани Коцева, която участва в 
програмата за психологическа подкрепа, разработена от фондация 
„Искам бебе”: 

 „Това, което за мен беше важно да разбера и да осъзная, 
започвайки да работя с двойки с репродуктивни проблеми, е 
дълбоката интимност, която е плашеща. Плашеща за двойките 
да допуснат друг човек до дълбоката интимност на проблема, 
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защото той засяга не само конкретната двойка. Те са 
изразители на поколенията на своя род, всеки един от тях е 
изразител на поколения от своя род…” 3 

За Коцева е важна интимността, породена от това, че проблемът 
засяга не просто двойката, а семейството, рода. Под „интимност” следва 
да се разбира личното преживяване на проблема, а родовата памет е 
метафора, изразяваща семейната памет, предавана през поколенията. 
Идеята за продължение на родовата памет, за наследството и 
наследяването тук е заложена особено дълбоко и тъкмо затова кризата, 
която липсата на наследник носи, поражда и дълбок психологически 
проблем. Решаването му изисква продължителна психологическа и 
терапевтична работа. 

 Многоаспектността и включеността на различни представители 
на рода - майка, баща, сестри, братя и по-далечни роднини, които са в 
очакване на наследника, който да продължи паметта и името на 
фамилията и с това също оказват натиск в посока по-скорошното му 
раждане, налага работа със специалист, тъй като проблемът не е само в 
двойката, а се преживява заедно с членовете на разширеното семейство.  

 Много е важен усетът за границата, тъй като проблемът 
действително е свързан с допускането на друг човек, който е външен, 
далечен, не принадлежи на рода и семейството. Този човек именно ще 
бъде носител на една по думите на психолога „интимна” тайна. Той ще 
бъде избран да сподели част от тежестта на срама и вината, които както 
става ясно от интервютата са неизменни „спътници” на жените или на 
двойките. Проблемът на безплодието не е личен проблем. Той е семеен 
и родов. Излиза дори извън границите на двамата партньори и въвлича 
много други лица, които споделят с тях, съпреживяват, състрадават, 
подкрепят, очакват. Обяснението на друг психолог на фондацията се 
свежда до емоционалната основа на психологическата работа. Според 
психолога Ралица Маринова4: 

 „Невъзможността по естествен път едно семейство да 
има дете води до необходимост от психологическа подкрепа. 
Клиентите не се чувстват достатъчно пълноценни, изпитват 
чувства на вина, срам и наказаност от „природата и бог“, 

3 Цитатът е от интервю, проведено лично с Коцева през август 2015 г. в София. 
Цялото интервю виж в частта „Интервюта” 

4 Цитатът е от интервю, проведено с Маринова през август 2015 г. Цялото интервю 
виж в частта „Интервюта” 
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сякаш трябва да изкупват нечий грехове собствени или на 
членове от разширеното семейство.”  

Тя вижда нуждата от срещи със специалист като резултат от 
загубата на пълноценност. Представата за възможността да станат 
майка/ баща се е проблематизирала и е довела до криза във 
възприемането им като такива. Те са загубили усещането си за пълнота 
и ценност.  

Чувствата на вина и наказаност са много често срещани. Интерес 
представлява последователността, в която ги поставя Маринова: вина и 
последваща наказаност, т.е. жената се чувства виновна за грехове, които 
носи тя или член(ове) на разширеното й семейство, но тя е тази, която е 
посочена и избрана да ги изкупи. Онова, което е фундаментално в тези 
пасажи е именно родовата обвързаност и наследеност. Изкупуването на 
грехове на семейството, за което споменава Маринова е същата онази 
плашещо дълбока интимност, която е усетила Коцева, защото всички те 
са „изразители на поколенията на своя род ”. Така и в двете интервюта 
психоложките говорят за една и съща причина, но я интерпретират по 
различен начин. Чувството за вина се дължи от една страна на вината, 
за извършени родови прегрешения, а от друга страна- вината, че не 
може да осигури наследник на същия този род. Това е вина, която е 
свързана с членовете на семейството, но не трябва да се пропуска, че 
остава и една вина, която също има нужда от психологическа работа и 
това е тази, която изпитва жената сама по себе си тъкмо като такава. Тъй 
като не може да реализира себе си като майка, с което да се 
самоосъществи като пълноценна (по думите на Маринова).  

 Как работят психологическите подходи в България? У нас през 
месец ноември 2007 година във Варна стартира „Национална програма 
за социална и психологическа адаптация на двойки с репродуктивни 
нарушения“. Изготвена е от експерти на фондация „Искам бебе”, 
работещи в сферата на репродуктивното здраве: клинични психолози, 
АГ-специалисти, експерти от неправителствения сектор, работещи в 
сферата на осиновяването и пациенти с безплодие. За координатор на 
проекта и супервизията е избрана доц. д-р. Маргарита Станкова – 
психолог и преподавател в „Нов български университет”. Проектът е 
напълно нов за България, тъй като до този момент не е била установена 
практика на пациентите да се предлага професионална психологическа 
помощ при лечение на безплодието. Основната цел на проекта е: 
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 „Да се постигне подобряване качеството на живота 
чрез преодоляването на стреса и укрепване на емоционалното 
състояние на двойки, преминаващи през циклите за лечение на 
безплодието.“5  

От фондацията определят ролята на психологическия фактор при 
възникване на безплодието като решаваща и до голяма степен 
предопределяща изхода от лечението. Успешността на зачеването е 
свързана не само със състоянието на репродуктивната система, но до 
голяма степен се повлиява и от психическото състояние, т.е. съществува 
много пряка връзка между психика и тяло.  

 Националната програма на фондацията се опира на популярния 
модел на преживяване на скръбта, разработен от швейцарския психолог 
Елизабет Кюблер-Рос, който отчита следните стадии на емоционални 
реакции при безплодие при жени с репродуктивни затруднения: стадий 
на отрицание, стадий на гняв, на загриженост и вина, стадий на 
депресия, стадий на скръб и приемане, като отбелязват, че 
преминаването през тези стадии не е последователно. Изследването на 
този проблем е възможност и предизвикателство за всеки един 
изследовател, тъй като той е едновременно индивидуално преживяван, 
но и колективно присъстващ в медицинската практика, а и не само. По 
тази причина в англоезичната литература има голям брой книги, писани 
от жени, които са преминали някои успешно, а други - неуспешно 
няколко ин витро цикъла и решават да споделят преживяното пишейки 
за него. Всяка има намерението да сподели с другите своя опит и да 
разкаже как е преминала през този период. Това също е форма на 
психологическа подкрепа за останалите, която обаче у нас не е 
разпространена, поради възприемането на проблема като тема табу.  

Връзката „ум-тяло” или влиянието на емоциите и различни 
психологически травми, както и нерешени емоционални проблеми в 
детството имат значение спрямо успешността на асистираните 
репродуктивни технологии. В тази връзка е важно преди започване на 
лечението двойката да опита да разреши психоемоционалните си 
конфликти, което повишава шансовете за успешна бременност. По 

5 Национална програма за социална и психологическа адаптация на двойки с 
репродуктивни нарушения: 
http://iskambebe.bg/index.php?route=article/category&path=92_93 (Последно влизане 
19.06.2017)  
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време на терапията се разглежда връзката „стрес-безплодие-стрес“, с 
други думи дали безплодието е резултат от все още провокираща стрес и 
безпокойство минала травма или самият репродуктивен проблем 
причинява стрес като следствие. Това прави ролята на психологическата 
консултация, груповата терапия и като цяло различните немедицински 
подходи при лечение на безплодието важни и необходими.  

Все още обаче не са събрани данни, които в действителност да 
доказват, че психологическото консултиране оказва пряко въздействие 
върху изхода от лечението и още повече, че повишава процента на 
зачеване и броя родени деца. По-скоро би могло да се говори за непряка 
връзка между терапиите за психологическа подкрепа и резултатите. Тя 
се изразява в отслабване влиянието на негативните чувства, занижената 
самооценка и работа по повишаването на увереността в себе си чрез 
акцентиране върху постижения в други области на живота. Като цяло 
целта е създаване на ефект на възстановено спокойствие и връщане към 
нормалния психически баланс чрез понижаване на напрежението в 
двойката и у партньорите по отделно. 

Как всъщност работи груповата терапия? С оглед на това, че 
групата представлява една съвкупност от хора с общ проблем и 
специалист, които си взаимодействат за постигане на интензивно 
личностно самопознание и в последствие до преодоляване на 
проблемите. В описанието на проекта за психологическа подкрепа се 
казва, че в процеса на групова работа при жени с проблемно 
забременяване се създава подходяща атмосфера за всички участници - 
среда на доверие и откровеност, която подпомага споделянето на 
преживените чувства, емоции и страхове. Груповата общност осигурява 
защитено пространство за спонтанност, в което членовете й получават 
разбиране, подкрепа и усещане за съпричастност. Това до голяма степен 
подпомага процеса на преодоляване на собствените страхове и тревоги. 
Фокусирането около общ за всички проблем и споделянето на различен 
жизнен опит дава други алтернативи и гледни точки за решаването му. 
Това е предпоставка за нови и по-успешни стратегии за справяне. 
Споделянето в група дава възможност на участниците да разберат, че 
подобни преживявания са нормална човешка реакция и не са изолиран 
случай, а могат да споделят знанието си с други. Това като цяло 
позволява да се намали усещането за тревожност, което е характерно за 
тези случаи. Групата прави достъпни нови форми на мислене и 
стимулира преориентация на личността от фокусиране върху проблема 
към неговото решение. 



А. Маджарова: Психологически аспекти на проблема безплодие ... 
295 

Комплексността на работата в групите се постига чрез съвместна 
работа на психолозите и специалистите по репродуктивна медицина, 
тъй като последните имат най-близък контакт с пациентите. Целта е да 
бъде постигната хармонична връзка между медицинските манипулации 
и психологическата подкрепа, т.е. пациентът да приеме 
психологическата помощ като част от общото лечение. Именно 
включването на психологическото осмисляне на проблема е ключово за 
подобряването на здравословното състояние в неговата цялост. 

 

В началото и края на всяка група се правят стандартизирани 
тестове за определяне на входни и изходни нива на някои показатели, 
свързани с емоционалното състояние на участващите пациенти. След 
края на терапията се прави анализ на промените, свързани с понижаване 
нивото на стрес, тревожност, стабилизиране на емоционалното 
състояние на посещаващите курса. Тоест прави се оценка на резултатите 
от психологическата работа. 

Важно е да се отбележи, че връзката между участниците в 
лечението: лекар, консултант по психологическа подкрепа и пациентите, 
е изключително стабилна и интензивна, дори и след успешното 
приключване на лечението. Чувството на споделеност и съпреживяване 
на проблема от страна на лекаря и емоционалната емпатия, която 
неизбежно е част от връзката, стоят в основата на отношенията между 
тях и са важен фактор за изхода от лечението, тъй като те пораждат 
чувство на взаимно доверие, а доверието в лекуващия лекар и вярата в 
споделената отговорност и желанието за успешен резултат от лечението 
са общата задача пред всички участници в дългия процес по решаване 
на проблема. Ето какъв е той за психолога Ралица Маринова:  

„Винаги става въпрос за смисъла на живота, за смисъла 
да останат заедно, за дълг, които не могат да изпълнят или 
губят вяра, че ще успеят. Това са много лични, интимни, 
вътрешни преживявания на всяка личност, дълбоко в 
страховете, което изисква търпение и неизчерпаем вътрешен 
ресурс от страна на всяка личност. Често двойките спират да 
общуват и това според мен е сериозен проблем. И мъжете и 
жените се опитват да моделират поведението си според 
ситуацията, обстоятелствата, хората, с които общуват, дори 
по между си. Опитват се да предвидят, да предполагат, което 
води до борба с появата на натрапливи мисли и нереалистични 
очаквания.” 
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Проблемът според психолога действително засяга същността на 
човека и неговата екзистенциалност, тъй като е проблематизиран 
смисълът на живота. Именно за това в хода на терапевтичната работа се 
говори за всички онези други форми на реализация на жените, в които 
те са вложили част себе си, също толкова важна, колкото и 
възприемането им като бъдещи майки. Професионалната реализация тук 
е от ключово значение, защото има компенсаторен ефект. Тя е тази, 
която трябва да запълни липсата на друга, приемана за предзададена, с 
което сякаш се гарантира случването й в определен момент. Целта 
несъмнено е да се измести фокусът от отсъствието на една реализация с 
друга. Как е възможно това компенсиране и как пациентите търсят себе 
си, за да преодолеят кризата? 

Потвърждение на психологическата нужда, която жените 
изпитват по пътя към желаното дете да говорят за проблемите си и да 
стигнат до общи изводи и решения, е книгата на фондация „Искам бебе“ 
„Срещите със себе си“. В нея психолози на фондацията споделят опита 
и впечатленията си от работата в тези терапевтични групи. Те са 
описани като изключително стабилни социални образувания. Тяхното 
основаване на общ, споделен, индивидуално и колективно преживяван 
процес на лична „борба“, мотивиран и поддържан от професионален 
психолог, който оказва подкрепа в рамките на групата и провежда 
индивидуални консултации при нужда, ги изгражда като изключително 
близки по между си, като „сестри по съдба“, които си дават съвети, 
обсъждат работата на лекари, разменят си лекарства и пр. Както казва 
един от психолозите на фондацията: 

 „Групата предоставя възможност за развитие на такъв 
тип отношения - толерантност към другите, решаване на 
междуличностните конфликти, способност да не се съди, 
чувство на разбиране и приемане.“ (Велчева 2012: 66)  

 Част от темите, които се обсъждат са: „Партньорство“; „Вината“; 
„Как поддържаме вярата и до колко нещата зависят от нас“; „Нашите 
лични постижения“; „Нашите лични постижения като взаимоотношения 
с партньора”; „Отношенията с роднините”; „Подхода към проблема в 
ежедневието и общуването с околните”, „Роднините - какво и колко 
споделяме с тях“, „Символи и Вяра“. Като се поставя акцент, че: 

 „Този вид терапевтични групи са много ценни, защото са 
групи за взаимопомощ. Тези групи работят на принципа на 
споделянето, там чуваш и си чут, разбираш и си разбран, 
мислиш за себе си като част от цялото и другите мислят за 
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теб. Всяка от жените е обогатила останалите със своя 
житейски опит и опита, който има в борбата с 
репродуктивните проблеми. Нашата Група създаде и генерира 
своя енергия, от която всеки си взе колкото му е нужно, за да 
продължи напред.“ (Велчева 2012: 62) 

Тонът на всички описания на същността и работата на групите е 
идентичен с този в използвания цитат. Посланието, което е заложено 
насочва към споделеност, единство в борбата с проблема и сплотеност. 
Употребата на главна буква в цитата насочва към придаване на особена 
значимост на тази социална общност. Тя функционира като жив 
организъм, който „живее“ чрез участничките в групата и емоционалните 
състояния задават ритъма й. За това свидетелства едно от описанията за 
промяна в графика и честотата на провеждането на срещите от веднъж 
на две седмици на веднъж на три седмици, което рязко и негативно е 
повлияло на поддържането на емоционалния баланс на участничките.  

За ролята на групата ясно дава информация следният цитат:  
„Групата е изправена пред житейски истории, опит и 

различни начини на справяне с проблемите. Сред членовете на 
тази група би могло да има хора, които са имали подобен 
проблем и са намерили успешен начин за преодоляването му. 
Това дава надежда на останалите, че могат да променят 
собствения си живот. Членовете на групата са мощен източник 
на надежда в терапевтичната промяна на другите участници.“ 
(Велчева 2012: 64)  

Самото формиране на група като терапевтична такава вече носи в 
себе си идеята за колективно справяне с проблем. Ролята на групата в 
този контекст се възприема и налага като средство за социално справяне 
с медицински проблем. Относно целите на груповата терапия може да се 
каже, че тя е основана на груповата динамика, която е съвкупност от 
междуличностни качества и споделеност. В групата другите хора са 
подкрепата, огледалото, в което се отразява всяка история. Тоест 
самопознанието, рефлексивното обръщане към себе си и осмислянето на 
собствения проблем през този на другия, изгражда стратегия за справяне 
на отделния преживяващ го.  

Колективното „обръщане към себе си“ е онзи ключов елемент, 
който позволява задаването на въпроси като „мога ли да се справя с 
това“, „ще бъда ли добра майка“, „наистина ли го искам“, „готова ли 
съм“, да получат отговор, който да не е повлиян от характерното за 
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всекидневието социално говорене, което пита „докъде стигнахте с 
бебето?“ или „още ли не идва? „Тоест „обръщането към себе си” има за 
цел жената да изясни мотивите за бъдещото си майчинство за себе си, а 
не да бъдат ангажирани със социалните очаквания. Тази разширеност на 
семейството, когато са включени роднини, приятели, близки, колеги 
засилва обезпокоителния ефект от липсата на дете и кризата на 
безплодието засяга самооценката на двойката - заедно и по отделно. 

 „Невъзможността за зачеване на дете атакакува 
самооценката като мъж/ жена, сексуалната идентичност, 
съпружеските отношения, дълга към собствените родители за 
продължение на рода, социалната роля на двойката сред 
връстници.“ (Велчева 2012: 20)  

Ролята на детето за семейството е като естествен резултат от 
отношенията между партньорите. То е чакано не само от тях, но и от 
баби, дядовци, лели и други, които се чувстват все още неизпълнили 
ролите си на такива. Именно тези колективни очаквания изграждат 
образа на детето, идеализирайки го и придавайки му значимата роля на 
същество, което придава смисъл на целия живот.  

 Другата причина, която мотивира създаването на поколение е 
призивът да „оставим нещо след нас“ и да бъде осигурен наследник, 
който да продължи семейната история. Сама по себе си тази фраза е 
добила изключителна популярност в обществото. Като цяло 
невъзможността да се „остави нещо“ се преживява като криза и засяга 
както отношенията вътре в двойката, като може или да ги сближи или да 
ги отдалечи и отчужди един от друг, така и отношенията със социалното 
обкръжение. За това свидетелстват случаите на изолация, дистанциране 
от семейство и приятели, както и избягване на присъствието и 
комуникацията с бременни, малки деца и бебета. Тези реакции са 
резултат от това, че „желаното дете се преживява като 
психологически присъстващо, но физически отсъстващо“ (Срещите със 
себе си: 20). Детето присъства като цел и намерение, като желан 
резултат от провежданото лечение, но на практика то отсъства от 
живота на двойката и това несъответствие между желаното семейно 
състояние и действителното се преживява като страдание. Това усещане 
е резултат от осъзнаването на невъзможността да бъдат изпълнени 
обществените норми за „нормален“ семеен статус. Както казва един от 
психолозите в книгата на фондацията:  

„У всяко едно човешко същество има естествен 
стремеж към социално съизмерване. Един от основните 
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критерии, по които го правим, е семейството, това, в което 
порастваме и това, което създаваме. Доброто семейство е 
признак за социално справяне, социална принадлежност и добра 
адаптивност. Разбира се, като обществена норма стои 
изискването една двойка да постигне добрия семеен модел със 
създаването на дете или деца. Съвсем разбираемо безплодието 
разклаща тази относителна принадлежност към социалните 
норми и носи висока фрустрираност, която от своя страна 
поражда като реакция силни чувства на гняв, завист, омраза.“ 
(Велчева 2012: 36)  

За да бъдат изследвани социалните реакции към безплодието, 
трябва да бъдат посочени реакциите на отделния човек и по какъв начин 
тя или той започва да възприема себе си, как се променя самооценката и 
Аз-образът на човек, срещнал проблема на безплодието. Ето как описва 
това един от психолозите на фондация „Искам бебе“:  

“Установяването на репродуктивен проблем е разтърсваща 
новина. Обикновено, “научаването” или “същинското осъзнаване” 
с неговите емоционални аспекти се случва след като двойката 
дълго време “тайничко" предполага за наличието му, но не е 
посмяла да го постави на рационална основа, или е отказвала да го 
признае като реално съществуващ проблем. Едва след като са 
потърсили медицинска помощ, повечето двойки се сблъскват и с 
един от “най-страшните” емоционални моменти, в който се 
потвърждават страховете и опасенията им, че пътя към 
желаната бременност няма да е лек. В момента, когато човек 
научи за вероятността да е с репродуктивни затруднения, неговия 
свят се променя. Той е изплашен, шокиран, негодуващ, защо именно 
на него се случва това. Заливат го хиляди мисли и въпроси как се е 
стигнало до подобно състояние, има ли виновни и къде е сгрешил.“ 
(Велчева 2012: 83)  

Реакцията е израз на гняв, отказ да се приеме ситуацията, тъй 
като тя означава, че човек „не може“, „не е като другите“, „не е такъв, 
какъвто си е мислел до този момент, че е“, а именно фертилен, способен 
да създаде поколение. Оттам и чувството за вина и за допусната грешка, 
като второто е особено характерно за жените, които упорито търсят свое 
прегрешение в миналото, за да оправдаят случващото им се.  

Проблемът безплодие далеч надхвърля медицинското знание и 
диагноза. Той има своите важни социални и психологически аспекти, 
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които не могат да бъдат пренебрегнати и сведени единствено до 
процедури и лечение на тялото. Страхът от неразбиране, от това, че 
останалите няма да проявят нужната съпричастност, че няма да реагират 
по начин, който е търсеният и очакваният, поражда изолация. Силата на 
прокреационното желание от своя страна е задала усещането за вина, а 
обществените стереотипи по отношение на стерилитета са го 
подсилили, с което чувството за непълноценност се превръща в 
стигматизиращо. Това поражда необходимостта от работа, която да бъде 
приоритетно насочена към тези уязвими групи. В тази връзка, у нас 
съществува Българската асоциация по репродуктивна психология, която 
на своя сайт е заявила, че е „първото професионално сдружение на 
специалисти в областта на психологията на репродуктивното здраве. 
Асоциацията работи за развитието и усъвършенстването на 
психологичната теория и практика в областта на репродуктивното 
здраве.”6 Асоциацията е насочила вниманието си върху работата по 
психичното здраве на хората с репродуктивни проблеми, използващи 
асистирани репродуктивни технологии, което показва действителната 
нужда от развиването на специализирани звена, които да работят по 
проблема. 

Интервюта: 
Интервю с Ани Коцева - психотерапевт (26.08.2015, София) 
А.М.: Все още ли работите с двойки с репродуктивни проблеми 

или само в тази кампания на „Искам бебе“? 
А.К.: Когато започнах да работя в тази сфера, все още не се 

говореше много по темата. Тя малко или повече беше в обществен план 
тема „табу“. 

А.М.: 2006-та/ 2007-ма? 
А.К.: 2006-та/ 2007-ма, точно така аз започнах своята работа с 

двойки с репродуктивни проблеми като психолог в клиника за 
репродуктивно здраве. Мисля, че само една колежка имаше преди това. 
Няколко месеца преди това беше назначена в друга клиника и ние 
започнахме да разработваме тогава с нея темите, свързани с 
психологическите аспекти на проблема. По-късно вече благодарение и на 
„Искам бебе“ и на „Зачатие“ и на болниците, които работят с двойки 

6 Българската Асоциация по Репродуктивна Психология: Мисия и цели: 
http://server28.host.bg/~bgarp/wordpress/bg_bgarp/bg_mission/ (Последно влизане 
19.01.2018) 
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за репродуктивно здраве се стигна до днес и до този момент, когато 
има и доста колеги вече, които се занимават с психологическите 
особености и работят с двойки с репродуктивни проблеми. Самата аз 
продължавам да работя, разбира се и с жени и мъже, защото те са 
засегнати едновременно от проблема, но тъй като съм психотерапевт 
с по-широк профил, не е това единствения проблем, с който работя 
като терапевт. Но да, продължавам. Като отговор на въпроса. 
Продължавам да работя с жени повече, по-малко мъже, които имат 
желание да се сдобият със собствено дете.  

А.М: Все повече виждаме, че и мъжете стават активни в опитите 
за решаването на проблема. Според Вас на какво се дължи това желание 
постепенно и с много бавни и несигурни крачки от страна на мъжете да 
се включват в такъв тип говорене за проблема, защото той е както 
женски, така и мъжки. Както разбираме все повече и мъжкият фактор е 
причина за безплодие? Виждаме, че се опитват да се включват в такива 
дискусии и групи. Само на медийното отразяване ли се дължи или нещо 
в нашата народопсихология ни открехва? 

А.К.: Индивидуалния опит и въобще… има една такава идея, че 
мъжете не са по говоренето много. Те са хора на действието и общо 
взето си имаме и такава поговорка, че момчетата не плачат, те 
трябва да са силни и да намират начини да се справят и много често в 
семейства, където се появява този проблем и когато не са част от 
общност, мъжете наистина преживяват проблема точно по този 
начин. Повечето от мъжете се затварят или се опитват да подкрепят 
съпругата или жената, но тя е тази, която трябва да действа. С нея 
се правят процедурите…нали, може двамата да търсят лекар, но общо 
взето сякаш темата с децата, нали, в народопсихологията стои като 
това си е женска работа, те-мъжете нямат много място там. Това, 
което се случва напоследък обаче, е че групите и общностите, които се 
създават, колкото и да стоят настрани мъжете от проблема, то има 
резултати. Има двойки, които постигат резултати и тогава мъжът 
няма проблем да се включи в разпространението на радостната вест, 
на радостната новина „Ето вече имаме детенце“. И на тая база 
другите мъже виждат, че има резултат. Има око да види, ръка да 
пипне. Нещо, което се случва в действителност и наистина, и тогава 
вече се задейства онзи механизъм „как аз мога да участвам?“, „какво аз 
мога да направя?“ Нали, отново този механизъм с правенето, сякаш, но 
те разбират, че може би преди това може да се мине през говорене, но 
отново е на базата на какво…Да стигне до решение „какво да направя, 
как участвам“. И сякаш в народопсихологията също така има 
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заложено и това, че, абе, като не се получава дете, то не е причината в 
мъжа. То причината е в жената и тук сякаш се слагаше знак за 
равенство между това аз да не се справям като мъж в интимната 
област и това аз да не мога да имам дете. Което знаем реално, че не е 
така. Но все повече говорейки се за тези неща до мъжете стига тази 
информация, че това са различни неща, че няма нужда да имат ниска 
самооценка като мъже, заради това, че не се случват нещата. Вече 
започна едно разделяне на медицински проблем и проблем, качествен, на 
личността. И това сваля нивото на тревожност. 

А.М.: Вие предпочитате да се виждате с двойката или да работите 
поотделно? Понеже разбрах, че са се правели такива групи, в които е 
имало психолог, който работил с женската група, така да се каже, и 
такава с мъже. 

А.К.: Аз винаги приветствам, когато двамата заедно идват и 
могат да идват. В моята практика, тъй като аз работя и 
индивидуално, предимно индивидуално, освен женските групи, мъжка не 
съм водила. Това, което ми прави впечатление е, че или в началото и 
двамата идват заедно или идва само жената и в последствие мъжа 
може да бъде привлечен. „Привлечен“ в хубавия смисъл на думата. 
Привлечен за каузата да се работи заедно в двойката. Аз много често 
цитирам, когато говоря за този проблем, цитирам една клиентка, 
която ми е позволила да я цитирам и тя казваше, че бебетата се 
правят с любов, което е точно така. Това не е нейно откритие, но тя 
беше стигнала до това откритие и всъщност освен, че се правят с 
любов, е хубаво и двамата да участват, защото бебето има майка и 
баща. Така че повечето пъти работя повече с жени и винаги 
приветствам ако може да се работи заедно в двойката. И с жената 
понякога обсъждаме как мъжа можем да го привлечем за общата 
работа, за общата кауза. 

А.М.: А тези групи с колко на брой участнички бяха? 
А.К.: В груповата работа обикновено си има определени правила, 

които са извлечени точно от работата, от опита и обикновено добре е 
групата да е до дванайсет човека, за да е ефективна работата. Но 
така, както се правят групите към „Искам бебе“, например, това е 
една отворена група, обикновено, защото понякога някои хора могат да 
решат, че групата, груповата енергия или груповата работа не е за тях 
и да си тръгнат и никой не санкционира човека, ако това е неговото 
решение. Други хора пък могат да разберат по-късно, че има вече 
такава група и след това да се включат. Случва се също така някои 
сбирки… не винаги имат възможност всички да присъстват. Така че 
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винаги има плюс-минус хора, но „група“ може да бъде наречена и група 
от трима, от четирима човека, също. Много зависи от това как тръгва 
групата, каква е целта й и какви са потребностите на участниците, 
защото, да, общата цел е това да се случи най-накрая- чудото. Защото 
много от хората, които участват в групата са минали по труден път, 
са минали през различни процедури. Имало е моменти на спад на 
ентусиазма, имало е моменти на отчаяние, имало е моменти на 
мотивация, на нова мотивация и те влизат всеки със своя история в 
групата. Момента на напасване е много важен, за да започне групата 
да работи като едно хомогенно цяло. Така че няма определена 
представа колко човека ще бъде групата, но наистина с повече от 
дванайсет човека трудно се работи. Които са постоянни участници 
имам предвид, в групата. Защото всеки трябва да може да участва, да 
се чувства като участник и също така да взема от груповата енергия. 
Установено е, наистина, че груповата динамика се случва най-добре до 
този брой участници. 

А.М.: Терапевтичната работа колко дълго, пак според Вашата 
практика, работи най-добре като продължителност? До успешно раждане 
на бебе или има и такива случаи, в които дори след раждането 
продължават да търсят психологическа помощ, за вече отношението към 
детето, когато най-накрая вече се е появило? Как работим с насъбраните 
негативни емоции по време на опитите, в които е вложена цялата 
енергия, така, че да се запази само радостта от появата на новия човек? 

А.К.: Това е огромен букет от очаквания, от емоции, от 
представи, които съпътстват този процес на случване и много 
правилно казахте, всъщност много енергия и усилия са съсредоточени в 
това да стане, сякаш оттам насетне като в приказките, нали-оженили 
се, яли, пили и се веселили и край, не знаем нищо повече за живота на 
хората. И сякаш това, че понякога заради това, че случването е трудно 
и пътят е труден кара хората точно това да смятат и да мислят, 
че…и дори го изразяват пряко, казват хората с деца…те са щастливи 
хора. Ние имаме тази способност психическа да смятаме, че хората, 
които имат това, което ние много желаем, те просто са щастливи, не 
си даваме сметка за живота след това или за живота С това, което 
смятаме за свръхценност. Много често се получава точно това, че след 
като се случи чудото човек е изморен, мнооого изморен, и неподготвен, 
защото как се отглежда едно дете, нали. Не е лесен процеса и 
свикването. Но тази тема е все още малко, как да Ви кажа, жените се 
срамуват. Срамуват се да признаят често дори пред себе си, пред 
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близките си, също, че не са подготвени и може би не могат да усетят 
веднага щастието, което са си мислили, че ще ги споходи изведнъж.  

А.М.: Имали са предварителни представи и вече в реалността 
ситуацията е различна. 

А.К.: Точно така, точно така и това че всъщност 
майчинството е една тема, която в обществото е обвита само със 
светли неща, само със святост и това, че се гледа на майчинството 
като на най-щастливия миг или най-щастливия момент в живота на 
жената, когато става майка. Много жени се притесняват и смятат, 
че нещо с тях не е наред ако те изведнъж не почувстват тази огромна 
радост, това неземно щастие, нали, от това, че вече са получили 
исканото от тях същество. Така че малко по-трудно търсят след това 
помощ. За отглеждането на бебето, да, може би помощ от акушерки, 
други специалисти, но по отношение на собствените си чувства 
жената обратно на мъжа сега смята, че сега пък тя сама трябва да се 
справи и точно заради ореола на майчинството, докато при мъжа, 
както говорихме преди малко, този ореол на мъжествеността и на 
мачовщината трудно беше разбит и трудно позволява това да стигне 
до идеята, че мъжът също може да работи и да подобри за себе си 
нагласите си и мотивацията си да продължи по трудния път. Така и за 
жената този ореол на святост на майчинството понякога пречи тя да 
признае дори и пред себе си, както казах, че може да има проблем с 
това да усеща радостта и лекотата като емоции, съпътстващи при 
отглеждането на детето. 

А.М.: Като си говорехме за двойката, искам да Ви попитам като 
проблем, като криза в това да се случи едно дете, което по принцип се 
възприема като подсилващо отношенията в двойката, как влияе на 
отношенията между партньорите? Има случаи, в които прави двойката 
по-силна и тя изминава пътя заедно или пък цялата тази неосъществена 
роля на мъжа като татко, на майката като мама, създава затруднения и 
някои двойки не успяват да останат заедно. В повечето случаи във 
Вашата практика как се променят отношенията? 

А.К.: Ами, случва се и едното, и другото. Много зависи от етапа 
на зрялост на всеки един от участниците в двойката-на мъжа и на 
жената поотделно и също така на зрялост на общата връзка, в общия 
път на двамата партньори, тъй като един такъв проблем може да 
извади на показ някакви много отработени минали травми във всеки 
един от двамата в зависимост от неговия живот преди това, неща от 
детството му, неща неотработени с него, с неговите родители, 
защото чувството за вина, за малоценност може да бъде много голямо 
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в единия, в другия партньор. Включително обвинения, самообвинения, 
през които минават двамата партньори. Това са неща, които често се 
наблюдават в двойката и трябва много голяма сила и морална сила, за 
да минат през това нещо заедно и да го припознаят като Общ проблем. 
Защото по-рядко е, когато в една двойка и двамата имат 
репродуктивен проблем, нали, има и такива случаи, но по-честият 
случай е, когато един от двамата има репродуктивен проблем. И 
тогава наистина въпроси изникват. Трудно е да признае всеки един пред 
себе си, но изникват въпроси като това „каква би била моята съдба ако 
не бях с този партньор?“, „Имам ли друг избор, възможности за друг 
избор?“. Както и чувството за вина в партньора, който има 
репродуктивния проблем. Има, определено има моменти, които не са 
лесни за преживяване, за преодоляване, за справяне в този процес и 
груповата работа, и групите всъщност могат много добре да помогнат 
и на мъжете да разберат по-добре партньорките през какво минават, 
освен да разберат по-добре себе си и собствените си чувства и да 
работят със собствените си преживявания. Винаги има смисъл да се 
говори и да се разбере и другата страна през какво тя минава. За 
жените е по-лесно да говорят, жените обикновено са инициаторките 
на това да се говори за проблема в двойката, но мъжът често се 
чувства безпомощен и когато не могат да предложат решение, по-
често мъжете смятат, че нямат роля или се чувстват точно 
неполезни, защото те искат да знаят и искат да предложат решение. 
Има двойки, които разрешават въпроса и по този начин, като се 
разделят, за съжаление, и това може би е по-доброто за някои от тях. 
Като казвам „по-доброто“, ако не могат да намерят път заедно и 
силата да продължат заедно, има случаи, в които те се разделят и 
всеки по отделно продължава живота си с друг партньор и животът 
им е хубав, щастлив. 

А.М.: Като споменахте този ореол на майчинството, искам да Ви 
попитам дали неуспявайки жените да забременеят и следователно да 
имат този ореол, дали това ги кара да се чувстват непълноценни като 
жени, като неосъществили мисията си на майка, на жена, понеже нали, 
обществото е вменило, че това е основната мисия, житейската мисия на 
жената да изпълни тази биологична репродуктивна функция и оттам 
всички тези негативни чувства на обвинение, на отчаяние и т.н. И този 
ореол изведнъж остава някъде…по пътя, където чака своето време. 

А.К.: Недостижим. 
А.М.: Да, недостижим. Те така ли се чувстват? Споделяли ли са, 

че се чувстват така сякаш тази женска същност….. не им е позволена? 
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Сякаш нещо им е било отнето и оттам това обвинение и този въпрос: 
“Защо на мен?“, „Защо аз?“ 

А.К.: Това е основният въпрос, който ни сполетява, когато ни се 
случи нещо тежко, изключително тежко. Хората наоколо, които 
нямат тези проблеми дори не си дават сметка колко дълбоко трагично 
е преживяването на жената, която не може да стане майка. От една 
страна роля играе на този ореол, който е свързан с това да се 
почувстваш обществено значим, тази социална роля на майка. Но от 
друга страна, в съвременния свят с еманципацията, жените си имат 
своето място като жена с професия, която реализира себе си по един 
различен начин-извън дома, навън. Едно от нещата, които се 
наблюдават е, че жените много често са конкурентноспособни на 
мъжете във външния свят, състезават се, в кавички с мъжете на разни 
не толкова женски поприща като политика например. 

А.М.: Фондови борси… 
А.К.: Фондови борси, други неща и това са едни много 

амбициозни дами, които понякога са свикнали с това, че ако нещо…има 
проблем при тях те трябва да го решат, да намерят начин да го 
решат, да го отметнат. И когато не се получи забременяването това е 
много стресиращо и фрустриращо за тях и от тази гледна точка. Тази 
задача не може да бъде отметната. И се мобилизират всички ресурси, 
по един рационален начин се търси решението на тази задача и тук 
вече се наблюдава един голям конфликт, защото това не е рационална, 
амбициозна задача. Много е трудно понякога за жените, поне в моята 
практика това излиза като трудност, да стигнат до идеята кое мен 
дълбоко ме наранява: дали това, наистина, че нямам дете или това, че 
не мога да покажа на света, че аз съм една осъществена жена и като 
майка, защото ролята на майка тя се е сраснала с ролята на жената 
някакси в общественото съзнание. Но има и нещо друго, което е 
биологичния инстинкт за майчинство, биологичния инстинкт както при 
мъжете, така и при жените за продължение на рода. Докато при 
мъжете е свързан по-скоро с предаване на биологичен материал, но в 
същото време на знание, на умение, заветите на моите предци, то при 
жената е по-вътрешна идеята за продължението на рода. Това да 
родя, буквално. Трудно е да се отграничат всички тези дълбоко 
несъзнавани идеи, които са биологично заложени, при жената като е 
биологичен инстинкт и това, което й е наложено от обществото като 
идея, че трябва да се реализира като майка и го приемат като част от 
обществената им реализация. Понякога това да разберат колко е 
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важно за тях самите, че е процес и се достига до изясняване в една по-
продължителна терапевтична работа. 

А.М.: В групата усещате ли Вие тази разлика, че всъщност те все 
още не са го осмислили за себе си като потребност, като желание да 
родят, а по-скоро е резултат от това, че биологичният часовник цъка, че е 
женена от вече пет години и родителите питат „чакаме внуци, хайде“ и 
подобни дискурсивни атаки, които оказват влияние? Споделят ли за 
такъв тип говорене в социалната си среда, което да им влияе по този 
начин, макар те самите все още да не са се почувствали готови да бъдат 
майки, не си се представят като майки? Или не го осъзнават по този 
начин? 

А.К.: При някои двойки и при някои жени го има и този проблем 
да се чувстват подложени на някаква атака „хайде, хайде, бързо“, ние 
си имаме и в народопсихологията ни е заложено „таз година булка, 
догодина люлка“ и когато това не се случи, хората, съседите, 
приятелите започват да питат какво не е наред, какво се е случило, 
недай си Боже да кажат двойката „ами ние се разбрахме две-три 
години да си поживеем, след това да имаме деца и отново хората си 
хвърлят подозрителни погледи, започват едни шушукания, малко 
осъдително леко сякаш поведение „абе какво ще живеят, трябва да си 
изпълняват дълга, функцията.“ 

А.М.: Някаква обществена норма. 
А.К.: Да, има и такъв момент със сигурност. Въпреки, че те 

нещата се случват, когато се случват, естествено. Дали сме готови 
или не сме готови, това няма никакво значение. То е толкова 
естествено, колкото дишането, например. Бебето се ражда и започва 
да диша със собствените дробове. То не е осмислило, не знае как, но 
това е биологична функция на организма. По подобен начин е и това-
женим се и раждаме. Така е заложено някакси в представите, 
очакванията ни, а и организмът се подготвя за това нещо. Когато вече 
има проблем, тогава започват осмислянията и тогава човек си дава 
сметка всъщност, защото истината е, че не само медицински са 
проблемите, чисто физиологични, а понякога имаме психични бариери за 
преодоляване и когато не се получи естественото забременяване, 
тогава започваме да работим върху това и да ги откриваме тези 
бариери, които ни пречат на зачеването. Има такива случаи, наистина. 
Психологическата работа помага да се промени нагласата и да се даде 
едно, как да го нарека, едно разрешение на организма да забременее, да 
може да изпълни тази своя функция.  
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А.М.: На кой етап от лечението на жената е добре да започнат 
тези терапевтични групи? Още в началото, когато разбере, че има 
проблем или пък в хода, в смисъл пак за това осмисляне- тя самата да 
подходи към собствения си проблем. 

А.К.: Терапията като услуга работи на принципа на 
доброволността и всеки един човек сам за себе си може да прецени кога 
е готов да ползва подобна услуга, независимо дали индивидуална или 
групова. Както казах, зрелостта на всеки човек или всяка двойка е от 
голямо значение, защото възможно е преди да започнат медицинските 
процедури двамата да са имали една по-дълга история по отношение на 
опити, на съвети на разни познати, роднини, нали, търсене на други 
алтернативни начини за забременяване и тогава да има една по-голяма 
готовност заедно със започване на медицинската процедура да се 
включат и в терапевтична група хората. Обикновено практиката 
показва обаче, че тази осъзнатост настъпва след…в повечето случаи 
след няколко неуспешни опита, когато човек е позагубил мотивация 
вече… 

А.М.: Значи в хода на лечението, а не в началото? 
А.К.: Да. В началото, когато опитваме, ние така сме устроени 

като индивиди. Когато опитваме нещо ново, нали, ние имаме надежда, 
че новото ще ни донесе желания резултат-новата процедура, ново 
лечение. За да се включим в терапевтична група, трябва да имаме 
някаква връзка, някакъв контакт и да сме чели много евентуално и да 
сме припознали в хора, които започват едновременно медицинско и 
психологично консултиране. Защото има и такива случаи, когато идва 
клиент-жена и казва „Аз за себе си съм сигурна, че искам да направим 
процедура, имаме си показатели, но за себе си съм сигурна, че искам да 
мина първо през един курс на психологична работа и след това мисля, че 
ще започнем процедурата“. Така се получи при тях, наистина, но тя 
имаше осъзнатост за себе си. Но това не е практиката, масовата 
практика, а са по-скоро изключенията, може да се каже. 

А.М.: При Вас как се наблюдава и това, което чета, че този 
проблем е при високо образовани жени, с добра професия, реализирани, 
които точно поради тази причина са загубили доста от времето и то най-
подходящото биологичното време, за да се развиват в тази област. В тези 
групи така ли беше? Какъв беше профилът на жените откъм тези 
параметри? 

А.К.: Аз имам наблюдения предимно в София и по-малко опит с 
групи в провинцията, така че мисля, че профилите може би са различни. 
Ако стане дума вече за едно национално изследване не знам какви ще 
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бъдат точно. Не съм сигурна какви ще бъдат точно резултатите. В 
София е точно това профила, за който стана дума и Вие говорите-
интелигентни, високо образовани жени, които са отделили доста време 
за това да направят кариера, а не са обръщали внимание на това как се 
случват нещата, тъй като не са имали потребност до този момент. 
Но си мисля, че има и доста жени, доста двойки, които не отговарят 
на този профил, определено. По-скоро нещо друго се случва. Хубавото е, 
че все повече двойки имат достъп до лечение в момента благодарение 
на активната дейност наистина на неправителствените организации, 
които работят в тази посока и фонда за лечение. Така че вече могат да 
се правят и …по-обширни, по-точно статистика да бъде изведена за 
профила на жените с репродуктивни проблеми или двойките с 
репродуктивни проблеми. От моя опит това, е. Но пак Ви казвам, аз си 
давам сметка, че работя в София, където това е профилът на жените. 

А.М.: Сега тази фондация „Майка навреме“, която е съвсем млада 
и нова, провежда кампании из цялата страна „Колко е часът според 
твоето тяло?“ като се опитва да насърчи жените да не отлагат 
майчинството. Според Вас как такива кампании ще повлияят пак на 
психологическо ниво и дали въобще ще могат да повлияят? Или една 
жена ако е решила да се развива професионално няма да имат ефект и 
няма да й повлияе да забърза с майчинството? 

А.К.: Ние като хора сме склонни да смятаме, че когато има 
някакви проблеми, по-скоро това е защитен механизъм. Някакви 
проблеми се случват на другите, но те по-скоро се случват на другите 
хора. Някакси докато не срещнем някакъв тежък проблем, повечето 
хора така сме устроени, това е пак казвам някакъв защитен механизъм, 
който не е толкова лош. Той ни предпазва от много неща. Склонни сме 
да мислим, тези неща, които се случват на другите, не ни касаят нас. 
Когато обаче чуем, много пряко ни бъде поднесена информацията и 
много пряко разбираме или разберем какви последствия може да има и 
колко по-често се случват някакви неблагополучия. Имам предвид 
колкото по-късна възраст, колкото повече отлагаме, толкова повече 
проблеми можем да имаме. Тогава човек може наистина да стигне до 
него индивидуално, човек се настройва за това „я да проверя, да направя 
един тест за себе си, да видя какво е при мен все пак, щом го има този 
проблем“. Едно е да прочетем някъде нещо, че се е случило на някой и 
друго е много пряко да ни бъде поднесено. Да ни каже „ти си този“. 
Нали, това си е психологически механизъм, който се използва така че да 
чуят хората, да се идентифицират този проблем, който може да ги 
сполети ако не се вземат мерки навреме. Така че мисля, че от тази 
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гледна точка може би няма да е масово и няма сто процента жените 
да решат изведнъж всички на 24, както казваше един доцент, че на 23 
жената е стара вече да ражда, едва ли ще решат всички жени масово, 
но със сигурност ще има ефект и за много… ще стигне до много от 
жените, които иначе не биха се замислили за това. 

А.М.: Накрая ми се ще да попитам кое е специфичното при 
психолозите в масовия случай като професионално направление и тези 
от вас, които специфично работят с тези конкретни групи, влизат в 
техните ситуации, в техния проблем, развиват едно друго усещане към 
взаимоотношенията в двойката като на ниво дори семейно консултиране 
може би, знам ли. Какво се изисква от един такъв психолог, който влиза 
толкова дълбоко на интимно ниво в такива проблематика? Като 
различно, като специфично при психолозите, които работите с такива 
двойки? Какво повече от Вас изискват в работата? Може би друга 
методика, друг подход? 

А.К.: Това, което за мен беше важно да разбера и да осъзная, 
започвайки да работя с двойки с репродуктивни проблеми, е дълбоката 
интимност, която е плашеща. Плашеща за двойките да допуснат друг 
човек до дълбоката интимност на проблема, защото той засяга не 
само конкретната двойка. Те са изразители на поколенията на своя род, 
всеки един от тях е изразител на поколения от своя род и влизайки 
толкова дълбоко в проблематиката, свързана с появата или непоявата, 
в случая, на дете, тя не засяга само интимните тайни на тази 
конкретна двойка, а се отнася до…много често се откриват неща, 
които са свързани с родови тайни, с нагласи, преобразуване на родови 
модели и освен чисто познаването на психологията на индивида мисля, 
че в нашата работа, специално на репродуктивните психолози е важно 
да имаме и тези познания за това, че индивида, конкретния индивид се 
явява пазител на тайните на рода и с много уважение и такт е нужно 
да се подходи към проблема и да се покаже, че психологът не трябва да 
е натраплив, всъщност, не трябва да е прекалено агресивен и активен, 
тъй като това би могло да бъде възприето като желание да се наруши 
пазена с …във вековете, вековете е силно казано нали, но във времето 
пазени тайни и също така, но то е валидно и за всяка психологическа 
или терапевтична работа, това е свързано с дълбокото уважение на 
индивида. Също така е нужно да имаме и някаква представа за 
работата на защитните механизми, които понякога пречат на 
психиката да даде това разрешение. Репродуктивно разрешение, ако 
мога така да се изразя. Също така хубаво е да има и терапевта или 
психолога някакво понятие от дълбинна работа, да владее някакъв вид 
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дълбинни методики, защото често ключа в разрешаването на 
проблемите е свързан с несъзнавани нагласи, с някакъв вид… понякога 
може определени комплекси, които са обаче отново в несъзнаваното. 

А.М.: Може би те са тези психологически бариери, които пречат. 
А.К: Да, да и винаги помага това да има една такава 

специализация или образование в дълбинна школа, да има представа как 
работят тези механизми, несъзнавани. 

 
Интервю с Инна Маноилова - психолог (26.08.2015, София) 
А.М.: Това усещане за сигурност, което изпитват жените по време 

на тези групови терапевтични сеанси, може ли да кажем, че идва от това, 
че всички в групата споделят един и същ проблем и няма човек, който да 
няма този проблем и от когото да изпитват срам или вина. Това чувство 
на споделеност на общия проблем ли е това, което създава тази приятна 
атмосфера на доверие и на спокойствие? Може ли на това да го отнесем? 

И.М.: На първоначалното, по-лесно откриване можем да го 
отнесем. Да кажем, да, тези жени имат един проблем и така им е по-
лесно да говорят. 

А.М.: Няма осъдителна фигура в стаята. 
И.М.: Ами, има, има психотерапевт. По принцип даже се работи 

с двама-и с асистент, които водят дискусията по определен начин. 
Първоначално по различен начин може да е структурирано, но може да 
има първоначален план, по който се върви. Първият е чисто 
изследователски. В групите така работят психолозите. Защото там 
има десет жени или десет мъже, защото сме правили различни групи-за 
бащи и за майки с такива проблеми, които имат може би дори 
абсолютно един и същи биологичен проблем, да речем, но той е 
провокиран от коренно различна ситуация, която е психичното 
израстване. Те са минали и са достигнали до там. Те имат коренно 
различни механизми, този симптом има различно значение в техния 
вътрешнопсихичен живот и първоначално, чисто на поведенческо ниво 
малко като в училище, нали- всички деца тук са първи клас и за това ще 
стоим. Но след това като започнат да се развиват, всеки си е 
индивидуален човек. Той си има собствената потребност, собствената 
нужда. И всъщност тази топлина я създава терапевтът, защото, 
когато се получи някаква проблема ситуация той знае как да отреагира. 

А.М.: Като модератор? 
И.М.: Да, и така може да се нарече. От друга страна той 

насочва, той вижда точното място, когато се достига до прозрение, 
до осъзнаване, до някакво съзнавано поле, когато започне, човек трябва 
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да е достатъчно готов да приеме неща за себе си. Това психологът го 
усеща и може да насочи дискусията да е повече в тази посока, а когато 
усети, че човекът не е готов, а групата натиска, той я хваща и я 
овладява. Така че в случая терапевтът е този, който я създава тази 
атмосфера. На самата група изначално това й е мотивацията, за да се 
срещнат, защото много жени имат притеснения, срам ги е, изпитват 
вина за това нещо, че се случва. Други пък ги е яд на околния свят. Всеки 
по неговия си начин го преживява. Но работата, психотерапевтичната 
е тази, която успява да ги овладее и да ги насочи към позитивните 
механизми за справяне. Много често тези хора наистина са в една фаза 
на отричане, на отхвърляне. Аз съм извън него, това е нещо лошо и едва 
ли не аз нямам контрол. Някой отгоре, Бог така ме ориса и т.н. Но в 
момента, в който успее да достигне до някои по-дълбоки неща разбира 
се, че има случаи наистина биологично основано, където няма как 
психологията да помогне. Това също не е някаква панацея за всички. 
Това за малка част от хората помага. Помага, но…За мен 
психологическата работа е много важна в подготовката на тези хора. 
Затова, че те ще станат родители, защото много често те залитат в 
крайности, затова, че детето е чакано, желано и започват да го 
обсипват с абсолютно всичко. Пада, ожулва си коляното и те „О, колко 
страшно нещо“. Имат по-високо ниво на тревожност към децата си. 
Работата, фокусът, естествено, че се работи, където може за 
зачеване, но по-скоро е те преминавайки през ин витро процедурите как 
да преминат през тях. Да имат куража, да имат силата, увереността, 
че да, ще минат един-два-три опита може би, които може би няма да 
бъдат успешни, но те трябва да имат сили след това, те трябва да 
имат силите и да могат да влязат след това в реалността, защото 
те…самата емоция от щастие, че имат детенце, да ги отдели малко в 
реалността и да си кажат “да, хубаво, това детенце…“ , но то има 
нужда от друг тип грижи и това трябва да е минало през 
психологическа подкрепа, защото няма как тези хора сами да го 
направят. Това си е импулс, чисто човешки. Няма как да го отреагират, 
но по този начин пък се създава след това стигмата в това дете и му се 
прехвърля травматизма. Прекаленото даване и прекаленото лишаване 
имат еднакъв ефект върху субекта, върху човешкия индивид, така че 
това дали няма да му дава никаква любов или ще му дава прекомерно 
абсолютно всичко, може да отключи една зависимост у едно дете 
например. Или пък това може да отключи абсолютно същото 
заболяване по съвсем друга причина, говоря за някакъв репродуктивен 
проблем. Също е вариант. Така, че терапевтичната работа по-скоро е 
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с цел подкрепа на индивида, който е в тази програма, целия процес как 
да извърви, как да мине през програмата, след това подкрепа да 
продължава, защото…раждане след това започва отглеждане. И тези 
хора много често след като се роди детето изчезват. След това ще се 
съберат на някое събитие с децата да кажат „ето имаме деца“, но 
самата връзка, самото отношение вече е „ние си постигнахме нашето 
си и вече не ни интересува вашия съвет. Ние си знаем как ще се 
оправяме, а това е страшно вредно за самите дечица и за тях самите, 
защото ги вкарва в един порочен кръг, който се завърта. В „Искам 
бебе“ специално работят с тези жени по този начин и дори хората, 
които отиват и даряват и с тях се говори. Всички неща са много 
свързани помежду си, за да може да го оцениш чисто човешки.  

А.М.: Относно Вашата линия на разсъждение за отглеждането на 
децата ин витро, как тези нови технологии промениха отношението към 
децата? Тази тревожност, тези крайности, на прекалено задоволяване, да 
се спестяват откази, да бъде нашето дете най-обгрижвано, най-
компенсирано за всички години чакане…това ли е промяната, която 
носят новите технологии, които идват като решение на проблема? 

И.М.: Ние като цяло, в България, на нас това си ни е 
народопсихология. Ние повече поставяме децата си пред нас, 
отколкото други народности. Ние изначално си го имаме това-аз няма 
да ям, няма да спя, но детето ми ще ходи и ще се образова в частно 
училище, в университет, най-добрите неща, ще му купя дрехи и т.н. 
Това си ни е малко народопсихология. Не е само свързано с новите 
технологии. Ние изначално може би като балканджии, топли хора. Но 
определено се засилва, това го засилва като процес, защото ти 
минаваш през някакъв стрес, през някакво очакване, това ти е нещо 
мечтано сънувано, блян. Ти си вкарваш всички ресурси, всички семейни 
финанси се вкарват в това нещо, само се мисли бебе, бебе, бебе, бебе и в 
момента, в който то се роди ти се опитваш всичко лошо да махнеш от 
него и да го сложиш в една стерилна средичка и такъв е порива, такъв е 
първоначалния… Не е при всички, но го има. Това, което се случва при 
всяка една жена- да си подкрепи детенцето при тях се случва много по-
силно, защото е токова чакано това нещо, толкова ценно, толкова 
ранимо, то е чупливо и всяко едно нещо за тях е заплашително, едва ли 
не, че могат да го загубят. Тези нови технологии, ин витро процедурите 
са нещо много хуманно и много подкрепящо, защото всяка една жена, 
която иска да стане майка и по независимо каква причина, нали, нещо се 
е случило да не й позволява, за мен трябва да има опцията и 
възможността да направи своя избор, било то по друг начин. 
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А.М: Когато работите с двойките с репродуктивни проблеми, Вие 
работите само с жената или искате да се срещнете и с мъжа? 

И.М.: Най-добре е да се срещна с двойката. Това е най-добрия 
вариант, но най-често татковците не искат да участват. Сега 
всъщност, да не го казвам така крайно, защото започват все повече да 
искат да участват в този процес, в смисъл наблюдава се една по-голяма 
ангажираност, но първоначално татковците се изолираха от проблема 
и жената там да отиде да си прави тя нещо, нещо й има. Много често 
пък се случва, че в таткото всъщност е биологичния проблем, 
физиологичния и най-добре е да се работи с двойката. Най-благотворно 
е, защото това са двама човека, които искат да имат дете, но те си 
имат своите лични вътрешни мотиви за това нещо. Най-често те се 
разминават помежду си, те не са еднакви и в процеса на работа е 
хубаво всеки да оцени, да разбере другия до него и вече да влязат в 
отношенията на кооперативност помежду си. Много често тези 
двойки изпадат в безизходица, в безсилие, защото те са си най-близките 
хора и това напрежение, което се натрупва в тях от това поредно 
неуспяване да се зачене и да се създаде потомство започва да избива в 
някакви битови проблеми, много често. Затова определено работата, 
която се препоръчва е с двойките заедно. Групите бяха разделени на 
майки и на татковци. Така решихме, че ще им бъде по-комфортно. Така 
решихме, защото, когато са смесени групите, там…получават се едни 
несъзнавани искри. Ние си имаме това междуполовото-татковците, 
които са по-ригидни донякъде, мога да кажа, в реалността, в смисъл те 
са повече в реалността, във фактологическите неща, докато жените 
са по-емоционални. Те влизат в емоция по-често и просто за самите 
групи е по-полезно, когато са така разделени, но когато двойката се 
консултира за нея вече…и с друг психолог се работи…всички тези неща 
са с различни психолози и след това евентуално вече за детето и друг 
специалист трябва да се включи, за да може да са разделени функциите 
и нещата. Не може един човек да ги води всичките неща. 

А.М.: Значи има един психолог, който работи с женската група и 
един- с мъжката? 

И.М.: Да, да. 
А.М: А като съотношение по брой? Примерно на десет жени в 

група мъжките групи колко са? 
И.М.: Това ще Ви излъжа. Аз само съм била в съставянето на 

нещата…в началото на „Искам бебе”. И тогава планирахме тези неща 
да се осъществят, но какво се е случвало в реалността вече, не съм се 
интересувала. 
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А.М: С какво се характеризира кризата от безплодието вътре в 
самата двойка и как точно влияе на отношенията между самите 
партньори? 

И.М.: Различни са. Всички двойки са различни, при едни ще бъдат 
обвинителни, при други-те пък ще се затворят, ще бъдат само двамата 
вкъщи, няма да се виждат с никой. Трети ще се бият. В зависимост от 
личната предиспозиция на всеки един човек. 

А.М.: За двойката безплодието може да се възприеме като вреда 
(загуба на съответната роля и ценност, т.е. да не може да се осъществи 
като родител), и също така като възможност партньорите да заздравят 
връзката си. Кое по-често се среща в практиката Ви? 

И.М.: В практиката по-често се срещаше първото-вредата. Но 
сега тенденцията през последните години е, че виждам все повече 
татковци стават все по-активни. Все повече татковци започват да се 
интересуват. Сякаш обществото ни узрява, започва да пораства, да 
минава от инфантилността към зрелостта и все по-често започваш да 
виждаш хората, които се подкрепят и са заедно от десет години и са 
щастливи и се обичат всеотдайно, и не биха се заменили един за друг. В 
смисъл повече беше първото, но в момента тенденцията е да се 
измества това нещо. Започват да стават все по-леки тези случаи. 

А.М.: На какво се дължи тази активност? Промяната в 
активността на мъжете? 

И.М.: Ами зрелостта на обществото, защото цялото общество 
започна да гледа на тези неща по друг начин… Те започват да не носят 
вина за съдбата си, защото те не са виновни за това, което им се 
случва, но могат да поемат отговорност нещо да се промени и да се 
направи по друг начин и сякаш все повече хора стават по-активни в 
обществото, създават се повече организации в такава посока, дори има 
за бащите специална организация…миналата година. Започна да се 
акцентира от много страни ролята на бащата. 

А.М.: По време на тези терапевтични групи според Вас жените 
чувстваха ли се непълноценни, сякаш не са изпълнили житейска си 
мисия? 

И.М.: Тези жени понякога застават много горди- „аз съм жена 
на положение, да, мога…“ Поведенчески по всякакъв начин го 
изразяват, било то през тъга, през…но много често тези същите жени 
са много агресивни и това пак се провокира от страха им. 

А.М.: Някаква защитна реакция. 
И.М.: Да, абсолютно защитна реакция се създава, така че пак 

могат да се видят всякакви краски при тях.  
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А.М.: А дали споделят дали усещат натиск в посока отвън, като 
тук имам предвид въпросите на близки от рода на „Кога ще дойде 
бебето? , „Няма ли да има внуци“ и пр. такива дискурсивни атаки? 

И.М.: Това можем да го кажем, че този натиск си го има при 
всички над 25-30 години. В смисъл масово навсякъде си го има. Със 
сигурност те го усещат и го чувстват много по-сензитивно и много 
повече ги наранява това нещо като не успяват, но затова вече цялото 
семейство трябва да има адекватното отношение към тази жена. 
Самите тези въпроси могат да отключат защитна реакция, която да 
не позволява на жената да забременее. Затова е важно те да са 
сензитивни, да са запознати с проблема, с това, което аз крия и не 
казвам на никой и те ме питат и това ми носи на мен мъка. Хубаво е 
тези хора да си общуват чисто човешки помежду си. Това са някакви 
неща, които много лесно се напасват, много лесно се изчистват, но 
трябва човек да се сети за тях. 

А.М.: Тези групи за взаимопомощ кога започват и кога е добре да 
започнат? Още когато разберат, че имат нужда от асистирана технология 
или вече в хода на лечението, когато усетят, че не могат да се справят 
сами, че имат нужда от психологическа помощ? 

И.М: Според мен от самото начало е най-добре да се влезе в 
група, защото дори и да има леки неща за доизчистване, те пак се 
доизместват и се напасват. Човек си усеща, когато вече групата му е 
била достатъчна, когато е взел каквото е било необходимо за него и за 
да може да си му вървят нещата в ежедневието, да не го носи това 
напрежение, този страх и този стрес. Но изчакването по-скоро забавя 
самия процес. В смисъл, колкото по-рано се стартира, толкова по-бързо 
и плавно ще стане. Не да отидем на група, когато вече нещата са 
сериозни и са страшни и едва ли не трябва да влизаме в кризисната 
интервенция, а не да влизаме в психотерапевтичната работа. Най-
рано, най-рано, в момента, в който дори може и да нямаш някакъв 
проблем, за чисто консултиране, за да може човек сам да се намести в 
себе си, да го усети това нещо. Да усети страничния обективен поглед, 
който да го насочи в правилната посока. Това ми е моя съвет-
индивидуална консултация, групова работа ли ще бъде, всеки сам си 
избира кое му е неговото нещо. Има хора, които през другите хора по-
лесно работят. Лошо е, когато отидат в група с хора, които са 
пасивни, изцяло пасивни-искат да стоят, да мълчат, не са активни. Те 
научават нещо от групата, но е много важно те да го преживеят. Не 
случайно се работи през игри, през някакви дискусии, неща, които да 
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минат през самия човек и той да усети за какво става въпрос и да си 
даде сметка. 

А.М.: Във Вашия опит наблюдавате ли честа смяна в 
емоционалното състояние спрямо това как протича лечението, 
различните етапи? И как влияят тези смени, преливания от едно 
състояние в друго върху крайния резултат? 

И.М.: Има, има такива случаи, естествено, но те са провокация 
пак на едно и също нещо-на тази майка, която носи това бебе, която си 
разсъждава и мисли по един начин и има едни схеми. И тя може да 
изразява различни неща, но те са свързани с тази една схема, която е в 
нея като начин на действие, която след това ще бъде интегрирана у 
детето. Просто като вътрешнопсихична схема. И единственият начин 
да се пребори с тази схема е работата, постоянна психотерапевтична 
работа и то в продължение на…от началото до края. В смисъл край не 
приемам раждане на детето, ами моментът, в който тя вече е 
стабилна… 

А.М.: Много говорим за фигурата на психолога в терапевтичните 
групи, затова ми се ще да Ви попитам кое е различното, дори 
специфичното между психолозите и психолога, който работи с жени с 
репродуктивни затруднения? Какво изисква от психолога работата в тази 
област?  

И.М.: За мен това е много общ въпрос, който няма конкретен 
отговор. Аз съм такъв психолог, който е с такова направление, но 
масово психолозите не са такива, не разсъждават по този начин. Те 
работят по други парадигми, които не са лоши в никакъв случай. 

А.М.: Вижте, психолог е и човекът, който е педагогически 
съветник в някое училище, но този психолог, който работи с двойки с 
репродуктивни проблеми очевидно е по-специфичен в конкретната 
ситуация. 

И.М.: В реалността не е така. В реалността специалистите са 
едни на пазара и който има афинитет към определена работа, отива и 
се насочва към нея и работи по неговия метод и по неговия начин. Няма 
дефиниция само клинични психолози ще работят с тях, само 
психоаналитично ориентирани, негативно ориентирани, позитивно 
ориентирани и т.н. Няма такова нещо. Всеки психолог и специалист сам 
за себе си, който се е акредитирал в различно място…най-често…е 
получил образование и работата му е коренно различна. Аз не мога да 
кажа, че екипът от психолози в „Искам бебе“ има тези, тези и тези 
качества, защото всеки отделен член от този екип има коренно 
различни качества и най-вероятно всеки се занимава с това, което е 
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негова специалност. Аз специално държа да работя с деца над година и 
половина до 12-годишна възраст. Други психолози държат да работят 
с от 12 до 18, трети с възрастни. Това им е полето където се чувстват 
силни, където се чувстват спокойни, където имат опита и нещо 
вътрешно ги мотивира освен реалността. За да избереш да си психолог 
в такава организация много често самите хора са минали през такъв 
проблем, са минали през ин витро процедура. Аз не мога да кажа какъв 
трябва да бъде психологът. В момента регламентът на самата 
професия е много плаващ. Зависи от направлението, където си. Не мога 
да кажа кое е правилно и кое не е, защото в реалността работят. 
Всичките неща работят и може да се препоръча да бъде семеен 
консултант. Това е много важно нещо, нали, когато е за двойката. 
Когато е групов терапевт пак да е в това направление за груповата 
динамика, психодрамата е много добър подход пак за групова работа. 
За индивидуалното консултиране трябва да има и за децата. Трябва да 
имаш знания и умения и в тази област, вече като се родят децата. 
Чисто схематично така бих могла да ги, как да кажа, обоснова, но вече 
като умения и начин на работа нещата са коренно различни. 

А.М.: Кое поражда необходимостта от такъв тип срещи с 
психолог? 

И.М.: Нестабилността на индивида, неговата лична 
потребност, той сам има нужда от себеусъвършенстване, от 
себеизчистване, от това да се чувства добре той сам в кожата си. Да 
се чувства сигурен и спокоен в нещата които прави, за да се премахне 
това чувство за вина което носи. Може да се случи на всеки, абсолютно 
никой не е застрахован. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Велчева, Р. (съст.) 2012. Сборник с резултати от Национална програма за социална и 

психологическа адаптация на двойки с репродуктивни проблеми (2008-2011). София: 
АБ Дизайн Груп 

2. Проданов, В. 1988. Биоетика. София: Наука и изкуство  
3. Проданов, В. 1986. Етиката и ценността на човешкия живот. София: Народна младеж 
4. Стаменов, Г. 2008. Надеждата за дете, София: АВ Дизайн Груп 
5. Христова, Ст. 1999. От Франкенщайн до Доли. Морал и изкуствена прокреация. ИК 

Христо Ботев 
6. Христова, Ст. 2015. Етически измерения на биотехнологичните неравенства В: Етика 

и развитие: Българският контекст. Сборник студии (Авторски колектив). Велико 
Търново: Фабер 

7. Христова, Ст. 2014. Биоетичните решения, София: Авангард Прима 
8. Brian, K. 2009. The complete guide to IVF. London, Piatkus 



 

ПРОУЧВАНЕ НА ПОТРЕБНОСТТА ОТСПЕЦИФИЧНА 
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА ПОМОЩ ПРИ РАЗЛИЧНИ 

ХОМЕОПАТИЧНИ КОНСТИТУЦИОНАЛНИ ТИПОВЕ 
Станка Михалкова 

Резюме: Наличието на хомеопатичен конституционален тип при всеки човек е 
експериментално доказано и повече от 200 години е в основата на хомеопатичното 
лечение съгласно принципа на подобието. Използването на това задълбочено знание 
само за лечебни цели е ограничено. То може да бъде приложено във всички 
хуманитарни науки не само с корекционна, но и с превантивна цел. В 
психотерапията познанието за психическите особености на различните 
хомеопатични конституционални типове е от основно значение при подбора на 
подходящите подходи и техники. Настоящото проучване е проведено при 
диференциране на типовете във връзка с един от основните въпроси в 
психотерапията – за ПРИЕМАНЕТО – приемане на себе си, на другите, на 
събитията, на начина си на живот. Проучени са характерните особеностите на 
общо 24 хомеопатични конституционални типа – по 12 в крайните изяви на 
„приемане-неприемане“. За всеки от тях са дадени насоки за психотерапевтична 
помощ, независимо от психотерапевтичното направление.  
Посочени са и други аспекти за приложение на тази типология в психотерапията. 
Ключови думи: хомеопатичен конституционален тип, приемане/неприемане – на 
себе си, на другите, на събитията, на начина на живот, насоки за 
психотерапевтична помощ. 

STUDY OF THE NEED FOR  
SPECIFIC PSYCHOTHERAPY ASSISTANCE  

IN VARIOUS HOOMEPATIC CONSTITUTIONAL TYPES 
Stanka Mihalkova 

Abstract: The presence of homeopathic constitutional type in everyone experimentally 
proven and more than 200 years is the basis of homeopathic treatment under the principle 
of similars. Using this in-depth knowledge only for medical purposes is limited. It can be 
applied in all humanities not only corrective but also preventive In psychotherapy, the 
knowledge of the psychic features of the various homeopathic constitutional types is 
essential in the selection of appropriate approaches and techniques. This study was 
conducted in differentiation of types in relation to one of the main issues in psychotherapy - 
for ACCEPTANCE - accepting yourself, others, the events, your way of life. The 
characteristics of a total of 24 homeopathic constitutional types - 12 in the final 
manifestations of "acceptance-non-acceptance" were studied. For each of them are given 
directions for psychotherapeutic aid, regardless of the psychotherapeutic direction.  
 Indicated other aspects of application of this typology in psychotherapy.  
Keywords: homeopathic constitutional type acceptance / non-acceptance - of yourself to 
others, the events of lifestyle, guidelines for psychotherapeutic help. 

На съвременният етап от развитие на психотерапията водещ 
става холистичният подход към човека, отчитащ промените в 
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цялостната система - на умствено, емоционално и физическо ниво. Най-
ефективните психотерапевтични методи съчетават техники и подходи от 
различни школи и се базират на индивидуален подход към всеки клиент. 
Проучени са различни видове реакции на клиентите при подобни по 
характер проблеми, но все още няма яснота на какво се дължат те. 
Познаването на хомеопатичните конституционални типове дава отговор 
на редица въпроси, свързани с разбирането на индивидуалните 
различия, адаптиране на психотерапевтичната помощ в зависимост от 
тях и прогнозиране на крайния резултат. 

Откриването на хомеопатичните конституционални типове е 
станало във връзка с хомеопатичните експерименти за откриване на най-
ефикасното лекарство за определени заболявания. При изпитанията на 
различни хомеопатични субстанции (силно разредени вещества) при т.н. 
„доказване“ се е установило, че тяхното влияние върху различните хора 
е различно. В процеса на „доказване“ на групи експериментирани лица 
многократно се дава една и съща субстанция. Основният принцип на 
подобието в хомеопатията се базира на постановката, че симптомите, 
които една субстанция предизвиква при здрави хора, лекува същите 
симптоми при болни. В групата от доказващи се установило, че едни от 
тях изобщо не реагират на субстанцията, при други се наблюдават 
отделни симптоми, но при някои влиянието е много силно и се 
проявяват симптоми, засягащи цялата система – на физическо, 
емоционално и умствено ниво. Констатирало се също така, че това 
силно повлияване предизвиква не различни, а еднакви симптоми. 
Оказало се, че съществува прилика между лицата проявяващи този 
комплекс от симптоми при доказванията и лицата, които се повлияват от 
тази субстанция в клиничната хомеопатична практика. Така били 
открити и подробно изучени различните хомеопатични 
конституционални типове. 

 Целта на хомеопатичното лечение е да се открие т.н. 
„симилиум“, хомеопатичното лекарство отговарящо на съответния тип. 
Използването на познанието за хомеопатичните конституционални 
типове само за лечение е ограничено. Това познание за индивидуалните 
особености на хората може да бъде използвано не само с лечебна, но и с 
превантивна цел във всички хуманитарни науки. 

 Всеки човек има определен конституционален тип, независимо 
дали вярва в това или не. Ако начинът му на животът е съобразен с него 
ще бъдат избегнати много здравословни и психически проблеми. 
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Наименованието на хомеопатичния конституционален тип е идентично 
с хомеопатичната субстанция, която му съответства. В днешно време са 
извести над 4000 хомеопатични субстанции. Не всички от тях са 
изучени достатъчно и развитието на познанията за тях продължава. 
Техните особености са описани в множество книги по „Хомеопатична 
материя медика“ (Clarke, 1992, Phatak, 1993, Vermeulen, 1994, Zaren, 
1994). Различните симптоми са систематизирани в т.н „Хомеопатичен 
реперториум“ (Schroyens, 2001). Отношенията на подобие се 
установяват чрез компютърни програми (Radar, Complete dinamics), 
които непрекъснато се усъвършенстват.  

Хомеопатичните конституционални типове са вродени и остават 
постоянни през целия живот на човека. Всички влияния, получени от 
външната среда се пречупват през тези вродени особености и се 
отразяват по различен начин върху съществуването му. Това обяснява 
факта, че при едни и същи външни обстоятелства хората реагират по 
различен, характерен за тях начин.  

Цел на настоящето проучване е да се установи как 
познанието за хомеопатичните конституционални типове може да 
бъде използвано в психотерапията, независимо от 
психотерапевтичното направление. 

Поставени са следните задачи: 

1. Да се разкрие как един от основните въпроси в 
психотерапията - въпросът за ПРИЕМАНЕТО – в неговите 
различни аспекти: 

• приемане на себе си; 
• приемане на другите; 
• приемане на събитията; 
• приемане начина си на живот. 

се проявява при различните хомеопатични конституционални 
типове. 

2. Какви са специфичните им личностни особености и 
поведение връзка с приемането. 

3. От каква психотерапевтична помощ се нуждае съответния 
тип. 
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Проучени бяха личностните особености на множество 
конституционални типове по критерия „Приемане – неприемане“ в 
различните му аспекти. Подбрани бяха 24 хомеопатични 
конституционални типа с изявени полярни характеристики свързани с 
Приемането /Табл.1/: 

Таблица 1.Разпределение на хомеопатичните конституционални 
типове по критерия: Приемане/ Неприемане 

 На себе 
си 

На другите На събитията Начина на живот 

Приемане Hyos 
Plat 
Cham 

 Phos 
Puls 
Cocc 

 Kali-c 
Arn 
Thuj 

  Con 
Alum 
Bar-c 

 
Неприемане 

Calc 
Anac 
Aur 

 Nux-v 
Verat 
Sep 

 Nat-m 
Ign 
Gels 

  Staph  
Caust 
Ars 

Представяме специфичните личностни особености на отделните 
хомеопатични конституционални типове и поведението им, във връзка с 
критерия Приемане/Неприемане, както и потребностите от 
психотерапевтична помощ за всеки от тях: 

Приемане на себе си: 
А.Приемане: 

Hyosciamus (Hyos) – повишена възбудимост, приказливост, 
удовлетвореност от живота, самовлюбен в себе си. Обича да привлича 
внимание. Весел. Импулсивен. Хиперсексуален. Обича да се разголва 
пред другите и да наблюдава техните реакции. Страх, че някой може да 
му навреди, от отравяне. Ревност и подозрителност към близките. 

Насоки за психотерапевтична помощ – за овладяване на 
сексуалното поведение, развиване на самоконтрола. Приемане на 
другите като личности, а не само като социални обекти и публика на 
неговите изяви. 

Platina (Plat) – високомерен, нарцистичен, груб. Силно его. 
Гордее се със себе си. Има нужда да демонстрира своето превъзходство. 
Проявява неудържими импулси да се саморазправя с другите, дори да 
убие. Има илюзии, че е сам в света, че не принадлежи към своето 
семейство, че нещата изглеждат малки, че е под свръхчовешки контрол. 
Много страхове - от смърт, удушаване, изоставяне, болести, призраци, 
животни и др. 



С. Михалкова: Проучване на потребността от специфична психотерапевтична помощ... 
323 

Насоки за психотерапевтична помощ: за изграждане на по-
обективна самооценка, адаптация към околната среда. Развиване на 
умения за работа в екип. Справяне с личните проблеми и 
взаимоотношенията. 

Chamomilla (Cham.) – капризен, раздразнителен, гневен. 
Постоянно сърдит, с агресивно поведение. От бебе е много неспокоен - 
иска по цели нощи да го носят на ръце. Не може да му се угоди. Желае 
нещо, а после го отказва. Стреми се да се наложи в различни ситуации и 
веднъж успял, повече не отстъпва. Постепенно увеличава своето 
влияние като се стреми да подчини околните на капризите си. 
Отреагирва върху другите със злоба, физическа агресивност и 
отмъстителност. Има свръхчувствителност към болка и болката го 
озлобява, може да го доведе и до вцепеняване. Не обича да го докосват. 
Има страхове от вятър, шум, доближаване. При неуспех обвинява 
всички други, но не и себе си. 

Насоки за психотерапевтична помощ: още от най-ранна възраст 
– поставяне на ясни граници и правила. Запознаване с техники за 
овладяване на гнева и емоционалните състояния. Формиране на 
позитивно отношение към живота – отчитане не само на отрицателните, 
но и на положителните страни. Насочване на активността в рационална 
посока. 

Б. Неприемане: 
Calcarea carbonica (Calc) – представителите на този тип са по-

пълнички, от деца. Във връзка с това не харесва себе си и изпитва 
чувство за малоценност пред по-слабите. Неувереност, усещане за 
вътрешно объркване. Бавност, инертност. Търси одобрение и е особено 
чувствителен към критика. Отдава огромно значение на това, което 
другите ще кажат за него и силно се тревожи да не забележат 
вътрешното му объркване. Домът е неговата крепост. Предпочита 
установения, сигурен начин на живот пред промените и неизвестността. 
Изпада в депресивни състояния, стигащи до отчаяние и отказ от 
дейност. Има страхове от бедност, загуба на контрол, високо, мишки, 
тъмно, за здравето, от смъртта. Работи упорито за да се хареса на 
другите и да заслужи одобрението им. 

Насоки за психотерапевтична помощ: ниската самооценка, 
страховете, нерационалните възгледи относно собствените 
възможности. Организация на времето. 
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Anacardium (Anac) – дълбок личностен конфликт между две 
силни, противоположни тенденции – усещане за непълноценност и 
жестокост. Силно раздвоение на личността – все едно, че на едното му 
рамо седи „ангел“, а на другото „дявол“. При доминиране на 
непълноценността той насочва гнева към себе си, а при доминиране на 
жестокостта – проявява агресивност към другите – хора или животни – 
бие се, ругае, измъчва ги. Подвластен е на противоречията. Не може да 
ги овладее. Висока тревожност. Липса на самоувереност. Опитва се да 
докаже себе си. Страхове от провал, от преследване, има усещане, че 
някой стои зад него. 

Насоки за психотерапевтична помощ: повишаване на 
самооценката. Формиране на последователно поведение. Развиване на 
умения за избор на решение при противоречиви ситуации. Овладяване 
на емоционалните състояния. Преработка на страховете. 

Aurum metalicum (Aur) – чувства се изолиран от целия свят. 
Желае да е сам. Изпитва омраза към света. Дистанцира се от всички. Не 
споделя и не се доверява на никого. Много съвестен, отговорен и честен. 
Поставя си високи цели. Иска винаги да бъде на върха. Не понася дори 
малък неуспех. Ако се провали може да стигне до суицидни мисли за 
хвърляне от високо. Още от ученик силно преживява и най-малкия 
неуспех, например оценка 5 вместо 6. Обвинява се за всичко. Изпитва 
постоянна неудовлетвореност, независимо от постигнатото. Много 
чувствителен към критика. Високо цени материалното благополучие и 
се стреми към него. Потискането на емоциите се отразява върху 
сърдечната дейност – стягане в гърдите, треперене. При по-
продължително потискане може да развие и по-сериозна патология. 

Насоки за психотерапевтична помощ – за преодоляване на 
екзистенциалния вакуум – усещането за безсмислие в живота. 
Отклоняване от суицидните намерения. За повдигане на самочувствието 
и оценка на постигнатото. Обучение в техники за отреагиране на 
емоционалните състояния. 

Приемане на другите: 
А.Приемане: 

Phosphorus (Phos) – общуването и взаимоотношенията с другите 
са основна тема при този хомеопатичен конституционален тип. Бързо 
създава контакти. За да се успокои трябва да сподели с някого. 
Усмихнат и лъчезарен. Увлича другите след себе си. Съчувства при 
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чуждо нещастие. Движеща сила на дейността е неговия интерес. Щом 
загуби интерес към нещо го оставя недовършено. Тревожността му е 
насочена към бъдещето. Изпитва силен, неопределен страх че „Нещо 
лошо може да се случи“. Не понася да остане сам. 

Насоки за психотерапевтична помощ: преработка на проблеми, 
свързани с взаимоотношенията. Намаляване на тревожността, свързана с 
неизвестното. Преработка на страховете. 

Pulsatilla (Puls) – много общителен. Обича да се прилепва към 
някого. Силно желание за физически контакт – милване, целувки, 
прегръдки. Търси любов. Основен въпрос е:“Обичаш ли ме?“. Мекота и 
променливост. Има нужда от подкрепа. Позволява другите да 
доминират над него и да му влияят. Лесно плаче. Реагира главно с плач. 
Има страхове от изоставяне, затворено пространство, високо, тъмно, 
крадци, огледала. 

Насоки за психотерапевтична помощ: формиране на 
самостоятелност при взимане на решение. Повишаване увереността в 
собствените си сили. 

Cocculus (Cocc) – основните му притеснения са за близките. 
Живее заради тях. Силно преживява и най-малкото, което им се е 
случило. Ако някой е тежко болен постоянно бди над него. Стига до 
изтощение и безсъние в резултат от тези денонощни бдения. На 
физическо ниво има чести световъртежи. Прилошава му при пътуване с 
превозно средство. Чувствителен, съчувстващ и деликатен. Страх за 
здравето – собственото и на близките хора. 

Насоки за психотерапевтична помощ: За психическо 
възстановяване след загуба на близък човек. Да се научи да приема 
обективните обстоятелства и да насочи усилията си към това, което 
зависи от него. 

Б. Неприемане: 
Nux vomica (Nux-v.) - тревожен, активен и организиран. 

Съревнователен и инициативен. Изцяло отдаден на работата си. Изпитва 
вътрешен комфорт. Дразни се от външни обстоятелства и хора, които 
нарушават този комфорт. Умее да ръководи хората, но силно се гневи от 
грешките им, кара се с тях и ги обижда. Ако е виновен не признава 
вината си и пак отреагирва върху другите. Има страхове от неуспех, 
унижение и брачно обвързване. Свръхчувствителен към външни 
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стимули – светлина, шум, миризми. Те повишават раздразнителността 
му. 

Насоки за психотерапевтична помощ: за приемане на хората с 
техните положителни и отрицателни страни. Справяне със силните 
емоции и страховете. Приемане на външните фактори като фон за 
развитие на дейността. Умения за разпределение на енергията, с цел 
съхраняване на собствените сили. 

Veratrum album (Verat.) – преждевременно развити и умни деца, 
хиперактивни и непослушни. Не се подчиняват на авторитети. Във 
връзка с това хората от този тип имат проблеми в училище или на 
работното си място. Може да стигне до маниакални състояния. 
Безпокойството му се изразява в безсмислени повтарящи се действия, 
например – преместване на предмети. Проявява жестокост и критичност 
към другите. Надменен и самоуверен. Смята, че винаги е прав. 
Религиозност. Вярва, че е божи пратеник на земята. 

Насоки за психотерапевтична помощ: поставяне на ясни 
граници за допустимото поведение. Осигуряване на среда за развитие на 
интелекта. Откриване на подкрепени модели на неприемливо поведение 
и тяхното преодоляване. 

Sepia officinalis (Sep.) - две крайности в поведението – от 
раздразнителност и нервност, до пълно безразличие и изолация. 
Забелязва слабостите на другите и ги напада с язвителни забележки. 
Трудно овладява емоциите си – избухва, крещи, обвинява другите. 
Може, когато е сам, да получи пристъпи на конвулсивен плач с хлипане. 
Безразличен към семейството си. Семейните задължения го дразнят. Не 
понася противоречие и неподчинение, особено в семейството. Има 
непоносимост към компания, но в същото време се страхува да остане 
сам. Има страхове от призраци, за здравето, от бедност.  

Насоки за психотерапевтична помощ: за овладяване на двете 
крайности в поведението. Приемане на другите с техните слабости и 
положителни страни. Преработване на семейните конфликти. 
Изграждане на социални умения за отношения с хората.  

Приемане на събитията: 
А.Приемане: 
Kali carbonicum (Kali-c) – много принципен, последователен, 

отговорен и изпълнителен. Стабилен, деен. Иска да държи всичко под 
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свой контрол. Оптимист. Вярва, че винаги има решение. При гняв 
реагира върху другите. Усеща тревожността в стомаха или като 
студенина в сърцето. Страхува се от неща, върху които няма контрол – 
за бъдещето, от тъмно, призраци, от болести - в началото на болестта, 
когато още не знае как тя ще се развие. Надценява своята роля и 
омаловажава ролята на външните обстоятелства. Ако не успее обвинява 
себе си. Няма самочувствие от постигнатото. 

Насоки за психотерапевтична помощ: изграждане на по-гъвкави 
възгледи за света. Осъзнаване на собствените си ресурси за справяне с 
обстоятелствата. Приемане на външните обстоятелства, върху които не 
може да се окаже контрол. 

Arnica Montana (Arn.) – каквото и да се случи има усещането, че 
всичко е наред. Смята, че няма нужда от медицинска помощ и отпраща 
лекаря. Когато изпитва болка е раздразнителен и желае да остане сам. 
Има страх от сърдени болести, особено през нощта, когато очаква да 
получи пристъп. 

Насоки за психотерапевтична помощ: за обективно възприемане 
на външните обстоятелства с техните положителни и отрицателни 
страни. Осъзнаване на реалното си състояние и проявяване на активност 
за промяна. Примирението му пречи да действа.  

Thuja occidentalis (Thuj) – нагаждане, приспособяване към 
ситуацията. Ниска самооценка и усещане за безполезност. С добре 
подържан външен вид, но вътрешно не се харесва. Затворен, не споделя, 
подържа социално-желателни взаимоотношения другите. Чувства се 
изолиран и самотен. Често се извинява и оправдава. Подценява се, не 
заявява себе си. Търси одобрение. На моменти има усещането, че е под 
свръхчовешки контрол. Пресметлив и манипулативен. Използва 
създалите се обстоятелства в своя полза. Има страхове от загуба на 
самоконтрол, да не разкрие себе си. Смята, че ако го познават няма да го 
обичат. 

Насоки за психотерапевтична помощ: повишаване на 
самооценката и увереността в собствените способности. Корекция на 
ирационалните възгледи, че никой не го харесва и обича. Откриване на 
ресурси за справяне с житейските ситуации. Техники за освобождаване 
на потиснатите емоции. 

Б. Неприемане: 
Natrium muriaticum (Nat-m.) – силно преживява всичко случило 

се. Не го преработва във времето. Стари травми от детството му тежат 
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през целия живот. Не изразява емоциите – задържа ги в себе си. Не е в 
състояние да преработи загуба на близък човек. Мъката се 
трансформира в различни физически проблеми – например нарушаване 
функциите на щитовидната жлеза, сърдечни проблеми, язва на стомаха 
и др.. Песимист. Високо чувство за отговорност. Добросъвестност и 
прецизност. Стремеж към съвършенство. Дълго обмисля и анализира 
всяка ситуация. Лесно се обижда и трудно прощава. Не понася да бъде 
утешаван. Обича да бъде сам. Много добър и дискретен слушател. 
Вярност и почтеност към партньора. Има страх от крадци, тесни 
пространства, от болести, тъмнина, буря. 

Насоки за психотерапевтична помощ: преработка на стари 
психотравми без значение кога са се случили. Повишаване на 
самооценката. Да овладее техники за проява на емоциите за да ги 
прилага, когато е сам. Да отстоява себе си във взаимоотношенията с 
другите. Да осъзнае собствените си ресурси за справяне в конфликтни 
ситуации.  

Ignatia amara (Ign.) – идеализира хора и събития. Изгражда си 
нереална представа за света, в който живее. Несъответствието между 
реалността и илюзията неминуемо води до тежки разочарования, които 
не може да понесе. Лесна ранимост и обидчивост. Идеализира близките 
хора и често става тяхна жертва. Има нереални очаквания във връзка с 
поведението на партньора си в съответствие с изградения образ. 
Потиска емоциите си. Не понася утешение. Усеща тъгата като буца в 
гърлото и дълбоко въздиша. В стресови периоди се отключват пристъпи 
на кашлица. При продължителна дълбока скръб може да се получи 
косопад, хистерични парализи на отделни участъци, хронична умора, 
сърцебиене и др. Има страх от птици и от тесни пространства. Може да 
прояви променливи психически състояния – хистерични пристъпи на 
редуващи се плач и смях. 

Насоки за психотерапевтична помощ: изграждане на 
реалистична представа за света, за човешките взаимоотношения, за 
партньора. Приемане на раздялата, вследствие разочарованието от 
партньора. Приемане смъртта на близък човек. Осъзнаване на 
собствените си ресурси да продължи напред въпреки случилото се. 

Gelsenium (Gels.) – трудно се адаптира към промените. Най 
травмиращо му влияят ситуации на очакване. Преди важно събитие 
получава стомашно-чревно разстройство и често уриниране. Сценична 
треска преди публична изява. Проявява слабост на всички нива. На 



С. Михалкова: Проучване на потребността от специфична психотерапевтична помощ... 
329 

физическо – слабостта прогресира до парализа. На емоционално – страх 
да се противопостави при принуда към нежелано действие. На умствено 
– разсеяност и понижена умствена работоспособност. Плах и 
резервиран. Има страх от провал, от загуба на самоконтрол, че сърцето 
му ще спре, ако не се движи. Въпреки вътрешната си съпротива се 
подчинява на чуждите изисквания. Няма самочувствие. Очаква 
одобрение от другите. 

Насоки за психотерапевтична помощ: намаляване на 
тревожността преди предстоящо събитие. Овладяване на сценичната 
треска. Повишаване на увереността в собствените сили. Справяне със 
страховете. 

Приемане начина си на живот: 
А.Приемане: 

Conium (Con.) – практичен, земен. Отчита реалните факти. 
Втвърдяване на всички нива. На умствено - не обича промените, води 
еднообразен, стереотипен начин на живот. На емоционално - 
коравосърдечен, скучен човек. Емоциите са потиснати, не стигат до 
осъзнаване и изявяване. На физическо – образуване на твърди тумори, 
бучки по жлезите, особено на млечните жлези. Продължително 
страдание при загуба на дългогодишен брачен партньор, при смърт или 
развод, поради прекъсване на редовния сексуален живот. Изпитва страх 
от смъртта, от хора, от непознати, от крадци, страх, когато е сам 
едновременно с желание да е сам. 

Насоки за психотерапевтична помощ: възстановяване от 
продължителната мъка при загуба на близък човек. Превантивно - 
овладяване на техники за изразяване на емоциите за да не се 
соматизират във втвърдявания на физическо ниво. 

Alumina (Alum.)- бавност, инертност на всички нива. Бавността 
на ума прогресира и води до специфично объркване - неяснота на 
идеите. Нерешителност, безнадеждност, примиреност. Не се опитва да 
промени събитията. Унилост. Отчаяние, че никой не може да му 
помогне. Вътрешна прибързаност, външна бавност. Струва му се, че 
времето минава много бавно. Има усещането, че някой друг говори 
вместо него и че чува през чужди уши. Импулс да се самоубие при вида 
на нож. Има страх от нож, от загуба на контрол, че ще се случи нещо 
лошо. Отстъпва. Примирява се. 
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Насоки за психотерапевтична помощ: за приемане на себе си. 
Организация на времето. Осъзнаване на това, което може да промени в 
живота си. Повишаване на увереността в собствените сили.  

Barita carbonicum (Bar-c.) - не обича промените. Чувства се 
комфортно в семейната среда, сред близките хора. Очаква подкрепа и 
помощ от тях. Недоразвитост на психическо и физическо ниво. Трудно 
анализира сложни ситуации. Бавно учи и бързо забравя наученото. В 
непознати ситуации се крие – зад предмети, зад близки хора. Детето се 
крие зад майка си. Неувереност. Нерешителност. Стеснителност. 
Детинско поведение. Разчита на чужда помощ, а не на себе си. При 
притеснение си гризе ноктите. Осъзнава своята непълноценност и се 
страхува другите да не я забележат. Има страхове от непознати хора, от 
подигравки, да започне нещо ново, агорафобия, за здравето си.  

Насоки за психотерапевтична помощ: относно зависимостта и 
неувереността в себе си. Развиване на ресурсите за справяне. Осмисляне 
и прилагане на добитата опитност. Повишаване на самооценката. 
Справяне със страховете и отрицателните навици – гризенето на 
ноктите. 

Б. Неприемане: 
Staphysagria (Staph.) - неудовлетвореност от начина си на живот, 

но не издава пред другите това недоволство. Търпи. Обикновено е обект 
на постоянен тормоз – от близки хора в семейния кръг. Вътрешно 
изпитва силен гняв, но външно се наблюдава примиреност и плахост. С 
никого не споделя вътрешните си преживявания. На повърхността 
изразява вина и срам като оправдание за съществуващата ситуация – 
брак с неподходящ и доминиращ партньор, критична и недоволна 
свекърва, тормоз и насилие на членове от семейството и др. При 
продължително съществуване по този начин може на моменти да се 
отключат силни пристъпи на гняв – вика и хвърля предмети. Сам не 
може да си обясни тези пристъпи и дълго съжалява за това. Висока 
влюбчивост и сексуалност, които също са потиснати от срамежливост и 
затруднения да се изразяват емоциите. Проблемите най-често са 
свързани с личния живот, а не с бизнеса и кариерата. На физическо ниво 
се наблюдава често преглъщане, вътрешно треперене, главоболие като 
забит пирон, схващане на главата, болки в корема, а при продължителни 
периоди на търпимост – гнездовиден косопад, обриви по скалпа и като 
най-тежка патология – псориазис. Има страх от гняв, високо и от лекари. 
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Насоки за психотерапевтична помощ: преработка на 
потиснатите емоции. Проявяване на активност за справяне с 
поддържащата причина чрез промяна начина си на живот. Работа със 
самооценката и откриване на ресурси за справяне със ситуацията. 
Смелост по отношение на заявяване на себе си и своите права. 

Causticum (Caust.): особено чувствителен към социална 
несправедливост. Използва своята активност и инициативност за борба 
срещу несправедливостта. Сериозен, организиран и енергичен. Умее да 
увлича хората след себе си. Организатор на различни обществени 
инициативи за защита на нарушени права. Силно съчувстващ дори на 
непознати хора. Революционно настроен. Идеалист. Разсеяност относно 
автоматично извършвани дейности като – изключване на електроуреди в 
къщи, заключване на входната врата и др. – многократно се връща за да 
провери дали всичко е наред. Развива богати фантазии за това какво 
може да се случи ако е забравил нещо. Нетърпение. Голяма подвижност 
на емоциите. Резки промени в настроенията. Мисловно скача от един 
предмет на друг. Разчита на собствените си сили, действа бързо и 
организирано при справяне с проблема. Изисква от другите. Организира 
дейността при борба за справедливост. Вижда възможностите за 
промяна и ръководи другите за подобряване на съществуващото 
положение. Има страх, че нещо лошо може да се случи, от тъмно, 
животни, кучета, призраци. 

Насоки за психотерапевтична помощ: развиване на умения за 
делегиране на права и разчитане не само на себе си, а и на други 
съмишленици при организацията на борби за справедливост. При 
планиране на дейности да отчита факторите от реалността и да приема 
нещата, които не могат да се променят. Преработка на емоционалните 
травми, причинени от сблъсъци с несправедливостта. 

Arsenicum album (Ars.) – силна вътрешна тревожност. Чувство за 
уязвимост и незащитеност. Несигурност. Не приема хаоса във 
заобикалящата го среда. Създава своя структура и ред за да намали 
вътрешната си тревожност. Определя мястото на всяка вещ около себе 
си и изпитва силен гняв, ако някой я премести. Така става натрапчиво 
придирчив. Мания за чистота и ред. Постоянно чисти и подрежда. 
Обгражда се с хора, поради несигурност за здравето си. Изгражда 
отношения на зависимост. Очаква помощ и подкрепа от близките си. 
При търсене на сигурност може да развие ритуални действия като – 
натрапчиво миене на ръцете и други. Егоизъм – грижи се за близките за 
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да подсигури себе си, когато има нужда. Притежава силно чувство за 
собственост върху предмети, пари, хора. Смята всичко, което 
притежават другите, за свое. При взаимоотношенията си с хората повече 
взима, отколкото дава. Преценява всичко с оглед на личната си изгода. 
Алчен и скъперник. Събира пари и предмети. При проявена щедрост 
очаква да получи повече в замяна. Травмиращите преживявания му се 
отразяват върху храносмилателната система - загубва апетит, може да 
стигне и до анорексия невроза. Също така може да получи астматични 
пристъпи, сърдечни проблеми, безсъние. Има силен страх за 
собственото си здраве (не вярва на лекарите), от собствената си смърт, 
от открити пространства, от бедност, от ограбване, да остане сам, от 
нещастия. 

Насоки за психотерапевтична помощ : преодоляване на 
страховете, различните натрапливости, ритуалните поведения. 
Психотерапевтична помощ за преодоляване на анорексията. Намаляване 
на тревожността. Повишаване на увереността и самостоятелността. 

От проведеното проучване могат да бъдат направени 
следните изводи: 

1. Между различните хомеопатични конституциални типове по 
критерия Приемане/ Неприемане са налице съществени 
различия. 

2. За да бъде ефикасна психотерапевтичната помощ трябва да бъде 
съобразена със специфичните потребности на съответния тип. 

3. Познанието за психическите особеностите на хомеопатичните 
конституционални типове ще даде възможност не само за 
корекционна, но и за превантивна работа. 

Проучването на различията между отделните хомеопатични 
конституционални типове във връзка с „приемането“ са само една малка 
част от огромното познание за човешката уникалност. 

Други аспекти, при които познанията за хомеопатичните 
конституционални типове биха могли да се ползват при 
психотерапията са : 
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1.Различия в посттравматичните състояния. Наши 
изследвания с многобройни примери от консултантската практика 
установиха че посттравматичните реакции при различните лица зависят 
не от вида на травматичната ситуация, а от хомеопатичния 
конституционален тип. (Михалкова, 2016) Бяха направени следните 
изводи:  

1. При подобни по съдържание стресови ситуации 
посттравматичните реакции и състояния са обусловени от 
конституционалния тип на човека. 

2. Всеки конституционален тип придава различна значимост на 
житейските ситуации и реагира по свой специфичен начин. 

3. Познаването на конституционалните типове разширява 
многократно възможностите за прилагане на индивидуален 
подход при работа с посттравматичните състояния. 

2.При работа с поведенчески проблеми, ако се познават 
особеностите на хомеопатичния конституционален тип могат да бъдат 
обяснени различните странности в поведението и да се подберат 
целесъобразни подходи за тяхното балансиране. 

3.При личностни проблеми – от посочените примери във връзка 
с приемането стана ясно, че при различните хомеопатични 
конституционални типове се очертават различни личностни особености, 
с които е необходимо да бъде работено. 

4.При проблеми в партньорските взаимоотношения – 
необходимо е да се установи дали те се дължат на временни ситуативни 
фактори или на несъвместимост на конституционалните типове на 
партньорите. Психотерапевтичната помощ ще бъде различна. В първия 
случай ще се работи за преодоляване на причините довели до 
разногласие, а във втория на много по-дълбоко ниво - за установяване на 
различията в ценностните системи и взаимно приемане на тези 
различия, ако това е възможно. Превантивната дейност ще се състои в 
проучване съвместимостта между партньорите на основата на 
конституционалните различия преди те да са създали семейство и деца. 

5.Във връзка със социалните взаимоотношения може да се 
работи за съставяне на екипи от членове с конституционални типове, 
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поемащи различни функции в групата или да се изясняват причините за 
вътрешно-груповите конфликти. 

6.За профилактика на психическите проблеми. Определянето 
на хомеопатичния конституционален тип може да стане от най-ранното 
детство и да се има предвид при консултациите с най-близкото 
обкръжение на детето за осигуряване съответна на конституционалните 
особености среда, която ще му осигури балансиран начин на живот. В 
тази насока възможностите за профилактична дейност са огромни, 
защото във всеки от типовете са заложени ресурси за справяне и те 
могат да бъдат развити преди проблемите да се проявят. Познанието за 
особеностите на съответния хомеопатичен конституционален тип 
позволява прогнозиране на възможните психически проблеми и тяхното 
ранно отстраняване.  

В заключение може да се направи изводът, че познанието на 
хомеопатичният конституционален тип на клиента ще увеличи 
многократно възможностите за ефективна психотерапевтична помощ. 
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ПОСТОПЕРАТИВНИ ПСИХИЧНИ СЪСТОЯНИЯ ПРИ 
ПАЦИЕНТКИ С ДИАГНОСТИКА КАРЦИНОМ НА ГЪРДАТА 

Елена Анзова 
Карциномът на гърдата е сериозен здравен проблем със значими лични и социални 
последици при жените.  
Той е на първо място по честота на заболяемостпри жените и представлява 27,3% 
от всички злокачественизаболявания при тях. 
Случаите на ранното му откриване са все още малко, а късното диагностициране 
има относително висок процент. Една от причините за това състояние е 
незадоволителната здравна информираност на населението по тази проблематика. 
Световната здравна организация изчислява, че над 40% от всички случаи на рак 
могат да се предотвратят чрез превенция. 
Целта на проучването е да се изследват постоперативните психични състояния 
при пациентки, претърпели карцином на гърдата и тяхното психическо 
възстановяване. В статията се разглеждат психични състояния като 
посттравматичен стрес, оптимизъм-негативни очаквания, адаптация на индивида 
към средата, депресия, тревожност и убеждение в „страведлив свят“. 

POSTOPERATIVE MENTAL SITUATION  
IN PATIENTS WITH BREAST CARCINOMA 

Elena Anzova 
Breast carcinoma is a serious health problem with significant persomal and social 
consequences for women. 
It is the first place in women's frequency of diseases and represents 27.3% of all 
malignancies in them. 
Cases of early detection are still small and late diagnosis has a relatively high percentage. 
One of the reasons for this condition is the poor health awareness of the population on this 
issue. 
The World Health Organizationreports that over 40% of all cancers can be prevented by 
prevention. 
The intention of this study is to examine the postoperative mental states in breast cancer 
patients and their mental recovery. The article treats mental states such as post-traumatic 
stress, optimistic-negative expectations, adaptation of the individual to the environment, 
depression, anxiety and conviction in an "equitable world." 

Въведение 
По данни на Националния Раков Регистър за 2011г. за България 

са регистрирани 3885 нови случаи на пациентки с карцином на гърдата. 
Фактическата заболяемост е 103.0 на 100 000. За 2012 г. по европейски 
стандарти цифрата е 76.3/100 000 жени [2,7,8,9]. 

През 2011 г. от карцином на гърдата са починали 1284. 
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Заболеваемостта от това заболяване се увеличава с 1,8% средно 
годишно.  

Увеличава се с напредване на възрастта след 35 години и достига 
своя пик при 60-64 годишните (236.9 на 100 000 жени) [8,9,6]. 

Прогнозните данни за 2014 г. сочат 4011 (95 % доверителен ин-
тервал: от 3783 до 4238) новодиагностицирани случаи с карцином на 
гърдата [8,9]. 

Всяка година в България от рак се разболяват 30 000 души и 
17 000 от тях приключват живота си с тази диагноза.  

Един от генералните проблеми за нашата страна е късната 
диагностика, а именно след втори стадий. 

Карциномът на гърдата се разпространява посредством лимфата 
и кръвта и над 50% от пациентите развиват впоследствие метастази 
[2,7]. 

Проведеното изследване свързано с психичните състояния 
при пациентки с диагностика карцином на гърдата е с 
изключителна важност както за пациентите страдащи от заболяването, 
така и за психолози, лекари и другите подпомагащи лечението и 
рехабилитацията специалисти. 

Темата има своето място и в профилактиката и превенцията на 
раковите заболявания, свързана с повишаването на здравната култура на 
населението.  

Очаква се, че чрез разкриването на психичните изменения и 
закономерности ще се помогне да се вземат мерки свързани с 
намаляването на закъснелите случаи за лечение, редуцирането на страха 
от самото заболяване, ще се подобрят лечебните резултати и 
емоционалното поведение в борбата с този вид заболяване.  

Резултатите от изследването като цяло, се планира да се 
използват за преосмисляне и изграждане на система за психологична 
помощ ориентирана към конкретните проблеми на лекуваните свързани 
с етапите от тяхното лечение, както и към изготвяне на конкретни 
практически методи ориентирани към подпомагане на ресурсите на 
личността участващи в процеса възстановяване. 
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Диагнозата рак поставя сериозни предизвикателства пред 
индивида, сблъсквайки го с необходимостта от радикални промени във 
физически и психически план. 

Болестта затруднява нормалното социално функциониране, 
поставяйки на пръв поглед неуловими прегради между Аз-а и 
останалите здрави хора. 

Страдащите от карцином на гърдата са претърпели промени в 
своето тяло и за това те го възприемат като несъвършено, а себе си като 
непълноценни жени. Справянето с психологическите последствия от 
болестта започва с предефиниране на Аз-образа и в частност 
представата за собственото тяло в съответствие с новата реалност [10]. 

Емпирично изследване 
Цел на изследването: 
Изследване на постоперативните психични състояния при 

пациентки с диагностика карцином на гърдата. 

Допускат се следните хипотези, които в процеса на работа ще 
бъдат проверени: 

1. Очаква се пациенти с карцином на гърдата да имат по-
силна предиспозиция към развиването на депресивни и 
тревожни състояния, на постравматичен стрес, както и 
дезадаптивност по отношение на средата, като следствие от 
заболяването. 

2. Вследствие на заболяването е допустимо да се наблюдават 
негативните очаквания да бъдат по-силно изразени при 
пациенти в пенсионна възраст, за разлика от работещите, 
които споделят едни по близък до здравите индивиди начин 
на живот. 

3. Друга застрашена страна на психиката е адаптацията към 
заобикалящата среда. Естествено е здравословните 
неблагополучия да се отразяват на редица компоненти на 
адаптацията: приемане на себе си, личностен растеж, жизнените 
цели, автономия, контрол над средата. Предполага се връзки и 
влияния между генерализираните очаквания на пациента 
(оптимизъм) и степента на възстановяването на 
оптималното функциониране след лечението. 
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4. Болестният комплекс обременява допълнително психиката, 
което затруднява задръжките и често се отразява 
неблагоприятно на междуличностните отношения. 

5. Предполага се също, че адаптацията към средата има 
връзка със заетостта и с вида образование. 

6. Предполага се, че депресия и тревожност при пациентки с 
карцином на гърдата зависят от продължителността на 
заболяването. 

7. За пациентките с карцином на гърдата е нормално търсенето на 
смисъла на този факт – заболяването, в контекста на техния 
живот. Да си задават въпроси от типа – „Защо точно аз?”, „Защо 
на мен ми се случва това?” – в опит да си обяснят и приемат 
случващото се в когнитивен и емоционален аспект. Относно 
заболяването, възможно е тези пациенти да развият 
комплекс по отношение справедливостта на света към тях – 
състояние, породено от заболяването и от факта, че нямат вина 
за случващото им се. „Защо точно на тях?” 
 

Предмет и обект на изследването 
Предмет на изследването е психичното състояние и 

функциониране в процеса на реадаптация при пациентки с диагностика 
карцином на гърдата.  

Обект 
Изследването беше проведено на две части: 

През първата част бяха изследвани 40 пациентки, претърпели 
карцином на гърдата с голям възрастов диапазон – 32-82 години. 
Контролна група/здрави – 30 на брой – подбрани на случаен принцип, в 
същия възрастов диапазон. 

Проведено в периода 01.03. 2015 – 31.01.2016 г. 

 Втората част на изследването беше върху 120 жени, оперирани 
от карцином на гърдата от 28 до 83 годишна възраст, в периода 01.10. 
2016 – 30.06.2017 г.  

Изследването е извършено в базите:  

1. СБАЛ по Онкология, Торакална Клиника, гр. София; 
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2. УБ „Лозенец (Правителствена болница)“, Хирургично отделение, 
гр. София. 

Анализ на данните 
Данните са обработени със статистическата програма SPSS (19) 

Windows. 

В самото психологично изследване бяха използвани следните 
самооценъчни методики: 

• Ревизирана скала на Хамилтан – измерване на 
посттравматичният стрес; 

• Въпросник за оценка на оптимизъм и негативни очаквания; 
• Въпросник за изследване на адаптацията на индивида към 

средата; 
• Самооценъчна скала за изследване на депресивност и 

тревожност по Цунг; 
• Въпросник за изследване убеждението в „справедлив свят”. 

Описателна характеристика на скалите: 

1. Ревизирана скала на Хамилтан – измерване на посттравматичен 
стрес. 

Състои се от 76 въпроса, чийто отговори могат да бъдат „Да“ или 
съответно „Не“. 

Тази скала, е една от най-известните, най-надеждните и най-
широко използваните инструменти за оценка на депресивни симптоми 
при възрастни в клинична психиатрична среда. Скалата се използва 
изключително много в медицинските и психиатричните среди, и е 
подходяща за всякакъв вид клинични или психиатрични условия – 
стационарни или амбулаторни болни, клиники и частни практики. 

Самият въпросник, се състои от подскали: 

Общ скрининг; Чувство на вина; Инсомния; Работа и дейности; 
Сексуални симптоми; Безпокойство; Соматична тревожност; Общи 
соматични симптоми; Хипохондрия; Вариране през деня; 
Деперсонализация; Дереализация; Параноя; Обсесивно-компулсивни 
симптоми. 

2. Въпросник за оценка на оптимизъм и негативни очаквания. 
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Конструктът оптимизъм е дефиниран като генерализирано 
очакване за получаване на положителни резултати и преобладаване на 
положителни събития в живота на човека [14]. Теоретичният подход на 
авторите за разглеждането на оптимизма набляга върху положителната 
валентност на резултатите и събитията, независимо от факторите и 
причините, водещи до тях. Аналогично, негативните очаквания също се 
разглеждат като генерализирана тенденция за отклонена оценка на 
вероятността за настъпване на събития и резултати с негативна 
валентност [1].  

Изследвания на проблематиката показват, че двата конструкта не 
са полярни, а относително независими един от друг генерализирани 
очаквания [12]. 

Корените на оптимизма са в особеностите на индивидуалното 
развитие и възпитанието. Негативните очаквания са вторични – те се 
формират в зряла възраст, с постепенното неизбежно натрупване на 
негативен житейски опит. 

Състои се от 17 айтема – 10 за оптимизъм и 7 за негативни 
очаквания. 

Отговорите се оценяват по интензивност на съгласие в 5-
степенна скала, чийто стойности варират от 1 – изобщо несъгласен, до 5 
– напълно съгласен. 

3. Въпросник за изследване на адаптацията на индивида към 
средата 
Адаптацията на индивида към средата предполага наличие на 

пълноценна личностна регулация върху неговото поведение. 

Инструментът се използва за изследване на адаптацията, която се 
дефинира като процес на установяване на взаимоотношенията между 
индивида и средата, които му дават възможност за регулация на 
поведението с оглед постигането на собствените начинания и на общите 
цели на конкретната среда. 

 Множество са натрупаните емпирични факти за отделни нейни 
аспекти. Теоретично те са обединени в схващането на Ryff [13] за 
дименсиите на позитивното психично функциониране. Те са следните: 
Приемане на себе си, Личностен растеж, Жизнени цели, Автономия, 
Личен контрол над средата, Позитивни взаимоотношения. 
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Въпросникът е валидизиран за български условия от А. Величков 
и М. Радославова [1]. 

Съдържанието на метода за оптимално личностно 
функциониране представлява операционализация на изброените шест 
аспекта. Въпросникът съдържа 50 признака, които описват как индивида 
се чувства в дадена среда. Отговорите се оценяват по интензивност на 
съгласие в 5-степенна скала, чиито стойности варират от 1 – изобщо не е 
вярно, до 5 – напълно е вярно. 

Методът може да се използва както за групово, така и за 
индивидуално тестване. 

Дава се възможност и да се уточни при какви условия даден 
индивид се изявява като личност ефективно [1]. 

4. Самооценъчна скала за изследване на депресивност и 
тревожност по Цунг 
Този тест е разработен в университета Duke University от 

психиатъра д-р Уилям Цунг за бърза оценка на нивото при 
диагностициране на депресия и тревожност. Тестът има 20 позиции по 
скалата при която се оценяват – емоционални, психологически и 
соматични симптоми, свързани с депресията и 20 по отношение на 
тревожността. При което се оценяват 4 групи симптоми: когнитивни, 
автономни, моторни и централни. 

Всеки въпрос се оценява в 4-и степенна скала, чийто стойности 
варират от 1 – никога или рядко; 2 – понякога; 3 – често; 4 – много 
често, винаги. 

5. Въпросник за изследване убеждението в „справедлив свят” 
Представлява двуфакторен метод за измерване на убеждението в 

справедлив свят, комбиниращ шест-айтемова скала за измерване на 
Генералното убеждение в справедлив свят [11] и седем-айтемова скала 
за измерване на Убеждение в справедлив свят за личността [11]. Този 
метод притежава стабилни психометрични характеристики. Айтемите, 
отнасящи се към двете скали, са изложени в случаен ред. Всеки въпрос 
се оценява в 5-степенна скала, чийто стойности варират в порядъка – 1 – 
не съм съгласен, до 5 – напълно съгласен съм.  
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Въпросникът включва също и 6-степенна скала за Доходи, чийто 
степени варират в порядъка: 1 – имам сериозни финансови проблеми, до 
6 – доходите ми са по-големи от това, което мога да изхарча. 

Резултати и обсъждане 
 Изследване на посттравматичен стрес – ревизирана скала 

на Хамилтан 
Таблица 1: Алфа на Кронбах за Пациенти&Контролна група 

Скали α на Кронбах 
Общ скрининг ,598 
Чувство на вина ,660 
Инсомния ,601 
Работа и дейности ,879 
Сексуални симптоми ,653 
Безпокойство ,796 
Соматична тревожност ,534 
Общи соматични симптоми ,751 
Хипохондрия ,684 

От статистическата Таблица 1, се вижда проверяемостта на 
подскалите за консистентност при изследваната съвкупност, която 
показва, че най-висока степен на вътрешна съгласуваност се наблюдава 
при работа и дейности –,879, безпокойство – ,796 и общи соматични 
симптоми – ,751 т.е. добра за практически цели; хипоходрия – ,684 – 
скромна, следвани от чувство на вина – ,660, сексуални симптоми – ,653 
и инсомния – ,601. 

От проведеното статистическо проучване на Таблица 2, се вижда, 
че има различия в средните между пациенти и контролната група.  

Значими различия се наблюдават по скалите: Работа и 
дейности, Сексуални симптоми, Безпокойство, Соматична 
тревожност, Общи соматични симптоми, Хипохондрия. 

Таблица 2: Сравняване на средни величини по подскали – 
Пациенти/Контролна група (t-тест) 

 Подскали Брой Средни 
величини 

Риск за 
грешка 

Общ скрининг 1. Пациенти 40 37,7778 ,138 
2. Здрави 30 31,1111 ,115 

Чувство на вина 1. Пациенти 40 57,0000 ,110 
2. Здрави 

30 47,3333 ,089 
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Инсомния 1. Пациенти 40 46,6667 ,804 
2. Здрави 30 45,0000 ,804 

Работа и дейности 1. Пациенти 40 25,5000 ,079 
2. Здрави 30 11,3333 ,054 

Сексуални симптоми 1. Пациенти 34 36,0294 ,056 
2. Здрави 30 21,6667 ,056 

Безпокойство 1. Пациенти 40 46,5000 ,003 
2. Здрави 30 22,6667 ,002 

Соматична 
тревожност 

1. Пациенти 40 45,0000 ,000 
2. Здрави 30 21,3333 ,000 

Общи соматични 
симптоми 

1. Пациенти 40 43,7500 ,000 
2. Здрави 30 6,6667 ,000 

Хипохондрия 1. Пациенти 40 35,6250 ,001 

 2. Здрави  30 12,5000 ,000 

Вариране през 
Деня 

1. Пациенти 
40 ,0000  

2. Здрави 30 ,0000  
Деперсонализация 1. Пациенти 40 ,0000 ,100 

2. Здрави 30 6,6667 ,161 
Дереализация 1. Пациенти 40 35,0000 ,129 

2. Здрави 30 53,3333 ,132 
Параноя 1. Пациенти 40 65,0000 ,886 

2. Здрави 30 66,6667 ,886 
Обсесивно-
компулсивни 
симптоми 

1. Пациенти 40 17,5000 ,553 

2. Здрави 30 23,3333 ,559 

Ясно се вижда разликата между средните в подскалата Работа и 
дейности: при жените с карцином на гърдата средната стойност е – 
25,50, докато при здравите стойността на средните е 11,33. Различията 
са статистически значими. 

В подскалата Сексуални симптоми също се откриват съществени 
различи между изследващите лица: При пациентите стойността на 
средните е – 36,02, докато при Здравите тя е – 21,66. Различията са също 
статистически значими. 

Подскалата Безпокойство – при пациентите стойността на 
средните е 46,50, докато при Здравите е значително по-ниска – 22,66. 

 



Българско списание по психология, 2018, бр.1-4 
344 

Подскалата Соматична тревожност също показва значителни 
различия между средните. При жените с карцином на гърдата 
стойността е – 45,00, при Здравите лица е 21,33, с Sig.= 0,000, което е 
под 1%. 

Подскалата Общи соматични симптоми показва също значими 
различия: при Пациентите, стройността на средните е 43,75, а Здрави – 
6,66, с риск за грешка Sig= 0,000. 

Подскалата Хипохондрия: при Пациентите се наблюдава стойност 
на средните – 35,62, докато при здравите тази стойност е значително по-
ниска – 12,50.  

Обобщение: 
Изводът, който може да се направи от проведеното диагностично 

изследване е, че при жените, преживели тази оперативна намеса, се 
наблюдава значителна промяна в начина на мислене и в психиката като 
цяло. Характеристиките на посттравматичния стрес при жените с 
карцином на гърдата се характеризира с промяна при извършването на 
работа или на каквато и да е друга дейност, спад в сексуалността, 
негативна промяна в общия емоционален фон на личността. Този 
резултат потвърждава хипотеза 1: Очаква се пациенти с карцином на 
гърдата да имат по-силна предиспозиция към развиването на 
депресивни и тревожни състояния, на постравматичен стрес, както 
и дезадаптивност по отношение на средата, като следствие от 
заболяването. 

 Оценка на оптимизъм и негативни очаквания при 
пациентки с диагностика карцином на гърдата, претърпели 
оперативна интервенция 

Таблица 3. Описателна статистика на „оптимизъм-негативни 
очаквания“ 

Описателна статистика 
  N мин. макс. ср.ст-т ст.откл-е 

Оптимизъм 106 46,00 100,00 77,9245 12,53391 
Негативни очаквания 106 25,71 94,29 56,3073 14,69597 

Проверката на скалите за „оптимизъм“ и „негативни очаквания“ 
за консистентност чрез коефициента α на Кронбах при изследваната 
съвкупност показва стойност α = 0,856 за „оптимизъм“ и α = 0,808 за 
„негативни очаквания“, от което следва, че стойностите на коефициента 
са много добри и данните могат без проблемно да се използват за 
статистически анализ на изследваните параметри.  
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Тъй като във втората част на изследването участват само 
пациенти, данните отразяват състоянието на изследваните величини по 
подгрупи – Работещи, Пенсионери. 

Таблица 4. Средни величини – „оптимизъм/негативни очаквания” 
по подгрупи „пенсионер/работещ“ (t-тест) 

 Пенсионер/ 
Работещ Брой лица 

Средни 
величини 

Стандартно 
отклонение 

Риск за 
грешка 

Оптимизъм  Работещ  63 80,4127 10,72326 ,013 
Пенсионер 43 74,2791 14,14605 ,018 

Негативни 
очаквания  

Работещ 63 54,8753 14,39734 ,226 
Пенсионер 43 58,4053 15,04515 ,231 

Сравняване на средни величини по скалите за „оптимизъм“ и 
„негативни очаквания“ в подгрупи „пенсионер/работещ“ е видно от 
таблица 4. Статистическата проверка на представените по-горе 
резултати е извършена с t-тест. Този анализ позволява да се открият 
групи, в които средните по подгрупи „пенсионер/работещ” се 
различават статистически значимо. 

Наблюдава се по-силно изразен Оптимизъм при работещите 
пациенти – 80,4127, за разлика от пенсионерите, при които стойността по 
тази скала е по-ниска – 74,2791. Разликата е статистически значима с риск 
за грешка близък до 1%. 

Тази разлика е илюстрирана на фиг. 1. 

 
Фиг. 1. „Оптимизъм”/ „пенсионер” – „работещ” 
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По скалата Негативни очаквания Пенсионерите показват 
тенденция за по-високи стойности от Работещите, но резултатите 
надхвърлят статистическия стандарт за риск за грешка. (Таблица 4) 

Горният резултат доказва хипотеза 2 – „Вследствие на 
заболяването е допустимо да се наблюдават негативните очаквания 
да бъдат по-силно изразени при пациенти в пенсионна възраст, за 
разлика от работещите, които споделят едни по близък до здравите 
индивиди начин на живот”, но с известни уточнения: пенсионерите 
са по-малко оптимистични от работещите, а по отношение на 
негативните очаквания показват по-високи стойности (но само като 
тенденция със сравнително висок риск за грешка). 

С цел установяване факторите, детерминиращи 
генерализираните очаквания, беше проведен регресионен анализ между 
оптимизъм и шестте дименсии на оптималното функциониране 
(Въпросник за изследване на адаптацията на индивида към средата). 
Параметрите на регресионния анализ със зависима променлива 
„Генерализирани очаквания” (Оптимизъм) и шестте дименсии на 
оптималното функциониране - Позитивни взаимоотношения, 
Автономия, Жизнени цели, Контрол над средата, Приемане на себе си, 
Личностен растеж – предсказват 45,2% от вариацията на 
„Оптимизъм” (R ² = 0,452). (Таблица 5).  

Таблица 5. Параметри на регресионния анализ със зависима 
променлива „Генерализирани очаквания” (оптимизъм) и шестте 

дименсии на оптималното функциониране 
Обобщение на модела 

Moдел R R ² Зададена R² Риск за грешка 
1 ,672a ,452 ,412 4,92437 

a. Predictors: (Constant), Позитивни взаимоотношения, Автономия, Жизнени цели, 
Контрол над средата, Приемане на себе си, Личностен растеж 

От таблица 6 могат да се проследят теглата на всяка една от 
независимите променливи върху равнището на оптимизма: 

Таблица 6. Модел между зависима променлива – оптимизъм и шестте 
дименсии на оптималното функциониране (регресионен анализ) 

Коефициентa 
Модел Нестандартни коефициенти Стандартни 

коефициенти 
B Риск за 

грешка 
Β 

1 (константа) 17,272 3,128  
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Приемане на себе си ,171 ,132 ,198 
Личностен растеж ,200 ,147 ,226 
Жизнени цели -,057 ,159 -,051 
Автономия -,225 ,134 -,186 
Контрол над средата -,014 ,117 -,017 
Позитивни 
взаимоотношения 

,510 ,128 ,482 

a. Зависима променлива: Оптимизъм 

Най-силно оптимизмът е повлиян от Позитивни 
взаимоотношения. По-слабо но осезателно се влияе от Приемане на себе 
си и Личностен растеж. Негативно се свързва с Автономия, вероятно 
защото автономната личност чувства по-голяма, несподелена 
отговорност за себе си, което я настройва по-песимистично в кризисната 
ситуация. 

Обобщение: 
При проверката влиянието на „Заетостта“ върху 

„Оптимизма”, се наблюдава статистическа зависимост. Данните 
говорят, че по-оптимистично са настроени работещите жени за разлика 
от тези в пенсионна възраст.  

Показана е връзка и влияние между генерализираните очаквания 
на пациента и степента на „Възстановяването на оптималното 
функциониране” след лечението. Този резултат потвърждава хипотеза 
3: Предполага се връзки и влияния между генерализираните 
очаквания на пациента (оптимизъм) и степента на 
възстановяването на оптималното функциониране след лечението. 

 Изследване на адаптацията на индивида към средата при 
пациентки с диагностика карцином на гърдата, претърпели 
оперативна интервенция 

Важен показател за състоянието на психиката на пациентки с 
диагностика карцином на гърдата е адаптацията към средата. Тя беше 
регистрирана с „Въпросник за изследване на адаптацията на индивида 
към средата” по 6 показателя: Приемане на себе си, Личностен растеж, 
Жизнени цели, Автономия, Контрол над средата, Позитивни 
взаимоотношения. 

Проверката на скалите за консистентност чрез коефициента α на 
Кронбах при изследваната съвкупност показва стойности α = ,829 за 
„приемане на себе си”, α = ,768 за „личностен растеж”, α = ,690 за 
„жизнени цели”, α = ,623 за „автономия”, α = ,768 за „контрол над 
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средата” и „позитивни взаимоотношения” – α = ,717, от което следва, че 
стойностите на коефициента са подходящи и данните могат 
безпроблемно да се използват за статистически анализ на изследваните 
параметри. α на Кронбах за всички скали помежду им α = 0,916. 

Средните стойности на пациентите по отделните подскали са 
представени на таблица 7: 

Таблица 7. Описателна статистика на „адаптация към средата“ 
Описателна статистика 

  N мин. макс. ср.ст-т ст.откл-е 
Приемане на себе си 93 ,00 100,00 58,1317 22,89054 
Личностен растеж 95 16,67 100,00 57,3099 19,70883 
Жизнени цели 94 17,86 100,00 65,5015 20,23394 
Автономия 96 7,14 89,29 39,8437 18,38197 
Контрол над средата 94 12,50 100,00 56,8617 18,35630 
Позитивни 
взаимоотношения 

95 27,78 100,00 66,2865 16,67952 

Най-високи стойност пациентите имат по отношение на 
Позитивни взаимоотношения и Жизнени цели. Първите, защото отразяват 
центростремителните сили на хора в стрес към близките и приятелите си, 
а вторите, защото са израз на копнежа към бъдещето. Най-нисък резултат 
се регистрира по скалата за Автономия, което изразява неувереността и 
липсата на самостоятелност пред заплахата от болестта. 

Този резултат потвърждава нулевата (обратната) хипотеза по 
отношение на хипотеза 4 – „Болестният комплекс обременява 
допълнително психиката, което затруднява задръжките и често се 
отразява неблагоприятно на междуличностните отношения.” Т. е. 
междуличностните отношения не се увреждат, а се укрепват. 

В процеса на анализа се представя сравнение на средните величини 
по 6-те скали за „Адаптация към средата“, проведено по подгрупи 
изследвани лица в зависимост от „Образованието”. (Таблица 8) 

Таблица 8. Средни величини по 6-те скали за „адаптация към 
средата“ по групи „образование“ (t-тест) 

 
Образование  

Брой 
лица 

Средни 
величини 

Стандартно 
отклонение 

Риск за 
грешка 

Приемане на себе си  Средно 48 51,2370 20,87613 ,002 
Висше 45 65,4861 22,86668 ,002 

Личностен растеж  Средно 48 51,2731 17,90108 ,002 
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Висше 47 63,4752 19,73539 ,002 
Жизнени цели  Средно 48 60,6399 21,43477 ,017 

Висше 46 70,5745 17,74065 ,016 
Автономия  Средно 48 33,2589 15,33311 ,000 

Висше 48 46,4286 18,95558 ,000 
Контрол над средата  Средно 48 51,0417 18,21732 ,001 

Висше 46 62,9348 16,61078 ,001 
Позитивни 
взаимоотношения  

Средно 48 63,4838 14,93121 ,098 
Висше 47 69,1489 18,00424 ,099 

Адаптация към 
средата (обобщена) 

Средно 48 51,8224 14,23651 ,008 

Висше 48 60,9382 18,21213 ,008 

Сравняването на средни величини по шестте скали за 
„Адаптация към средата“ в зависимост от „Образованието“ е видно от 
таблица 8. Вижда се, че и шестте скали за „Адаптация към средата“ 
плюс „Обобщената“ показват по-високи резултати при пациентките с 
„Висше образование“ за разлика от тези със „Средно образование“. 

Статистическата проверка на представената по-горе констатация 
е извършена с t-тест за независими извадки. (Таблица 8) 

По отношение на скалите „Приемане на себе си“, „Личностен 
растеж“, „Жизнени цели“ „Автономия“, „Контрол над средата“ и 
„Адаптация към средата“, се наблюдава статистическа значима разлика 
– Sig. (2-tailed) ˂ 1%, т. е. Висшето образование е катализатор на по-
високата адаптация. 

Наблюдава се тенденция към по-висока стойност по отношение 
на „Позитивни взаимоотношения“, макар че рискът за грешка е малко 
надвишен – Sig. = 0,099 (9,9%), което е над границата на приемливия 
риск.  

Получените резултати за шестте подскали и интегрираната скала 
за адаптация се представени на фиг. 2. 
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Фиг. 2. “Адаптация към средата“ като функция „образованието“ 

Можем да обобщим, че по-високото образование е катализатор 
на по-ефективната адаптация. Този резултат потвърждава хипотеза 5: 
„Предполага се, че адаптацията към средата има връзка със 
заетостта и с вида образование“, 

Посредством статистическата програма ANOVA изследването е 
направен анализ на Адаптация към средата по подгрупи „Брой деца”. 

Таблица 9. Средни величини на „адаптация към средата” (всички 
6+1 скали) по подгрупи „брой деца“  

 Брой лица Средни величини 

Приемане на себе си  Без деца 12 58,8542 
Едно дете 34 65,2574 
Две деца 47 52,7926 
Total 93 58,1317 

Личностен растеж  Без деца 14 63,0952 
Едно дете 34 62,5000 
Две деца 47 51,8322 
Total 95 57,3099 

Жизнени цели  Без деца 14 68,1122 
Едно дете 34 70,2731 
Две деца 46 61,1801 
Total 94 65,5015 

Автономия  Без деца  14 39,0306 
Едно дете 34 44,3277 
Две деца 48 36,9048 
Total 96 39,8438 

Контрол над средата  Без деца 14 59,4643 
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Едно дете 33 65,1515 
Две деца 47 50,2660 
Total 94 56,8617 

Позитивни 
взаимоотношения  

Без деца 14 67,4603 
Едно дете 34 73,4477 
Две деца 47 60,7565 
Total 95 66,2865 

Адаптация към средата  Без деца 14 57,9349 
Едно дете 34 63,1735 
Две деца 48 51,1150 
Total 96 56,3803 

Наблюдава се тенденция към по-високи средни стойности по 
скалите: „Приемане на себе си“, „Жизнени цели“, „Автономност“, 
„Контрол над средата“, „Позитивни взаимоотношения“ и „Адаптация 
към средата“, при жени имащи едно дете. Само по скала „Личностен 
растеж“ има най-високи показатели при жени, които все още нямат дете. 

Статистическата проверка на представената по-горе тенденция е 
извършена с ANOVA. (Таблица 10) 

Таблица 10. Сравняване на средни величини – „адаптация към 
средата“ (6 + 1 скали) по групи „брой деца“ – ANOVA 

зависима променлива 

(I) БройДеца (J) БройДеца Mean Difference 
(I-J) 

Std. Error Sig. 

Приемане на себе си  
Пациентки с 1 дете 
приемат  
себе си в по-висока степен  
от тези с 2 деца 

0 1 -6,40319 7,41009 ,772 
2 6,06161 7,11250 ,779 

1 0 6,40319 7,41009 ,772 
2 12,46480* 5,06418 ,048 

2 0 -6,06161 7,11250 ,779 
1 -12,46480* 5,06418 ,048 

Личностен растеж  
Пациентки с 1 дете имат  
 по-висок личностен 
растеж  
от тези с 2 деца 

0 1 ,59524 5,60539 ,999 
2 11,26309 5,41016 ,134 

1 0 -,59524 5,60539 ,999 
2 10,66785* 4,34742 ,048 

2 0 -11,26309 5,41016 ,134 
1 -10,66785* 4,34742 ,048 

Жизнени цели  0 1 -2,16086 6,63092 ,983 
2 6,93212 6,01786 ,587 

1 0 2,16086 6,63092 ,983 
2 9,09299 4,66311 ,157 

2 0 -6,93212 6,01786 ,587 
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1 -9,09299 4,66311 ,157 
Автономия  0 1 -5,29712 4,28533 ,526 

2 2,12585 4,19570 ,941 
1 0 5,29712 4,28533 ,526 

2 7,42297 4,19716 ,222 
2 0 -2,12585 4,19570 ,941 

1 -7,42297 4,19716 ,222 
Контрол над средата 
Пациентки с 1 дете имат  
 по-висок контрол над  
средата от тези с 2 деца 

0 1 -5,68723 4,85601 ,573 
2 9,19833 4,92902 ,200 

1 0 5,68723 4,85601 ,573 
2 14,88556* 3,82227 ,001 

2 0 -9,19833 4,92902 ,200 
1 -14,88556* 3,82227 ,001 

Позитивни 
взаимоотношения 
Пациентки с 1 дете имат  
 по-позитивни 
взаимоотношения от тези  
с 2 деца 

0 1 -5,98739 5,59759 ,642 
2 6,70382 5,74218 ,577 

1 0 5,98739 5,59759 ,642 
2 12,69121* 3,23651 ,001 

2 0 -6,70382 5,74218 ,577 
1 -12,69121* 3,23651 ,001 

Адаптация към средата 
Пациентки с 1 дете имат  
 по-висока степен на 
адаптация от тези с 2 деца 

0 1 -5,23868 4,69845 ,610 
2 6,81982 4,70819 ,399 

1 0 5,23868 4,69845 ,610 
2 12,05850* 3,54638 ,003 

2 0 -6,81982 4,70819 ,399 
1 -12,05850* 3,54638 ,003 

По отношение на скалата „Приемане на себе си” статистически 
значимо различие има между пациентките с едно и две деца – Sig. = 
0,048. Пациентките с едно дете имат по-високи стойности по „Приемане 
на себе си”, отколкото тези с две деца. 

По скалата „Личностен растеж” с риск за грешка Sig. = 0,048 
пациентките с едно дете имат по-високи стойности, отколкото тези с две 
деца. 

Същият резултат на по-високи стойности на пациентките с 
едно дете пред тези с две деца имаме по скалите „Контрол над 
средата“, „Позитивни взаимоотношения“, „Адаптация към средата“ 
– Sig. < 0,01. 
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Само при „Жизнени цели” и „Автономия” не се наблюдават 
статистически значими различия в подгрупите сегментирани по ”брой 
деца“. 

Обобщение 
Наблюдава се статистически значима зависимост между 

„Адаптацията към средата” и типа „Образование“. Шестте скали „за 
адаптация към средата“ плюс „интегрираната“ показват високи 
резултати при пациенти с висше образование за разлика от тези със 
средно. 

Може да се направи изводът, че висшето образование е 
катализатор за по-висока адаптация. 

По отношение на „Брой деца“ статистическа зависимост се 
наблюдава при пациенти с едно дете: по скалите „Приемане на себе си“, 
„Личностен растеж“, пациентките с едно дете имат по-високи 
стойности, отколкото тези с две деца. Същата зависимост се наблюдава 
при „Контрол над средата“, „Позитивни взаимоотношения“ и 
„Адаптация към средата“. 

 Изследване на депресия и тревожност при пациентки с 
карцином на гърдата, във връзка с продължителността на 
заболяването 

Динамиката на психичното състояние на пациентки с карцином 
на гърдата е проследено в зависимост от продължителността на 
заболяването. За да се оцени връзката на адаптацията с 
продължителността на периода до откриването на заболяването, е 
използван корелационен анализ. (Таблица 11) 

Таблица 11. Корелация на „депресия“ и „тревожност“ с 
„продължителността на заболяването” 

 Продължителност 
Депресия Корелация по Пирсон ,206* 

Риск за грешка ,047 
Брой лица 93 

Тревожност Корелация по Пирсон ,087 
Риск за грешка ,408 

Брой лица 93 

 Забележка:  
 * – значима корелация р < 0.05. 
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„Депресията” корелира на ниво Пирсон = 0,206 с риск за грешка 
под 5% с „Продължителността на заболяването”, т. е. 
„Продължителността на заболяването” усилва „Депресията“. Но няма 
такава връзка между „Тревожност“ и „Продължителността на 
заболяването” – Пирсон = 0,087, риск за грешка 0,408. 

Горните резултати потвърждават частично хипотеза 6: 
„Предполага се, че депресия и тревожност при пациентки с 
карцином на гърдата зависят от продължителността на 
заболяването”. Това твърдение е валидно само за връзката Депресия – 
Продължителност на заболяването 

Обобщение: 

Анализът по-горе показва, че „продължителността на 
заболяването“ усилва депресията, което е статистически доказано. 

Може да се заключи, че всякакви житейски ситуации, които 
утежняват битието на пациентите се наслагват с болестната травма и 
влошават адаптивността. 

 Изследване убежденията в „справедливия свят” на 
пациентки с диагностика карцином на гърдата, претърпели 
оперативна интервенция 

В заключение на представяната част от мащабното изследване на 
постоперативните психични състояния при пациентки с диагностика 
карцином на гърдата в настоящата статия ще приведем резултати за 
убежденията на изследваните лица в „Справедлив свят”. 

Убежденията в „Справедливия свят“ има две дименсии 
„Генерално убеждение в справедливия свят” и „Убеждение в 
справедливия свят за личността”. 

Проведено беше изследване на тези две дименсии спрямо 
подгрупите тип „Образование“, „Брой деца“, „Трудовият статус” 
(„Пенсионер/работещ”), „Онкообременени/необременени“. 
Изследването сочи, че математическата проверка не дава индикации за 
статистически значима разлика на средните, т. е. „Образованието”, 
„Брой деца“, „Трудовият статус” („Пенсионер/работещ”), 
„Онкообремененост/необремененост“, не са фактори, които влияят 
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върху нагласите и оценките на света като „Справедлив” или 
„Несправедлив“. 

Само с „Продължителност на заболяването” „Генералното 
убеждение в справедлив свят” и „Убеждението в справедлив свят за 
личността” показват статистически значима връзка. Извършено беше 
проверка на връзката между „Убеждението за справедливост“ и 
„Продължителност на заболяването” с помощта на Пирсонов 
коефициент на корелация (Таблица 12). Резултатът показва, негативна 
корелация с риск за грешка < 5%. На езика на психологията това 
означава, че и „Генералното убеждение в справедливия свят”, и 
„Убеждението в справедливия свят за личността” зависят обратно 
пропорционално от „Продължителността на заболяването” – 
намаляват с увеличаване на болестния период. 

Таблица 12. Корелация между „Убеждение за справедливост“ 
и „Продължителността на заболяването” 

 Продължителност 
Генерално убеждение в 
справедлив свят 

Корелация по Пирсон -,296* 
Риск за грешка ,041 

Брой лица 48 
Убеждение в справедлив свят за 
личността 

Корелация по Пирсон -,362* 
Риск за грешка ,011 

Брой лица 48 
 Забележка: 
 * – значима корелация р < 0.05. 

Този резултат потвърждава хипотеза 7 относно заболяването: 
„Възможно е тези пациенти да развият комплекс по отношение 
справедливостта на света към тях – състояние, породено от 
продължителния стрес и от факта, че нямат вина за случващото им се. 

Накрая на изследването е анализирана връзката между 
„Генералното убеждение в справедливия свят” и „Убеждението в 
справедливия свят за личността” по подгрупи „Доходи“. Пресметнати 
са средните стойности на двете категории на „Убеждението за 
справедливост” и шестте категории „Доходи”. (Таблица 13) 
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Таблица 13. Средни величини за оценката на „Генералното 
убеждение в справедливия свят” и „Убеждението в справедливия 

свят за личността” по подгрупи „Доходи” 
 
 

Брой 
лица 

Средни 
величини 

Стандартно 
отклонение 

Генерално 
убеждение в 
справедлив 
свят 

Имам сериозни финансови 
проблеми 

7 59,5238 24,49895 

Доходите ми едва стигат за 
посрещане на основните ми нужди 

15 65,2778 20,45288 

Доходите ми стигат, за да 
посрещам нуждите си 

16 70,3125 21,02000 

Доходите ми стигат, но в сравнение 
с другите се чувствам беден 

3 37,5000 21,65064 

Добри доходи 7 57,7381 30,94093 
Total 48 63,2813 23,48633 

Убеждение в 
справедлив 
свят за 
личността 

Имам сериозни финансови 
проблеми 

7 64,2857 13,36306 

Доходите ми едва стигат за 
посрещане на основните ми нужди 

15 52,6190 17,04621 

Доходите ми стигат, за да 
посрещам нуждите си 

16 79,6875 26,58956 

Доходите ми стигат, но в сравнение 
с другите се чувствам беден 

3 50,0000 18,55769 

Добри доходи 7 60,7143 30,44455 
Total 48 64,3601 24,63905 

Най-високи стойности по „Генералното убеждение в 
справедливия свят” и „Убеждението в справедливия свят за личността” 
има в групата „Доходите ми стигат, за да посрещам нуждите си”. Най-
ниски стойности по тези показатели има в групата „Доходите ми стигат, 
но в сравнение с другите се чувствам беден”. 

Статистическата проверка на представената по-горе тенденция е 
извършена с ANOVA. Резултатът показва, че съществува значима 
разлика по отношение на „Убеждение в справедлив свят за личността” 
между категориите: „Доходите ми стигат, за да посрещам нуждите си” 
(средна величина – 79,6875) и „Доходите ми едва стигат за посрещане 
на основните ми нужди”. (средна величина – 52,6190), риск за грешка – 
Sig = 0,021. 

Обобщение: 
Анализът по-горе показва, че връзката между „Убеждението за 

справедливост“ и „Продължителност на заболяването“ са 
статистически значими. „Генералното убеждение в справедливия 
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свят”, и „Убеждението в справедливия свят за личността” зависят 
обратно пропорционално от „Продължителността на заболяването” – 
намаляват с увеличаване на болестния период. 

По отношение на „Доходите“, също се наблюдава статистическа 
зависимост. В групата „Доходите ми стигат, за да посрещам нуждите 
си” „Убеждението в справедливия свят за личността” е по-високо, 
отколкото в групата „Доходите ми едва стигат за посрещане на 
основните ми нужди”. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Темата, свързана с постоперативните психични състояния при 

пациентки с диагностика карцином на гърдата, е актуална и значима в 
нашето ежедневие. 

Резултатите от проведеното изследването показват значими 
връзки между личността и психичното функциониране при пациентки с 
карцином на гърдата. 

1. Наблюдава се значителна промяна в начина на мислене и в 
психиката като цяло. Характеристиките на посттравматичния 
стрес при жените с карцином на гърдата се характеризира с 
промяна при извършването на работа или на каквато и да е 
друга дейност, спад в сексуалността, негативна промяна в 
общия емоционален фон на личността. 

2. Вследствие на заболяването е допустимо да се наблюдават 
негативните очаквания да бъдат по-силно изразени при 
пациенти в пенсионна възраст, за разлика от работещите, които 
споделят едни по близък до здравите индивиди начин на 
живот”, но с известни уточнения: пенсионерите са по-малко 
оптимистични от работещите, а по отношение на негативните 
очаквания показват по-високи стойности (но само като 
тенденция). 

3. Висшето образование се явява катализатор за по-висока 
адаптация.  

4. По отношение на „Брой деца“ по скалите „Приемане на себе 
си“, „Личностен растеж“, „Контрол над средата“, 
„Позитивни взаимоотношения“ и „Адаптация към средата“, 
пациентките с едно дете имат по-високи стойности, отколкото 
тези с две деца. 
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5. Резултатите показват също, че продължителността на 
заболяването усилва депресията. 

6. Двете дименсии за „Убеждението за справедливост“, а именно - 
„Генералното убеждение в справедливия свят”, и „Убеждението 
в справедливия свят за личността” зависят обратно 
пропорционално от „Продължителността на заболяването” – 
намаляват с увеличаване на болестния период. 

7. Доходите също са от съществено значение за пациентките 
страдащи от карцином на гърдата. По-високите доходи 
благоприятстват позитивна нагласа към света. 
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ВРЪЗКИ МЕЖДУ АЛЕКСИТИМИЯ И ПСИХОПАТИЯ  
ПРИ ИНДИВИДИ СЪС ЗАВИСИМОСТ ОТ РАЗЛИЧЕН ТИП 

ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА 
Елена Пседерска, Кирил Бозгунов, Димитър Неделчев, Георги 

Василев, Жасмин Василева 

Резюме: Алекситимията и психопатията са психологични конструкти, които са 
пряко свързани с развиването на зависимост към психоактивни вещества (ПАВ). 
Настоящото изследване има за цел да оцени нивата и взаимовръзката им при 
различни групи зависими индивиди. Изследвани са общо 228 души, разделени в четири 
групи: контролна, зависими към амфетамини, към хероин и полизависими. 
Анализите показаха, че полизависимите индивиди докладват най-големи трудности 
в идентифицирането и разграничаването на различните емоционални състояния. 
Амфетаминово и хероиново зависимите не се различават от контролната група в 
нивата на алекситимия. Не беше открито групово различие в скалата, оценяваща 
първична психопатия, но контролната група докладва значимо по-малко вторично 
психопатни характеристики в сравнение с полизависимата и амфетаминовата 
групи. Дименсиите на алекситимията бяха свързани положително с тези на 
психопатията във всички групи, но се наблюдаваше различен патерн на 
взаимовръзка според водещата зависимост на индивидите. Не се наблюдаваха 
значими различия между контролната и амфетаминовата група. В хероиновата 
група всички дименсии на алекситимията бяха свързани с първичната психопатия, а 
в в полизависимата група се наблюдаваха връзки единствено между вторичната 
психопатия и скалата трудности в идентифицирането и описването на емоции. 
Тези резултати показват, че от една страна са налице общи модели на 
взаимовръзка между психопатията и алекситимията, но от друга се наблюдават и 
специфични различия спрямо водещото вещество на зависимост. 
Ключови думи: психопатия, алекситимия, зависимост към психоактивни вещества, 
общи и специфични ефекти на различните класове психоактивни вещества 

RELATIONSHIPS BETWEEN ALEXITHYMIA AND 
PSYCHOPATHY AMONG INDIVIDUALS DEPENDENT TO 

DIFFERENT TYPES OF DRUGS 
Elena Psederska, Kiril Bozgunov, Dimitur Nedelchev, 

Georgi Vasilev, Jasmin Vassileva 
Abstract: Alexithymia and psychopathy are psychological constructs, closely related to the 
development of substance use disorders (SUD). The aim of this study was to investigate the 
levels of alexithymia and psychopathy and their associations in different groups of 
substance dependent individuals (SDI). We tested 228 individuals, divided in four groups: 
amphetamine dependent, heroin dependent, polysubstance dependent, and controls. The 
analyses showed that polysubstance users report the highest levels of difficulties in 
identifying and differentiating different emotional states. Amphetamine users didn’t show 
different levels of alexithymia compared to the control group. There were no group 
differences in primary psychopathy, but the control group reported lower levels of 
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secondary psychopathy compared to polysubstance and amphetamine users. The two 
dimensions of alexithymia were positively correlated with psychopathy in all groups; 
however, the correlations differed based on the specific type of substance dependence. 
There were no differences in patterns of correlations between controls and amphetamine 
users. In the heroin group, all alexithymia dimensions were correlated with primary 
psychopathy, and in the polysubstance group significant correlations were observed only 
between secondary psychopathy and the alexithymia scale indexing difficulties in 
identifying and describing of emotions. These results show that there are both common and 
specific patterns of associations between psychopathy and alexithymia in different groups 
of SDI.  
Key words: psychopathy, alexithymia, substance use disorders, common and specific effects 
of different classes of drugs 

В двете водещи международни диагностични класификации 
Международна Класификация на Болестите-10 (МКБ-10; Световна 
здравна организация, 1992) и Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders (DSM-IV, DSM-5; American Psychiatric Association, 2000; 2013) 
зависимостта е дефинирана като заболяване, представящо клъстер от 
когнитивни, поведенчески и физиологични симптоми, които индикират, 
че индивидът продължава да приема дадено вещество въпреки 
значимите социални, правни и физически проблеми, до които води тази 
употреба.  

Традиционно зависимостите се разглеждат като единен и 
кохерентен феномен, което води до хипотезата, че без значение от 
принадлежността си към определен клас наркотици, всички 
психоактивни вещества продуцират сходен профил, състоящ се от 
общовалидни невробиологични, невропсихологични и неврокогнитивни 
нарушения. В противоречие с тези ранни концепции за зависимостите 
напоследък все повече теоретични постановки, силно подкрепени от 
емпирични данни, защитават тезата, че разстройствата, свързани с 
употреба на вещества, не могат да бъдат разглеждани като единен и 
унифициран конструкт (Badiani et al., 2011). Въпреки неоспоримите 
прилики между зависимостите към различен тип психоактивни 
вещества, тяхното осмисляне като идентичен феномен би било 
погрешно. Например, въпреки че опиатите и стимулантите споделят 
някои сходни характеристики, те едновременно с това имат различни 
механизми на действие, както и диаметрално противоположни ефекти 
(потискащи при опиатите и възбуждащи при стимулантите). Също така 
все повече теории идентифицират специфични рискови фактори за 
развиване на зависимост към различни типове психоактивни вещества. 
Констелации от различни личностни характеристики се разглеждат като 
предразполагащи към „избора на предпочитано вещество“, като 
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стимулантната зависимост се свързва с високи нива на импулсивност, а 
опиатната - с високи нива на безнадеждност (Conrod et al., 2000). В 
допълнение, изследвания откриват фундаментални различия между 
зависими към опиати и стимуланти по отношение на различни 
психологични и неврокогнитивни параметри. Например, въпреки че 
опиатно и стимулантно зависимите индивиди манифестират някои 
сходни нарушения в паметта и вземането на решения, зависимите към 
стимуланти се характеризират с по-високи нива на импулсивност и по-
тежки дефицити в областта на вниманието в сравнение с хероиново 
зависимите индивиди (Ersche et al., 2005; 2006; Lundqvist, 2005, цит. по 
Badiani et al., 2011; Ahn & Vassileva, 2016). Темата за общите и 
специфични ефекти на различните психоактивни вещества е 
изключително значима, тъй като предлага една нова перспектива за 
зависимото поведение и дава възможност за по-задълбочено изследване 
на разликите във функционирането на индивиди, диагностицирани със 
зависимост към различни видове вещества. 

В този контекст е важно да се изследват и различните личностови 
конструкти, които се разглеждат като подлежащи фактори за 
развиването на зависимост към психоактивни вещества. Психопатията 
и алекситимията са две същностно различни патологични дименсии, 
като и двете са тясно свързани с темата за зависимостта и се разглеждат 
като ключови фактори не само в етиологията, но и в тежестта на 
протичане на зависимото поведение (Alterman et al., 1998; Smith and 
Newman, 1990; Gudonis et al., 2009; Loas et al., 1997; Ziółkowski et al., 
1995; Cleland et al., 2005). Психопатията представлява специфична 
констелация от междуличностни (егоцентрични, грандиозни, 
манипулативни), афективни (плитки и лабилни емоционални прояви, 
неспособност за преживяване на вина и емпатия) и поведенчески 
(импулсивни, безотговорни и антисоциални) характеристики и е силно 
свързана с увеличена склонност към антисоциални действия (Hare, 
2003). Съвременните клинични дефиниции подчертават както наличието 
на явни емоционални нарушения, така и честите антисоциални прояви, 
като основни за функционирането на психопатните индивиди (Hare & 
Neumann, 2006). Макар и разглеждана като кохерентен синдром, редица 
автори подчертават, че психопатията е мултидименсионален 
конструкт, който обхваща две отделни категории – първична и вторична 
психопатия (Karpman, 1948; Lykken, 1995; Blackburn, 1998). 
Разграничението между различните варианти на психопатията може да 
бъде обяснено най-тясно посредством различната им етиологична 
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предиспозиция или специфичните личностови констелации, които те 
представят. Основно теориите в областта разграничават първични от 
вторични видове психопатни индивиди, като обясняват етиологията на 
вторичната психопатия с „невротични“ или „диссоциативни” процеси, 
а тази на първичната – с вродени афективни дефицити (Karpman, 1948; 
Porter, 1996). От гледна точка на специфичните личностни 
характеристики, категорията първична психопатия описва индивиди, 
които са манипулативни, неемоционални, коравосърдечни и склонни да 
експлоатират околните за собствени цели, без да отчитат негативните 
последствия от поведението си върху другите. Функционирането на 
вторично психопатните личности се характеризира предимно с черти 
като импулсивност, безотговорност и неспособност за дефиниране и 
следване на реалистични цели. Някои автори разглеждат тревожността 
като една от основните сфери, които позволяват разграничението между 
първична и вторична психопатия (Blackburn, 1998; Poythress & Skeem, 
2006). Първичните психопати се характеризират с ниски нива на 
тревожност, докато вторичните са високо тревожни, склонни да 
преживяват вина и негативни емоции.  

Психопатните индивиди са склонни да се ангажират във високо 
рискови поведения като антисоциални действия и злоупотреба с 
вещества поради намаления контрол на поведението и невъзможността 
им да се учат от опита (Derefinko & Lynam, 2007; Smith & Newman, 
1990). Разпространението на психопатия при индивидите със 
зависимост е високо (Crocker et al., 2005, Taylor & Lang, 2006), като се 
откриват по-силни връзки между зависимост и вторична психопатия 
(Hemphill, Hart, & Hare, 1994). Установено е, че проблемната употреба 
на вещества е много по-тежка и трудна за терапевтично ангажиране и 
повлияване при лица с психопатно функциониране (Alterman et al., 1998; 
Smith and Newman, 1990). Високата коморбидност между психопатията 
и разстройствата, свързани с употреба на вещества, води някои автори 
до хипотезата, че те споделят общи етиологични предпоставки, които 
оказват влияние не само върху тенденцията за успоредно развиване на 
двете разстройства, но и върху тежестта на симптоматиката, което 
намалява успеха на терапевтичното повлияване при тази група 
индивиди (Gorenstein & Newman, 1980; Lewis, 1984, цит. по Smith & 
Newman, 1990; Gudonis et al., 2009). Високите рискове, с които е 
свързано успоредното развитие на зависимост и психопатия, налагат 
осмислянето на честата им коморбидност в рамките на един 
интегративен модел, който се стреми да идентифицира възможните 
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медииращи фактори и подлежащи механизми, изграждащи основата на 
тази връзка. Евентуалното изясняване и откриване на подобни 
механизми би могло да доведе до клинично значими приложения, 
свързани с разработването на ефективни техники за превенция и 
лечение.  

Напоследък все повече автори разглеждат както развитието на 
разстройствата, свързани с употреба на вещества, така и наличието на 
психопатни тенденции като резултат от едно поначало дефицитно 
емоционално развитие, свързано със специфични нарушения в 
когнитивната и емоционална преработка на информация (Newman, 
Widom, & Nathan, 1985; Levenston, Patrick, Bradley, & Lang, 2000). 
Алекситимията е специфична мултидименсионална личностна 
констелация от когнитивни и афективни дефицити в преработката и 
регулацията на емоционалните преживявания. Основните 
характеристики на алекситимичното функциониране са свързани с явни 
трудности в идентифицирането и вербализирането на емоционалните 
преживявания, невъзможност за разграничаване на различните нюанси 
на емоционалните състояния и цялостна липса на насоченост към 
вътрешните психични съдържания (Sifneos, 1973). Farges et al (2004) 
наблюдават, че разпространението на алекситимия при зависими 
индивиди е 43.5% в сравнение с 24.6% в контролна извадка. 
Изследвания откриват, че около 50% от зависимите демонстрират 
алекситимични модели на функциониране (Taylor, Parker & Bagby, 1990; 
Haviland et al., 1988; 1994). Относително стабилните стойности по 
алекситимия, които не се променят значимо след продължителен 
период на абстиненция от психоактивни вещества, водят до хипотезата, 
че алекситимията е стабилна личностова характеристика, ядрена за 
патологията на зависимите индивиди (Pinard et al., 1996). Изследванията 
на алекситимията в контекста на разстройствата, свързани с употреба 
на вещества, предоставят данни, които не само подкрепят идеята за 
фундаменталната роля на алекситимичните дефицити в етиологията на 
зависимото поведение, а разглеждат алекситимичните трудности като 
първичен или медииращ фактор за изявата на множество свързани със 
зависимостта феномени - дефицитни регулативни способности (Spence 
& Courbasson, 2012; Stasiewicz et al., 2012), импулсивност (Shishido et al., 
2013), агресивни избухвания (Handelsman et al., 2000), антисоциални и 
нарцистични личностови патологии (Aleman, 2007; Jonason & Krause, 
2013; De Rick & Vanheule, 2006): феномени, които от друга страна са 
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идентифицирани като ядрени характеристики на т.нар. психопатно 
функциониране.  

В литературата съществува малък обем изследвания, насочени 
към изясняване на връзката между психопатия и алекситимия, като те 
отчитат неконсистентни резултати. При резултатите от някои 
изследвания се наблюдават отрицателни връзки между алекситимия и 
първична психопатия (Kroner & Forth, 1995) и положителни между 
алекситимия и вторична психопатия (Kroner & Forth, 1995; Louth et al., 
1998; Rogstad, 2011; Lander et al., 2012). Други идентифицират изцяло 
положителни (Grieve & Mahar, 2010) или изцяло отрицателни (Pham et 
al., 2010) корелации между алекситимия и двете дименсии на 
психопатно функциониране (първична и вторична психопатия). 
Съществуват и данни, които свидетелстват за тотална липса на 
свързаност между двата конструкта (Möller et al., 2014). Връзките между 
психопатия и алекситимия са изследвани предимно в затворнически, 
психиатрични и студентски извадки, като резултатите са противоречиви. 
Възможно е психопатията и алекситимията да са свързани по 
различен начин в зависимост от патологията на изследваната група. Тъй 
като развитието и поддържането на зависимо поведение се свързва с 
тежки дефицити в емоционалната сфера и увеличена склонност към 
поведенческо отиграване, алекситимията може да се разгледа като един 
от механизмите, опосредстващи наличието на психопатни 
характеристики при индивиди, диагностицирани с разстройства, 
свързани с употреба на вещества. Смята се, че трудностите в 
идентифицирането на емоционалните състояния, тяхната относителна 
диференциация и вербализация оказват негативно влияние върху 
качеството на психичната преработка на индивида и могат да доведат от 
една страна до необходимост от външна регулация на вътрешната 
уязвимост, постигната често чрез проблемна употреба на вещества, а от 
друга до психопатни модели на функциониране, които могат да бъдат 
осмислени като защита или отиграване на невъзможната емоционална 
регулация. Изследвания в тази област трябва да отчетат и вероятните 
различия между индивиди, диагностицирани със зависимост към 
различен тип вещества. 

Целите на настоящото изследване са 1) да оцени нивата на 
алекситимия и психопатия при индивиди с минала зависимост към 
стимуланти и опиати; 2) да изследва връзките между алекситимия и 
психопатия в тази извадка и 3) да провери дали са налице разлики в 
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модела на връзки между двата конструкта в зависимост от 
предпочитаното вещество (стимуланти или опиати).  

Предполагаме, че ще се наблюдават по-високи нива на 
алекситимия в зависимите групи спрямо контролната, както и най-
високи нива при полизависимата група. Очакваме, че ще се наблюдават 
по-високи нива на психопатия при зависимите групи. Що се отнася до 
взаимовръзката между двата конструкта, очакваме наличие на 
положителна корелация между стойностите на мерките за алекситимия 
и психопатия.  

МЕТОД 

Участници 
Извадката се състоеше от 228 изследвани лица, от които 155 

мъже (68%) и 73 жени (32%) на възраст между 18 и 50 години (медиана 
от 27.5 години), които в периода 2009-2015 година взеха участие в по-
обширно изследване на различни видове импулсивност при потребители 
на опиати и стимуланти. От тях 39 лица бяха с предишна зависимост 
към хероин (31 мъже), 47 с предишна зависимост към амфетамини (31 
мъже), 58 с предишна зависимост към повече от едно вещество (48 
мъже) и 84 лица бяха в контролната група без предишна или текуща 
зависимост към наркотични вещества (45 мъже). Повечето от 
участниците, които спадат към групите със зависимост бяха в 
продължителна ремисия, което беше проверено чрез токсикологични 
уринни тестове и дрегери за алкохол – среднa продължителност на 
ремисия 3.47 (SD = ± 3.19) години за амфетаминовата група, 7.40 (SD = 
± 5.36) години за хероиновата група и 3.18 (SD = ± 3.78) за 
полизависимата група. По отношение на тежестта на зависимост 
хероиново зависимите покриваха средно 5.82 симптома за зависимост, 
като модата в тази група беше 7 симптома, амфетаминово зависимите 
покриваха средно 4.49 критерия за зависимост, като модата в тази група 
беше 4 симптома, а полизависимите покриваха средно 11.68 симптома 
за зависимост, като модата в тази група беше 10 симптома. Средната 
продължителност на образованието на участниците беше 13.77 (SD = ± 
2.81) години, като случаите варираха от 8 до 21 години. Всички 
изследвани лица отговаряха на следните критерии, за да бъдат включени 
в изследването: да имат завършен 8-ми клас минимум; да могат да четат 
и пишат на български език; да имат IQ над 75; да нямат болести или 
увреди на централната нервна система; да не са имали удари на главата, 
довели до отворена рана или загуба на съзнание за повече от 30 минути; 
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да нямат психотични разстройства или разстройства на настроението; да 
не са ХИВ-позитивни; и да не употребяват психотропни лекарствени 
средства към момента на изследването. 

Процедура  
Изследваните лица бяха набрани за участие в рамките на по-

голям изследователски проект, насочен към изследване на видовете 
импулсивност при лица, диагностицирани с разстройства, свързани с 
употребата на опиати и/или стимуланти. Участниците бяха скринирани 
за медицинската им историята и за историята им на употреба на 
вещества, като за участие бяха поканени индивиди с предишна 
зависимост към стимуланти и опиати, дефинирана по критериите на 
DSM-IV-TR, и контролна извадка, в която бяха включени индивиди, 
които не покриват критериите за предишна или текуща зависимост или 
злоупотреба с вещества. На всички изследвани лица беше предоставено 
информирано съгласие, с подробно описание на процедурата и целите 
на изследването, като беше предоставена възможност за допълнителни 
въпроси. Преди всяка сесия беше извършено контролирано уринно 
тестуване за вещества и тестуване с дрегер за употреба на алкохол. До 
участие бяха допуснати само участници, които показваха отрицателни 
тестове. За участници с положителни тестове за психоактивни вещества 
и/или проба за алкохол беше назначена друга дата за участие в 
изследването. Изследването беше организирано в две изследователски 
сесии с продължителност 3.5 часа всяка, които бяха проведени в два 
отделни дни. На всички изследвани лица бяха заплатени общо 100 лв. 
хонорар за участие в края на втората сесия.  

Инструменти 
Инструментите за оценка на психопатия и алекситимия бяха 

част от по-обширна изследователска батерия, която включва 
комбинация от клинични интервюта, самооценъчни въпросници и 
неврокогнитивни тестове, използвани за целите на проекта. Всички 
инструменти бяха независимо преведени на български и обратно 
преведени на английски до получаване на задоволително сходство с 
оригинала, като бяха изследвани и психометричните им качества.  

Самооценъчна скала за психопатия на Левенсън (LSRP: 
Levenson’s Self-Report Psychopathy). Скалата LSRP (Levenson, Kiehl, & 
Fitzpatrick, 1995) е създадена за оценка на психопатни черти и поведения 
в общата популация. Скалата се състои от 26 айтема, които се оценяват 
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по 4-степенна Ликертова скала (силно несъгласен, несъгласен, съгласен, 
силно съгласен), като част от айтеми са реверсирани. Създадена е да 
отрази двуфакторния модел на PCL-R (Hare et al., 1990). Инструментът 
постигна добра вътрешна консистентност в текущата извадка (α = 0.84). 
Българският вариант на скалата и оценка на психометричните ѝ качества 
могат да бъдат открити в Попов, Бозгунов, Василев, & Василева (2015).  

Скала за алекситимия на Торонто (TAS – 20: Toronto Alexithymia 
Scale-20) е самооценъчна скала за измерване на алекситимия, която е 
разработена с цел да подобри психометричните характеристики на 
първоначалната версия на ТAS, състояща се от 26 айтема (Bagby et al., 
1994b). TAS-20 се състои от 20 айтема, които се оценяват по 5-степенна 
ликертова скала (силно несъгласен, несъгласен, нито съгласен - нито 
несъгласен, съгласен, силно съгласен), като част от айтемите са 
реверсирани. Експлораторни факторни анализи откриха, че текущата 
извадка се описва най-добре от двуфакторна структура – трудности в 
идентифицирането и описването на емоции и външно ориентирано 
мислене, което е консистентно с изследване на психометричните 
качества на TAS-20 от други автори (Erni et al., 1997; Loas et al., 1996), 
но не отразява оригиналната три-факторна структура на скалата (Bagby 
et. al., 1994a). Инструментът постигна добра вътрешна консистентност в 
текущата извадка (α = 0.86). Българският вариант на скалата и оценка на 
психометричните ѝ качества могат да бъдат открити в Попов et al. 
(2016). 

Резултати 
Данните от настящото изследване бяха въведени и обработени 

със статистическата програма SPSS, версия 20.0. Използвахме следните 
методи за анализ на резултатите: описателна статистика, Оne-way 
Independent ANOVA за оценка на разликите между групите по 
демографските променливи и методиките за оценка на алекситимия и 
психопатия, корелационни анализи (прости и парциални) за оценка на 
връзките между психопатия и алекситимия в различните групи.  

За оценка на разликите между групите по демографските 
характеристики – възраст, години обучение, IQ, брой симптоми на 
зависимост и продължителност на ремисията беше проведен Оne-way 
Independent ANOVA. Анализът разкри наличие на групови различия във 
възрастта. Post hoc анализът Tukey установи, че хероиновата група (M= 
32.64, SD = ± 4.51) демонстрира значимо по-високи стойности по 
променливата възраст в сравнение с останалите три групи, F (3, 224) = 
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9.318, p = .000. Не бяха открити групови различия в променливите 
години образование (F (3, 224) = 3.908, p = .010) и IQ (F (3, 224) = 2.511, 
p = .059). По отношение на броя симптоми на зависимост всички групи 
се различаваха значимо една от друга, като полизависимата група 
демонстрира най-голяма тежест на симптоматиката, следвана от 
хероиновата група, амфетаминовата група и контролната група (F (3, 
224) = 302.79, p = .000). Анализът на резултатите откри групови 
различия в продължителността на ремисията, като хероиново 
зависимите имаха по-продължителна ремисия в сравнение с 
амфетаминовата и полизависимата групи, които не се различаваха 
значимо една от друга (F (3, 216) = 50.33, p = .000). В Таблица 1 са 
представени описателните статистики на демографските променливи по 
групи. 

Таблица 1. Демографски характеристики на участниците и 
групови различия. 

 Контролна  Хероин  Амфетамини Поли p 
Брой 84 39 47 58  
Години 27.40 (7.01) 32.64 (4.51) 26.70 (4.93) 27.59 (5.36) .000* 
Години 
образование 14.30 (3.22) 13.03 (2.67) 14.33 (2.24) 13.05 (2.44) .010 

IQ 108.81 (14.41) 104.13 (14.30) 111.81 
(10.85) 

109.84 
(12.83) .059 

Ремисия - 7.40 (5.36) 3.47 (3.19) 3.18 (3.78) .000* 
Брой симптоми 0.05 (0.27) 5.82 (1.14) 4.49 (1.61) 11.68 (4.15) .000* 

Беше проведен Оne-way Independent ANOVA за оценка на 
разликите между групите (контролна, хероинова, амфетаминова, 
полизависима) по методиките за оценка на психопатия (LSRP) и 
алекситимия (TAS-20). В Таблица 2 са представени описателните 
статистики на инструментите и разликите между групите по факторите 
и общите стойности. 

Таблица 2. Описателна статистика на методиките за оценка на 
психопатия (LSRP) и алекситимия (TAS-20) по групи и групови 

различия. 
 Контролна  Хероин  Амфетамини Поли p 

Брой  84 39 47 58  
LSRP 

фактор 1 
13.96  
(6.79) 

14.87 
(7.26) 

15.55 
(8.06) 

16.91 
(7.67) 

.131 

LSRP 
фактор 2 

8.79  
(3.95) 

10.77  
(4.11) 

11.28 
(4.21) 

13.10 
(4.00) 

.000* 

LSRP 22.75 25.64  26.83 30.02 .000* 
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обща 
стойност 

(8.94) (10.03) (10.36) (9.82) 

TAS 
фактор 1 

25.14 
(6.99) 

25.95 
(7.66) 

26.96 
(8.71) 

30.83 
(9.87) 

.001* 

TAS 
фактор 2 

11.38 
(2.81) 

10.67 
(1.99) 

10.30 
(3.60) 

10.40  
(2.87) 

.114 

TAS обща 
стойност 

36.52 
(8.07) 

36.62 
(8.44) 

37.26 
(9.43) 

41.22 
(10.71) 

.016* 

Анализът на данните индикира, че са налице разлики между 
групите по отношение на оценките по вторична психопатия (F (3, 224) 
= 13.417, p = .000) и общата стойност по психопатия (F (3, 224) = 6.647, 
p = .000). Post hoc анализът Tukey установи, че контролната група (M = 
8.79; SD = ± 3.95) е със значимо по-ниски стойности по вторична 
психопатия в сравнение с полизависимата (M = 13.10; SD = ± 4.00) и 
амфетаминовата група (M = 11.28; SD = ± 4.21). Полизависимата група 
докладва по-високи нива на вторична психопатия в сравнение с 
хероиновата група (M = 10.77; SD = ± 4.11). Единствената разлика 
между групите по отношение на общата стойност по психопатия беше 
открита между полизависимата (M = 30.02; SD = ± 9.82) и контролната 
група (M = 22.75; SD = ± 8.94), при което последната докладва значимо 
по-ниски стойности. Други значими разлики не бяха открити, p >.05. По 
отношение на оценките по алекситимия анализът индикира, че групите 
не се различават по подскалата външно ориентирано мислене на TAS-20, 
p >.05. Бяха налице различия в подскалата трудности в 
идентифицирането и описването на емоции, F (3, 224) = 5.753, p = .001. 
Направеният post hoc анализ (Tukey) установи, че полизависимата група 
(M = 30.83; SD = ± 9.87) докладва повече трудности в 
идентифицирането и описването на емоциите от контролната (M = 
25.14; SD = ± 6.99) и хероиновата група (M = 25.95; SD = ± 7.66). По 
общата стойност на TAS-20 полизависимата група (M = 41.22, SD = ± 
10.71) имаше значимо по-високи стойности от контролната група (M = 
36.52, SD = ± 8.07). Други значими разлики не бяха открити, p >.05. 

Бяха проведени корелационни анализи, за да бъдат оценени 
връзките между дименсиите и общите стойности на психопатията и 
алекситимията в различните групи. В контролната група бяха открити 
значими взаимовръзки между психопатията и алекситимията 
(Таблица 3), като се наблюдаваше тенденция първично психопатните 
характеристики да се свързват положително с външно ориентираното 
мислене, а вторично психопатните характеристики – с трудности в 
идентифицирането и описването на емоциите. Тези връзки останаха 
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значими и след контролирането на ефекта на всеки от двата фактора на 
психопатията върху връзката на другия с алекситимията. 

Таблица 3. Прости и (парциални) корелации между подскалите на 
алекситимия и дименсиите на психопатия в контролната група. 

 LSRP 
Фактор 1 

LSRP 
Фактор 2 

LSRP 
Обща стойност 

TAS Фактор 1 .181  
(.064) 

.367** 
(.331*) 

.300** 

TAS Фактор 2 .360**  
(.323*) 

.181 
(.066) 

.353** 

TAS Обща стойност .282** 
(.175) 

.381** 
(.316*) 

.383** 

**Корелацията е значима на ниво 0.01 (2-tailed). 
 * Корелацията е значима на ниво 0.05 (2-tailed). 

В хероиновата група също се наблюдаваха положителни и 
значими връзки между психопатия и алекситимия, като първичната 
психопатия беше положително и значимо свързана с всички дименсии 
на алекситимията, а вторичната психопатия – с трудности в 
идентифицирането и описването на емоциите и с общата стойност по 
алекситимия. След контролиране на ефекта на първичната психопатия, 
връзките между алекситимия и вторична психопатия изчезнаха. Общата 
стойност по психопатия беще положително и значимо свързана с всички 
дименсии на алекситимията. (Таблица 4). 

Таблица 4. Прости и (парциални) корелации между подскалите на 
алекситимия и дименсиите на психопатия в хероиновата група. 

 LSRP 
Фактор 1 

LSRP 
Фактор 2 

LSRP 
Обща стойност 

TAS Фактор 1 .595** 
(.490*) 

.410** 
(.148) 

.599** 

TAS Фактор 2 .438** 
(.404*) 

.190 
(-.049) 

.395* 

TAS Обща стойност .643** 
(.549**) 

.417** 
(.128) 

.637** 

**Корелацията е значима на ниво 0.01 (2-tailed). 
 * Корелацията е значима на ниво 0.05 (2-tailed). 

В амфетаминовата група вторично психопатните характеристики 
бяха свързани с трудностите в идентифицирането и описването на 
емоции и общата стойност по алекситимия. Наблюдаваше се 
положителна връзка между първично психопатните характеристики и 
външно ориентираното мислене, която се запази и след контролирането 
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на ефекта на вторичната психопатия. Общата стойност по психопатия 
беще положително и значимо свързана с всички дименсии на 
алекситимията. (Таблица 5).  

Таблица 5. Прости и (парциални) корелации между подскалите на 
алекситимия и дименсиите на психопатия в амфетаминовата 

група. 
 LSRP 

Фактор 1 
LSRP 

Фактор 2 
LSRP 

Обща стойност 
TAS Фактор 1 .207 

(.030) 
.503** 
(.469**) 

.365* 

TAS Фактор 2 .471** 
(.447*) 

.164 
(-.009) 

.433** 

TAS Обща стойност .371* 
(.226) 

.527** 
(.453*) 

.502** 

**Корелацията е значима на ниво 0.01 (2-tailed). 
 * Корелацията е значима на ниво 0.05 (2-tailed). 

В полизависимата група се наблюдаваха връзки между 
вторичната психопатия и трудностите в идентифицирането и описването 
на емоциите, като тези връзки останаха валидни и след контролирането 
на ефекта на първичната психопатия. В допълнение, общата стойност на 
TAS-20 беше свързана положително с вторичната психопатия и общата 
стойност на LSRP (Таблица 6). 

Таблица 6. Прости и (парциални) корелации между подскалите на 
алекситимия и дименсиите на психопатия в полизависимата 

група. 
 LSRP 

Фактор 1 
LSRP 

Фактор 2 
LSRP 

Обща стойност 
TAS Фактор 1 .090 

(-.048) 
.377** 
(.370*) 

.224 

TAS Фактор 2 .236 
(.225) 

.073 
(-.011) 

.214 

TAS Обща стойност .147 
(.021) 

.367** 
(.340) 

.364* 

**Корелацията е значима на ниво 0.01 (2-tailed). 
 * Корелацията е значима на ниво 0.05 (2-tailed). 

Дискусия 
Настоящото изследване имаше за цел да изясни връзките между 

психопатия и алекситимия при индивиди, диагностицирани със 
зависимост към различни видове психоактивни вещества. Основните 
приноси на текущото изследване са: (1) настоящата извадка е съставена 
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от зависими индивиди, които са в продължителна ремисия към момента 
на изследването, което позволява да се оценят определени дефицити във 
функционирането им, които са явни дори след продължителен период 
на абстиненция; (2) извадката е съставена от монозависими индивиди, 
диагностицирани с “чиста” минала зависимост към опиати и стимуланти 
и полизависими индивиди, диагностицирани с минала зависимост към 
повече от едно вещество, което позволява да се изолират ефектите на 
водещото вещество и да се изследват разликите във функционирането 
на индивиди със зависимост към различен тип вещества. 

Първата цел на настоящото изследване беше изясняване на 
връзките между зависимост към различни видове психоактивни 
вещества, психопатия и алекситимия. По отношение на 
алекситимията, данните от текущото изследване откриват, че 
полизависимите индивиди докладват най-големи трудности в 
идентифицирането и разграничаването на различните емоционални 
състояния и трудно намират точните думи, за да опишат чувствата си. 
Полизависимата група представлява индивиди с най-тежко изразена 
психопатология, като това може да обясни наблюдаваните по-високи 
нива на алекситимия в тази група. Тези резултати са консистентни с 
теоретичните формулировки и емпиричните изследвания в областта, 
които асоциират развитието на зависимост с алекситимични нарушения, 
свързани с намалена емоционална преработка и регулация. Данните от 
настоящето изследване демонстрират, че дори след продължителен 
период на ремисия, индивидите с минала зависимост към повече от едно 
вещество се различават качествено от контролната група по стойностите 
на алекситимия, което предполага, че алекситимията е стабилна 
личностна характеристика на полизависимите индивиди. Амфетаминово 
и хероиново зависимите не се различават от контролната група в нивата 
на алекситимия. По отношение на тези резултати е важно да се 
подчертае, че голяма част от изследванията в литературата, които 
адресират и откриват връзки между алекситимия и зависимост, 
използват предимно извадки с полизависими и алкохолно зависими 
индивиди и съответно не са информативни за нивата на алекситимия 
при „чисти“ опиатно и стимулантно зависими, тъй като не отчитат 
специфичните ефекти на различните видове психоактивни вещества 
(Haviland et al., 1994; 1988;. Pombo et al., 2015; Lindsay, & Ciarrochi, 
2009). От една страна теоретично се очаква хероиново зависимите 
индивиди да докладват значимо по-високи нива на алекситимия в 
сравнение с контролната извадка, но в настоящето изследване такъв 
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резултат не беше отчетен и не се наблюдаваха значими различия в 
нивата на алекситимия между контролната и хероиновата групи. Важно 
е да се отбележи, че голяма част от индивидите в хероиновата група са 
преминали през различен тип терапия или към момента на изследване се 
намират в центрове за лечение, включващи терапевтични техники. 
Възможно е терапевтичната работа със зависимите от хероиновата група 
да е довела до личностно преструктуриране и/или промяна в 
когнитивната преработка на афектите или до заучаване на социално 
желателен патерн на отговаряне, което може да е повлияло върху 
резултатите им по скалата за алекситимия. Доколкото ни е известно в 
литературата не съществуват изследвания, които да оценяват нивата на 
алекситимия при амфетаминово зависими индивиди. Възможно е 
амфетаминовата зависимост да не се характеризира с по-високи нива на 
алекситимия. В сравнение с амфетаминовата зависимост, хероиновата 
зависимост и полизависимостта са свързани с много по-голяма тежест 
на симптоматиката, като при тях е налице по-ясно изразена 
дезадаптивност. Следователно е възможно при амфетаминовата 
зависимост когнитивните функции, които отговарят за разпознаването и 
нюансирането на емоционалните състояния, да са относително добре 
съхранени. 

По отношение на психопатията, данните от текущото 
изследване не откриват групови различия в скалата, оценяваща първична 
психопатия, но демонстрират, че контролната група докладва значимо 
по-малко вторично психопатни характеристики в сравнение с 
полизависимата и амфетаминовата групи. В допълнение, 
полизависимата група проявява по-високи нива на вторична 
психопатия в сравнение с хероиновата група. Тези резултати бяха 
теоретично очаквани и съвместими с други изследвания по темата, 
които откриват, че зависимостта често се свързва с изявени психопатни 
тенденции и най-вече с по-високи нива на вторична психопатия 
(Vassileva, Kosson, Abramowitz, Conrod, 2005).  

Основният фокус на настоящата разработка е насочен към 
изследване на връзките между психопатия и алекситимия при зависими 
към различен тип психоактивни вещества. Дименсиите на 
алекситимията бяха свързани положително с тези на психопатията във 
всички групи, но се наблюдаваше различен патерн на взаимовръзка 
според водещата зависимост на индивидите. В контролната и 
амфетаминовата групи се наблюдаваха положителни връзки между 
скалата трудности в идентифицирането и описването на емоциите и 
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мерките за вторична психопатия, както и положителни връзки между 
външно ориентирано мислене и първична психопатия, като 
корелационните коефициенти в амфетаминовата група бяха по-високи 
от тези в контролната. Не се наблюдаваше връзка между първична 
психопатия и трудности в идентифицирането и описването на 
емоциите, както и между вторична психопатия и външно ориентирано 
мислене. Възможно е тези резултати да са свръзани със спецификата на 
използваната скала за оценка на алекситимия TAS-20. При нея оценката 
на външно ориентирано мислене е фокусирана предимно върху 
оценяването на нежеланието за задълбочаване в собствения вътрешен 
свят (емоционалните преживявания) и този на другите. Скалата се 
състои от айтеми като „предпочитам да говоря с хората за ежедневните 
им дейности, вместо за чувствата им“ и „намирам, че изследването на 
чувствата ми е полезно при решаването на лични проблеми“. Изглежда 
логично тази дименсия на алекситимията да се свързва положително с 
първично психопатните характеристики – повърхностност, липса на 
емпатия и вина, докато няма логика да има връзка с вторичната 
психопатия, свързана с черти като антисоциални прояви, импулсивност 
и слаби задръжки на поведението. Трябва да се отбележи и факта, че в 
използваната в настоящето изследване методика за оценка на 
алекситимия TAS-20 скалата външно ориентирано мислене се състои 
само от 5 айтема. Авторите на българската адаптация на методиката 
отбелязват, че резултатите от тази скала трябва да бъдат интерпретирани 
внимателно с оглед на наличието на множество реверсирани айтеми 
(Попов и кол., 2016). Що се отнася до положителната корелация между 
вторичната психопатия и трудностите в идентифицирането и 
описването на емоциите, това е очакван резултат, тъй като е логично 
неразбирането на вътрешните емоционални преживявания, което е 
свързано с трудности в емоционалната регулация, да доведе до 
импулсивност и антисоциални действия, които са ядрени черти на 
вторичната психопатия. Тези резултати предполагат, че са налице 
някои сходства във функционирането на контролната група и 
амфетаминово зависимите индивиди. Както отбелязахме по-горе 
амфетаминовата зависимост се характеризира с не толкова голяма 
тежест на симптоматиката и по-ниски нива на дезадаптация (за разлика 
от хероиновата зависимост и полизависимостта) и съответно това може 
да я доближава повече до моделите на функциониране на контролните 
индивиди. 



Е. Пседерска,  К. Бозгунов, Д. Неделчев, Г. Василев, Ж. Василева: Връзки между ... 
375 

В полизависимата група се откриват връзки единствено между 
вторичната психопатия и скалата трудности в идентифицирането и 
описването на емоциите, което е теоретично очаквано, тъй като 
невъзможността да се разбират и отграничават различните емоционални 
състояния може да има за резултат импулсивно и антисоциално 
функциониране. Не бяха наблюдавани други статистически значими 
корелации в тази група. По тези резултати полизависимата група се 
различава от контролната и амфетаминовата, при които се наблюдават 
положителни връзки на общата стойност по психопатия с всички 
дименсии на алекситимията, както и положителна връзка между 
външно ориентирано мислене и първична психопатия. Възможно е това 
различие да се дължи на спецификите на изследваните лица. 
Полизависимата група е най-хетерогенна, като в нея са включени 
индивиди, които покриват критериите за зависимост към различни 
типове ПАВ, включително алкохолна зависимост и зависимост към 
канабис. Високата хетерогенност създава трудности пред 
интерпретацията на резултатите и поставя под съмнение възможността 
за извеждане на единен модел на взаимовръзка в тази група за разлика 
от другите, при които е налице ясно изразена водеща зависимост. 

В хероиново зависимата група всички дименсии на 
алекситимията бяха свързани с първичната психопатия, а 
трудностите в идентифицирането и описването на емоциите бяха 
свързани положително с вторичната психопатия. Интересно е да се 
отбележи, че в тази група са открити най-високите връзки между двата 
конструкта, достигащи до r = .643** в корелацията между общия 
резултат по алекситимия и първичната психопатия. Прави 
впечатление, че тази корелация е по-силна от наблюдаваната между 
общата стойност по алекситимия и вторична психопатия (r = .417**), 
което е различие и спрямо резултатите в другите изследвани групи. 
Теоретично бихме могли да очакваме, че индивиди с висока вторична 
психопатия, които са импулсивни и нямат контрол върху емоциите си 
би трябвало да са по-алекситимични, докато неемоциналните първично 
психопатни индивиди макар и да не изпитват силни емоции биха могли 
да имат когнитивно разбиране за тях. Възможно е настоящите резултати 
да са свързани със спецификата на методиката TAS-20, която е 
самооценъчен инструмент. Не е напълно ясно по какъв начин 
самооценяването на емоционални прояви и разбирането за собствените 
емоции може да е повлияло върху резултатите. Трябва да се отбележи 
също, че хероиновата група е доста по хомогенна от полизависимата и 
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голяма част от хората в нея са преминали през терапевтични 
интервенции, които може да са оказали влияние върху оценяването по 
скалите за алекситимия и първична психопатия.  

Сходства в модела на връзки във всички групи: наблюдават 
се някои общи модели на взаимовръзка между общите резултати и 
дименсиите по алекситимия и психопатия, като вторичната 
психопатия е свързана положително с трудности в идентифицирането 
и описването на емоциите и не е свързана с външно ориентираното 
мислене. Резултатите на контролната и амфетаминовата група са 
подобни, а е налице различен модел на взаимовръзка при хероиновата и 
полизависимата група. Оценяването на полизависимата група е 
затруднено поради голямата ѝ хетерогенност. При хероиновата група е 
налице положителна връзка между първична психопатия и трудности в 
идентифицирането и описването на емоциите, която не се наблюдава 
при другите групи. Тези резултати показват от една страна, че са налице 
някои общи взаимовръзки, от друга страна има ясно изразени различия 
между групите. Тези данни демонстрират, че са налице както сходства, 
така и разлики между индивидите, употребяващи различни ПАВ, което 
още веднъж потвърждава, че е необходимо да се изследват както 
общите, така и специфични за различните видове зависимост модели. 

Заключение  
В заключение настоящото изследване изпълни основните си 

цели. Доколкото ни е известно за пръв път беше проведено изследване 
на „чисти“ групи индивиди с водеща зависимост към само едно ПАВ с 
цел изследване на нивата на алекситимия и психопатия и 
взаимовръзката между двата конструкта. Очаквано резултатите 
показаха, че най-тежки дефицити при идентифицирането и описване на 
емоции се наблюдават при полизависимите индивиди. Що се отнася до 
психопатията, очаквано най-високи нива на вторична психопатия бяха 
отчетени при полизависимата група. Не се отчете различие между 
нивата на първична психопатия, като тези резултати са като цяло 
теоретично очаквани.  

При изследване на взаимовръзката между алекситимия и 
психопатия бяха отчетени както наличие на общи тенденции в 
различните групи (вторичната психопатия е свързана положително с 
трудности в идентифицирането и описването на емоциите и не е 
свързана с външно ориентираното мислене), така и някои различия 
между групите (положителна връзка между първична психопатия и 
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трудности в идентифицирането и описването на емоциите само при 
хероиновата група). Тези резултати са особено значими тъй като от една 
страна показват наличието на общ модел на взаимовръзка между 
конструктите, а от друга е ясно наличието на различие в модела на 
взаимовръзка при групите с различна зависимост. Макар често 
зависимостта към ПАВ да е разглеждана като нещо единно са налице 
аргументи за голямото различие между зависимостта към различни 
ПАВ. Изясняването на взаимовръзката на алекситимията и психопатия 
при различните зависимости би могло да ни даде по-добро разбиране за 
личностовите специфики, които са свързани с развиването и 
поддържането на зависимо поведение, което би могло да спомогне в 
изграждането на терапевтични програми. 

Някои ограничения на настоящето изследване са: 
хетерогенността на полизависимата извадка, която включва хора с 
различен брой зависимости към различен тип вещества, включително 
алкохол, липсата на голям опит с използваните методики в българска 
извадка, както и факта, че и двете използвани методики са 
самооценъчни. Има нужда от допълнителни изследвания в сферата с по-
разнообразна методология, включваща различен тип инструменти за 
изясняване на връзката между конструктите при различните водещи 
зависимости.  
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КОГНИТИВНИ НАРУШЕНИЯ ПРИ HIV- ПОЗИТИВНИ 
ВЪЗРАСТНИ: ТЕЖЕСТ И ЧЕСТОТА  

Ваня Георгиева, Радка Масалджиева, Мариана Стойчева, Пенка 
Атанасова, Мария Семерджиева 

Резюме: 
В статията докладваме разпространението на когнитивни нарушения при ХИВ-
позитивни възрастни със и без антиретровирусна терапия. Проучени са 101 
пациенти, на възраст 19-68 години, 83% мъже и 17% жени, без тежки соматични 
заболявания или анамнеза за неврологично и психотично разстройство. Използвани 
бяха набор от невропсихологични тестове, клинично интервю, неврологично 
изследване и лабораторни тестове. Пациентите с нормални резултати от 
невропсихологичните тестове, без оплаквания от когнитивни проблеми и с нормално 
неврологично изследване са 29 (32%). 16 (18%) показват леко невропсихологично 
увреждане, със запазени дейности на ежедневието и неврологична функция; 29 
(32%) имат абнормни резултати от най-малко 3 когнитивни теста, оказващи 
влияние върху дейностите на ежедневния живот, но нямат неврологична промяна. 
16 (18%) от пациентите показват сериозно когнитивно увреждане и промени в 
неврологичното изследване (най-вече влошаване на фините двигателни умения на 
пръстите и проблеми с походката). 

PREVALENCE AND SEVERITY OF COGNITIVE IMPAIRMENT 
IN HIV- POSITIVE ADULTS  

Vanya Georgieva, Radka Massaldjieva, Maryana Stoycheva, Penka 
Atanasova, Maria Semerdjieva 

Abstract: 
In this article we report the prevalence of cognitive impairment in a sample of HIV-positive 
adults with and without antiretroviral therapy. The study includeed 101 patients, 19 - 68 
years old, 83% male, 17% female, without severe somatic diseases or history of 
neurological and psychotic disorder. A set of neuropsychological tests, clinical interview, 
neurological examination and laboratory tests were used. The patients with normal 
neuropsychological test results, without complaints of cognitive problems and with normal 
neurological examination were 29 (32%). 16 (18%) showed mild neuropsychological 
impairment, with preserved activities of daily living and neurological function; 29 (32%) 
had an abnormal performance in at least 3 cognitive tests, influencing the activities of daily 
living and no changes in the neurological function. 16 (18%) of patients showed serious 
cognitive impairment and changes in neurological examination (mostly deterioration in the 
fine motor skills of fingers and gait problems).  
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Въведение  
Вирусът на човешкия имунодефицит (HIV) се появява в Западна 

Африка през 20-те – 30-те години на 20-ти век след трансвидов преход 
на маймунския имунодефицитен вирус към човека (HIV) (Woods, Moore, 
Weber et al., 2009). Понастоящем всички страни в света са засегнати от 
HIV инфекцията. Заболяемостта нараства с бързи темпове и по данни на 
Световната здравна организация (СЗО), през 2013 г. общият брой 
инфектирани е около 35 млн., като най-голям е техния брой в Африка. В 
България официалният брой на HIV позитивни е над 2000 души, според 
данни на Националната програма за превенция и контрол на HIV/СПИН. 
Високо активната (комбинирана) антиретровирусна терапия (cART) 
значително понижи HIV-свързаната заболеваемост и смъртност в 
последните години (Еленков, 2014; Еленков, Томов, Янкова, 2015; 
Heaton et al., 2010) и понастоящем HIV инфекцията се е превърнала в 
хронично заболяване (Янчева, 2015; Woods et al., 2009). Въпреки този 
значим прогрес, честотата на когнитивните нарушения продължава да е 
висока (Antinory et al., 2007; Mayer, 2013; Yusuf et al., 2014), а те 
нарушават значително качеството на живот на пациентите, водят до 
терапевтичен неуспех поради лошо придържане към терапията и така се 
превръщат в предпоставка за задълбочаване на имунния дефицит, 
развитие на вирусна резистентност и скъсяване продължителността на 
живота (Lamersa & Fogelb, 2014).  

HIV навлиза в нервната система веднага след инфектиране . 
Механизмите, по които това се случва, са обект на интензивни 
проучвания. Централната и периферна нервна система могат да бъдат 
увредени във всяка фаза на инфекцията, но най-често това се случва в 
стадий на СПИН. HIV води до неврологично увреждане и когнитивни 
нарушения: 1/директно, предизвиквайки HIV-асоциирано 
неврокогнитивно разстройство (HAND) и 2/индиректно, чрез развитие 
на имунодефицит (в резултат на който организмът става податлив на 
различни невроинфекции и неоплазми (Zaina & Serena, 2015).  

Публикуваните в литературата резултати по отношение на 
невропсихологичните ефекти на ХИВ-инфекцията са непоследователни 
и показват големи индивидуални различия (Dawes et al., 2008; Hardy et 
al., 2009; Robertson et al., 2009). Най-често докладвани са дефицити в 
изпълнителното функциониране и двигателните умения, вниманието и 
работната памет, ученето и извличането на нова информация и 
скоростта на нейната обработка (Dawes et al., 2008; Robertson et al., 
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2009). В световен мащаб са направени редица проучвания върху 
нарушенията на познавателните функции при HIV позитивни пациенти 
(ex.: Gorman et al., 2009, Heaton et al., 2010, Sevigny et al., 2007, Bragança 
& Palha, 2011). Според данните на някои автори 30-50% от HIV (+) са с 
различни отклонения в невропсихологичния статус (Weber, Blackstone & 
Woods, 2013). Половината от тях са с клинични данни за деменция. 
Когнитивните нарушения варират в зависимост от стадия на 
инфекцията, лечението, диагностичните възможности и специфични за 
региона характеристики (придружаващи заболявания, субтипа на HIV). 
Невропсихологичните нарушения създават проблеми, свързани с 
ежедневието на пациентите. В ранните стадии на тези нарушения важни 
въпроси са дали пациентите могат да запазят работата си, дали те ще 
съдействат за изпълнение на лечебния план и дали, и доколко могат да 
се справят с ежедневните си дейности - шофиране, боравене с 
финансови средства, поддържане на подкрепящи взаимоотношения и 
други (Gorman, Foley & Ettenhofer, 2009; Waldrop-Valverde, Ownby, 
Wilkie et al., 2006; Weaver et al.,2005, Yasuda et al., 2001). Проучванията 
върху тези нарушения датират от 80-те години на 20-ти век, когато са 
направени първите описания на т.нар. HIV- свързани неврокогнитивни 
разстройства (HIV-associated neurocognitive disorders - HAND ) (Perry et 
al.,1986, Snider et al.,1983). През 2007 г. Антинори и сътр. предлагат 
алгоритъм за тяхната стандартизирана диагностична класификация, 
който се използва и до момента. В него са описани три състояния: 
асимптоматично когнитивно разстройство, HIV-свързано минимално 
когнитивно разстройство и HIV-свързана деменция (Antinory et al., 
2007). HAND се дефинира като състояние, проявяващо се с два или 
повече от следните признаци: затруднения в справянето с ежедневни 
проблеми (напр. финанси), загуба на работа или значителна редукция на 
отговорностите, свързани с нея (в резултат от влошена когнитивна 
функция), спад в речниковия запас (грешки при говорене, забравяне на 
думи), зачестяване на проблемите, свързани с познавателните функции. 
Тези отклонения могат да са установени самостоятелно от пациента или 
от негов близък.  

Проследяването с невропсихологични тестове е важно за улавяне 
на дискретни когнитивни нарушения, като увреди на психомоториката, 
концентрацията, паметта, способността за разсъждение и речта. За целта 
се използват утвърдени невропсихологични методики. Потвърждаването 
на диагнозата изисква изключване на редица други заболявания , на 
които може да се дължи когнитивния дефицит (Alvarez & Emory, 2006), 

 



Българско списание по психология, 2018, бр.1-4 
384 

което налага използване на мултидисциплинарен екип, включващ 
невролог, психолог и социален работник (Nath & Berger, 2004).  

В България има единични съобщения за опортюнистични 
инфекции на нервната система при пациенти с HIV инфекция 
(Георгиева , Атанасова, Стойчева, Златарева, Чалъкова & Масалджиева, 
2006; Червенякова , Янчева & Еленков ,2009; Червенякова, Янчева & 
Еленков , 2008; Янчева , 2011, Янчева , Еленков & Янкова, 2013), а HIV 
свързаните когнитивни промени не са задълбочено проучени. Цел на 
настоящата публикация е да докладва резултати от изследване на 
разпространението на когнитивни нарушения при HIV-позитивни 
възрастни със и без антиретровирусна терапия. 

Метод:  
Изследвани лица и процедура на изследването:  
Пациентите са подбрани според предварително дефинирани 

включващи и изключващи критерии. Разделени са в групи според пол, 
възраст, механизъм на трансмисия на HIV инфекцията, нива на 
грамотност и други инфекции. Проучването включва 101 пациенти, 
заразени с ХИВ, на възраст от 19 до 68 години, набирани 
последователно (всички постъпващи за лечение в Клиниката по 
инфекциозни болести на УМБАЛ – Пловдив, които отговарят на 
критериите за включване). Всички пациенти са с верифицирана HIV 
инфекция, потвърдена в Национална референтна лаборатория по 
HIV/СПИН гр. София. Осемдесет и три процента (83%) от изследваните 
са мъже, 17% жени. Те са наблюдавани от 2011 до 2014 г. На двойна 
антиретровирусна терапия са 88 пациента, 13 са без лечение. 
Имунологичните и вирусологични параметри са изследвани при първа 
визита, т.е. при провеждане на невропсихологичното изследване. 
Процентът на пациентите с нисък брой на лимфоцитите (CD4 + T Ly 
<100 c / mm3) - 42% и висок вирусен товар (VL) - 84% (> 20 c / ml) е най-
висок. (Фиг.1-4). Грамотните пациенти са 78%. Единадесет от 
първоначално набраните 112 пациента са изключени от проучването, 
поради установена друга причина за когнитивното увреждане; при 30 
пациенти наборът от невропсихологични тестове се приложи двукратно, 
една година след първото тестване (тест-ретест). 

Включващи критерии: 
• Пациенти с HIV+ статус, проследявани в клиника по 

инфекциозни болести Пловдив. 
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• Възраст над 18 години. 
• Данни за когнитивни нарушения (от пациента и/или близките 

придружаващи лица). 
• Подписана декларация за информирано съгласие за участие, 

одобрена от Комисията по Научна етика към Медицински 
университет - Пловдив. 

Изключващи критерии: 
• Тежки соматични заболявания и предхождащи неврологични 

заболявания (епилепсия, остър мозъчно-съдов инцидент). 
• Данни за прекарано и/или актуално психотично или афективно 

разстройство. 
• Пациенти, които не са подписали декларация за информирано 

съгласие за участие в клиничното проучване. 
• Пациенти под 18 години. 

 

 
 

Фиг.1. Разпределение на пациентите по възраст 
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Фиг.2. Разпределение на пациентите според продължителност  

на инфекцията (в години) 

 
Фиг.3. Разпределение на пациентите според нивото  

на вирусния товар (c/ml) 

 
Фиг.4. Разпределение на пациентите според брой  

на лимфоцитите (CD4 T Ly – c/mm3) 
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Най-висок е относителният дял на пациентите с давност на 
инфекцията от 1 до 4 години. 8% от пациентите са заразени преди по-
малко от 1 година (Фиг.5). 

 
Фиг.5. Разпределение на пациентите според периода от момента на заразяване 

Невропсихологични методи: Тестовете са приложени при 
първата визита, проведени са в подходяща обстановка, осигуряваща 
комфорт за изследвания и в удобно време, в следната последователност:  

Самооценка на пациента с тест от 3 въпроса. Тестът се 
приложи на всички 101 пациенти. На пациента се задават въпроси 
относно проблеми с 1/паметта; 2/ планирането и решаването на 
проблеми 3/ концентрацията:  

Тестът се препоръчва от Европейския алгоритъм за проследяване 
на пациенти с HIV (EACS Guideline) като скринингов тест за оценка на 
когнитивни нарушения. Пациентът може да отговори по три начина: 
„Никога“, „Много рядко“, „Да, често“. При отговор „Да, често“ на един 
въпрос се смята, че пациентът има налични когнитивни нарушения. 

Скала за HIV деменция (The International HIV dementia scale 
(IHDS), adaptation of Sacktor et al. (2005); - лесен скринингов тест за 
памет, внимание и психомоторика. Състои се от три части: тест за 
краткосрочна памет - възпроизвеждане на думи, скорост на движенията 
и скорост на психомоториката. Максималният резултат от теста е 12 
точки. За патология се приема резултат – 10 или по-малко точки. Тестът 
се приложи на всички 101 пациенти. 

Mini-Mental State Examination - MMSE (Folstein et al.,1975) – 
широко използван скринингов метод, включващ задачи за оценка на: 
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ориентация, памет и заучаване, назоваване на предмети, повтаряне, 
четене, писане, задача за конструктивен праксис (прерисуване на 
фигури). Максималният резултат е 30 точки. Референтните стойности 
са: 28-30 норма, 27-24 леко когнитивно нарушение, 23-18 лек дементен 
синдром, 18-12 умерен дементен синдром, <12 тежък дементен синдром. 
Пълният вариант на теста се приложи само на пациентите от групата на 
грамотните - 79 изследвани лица. На останалите 22 неграмотни 
пациенти се приложи модифициран вариант на теста, в който част от 
задачите не бяха приложени. 

Тест „Следване на маршрут“ част А и Б (Trail Making Test A 
& B) (http://doa.alaska.gov); Двете части на теста се състоят от 25 
нарисувани кръга. В част „А“, кръговете са номерирани от 1 до 25 и 
пациентът трябва да свърже с линии числата във възходящ ред. В част 
„Б“, в кръговете са изписани както числа (от 1 до 25), така и букви (от А 
до Л). Както при част А, пациентът трябва да свърже с линии кръговете 
във възходящ ред, но като смесва числа и букви (1-А-2-Б-3-В и т.н.). 
Кръговете трябва да се свържат максимално бързо, без да се вдига 
моливът от листа. Оценява се времето за изпълнение на теста Влияние 
върху теста оказват възрастта, остротата на зрение и моторните 
функции. Тестът се приложи само на пациентите от грамотната група. 

Тест „Цифра-символ - кодиране“ (WAIS-III Digit-Symbol test 
– Coding) - от изследваното лице се изисква да попълни определени 
символи, съответстващи на дадени цифри според приложения пример в 
рамките на 120 секунди. Отчита се броят правилни кодирания „цифра-
буква” според конкретния пример. Тестът оценява скорост на 
изпълнение, сръчност, координация, способност за заучаване, 
упоритост. Възрастта и зрителната острота могат да повлияят на 
резултата. Тестът се приложи само на пациентите от грамотната група. 
Резултатите от теста се интерпретират в корелация с възрастта на 
пациента и степента на образование. 

Тест с 10 думи –за епизодична памет. На изследваното лице се 
показват 10 думи, написани на лист. Целта е пациентът да възпроизведе 
максимален брой думи.  

Освен невропсихологичните методи са проведени стандартен 
неврологичен преглед, клинично интервю и подробни лабораторни 
тестове. 
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Статистически методи 
• Дескриптивен анализ на честотното разпределение на 

изследваните параметри (възраст, пол, ниво на образование, 
механизъм на предаване и давност на HIV инфекцията, 
коинфекции, брой CD4, VL). 

• Процентно разпределение и χ 2 тест. 
• Оценка на взаимовръзката между променливите чрез 

определяне на коефициента на корелация (Pearson). 
• Доказване на достоверните разлики в съответните променливи 

за групите изследвани пациенти беше извършено чрез 
еднофакторна ANOVA. 

• Оценка на връзката между променливи се извърши чрез 
използване на регресионен анализ. 
Резултати:  

Пациентите с нормално изпълнение на невропсихологичните 
тестове, без оплаквания от когнитивни проблеми и с нормална 
неврологична оценка са 29 (32%). 16 (18%) показват сериозни 
когнитивни увреждания и аномалии от неврологичното изследване 
(влошаване на фините двигателни умения и проблеми с походката).  

1. Резултати от проведените скринингови невропсихологични 
тестове 
Получените резултати показват, че повече от половината 

изследвани - 58% смятат, че имат проблеми с концентрацията и паметта, 
42% - се описват като здрави (тест с 3 въпроса).  

Използвахме χ² анализ, за да оценим връзката на получените 
резултатите от този тест с други фактори като възрастта и пола на 
пациентите, образованието, влияние на коинфекции с хепатотропни 
вируси, cART. 

Според χ² анализа съществува зависимост между резултатите от 
теста и степента на образование на пациентите (Табл.1). 

Таблица 1. Разпределение на болните според резултатите от тест 
с три въпроса и ниво на образование 

 
Тест 

 
Пациенти 
 
 

Ниво на образование 
 

Общо 

Неграмотни Начално Основно Средно или 
висше 
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„Да“ Брой 17 
28,8% 

14 
23,7% 

19 
32,2% 

9 
15,3% 

59 
100,0% % 

 
„Не“ 

Брой 5 
11,9% 

9 
21,4% 

12 
28,6% 

16 
38,1% 

42 
100,0% % 

*p = 0,036 (χ²= 8,554) 
Не се установи статистически значима зависимост между 

резултатите от теста и пол, възраст и наличието на антиретровирусно 
лечение ( p>0,05). 

HIV деменция скала като универсален тест за грамотни и 
неграмотни лица се проведе при всички пациенти, n=101. В групата на 
нормата (>10 точки) попадат само 28%. При 72% от изследваните лица 
се откриват отклонения от нормата. χ² анализът на резултатите показа, 
че фактор, който влияе статистически значимо върху резултатите от 
скалата за HIV деменция е отново степента на образование на 
пациентите (табл.2). 

Таблица 2. Разпределение на болните според резултатите от 
скалата за HIV деменция и нивото на образование 

Брой 
точки 

Пациенти  Образование Общо  
Неграмотни 
 

Начално Основно Средно + 
висше 

≤ 10 
т. 

Брой  22 
29,3% 

18 
24,0% 

24 
32,0% 

11 
14,7% 

75 
100,0% % 

≥ 11 
т. 

Брой  0 
0% 

5 
19,2% 

7 
26,9% 

14 
53,8% 

26 
100,0% % 

*p = 0,001 (χ² = 19,96) 
Всички неграмотни попадат в групата под нормата. В граници на 

норма са 53,8% от пациентите със средно или висше образование, 26,7% 
от тези с основно и 19,2% от пациентите с начално 
образование(p=0,001). χ² анализът на теста установи и наличие на 
зависимост между когнитивния дефицит, установен чрез скалата за HIV 
деменция и броя на CD4 T lymph p < 0,01 (χ² = 11,33). Когнитивният 
дефицит според скалата за HIV деменция е най-тежък при пациенти с 
екстремно нисък брой CD4+ T lym (<100 клетки / mm³)- 49,3% от 
пациентите (p<0,01).  

В групата на грамотните пациенти 62% са интравенозни 
наркомани, в групата на неграмотните този процент е 95%. 
Използването на интравенозни наркотици влияе статистически значимо 
върху резултатите от IHDS теста: 77,3 % от изследваните лица с 
резултат под нормата са интравенозни наркомани p < 0,01 (χ² = 8,82). В 
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нашата група болни не се установи зависимост между резултатите от 
IHDS, от една страна и пол, възраст (Табл.3) и ниво на вирусния товар 
на изследваните лица от друга (p>0,05). 

Таблица 3. Резултати от IHDS и възраст 
IHDS 
скор 

Пациенти Възраст Общо 
≤ 25 26-35 36-45 ≥ 46 

≤ 10 т. N 18 
24,0% 

38 
50,7% 

11 
14,7% 

8 
10,7% 

75 
100,0% % 

≥ 11 т. N 5 
19,2% 

10 
38,5% 

5 
19,2% 

6 
23,1% 

25 
100,0% % 

p > 0,05 (χ² = 3,2) 
Според резултатите от MMSE, 25% са пациентите с леко 

когнитивно нарушение, 33% - с лека деменция и 1% - с умерена 
деменция,. Установи се, че нивото на когнитивно снижение, при 
използване на MMSE теста зависи от степента на образование, тоест по-
ниската степен на образование влияе негативно върху когнитивната 
функция. 14/15 (93,3%) от пациентите с най-нисък резултат от теста са 
неграмотни (p=0,001). При пациентите с нормален резултат от MMSE 
теста няма неграмотни лица (p=0,001). 

За да проучим връзката между нивото на когнитивно снижение, 
според MMSE теста и употребата на наркотици, данните бяха 
съпоставени при пациенти, приемащи и неприемащи наркотици и 
подложени на χ² анализ. Резултатите показват, че 14/15 (93,3%) от 
пациентите с умерен дементен синдром, 29/36 (80,6%) от пациентите с 
лек дементен синдром и 17/26 (65,4%) от пациентите с леко когнитивно 
нарушение, според MMSE теста, са интравенозни наркомани (χ² = 
15,019, p = 0,002), тоест употребата на наркотици влияе негативно върху 
когнитивната функция. По отношение на MMSE теста се установи и 
връзка между наличието на терапия и степента на когнитивен дефицит. 
23/24 (95%) от когнитивно незасегнатите пациенти са на cART лечение 
(χ² = 4,43, p<0,05). 

С корелационен анализ се установи взаимовръзка между 
резултатите от отделните тестове на приложения скринингов тестов 
набор. Налице е умерена, позитивна корелационна зависимост между 
трите теста. (табл.4 ).  
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Таблица 4. Корелационни зависимости между използваните 
скринингови тестове. 

Тест Тест с три въпроса HIV деменция скала MMSE 
Тест с три въпроса - ,614** ,416** 
HIV деменция скала ,614** - ,767** 
MMSE ,416** ,767** - 

** корелацията е значима при 0.01; * корелацията е значима 
при 0.05 

2. Резултати от приложение на тестове за изследване на 
специфични функции 
52% от грамотните пациенти показват абнормни резултати при 

изпълнението на Следване на маршрут (TMT) - част А. Резултатите от 
ТМТ ''А'' не се влияят значимо от пола, възрастта и образованието, както 
и от наличието на cART (p>0,05). При изпълнението на Тест „Следване 
на маршрут“ част Б преобладават пациентите (65%) нормален резултат 
(<274sec.). χ² анализът показа, че фактор, който влияе значимо върху 
резултатите от TMT„Б“ теста е наличието на cART, като 48/51 (94,1%) 
от пациентите с резултат в норма са нa cART: p=0,005 (табл.5). 

Таблица 5. Разпределение на болните според резултатите  
от ТМТ „Б“ и наличието на cART 

Време Пациенти Със cART Без cART Общо  
<273 сек. Брой  48 

94,1% 
3 
5,9% 

51 
100,0% % 

>274 сек. Брой  20 
71,4% 

8 
28,6% 

28 
100,0% %  

 *p = 0,005 ( x²= 7,764) 
При проведения регресионен анализ на резултатите от ТМТ „Б“ 

се потвърди, че факторите, влияещи върху резултатите от теста са cART, 
както и наличието на комбинирана коинфекция HCV+HVB (табл.6).  

Таблица 6. Регресионен анализ на резултатите от ТМТ „Б“ 
 Нестандартизиран 

коефициент 
Стандартизиран 
коефициент 

 
 
t 

 
 
Sig. B Ст.грешка Beta 

Константа 
Лечение 

1,861 
 ,433 

,178 
,150 

 
,313 

10,453 
 2,897 

,000 
,000 

Константа 
Лечение  
HCV+HBV 

 2,437 
 ,380 
- ,287 

,309 
,148 
,127 

 
 ,275 
-,241 

 7,886 
 2,570 
-2,253 

,000 
,012 
,027 

Зависима променлива: ТМТ „Б“ 
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При пациенти на cART се установяват сигнификантно по-добри 
резултати на теста, което показва позитивния ефект на терапията върху 
когницията. От друга страна наличието на двойната коинфекция с 
хепатит „B“ и „C“ (HBV+HCV) оказва негативен ефект върху 
когнитивната функция.  

При ТМТ „Б“ не се установи връзка между резултатите от теста и 
пол, възраст, ниво на образование, опортюнистични невроинфекции. 

Тест „Цифра-символ“ оценява скорост на изпълнение, сръчност, 
координация, способност за заучаване и упоритост. Тестът се проведе 
само при пациентите от грамотната група (n=79). 88,6% от пациентите 
са с резултат под референтните стойности в съответствие с възрастта и 
нивото на образование.  

Анализът показа, че пациентите с резултат под нормата са по-
често коинфектирани с HBV (51,4%) или с HCV (70%), като различията 
са статистически значими. Прави впечатление, че няма пациенти, 
коинфектирани с HCV в групата на нормата. Статистически значима е 
разликата между резултатите от теста и употребата на интравенозни 
наркотици (табл.7).  

Таблица 7. Разпределение на болните според резултатите от тест 
„Цифра-символ“ и употреба на наркотици 

Реф. 
стойност 

Пациенти Употребяващи 
наркотици 

Неупотребяващи 
наркотици 

Общо  

Норма Брой  0 
0% 

9 
100,0% 

9 
100,0% % 

Под норма Брой  49 
70,0% 

21 
30,0% 

70 
100,0% % 

*p = 0,001( x²= 16,59) 
39/70 (70%) от пациентите с резултат под нормата са 

интравенозни наркомани (p=0,001). С помощта на на χ² анализ не се 
установи връзка между резултатите от цифра-символ теста и пол, 
наличие на опортюнистични невроинфекции, както и наличие на 
терапия cАРТ. 

Корелационни зависимости между тестовете за специфични 
функции  

Резултатите от тестовете за следване на маршрут бяха подложени 
на корелационен анализ, с оглед оценка на връзката между тях (табл.8).  
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Таблица 8. Корелационни зависимости между тестовете 
за изследване на специфични функции 

 ТМТ ‚А“ –
секунди 

ТМТ ‚А“ 
грешки 

ТМТ ‚В“ 
секунди 

ТМТ ‚В“ 
грешки 

Тест с 
10 думи 

ТМТ 
‚А“сек. 

r 
 

- 
 

,689** 

 
,710** 

 
,421** 

 
-,630** 

 
ТМТ ‚А“ 
грешки 

r 
 

,689** 

 
- ,643** 

 
,502** 

 
,582** 

 
ТМТ „В“ 
секунди 

r 
 

,710** 

 
,643** 

 
- ,423** 

 
-,758** 

 
ТМТ ‚В“ 
грешки 

r 
 

,421** 

 
,502** 

 
,423** 

 
- -,298** 

 
Тест с 10 
думи 

r 
 

-,630** 

 
-,582** 

 
-,758** 

 
-,298** 

 
- 

Тест 
Цифра-
символ 

r 
 

-,567** 

 
-,551** 

 
-,753** 

 
-,576** 

 
,670** 

** корелацията е значима при p< 0,01; * корелацията е значима при p< 0,05 

Анализът показа, че тестовете за специфични функции корелират 
помежду си позитивно и статистически значимо.  

Налице е умерена негативна корелационна зависимост между 
ТМТ „А“ и „В“ и тест с 10 думи. Причината е свързана с това, че 
резултатът от теста с 10 думи показва справяне със задача, а резултатите 
от ТМТ тестовете отчитат несправяне.  

Таблица 9.Сравнение на резултатите от тест-ретест (n=30). 
 Х Средна Стандартно  

отклонение 
Стандартна грешка  

Скала за HIV 
деменция  

 8,8333  2,05667  ,37549 
 8,1333  2,77282  ,50624 

ТМТ „А”  76,67 46,478  8,486 
 87,73 41,896  7,649 

ТМТ „В” 174,53 78,815 14,390 
199,03 85,075 15,533 

MMSE  26,30  3,064  ,559 
 24,47  4,281  ,782 

Тест „Цифра-
символ” 

 28,63 11,211  2,047 
 26,50 13,429  2,452 

При 30 пациенти от включените в проучването 101 лица 
приложихме повторно невропсихологичния тестов набор, една година 
след първата визита (табл. 9) - само при MMSE теста има значими 
различия в резултатите. При първото изследване са установени по-добри 
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показатели в сравнение с второто (P=0,029, u=2,301). При оценка на 
останалите тестове не се установяват статистически значими различия 
между двете тествания. 

Обсъждане: 
Въпреки напредъка в лечението на HIV инфекцията, 

когнитивните увреждания са все още чест проблем сред инфектираните, 
влошавайки качеството и продължителността на живот на пациентите. 
Категорични са данните, че честотата на когнитивните увреждания е по-
висока при HIV+ пациенти в сравнение с HIV негативни (Elbirt & 
Mahlab-Guri, 2015; Letendre, Ellis , Ances et al.,2010). Поставянето на 
диагноза HIV- свързани неврокогнитивни разсройства (HAND) е труден 
и многоетапен процес, който изисква комбинация от клинични, 
невропсихологични и лабораторни изследвания, както и изключване на 
други причини за когнитивен дефицит. За съжаление липсва тест, който 
самостоятелно да потвърди или отхвърли диагнозата HAND (Clifford & 
Ances, 2013; Mayer, 2013). Критериите на Фраскати се използват 
понастоящем за стадиране на когнитивните увреждания. Те включват 
извършване на невропсихологично изследване на поне 5 от възможни 8 
когнитивни домейна (Haddow & Floyd, 2013).  

Диагнозата допълнително се затруднява, поради липса на начин 
за точна оценка на дейностите от ежедневния живот на пациента, както 
и липсата на потвърдителни образни или лабораторни изследвания. 
Изследването на пациента включва прецизно снемане на соматичен и 
неврологичен статус, параклинични изследвания, в част от болните и 
серия образни изследвания. Основната проява са когнитивният дефицит, 
психичните и поведенчески промени. В по-късните етапи се наблюдават 
и двигателни нарушения. Диагнозата изисква и изключване на други 
причини за когнитивен дефицит, като опортюнистични инфекции, 
депресия и други. При възрастни пациенти е от значение HAND да се 
диференцира от невродегенеративни заболявания (например Болест на 
Алцхаймер).  

Невропсихологичната оценка трябва да включва набор от поне 5 
теста за основни когнитивни функции: говор, внимание, памет, 
абстрактно мислене, възпроизвеждане и скорост на обработка на 
информация, моторни умения (Mayer, 2013).  

За поставяне на диагнозата в нашата група пациенти използвахме 
набор от невропсихологични тестове, клинично изследване и 
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изключване на други причини за когнитивен дефицит. В изследваната 
група пациенти се установиха 46 лица с наличие на нарушения в 
краткосрочната памет и забавяне на психомоторния отговор, при 16 
(18%) пациента се установиха тежки промени в когнитивната функция, 
както и промени в неврологичния статус: 12 са с нарушения във фината 
моторика на пръстите на ръцете и 4 с промени в походката. Нашите 
данни за разпределение на пациентите според тежестта на когнитивния 
дефицит корелират с данните на други автори (Blackstone, Moore & 
Heaton, 2012; Gisslen & Price, 2011; Simioni & Cavassini, 2010).  

Повечето публикации сочат значително по-ниска честота на 
HAND. Според различни проучвания честотата на HAND варира в 
широки граници. В ерата преди cART се съобщава честота на HAND 
около 35%. След въвеждане на cART не се установява значителна 
промяна в общата честота на когнитивните нарушения (44%), но се 
наблюдава по-ниска честота на тежката форма- HIV – свързаната 
деменция (HAD) - 2-8%, а нараства честотата на по-леките форми 
(Bragança & Palha, 2011; Elbirt & Mahlab-Guri, 2015).  

Възможна причина за по-висока честота и тежестта на 
когнитивните увреждания сред нашите пациенти е значително по-
големият брой интравенозни наркомани и пациенти, коинфектирани с 
HCV. Друга вероятна причина за по-високата честота на тежките форми 
– HAD е късното установяване на HIV+ статус на пациентите и 
представянето в стадий на авансирал имунен дефицит „late presenters”. 

Според получените от нас резултати скрининговият тест с три 
въпроса, препоръчван от европейския алгоритъм за проследяване на 
пациенти с HIV, не е достатъчно чувствителен и специфичен като 
самостоятелен метод за начална диагностика на пациенти с HAND. Това 
се потвърждава от много автори, а и в последния консенсус за лечение 
на пациенти с HIV (EACS Giudeline, version 8.0- October 2015) се 
препоръчва тестът да се прилага в комбинация с други 
невропсихологични тестове (Elbirt & Mahlab-Guri, 2015).  

Скалата за HIV деменция е тест, създаден през 1995 год. като 
бърз тест за скрининг за HAND. Тестът се характеризира с ниска 
чувствителност и специфичност, но е лесен за приложение (Haddow & 
Floyd, 2013). Според нашите данни, резултатите от теста корелират в 
най-голяма степен със степента на образование на пациентите. 100% от 
пациентите от неграмотната група и 48% от пациентите от грамотната 
група показват резултат под нормата при използване на HIV деменция 
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скалата. Подобни резултати се установяват и в други проучвания 
(Troncoso & Conterno, 2015). Нещо повече, скалата за HIV деменция се 
препоръчва като скринингов метод в страни с ниска степен на 
образованост на населението (Haddow & Floyd, 2013; Waldrop-Valverde 
& Nehra, 2010). 

Установените в проучването данни за влиянието на нивото на 
образование на пациентите върху степента на когнитивния дефицит 
съответстват на данните на други автори (Brito-Marques & Cabral-Filho, 
2004; Matallana & Santacruz, 2011). В някои проучвания образованието 
дори се посочва като протективен фактор за развитие на когнитивно 
увреждане (Manly & Tang, 2008; Matallana & Santacruz, 2011, Scarmeas, 
Albert, Manly & Stern, 2006).  

Всички проведени тестове при нашите болни потвърждават, че 
коинфекцията с хепатит „С“ задълбочава когнитивния дефицит. При 
тестовете за следване на маршрут регресионният анализ установи 
зависимост между резултатите от теста и наличието на двойна 
коинфекция HCV+HBV+. Тези резултати не са изненадващи. В 
последните години се натрупват проучвания, доказващи, че HCV е 
невротропен вирус, водещ до когнитивна дисфункция (Bag & Cure, 
2010; Heaton, Franklin, Woods et al., 2012). HCV засяга основно скоростта 
на обработка на информация, паметта и продължителността на 
фокусиране на вниманието (Chao Dang & Bo Wei, 2015). Според 
различни проучвания хепатит „С“ се асоциира с когнитивна 
дисфункция, независимо от HIV статуса (Fletcher & McKeating,2012).  

Интересни са данните при нашите болни, че три от тестовете 
показват зависимост между степента на когнитивен дефицит и 
употребата на интравенозни наркотици. HIV деменция скалата 
установи, че 77, 3% от изследваните лица с резултат под нормата са 
интравенозни наркомани. Цифрово-символният също показва, че 70% от 
пациентите с когнитивни увреждания са интравенозни наркомани. В 
литературата се отриват много данни за наличието на връзка между 
употребата на наркотици и когнитивна дисфункция (Gaskill & Calderon, 
2013). Различните неврологични и епидемиологични проучвания 
установяват по-висока честота и по-бърза прогресия на деменцията при 
HIV+ лица, употребяващи инжекционни наркотици (Elbirt & Mahlab-
Guri, 2015, Martin-Thormeyer, 2009).  

Според литературните данни, фактор, оказващ влияние върху 
когнитивния дефицит е броят на CD4 T Ly. Според скалата за HIV 
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деменция 49,3% от пациентите с резултат под нормата са със CD4< 100 
c/mm³. 21,3% от изследваните лица с резултат под нормата са с CD4 
между 100 и 250 c/mm³. По литературни данни HIV –асоциирана 
деменция се развива най-често при пациенти с нисък брой CD4 (Elbirt & 
Mahlab-Guri, 2015).  

При приложените тестове не установихме зависимост между 
типа на когнитивно увреждане и нивото на плазмения вирусен товар, 
което не корелира с литературните данни. Според много автори е 
установена връзка между високите стойности на VL и наличието на 
когнитивно увреждане. Нещо повече, наличието на VL над прага на 
детекция се счита за предиктор за появата на HAND (McCombe & 
Vivithanaporn, 2013). Според последните проучвания VL е най-високо 
информативният показател за прогресия на инфекцията ( McCombe & 
Vivithanaporn, 2013). От друга страна ликворният вирусен товар показва 
по-високи стойности при пациенти с когнитивно увреждане. 80% от 
изследваните пациенти със стойности на ликворния вирусен товар над 
прага на детекция са с HAD. Литературните данни са доста 
разнопосочни по отношение на ликворния вирусен товар. Част от 
проучванията откриват връзка между наличието на когнитивен дефицит 
и стойности на ликворния вирусен товар над прага на детекция. Други 
автори не намират връзка, считайки, че за момента интерпретацията на 
високите нива на ликворния вирусен товар е трудна. 

Високо-активната антиретровирусна терапия понастоящем е 
единственият общоприет метод за лечение на пациенти с HAND. В 
изследваната група пациенти се установи асоциация между наличието 
на cART и степента на когнитивен дефицит. MMSE показа зависимост 
между степента на когнитивно снижение и провеждането на cART при 
изследване на пациентите от грамотната група, т.е. налице е 
статистически значима връзка между наличието на терапия и тежестта 
на когнитивен дефицит. 95,8% от пациентите с нормален резултат на 
теста са на cART. При ТМТ тип „Б“ резултатите са сходни: 94,1% от 
изследваните лица с резултат в норма са на антиретровирусно лечение.  

При сравнение на средните стойности от двете проведени 
невропсихологични изследвания – тест и ретест - се установи, че само 
при MMSE теста има значими различия в резултатите, като при първото 
изследване са установени по-добри резултати в сравнение с второто. 
Това са пациенти на cART с добро придържане към терапията и редовно 
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явяващи се на мониторинг. Вероятно това е причината за липсата на 
динамика и влошаване в когнитивната функция.  

Заключение:  
Когнитивни увреждания се установяват в 68% от наблюдаваните 

в това проучване HIV инфектирани. 72% от всички изследвани субекти 
показват абнормни резултати за IHDS, 59% - за MMSE и 88,6% за 
Цифра-символ. 

Липсата на образование, приема на интравенозни наркотици, 
наличието на HCV коинфекция и ниският брой CD4+ (<250 cells/mm³) са 
фактори, влияещи негативно върху когнитивната функция. 

Терапията - сART има положителен ефект върху когнитивното 
функциониране, оценявано от MMSE, ТМТ "Б" и Цифра-символ тест (p 
<0,05): 95% от участниците с нормален MMSE резултат; 94,1% с 
нормално справяне с ТМТ "В" и 100% с нормален резултат от цифра-
символ, са на лечение. 

Резултатите от повторното тестване са по-лоши за всички 
използвани тестове, но разликата е значима само за MMSE. 

Получените в нашето проучване резултати потвърждават, че 
оценката на когнитивното функциониране на ХИВ-позитивните 
пациенти трябва да бъде част от тяхното мониториране и лечение още 
на ранен етап. 
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ПОЗИТИВНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ –  
МЕТОД, РАЗВИВАЮЩИЙ ТРАДИЦИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ 

ШКОЛЫ ПСИХОТЕРАПИИ 
Владимир Слабинский 

Аннотация  
Основной вектор развития Петербургской школы психотерапии – разработка 
личностно-ориентированного метода психотерапии. В.М. Бехтерев (1911) и В.Н. 
Мясищев (1975) показали самостоятельность Петербургской школы психотерапии 
и ее отличия от психоанализа, экзистенциальной и поведенческой терапии. Базис 
Петербургской школы психотерапии: рефлексология В.М. Бехтерева и психология 
отношений. В русле Петербургской школы психотерапии были разработаны: 
„психотерапия перевоспитанием“ В.М. Бехтерева, „арететерапия“ А.И. Яроцкого, 
„психогенетическая психотерапия“ Т.К. Розенталь, „ортопедия отношений“ В.С. 
Зигель, „патогенетическая психотерапия“ В.Н. Мясищева, „личностно-
ориентированная (реконструктивная) психотерапия“ Б.Д. Карвасарского, 
„аналитико-катартическая терапия“ А.А. Александрова, „позитивная 
динамическая психотерапия“ В.Ю. Слабинского. Позитивная динамическая 
психотерапия имеет три формы: индивидуальную, семейную, групповую. Решение 
теоретических задач, прежде всего, разработка концепции бессознательного в 
русле психологии отношений, позволяет продолжить разработку новых 
психотерапевтических методик. Несмотря на то, что в настоящее время в русле 
метода позитивной динамической психотерапии разработано более 50 
психодиагностических и психотерапевтических методик, дальнейшее расширение 
технического психотерапевтического инструментария представляется важным. 
Ключевые слова: Петербургская школа психотерапии, психотерапия, психология 
отношений, история психотерапии, клиническая психология.  

Основоположником Петербургской школы психотерапии 
является великий русский врач, физиолог, психолог Владимир 
Михайлович Бехтерев (1857-1927). Еще будучи студентом, 
В. М. Бехтерев прошел собственную психотерапию у И. А. Сикорского. 
По всей видимости, это была вербальная психотерапия, направленная на 
коррекцию образа будущего и мировоззрения в целом. В результате 
В. М. Бехтерев остановил свой выбор на психотерапии в качестве 
основной медицинской специальности. Гипнотерапию В. М. Бехтерев 
изучал в Парижской клинике Сальпетриер у профессора Ж. Шарко. 
В. М. Бехтерев творчески развил полученные во Франции знания и 
создал несколько авторских методик гипнотерапии. Однако он 
занимался не только гипнозом.  

По свидетельству самого В. М. Бехтерева, приблизительно в 1900 
году для лечения пациентов с психической травмой он начал применять 
авторский метод личностно-ориентированной психотерапии – 
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„психотерапию перевоспитанием“ [7]. В тоже время родилось его 
знаменитое высказывание: „Если больному после разговора с врачом не 
стало легче, то это не врач“. Работу над совершенствованием данного 
метода, который он отделял от западных методов П. Дюбуа, 
Й. Я. Марциновского, З. Фрейда, В. М. Бехтерев продолжал на 
протяжении всей своей жизни. Во многом этому способствовали 
коллеги и ученики, входившие в знаменитый круг Бехтерева. Так, в 1908 
году А. И. Яроцкий публикует книгу „Идеализм как физиологический 
фактор“, в которой описывает первый в мире метод позитивной 
психотерапии. Непосредственное отношение к данной книге имели его 
учителя: И. П. Павлов, И. И. Мечников, В. Ф. Чиж. Приблизительно в то 
же время А. Ф. Лазурский разрабатывает первую в мире полноценную 
теорию личности [2], а П. Ф. Лесгафт, И. А. Сикорский, В. Ф. Чиж 
публикуют целый ряд новаторских работ по использованию 
педагогических приемов для коррекции психических расстройств.  

К сожалению, такие трагичные события, как Первая Мировая 
Война, Революция, Гражданская война надолго затормозили развитие 
психотерапии в России в целом и Петербургской (Ленинградской) 
школы психотерапии в частности. В 1917 году умирает А. Ф. Лазурский, 
в 1919 г. – И. А. Сикорский, в 1922 г. – В. Ф. Чиж, десятки учеников и 
соратников В. М. Бехтерева оказываются в эмиграции, среди них один 
из крупнейших методологов Школы – С. Л. Франк.  

При поддержке высшего руководства Советской России, 
мечтающего о создании нового человека при помощи 
„фрейдомарксизма“, в начале 20-х годов ХХ века в СССР укореняется 
психоанализ. Так, М. Я. Басов в предисловии к монографии 
А. Ф. Лазурского „Классификация личностей“ (1921) критикует своего 
учителя за отсутствие приверженности к психоанализу. Наряду с 
чистым психоанализом осуществлялась и попытка интеграции 
психоаналитических идей в Петербургскую школу психологии и 
психотерапии. Наибольший вклад в данный процесс внесли 
представители круга Бехтерева: Татьяна Конрадовна Розенталь (1884-
1921), Аарон Борисович Залкинд (1888-1936), Вера Самойловна Зигель 
(1885-1934).  

Показательна траектория развития их психотерапевтических 
представлений. Т. К. Розенталь – ученица З. Фрейда, первая женщина, 
выступившая в Берлинском психоаналитическом обществе с докладом. 
После возвращения в Россию становится сотрудницей В. М. Бехтерева, 
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работает врачом–ассистентом в Институте душевных болезней. В 1919 
году становится ассистентом по психотерапии в Институте по изучению 
мозга и психической деятельности, где читает курс „Психоанализ и 
педагогика“. Интегрируя идеи В. М. Бехтерева, З. Фрейда, А. Адлера 
разрабатывает метод „Психогенетической психотерапии“ (1919). 
Изучала „влияние войны на формирование неврозов“. А. Б. Залкинд – 
психоаналитик, специалист по психотерапии военного невроза. 
Отказался от идей пансексуализма. Интегрировал идеи З. Фрейда, 
А. Адлера, В. М. Бехтерева и разработал свою версию психоанализа. 
В. С. Зигель медицинское образование получила в Швейцарии, ученица 
В. М. Бехтерева, А. Ф. Лазурского, руководила клинической проверкой, 
показавшей недостаточную эффективность методов З. Фрейда, 
А. Адлера, Э. Дюбуа при психотерапии ветеранов войн. Разработала 
психотерапевтический метод „Ортопедии отношений“ (1921) [7].  

Интересовался психоанализом и В. Н. Мясищев (1893-1973), 
чему свидетельством стали две его научные работы, в частности, 
„Критика индивидуальной психологии А. Адлера“ (1929). Необходимо 
отметить, что если фрейдизм В. Н. Мясищев отвергал решительно, то 
идеи А. Адлера вызывали у него большой интерес. Так, В. Н. Мясищев 
отмечал, что в зарубежной психологии наибольший подступ к 
пониманию „отношения“ намечался у А. Адлера. Более того, 
предложенный А. Адлером „метод силовых линий“ может широко 
использоваться в психологии отношений и психотерапии. Важно, что 
В. Н. Мясищев критикует А. Адлера с позиций уровневой теории 
личности А. Ф. Лазурского, справедливо отмечая, что А. Адлер 
неправомочно переносит особенности психологии невротиков на 
здоровую популяцию. Приведенные данные свидетельствуют об 
ошибочности как высказываемой в последнее время идеи о том, что 
В. Н. Мясищев „мечтал быть психоаналитиком“, так и 
противоположного мнения, что В. Н. Мясищев „отрицал существование 
бессознательного“. В 1935 году В. Н. Мясищев в статье „Проблемы 
личности в психологии и психопатологии“ обнародует свой метод – 
патогенетическую психотерапию. Данный метод по праву считается 
первым полновесным отечественным методом личностно-
ориентированной психотерапии.  

Идеологию патогенетической психотерапии В. Н. Мясищев 
выразил так: „мобилизация лучшего, высшего в человеке и должна 
составлять главную задачу психотерапии“, в этих словах легко 
услышать голос А. Ф. Лазурского и А. И. Яроцкого. Техническую 
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сторону психотерапии В. Н. Мясищев вслед за В. М. Бехтеревым 
понимал, прежде всего, как приемы убеждения и перевоспитания: „Сила 
педагога и врача в том, чтобы так овладеть отношением воспитанника 
или больного, чтобы сделать правильную точку зрения точкой зрения 
руководимого, правильное отношение — его отношением“ [3].  

Е. К. Яковлева (1958) развила идею В. Н. Мясищева: 
„Психотерапия имеет две цели: во-первых, перестройку сложившихся у 
больного аффективно нарушенных отношений, которые мешали 
правильному отражению окружающей действительности, и во-вторых – 
развитие тех сторон личности больного, которые были недостаточно 
развиты“ [12]. Как нетрудно заметить, в патогенетической психотерапии 
акцент делается на развивающие практики, что возможно только при 
наличии позитивного образа человека.  

После смерти В. Н. Мясищева его ученик Б. Д. Карвасарский 
(1931-2013) совместно с Г. Л. Исуриной и В. А. Ташлыковым разработал 
собственный метод психотерапии – личностно-ориентированную 
(реконструктивную) психотерапию (ЛОРПт). Основной акцент был 
сделан на разработку групповой формы ЛОРПт. Двадцать лет данный 
метод был в СССР единственным методом личностно-ориентированной 
психотерапии.  

В конце 80-х годов ХХ века, после начала социально-
политических реформ в СССР начались интенсивные контакты между 
отечественными и зарубежными психотерапевтами, что чрезмерно 
усилило эклектический подход в преподавании психотерапии. 
Понадобилось более десяти лет, чтобы эклектический подход начал 
сменяться интегративным. В ряде диссертационных исследований, 
выполненных под руководством или по инициативе Б. Д. Карвасарского, 
его ученики и соратники развивали ЛОРПт, интегрируя в базис этого 
метода идеи и техники западной психотерапии. Следует отметить 
работу по интеграции в ЛОРПт когнитивно-бихевиоральной терапии 
(Федоров А. П.), гештальт-терапии (Александров А. А., Курпатов В. И.), 
эриксоновской терапии (Ташлыков В. А.). К сожалению, при жизни 
Б. Д. Карвасарского не был создан единый стандарт ЛОРПт и единая 
методология подготовки специалистов по данному методу, что привело 
к существующей в настоящее время ситуации – наличию нескольких 
методологически разных версий ЛОРПт. 

Позже, в русле интегративного подхода созданы два метода, 
развивающие наследие Петербургской школы психотерапии: аналитико-
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катартическая терапия А. А. Александрова (АКТА) и позитивная 
динамическая психотерапия В.Ю. Слабинского (рис. 1).  

 

 
Рис. 1 История Петербургской школы психотерапии. 

АКТА – это конфликт-центрированная психотерапия, 
разработанная на основе психологии отношений с привлечением 
технологий, основанных на катарсисе (в виде интеграции элементов 
монодрамы, гештальт-терапии и клиент-центрированной психотерапии 
К. Роджерса) [1]. Критически переосмысливая созданную на базе 
патогенетической психотерапии В. Н. Мясищева, ЛОРПт, 
А. А. Александров указывает на чрезмерный акцент в ЛОРПт на 
рациональность и когнитивные техники в ущерб проработке 
неосознанных переживаний. К. Роджерс утверждал, что для глубокой 
психотерапии необходимо соблюдение баланса между приемами 
интерпретации и кларификации. Важно не только стремление 
психотерапевта „изменить субъективное отношение 
посредством толкования мотивов и специфических стереотипов 
поведения“, но и помощь пациенту в „прояснении им своих чувств, 
включая природу своих страхов, объектных отношений, аттитюдов“ 
[13].  
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Позитивная динамическая психотерапия (ПДП) – это 
психодинамический метод с экзистенциально-гуманистическим 
видением природы человека, обогащенный транскультуральным 
подходом и поведенческими техниками [8].  

По сути, ПДП – это метод мировоззренческой психотерапии, 
смысл которой заключается в преодолении патологической 
инкапсуляции, чрезмерной фиксации на собственных травматических 
переживаниях и далее гармонизации личности.  

В.Н. Мясищев так пишет об этом: „Укажем, что индивидуализм 
и эгоцентризм, замкнутость и скрытность, тенденциозная, 
эмоциональная („кататимная“) переработка впечатлений, недостаточно 
критическое отношение к себе и самолюбование являются не только 
источником психической травматизации, но и причиной болезненно-
неадекватной патологически односторонней переработки жизненных 
трудностей“ [3].  

Основным отличием позитивной динамической психотерапии 
является использование интегративной теории личности, 
разрабатывающейся в русле психологии отношений. Как было сказано 
выше, базовой теорией для Петербургской школы отношений является 
Уровневая теория личности А.Ф. Лазурского, а цель психотерапии – 
повышение уровня жизненного функционирования и качества жизни 
пациента. Результаты наших исследований позволяют уточнить и 
расширить понимание Уровневой теории личности (таб. 1).  

Таблица 1 – Уровневая теория личности А. Ф. Лазурского в 
интерпретации В. Ю. Слабинского и Н. М. Воищевой [10].  

Уровень 
жизненного 
функционирова
ния 

Уровень 
адаптац
ии 

Ведущий 
способ 
совладания 

Ведущий 
временно
й 
параметр 

Ведущий 
мотив по 
В.Ф. Чижу 

Ведущий 
этический 
императи
ив по С.Л. 
Франку 

Тип 
сновидений 
по Н.Я 
Гротту 

Высший Гипер 
адаптац
ия 

Проактивн
ый 

Будущее Миотивы 
долга 

Этика 
любви к 
дальнему 

Гностически
е 

Средний Аптация Активный Настоящ
ее 

Мотивы 
пользы 

Этика 
любви к 
ближнему 

Этические 

низший Дезадпт
а-ция 

реактивный Прошлое Мотивы 
удовольств
ия 

Этика 
нелюбви 

Гигиеническ
ие  

 
  



В. Слабинский: Позитивная динамическая психотерапия – метод... 
409 

На низшем уровне жизненного функционирования находятся 
плохо адаптированные люди, использующие, как правило, реактивные 
способы совладания, руководствующиеся „этикой нелюбви“ и мотивом 
непосредственного удовольствия. Крайнее преобладание мотивов 
непосредственного удовольствия приводит к внезапным импульсивным 
поступкам, что В. Ф. Чиж наблюдал у душевнобольных [11]. Низший 
уровень метафорически можно соотнести с инфернальными мирами. В 
теории А. Ф. Лазурского для представителей низшего уровня 
характерно реактивное поведение, вызванное стремлением уменьшить 
„количество страдания“ из-за давления внешних обстоятельств. 
Представители этой группы часто оказываются аутсайдерами в 
социальном плане и нуждаются в помощи соответствующих 
государственных институтов. Ведущим временным параметром для них, 
как правило, является негативное прошлое. 

На среднем уровне располагаются хорошо адаптированные 
люди, использующие, как правило, активный тип совладания 
(антиципаторно-превентивный), они руководствуются этикой „любви к 
ближнему“ и мотивами пользы утилитаристов. Действие мотивов 
пользы утилитаристов продолжительное, и оно обусловливает более или 
менее длительные цепи различных поступков. Интересен вывод 
В.Ф. Чижа о том, что люди различаются между собою не столько тем, в 
чем они понимают свою пользу, сколько тем, в каком соотношении у 
них находится „количество деятельности от мотивов первой группы к 
количеству деятельности от мотивов второй“. Было бы ошибочно 
думать, отмечал он, что образование и обширные познания дают 
перевес мотивам второй группы, — „только богатство высшими 
чувствованиями делает мотивы второй группы более сильными“. И 
поэтому, естественно, ослабление мотивов второй группы В. Ф. Чиж 
рассматривал в качестве одного из ранних признаков душевных 
болезней [11]. По А.Ф. Лазурскому, индивиды, функционирующие на 
среднем уровне, характеризуются прежде всего активным поведением 
(целеустремленной деятельностью), стремлением изменять по 
определенному плану окружающий мир и самих себя. Ведущим 
временным интервалом для них является время, близлежащее к 
настоящему. 

На высшем уровне располагаются гиперадаптированные люди, 
использующие в своей жизни проактивные способы совладания, 
руководствующиеся этикой „любви к дальнему“ и мотивами долга. 
В. Ф. Чиж отмечал, что преобладание мотивов долга есть прежде всего 
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выражение высшего развития психической организации — для того, 
„чтобы эти мотивы ясно и правильно понимались, необходимо высокое 
развитие ума, для того, чтобы страдания и радости ближних были 
близки нашему сердцу, необходимы живые, хорошо развитые высшие 
чувствования, для того, чтобы мотивы непосредственного удовольствия 
и мотивы пользы не отвлекали деятельности от мотивов долга, нужна 
сильная воля, обращенная внутрь“ [11]. По теории А. Ф. Лазурского, 
представители высшего уровня альтруистичны и ориентированы на 
будущее. Ведущим временным параметром для них является будущее. 

С. Л. Франк пишет в своей работе „Ницше и "этика любви к 
дальнему"„: „"Любовь к дальнему" — чувство, испытываемое ко всему 
"дальнему", ко всему, что отдалено от нас либо пространственно, либо 
временно, либо, наконец, морально-психологически и потому действует 
не непосредственно, не при помощи аффекта сострадания, а через 
посредство более отвлеченных моральных импульсов. В этом широком 
значении "любви к дальнему" в нее будет включена как любовь к более 
отдаленным благам и интересам тех же "ближних", так и любовь к 
"дальним" для нас людям — нашим согражданам, нашим потомкам, 
человечеству; наконец, сюда подойдет и любовь ко всему отвлеченному 
— любовь к истине. К добру, к справедливости — словом, любовь ко 
всему, что зовется "идеалом", или, как выражается Ницше, "любовь к 
вещам и призракам"… Родоначальником любви к дальнему служит 
чувство, с точки зрения обыденной нравственности антиморальное: 
отчуждение от "ближнего", полный разрыв с окружающею средою и ее 
жизнью. "Ближние", живущие интересами дня, сросшиеся с 
установившимся складом своего существования, не понимают и боятся 
того, кто возлюбил дальнего. Любовь к ближнему тоже деятельна, но 
она сводится к проявлению инстинкта сострадания к людям, лишена 
того элемента творчества, того неуклонного и систематического 
разрушения старого и созидания нового, которым отличается "любовь к 
дальнему"… Твердость в достижении намеченной цели — в творчестве 
"дальнего", мужество в борьбе, спокойное и даже радостное отношение 
к своей гибели, вытекающее из сознания ее необходимости для 
торжества "дальнего", — вот основные черты нравственного характера, 
требуемые этикой любви к дальнему“ [цит. по 9]. 

Ключевым фактором повышения уровня жизненного 
функционирования является проактивность. Считается, что термин 
„проактивный“ был впервые введен в 1946-1959 годах Виктором 
Франклом в монографии „Человек в поисках смысла“ для обозначения 
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человека, принимающего ответственность за себя и свою жизнь, не 
ищущего причин происходящих с ним событий в окружающих людях и 
обстоятельствах. Однако важно, что В. Н. Мясищев в тоже время 
предложил по сути аналогичный термин „глубокая перспектива“. Более 
того, сделанный В. Н. Мясищевым акцент на глубине горизонта 
планирования является критерием принципиального различия 
„активности“ и „проактивности“. В 1948 году В. Н. Мясищев писал: 
„Глубокая перспектива (проактивность – В. С.) - это задача и цели, 
проецированные далеко в будущее; это структура личности, ее 
поведения и деятельности, в которых конкретные и лабильные 
отношения остротекущего момента подчинены устойчивому 
отношению, интегрирующему множество моментов настоящего, 
прошлого и будущего“.  

По нашему мнению, проактивность – это интегральное 
смыслоцентрированное свойство взрослой здоровой личности, 
основанное на этике „любви к дальнему“ и „мотивах долга“, связанное с 
умением оперировать большими пластами времени, аккумулировать и 
экономно использовать любые виды ресурсов, необходимые для 
достижения отдаленных по времени жизненных целей, и реализующееся 
на личностном и/или общечеловеческом уровнях [10]. 

А.Ф. Лазурский и С.Л. Франк в качестве основного конструкта 
личности предложили понятие „отношение“. В. Н. Мясищев определял 
личность как систему отношений, он писал: „Личность – высшее 
интегральное понятие. Личность характеризуется, прежде всего, как 
система отношений человека и окружающей действительности“ [3]. 
В. Н. Мясищев, проясняя смысл концепции отношений, писал, что 
„отношения“ обладают пятью свойствами, они – сознательны, 
избирательны, потенциальны, актуальны и целостны. Для удобства 
понимания данные свойства можно объединить в две дуальные пары: 

• Сознательность / избирательность – по мере развития 
„отношение“ становится все более и более сознательным и 
избирательным (дифференцированным), другими словами, 
деятельным.  

• Потенциальность / актуальность – любое „отношение“ 
содержит бесконечный потенциал развития, но при этом в 
каждый момент времени данный момент проявляется 
актуальными аспектами в соответствии с особенностями 
контекста. При этом важно, что зрелое „отношение“ всегда 
целостно. Амбивалентность трактуется как незрелость 
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(неразвитость) отношения. Таким образом, становится 
понятным смысл поговорки „от любви до ненависти - один шаг“ 
– антиподом любви является равнодушие, а не ненависть. 

• Вслед за В. Н. Мясищевым все неисчислимое количество 
отношений личности мы разделяем на 3 кластера: отношение к 
себе, отношение к миру, отношение к другому. Используемые в 
ПДП для описания и анализа ситуации в разных кластерах 
отношений структурные модели, обнаруживают некоторое 
генетическое родство, но при этом существенно отличаются от 
моделей, предложенных Н. Пезешкианом [подробно см. 8 – С. 
11-95]. 

Модель системы отношений в ПДП имеет 3 измерения:  
• структурное (3 модели),  
• функциональное (3 типа отношений),  
• процессуальное (3 принципа).  

В качестве психотерапевтических мишеней выступают 
нарушения отношений личности, понимающиеся как конфликты – 
Актуальный, Базовый, Ключевой. 

Эти три конфликта образуют пространство внутриличностного 
конфликта, и являются психотерапевтическими мишенями. Так как 
личностное пространство формируется совокупностью отношений 
личности, то разрешение внутриличностного конфликта ведет к 
реконструкции личности.  

Кроме того, на качество отношений личности влияют не только 
пространственные, но и временные характеристики. Качество жизни 
зависит от уровня фиксации индивида на прошлом, настоящем или 
будущем. Прошлое признается значимым, но не определяющим. 
Настоящее осмысляется важным, но не единственным. Будущее видится 
достижимым, но не обязательным. 

Совокупность пространственно-временных характеристик 
отношений личности называется Актуальным жизненным стилем. В 
отличие от Жизненного сценария (Э. Берн), являющегося, по сути, 
суммой бессознательных родительских установок, Актуальный 
жизненный стиль формируется в течение всей жизни в результате как 
осознанных усилий индивида, так и вследствие внешних воздействий.  
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Концептуально план психотерапии строится на пятишаговой 
(пятиэтапной) стратегии, базирующейся на гносеологической теории 
Платона. 

1 этап. Обратиться к психотерапевту пациента, как правило, 
заставляет страдание. К этому моменту невротический конфликт 
переживается не только как факт психической реальности, но и, 
вследствие укоренения в теле, как физическое страдание. Поэтому 
задачей первого этапа психотерапии будет уменьшение уровня боли, 
переживаемой пациентом. Решение этой задачи возможно только путем 
разрыва круга патологических отношений пациента. Вербальное 
отреагирование неизбежно влечет за собой возникновение дистанции 
между заявляемой проблемой и личностным ядром пациента. Таким 
образом, предложение психотерапевта подвести черту означает не 
только начать процесс отображения (отражения) мира явленных 
(актуальных) вещей и явлений во внутренней реальности, но и 
проясняет психологию взаимоотношений психотерапевта и пациента. 
Психотерапевт как бы раскрывает некий символический зонт над 
пациентом, так, чтобы тот мог почувствовать себя защищенным. 
Именно и уже на первой стадии психотерапии формируется 
психотерапевтический альянс, чему способствует предложение 
рассказать о своей проблеме – дать этой проблеме имя. 

2 этап психотерапии – заключается в прояснении сути проблем 
пациента. Определить проблему означает рассмотреть ее как некий 
объективный факт, нейтральный по своей природе, то есть приводящий 
не только к негативным, но и к позитивным последствиям. Пациент с 
помощью психотерапевта как бы проводит ревизию своей жизни, 
отделяя при этом зерна от плевел. Задача терапевта на этой стадии 
заключается в накоплении ресурса доверия пациента, заключающегося в 
чувстве оптимизма – вере больного в излечение. Однако этот оптимизм 
не имеет ничего общего со слепой верой пациента в чудо, а напротив, 
основан на сознательной уверенности – знаниях психотерапевта и 
понимании пациентом природы своих жизненных затруднений. 

3 этап. Как было показано, на первых двух стадиях пациент 
играет достаточно пассивную роль, являясь объектом 
психотерапевтического воздействия. На третьей стадии ситуация 
меняется. Платон прямо указывает, что на третьей стадии познания 
знаки, посредством которых описан факт реальности, преобразуются в 
качественно новое понятие – символ. Без этого качественного 
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преобразования истина недостижима (непостижима), ибо слишком 
велико различие между миром явлений и миром знаков. Платон 
справедливо замечает: „Всякий имеющий разум никогда не осмелится 
выразить словами то, что явилось плодом его размышления, и особенно 
в такой негибкой форме, как письменные знаки“. Символ амбивалентен, 
и это его качественное отличие от знака. Амбивалентность символа 
связана с тем, что, оставаясь по своей природе знаком, символ 
становится чем-то большим. Он уже не только служит инструментом 
перевода реальности в знаковую систему, но и уравнивает эти две 
составляющие. Знак объективен и пассивен, символ же субъективен и 
активен. По мнению психоаналитиков, бессознательное говорит языком 
символов, которые, обладая активностью, структурируют 
бессознательное человека, конструируя тем самым не только 
человеческое мышление, но саму его природу. Психотерапевтическая 
задача третьей стадии – активизация пациента, превращение 
психотерапии во взаимоотношения равных субъектов. Решение этой 
задачи возможно только при наличии у психотерапевта позитивного 
видения природы человека и, как следствие, стимулировании 
самостоятельности пациента.  

4 этап – эту стадию познания Платон характеризует как 
„правильное знание“. Он пишет: „Например, „круг“ – это нечто 
произносимое, и имя его – то самое, которое мы произнесли. Во-вторых, 
его определение составлено из существительных и глаголов. 
Предложение: „То, крайние точки чего повсюду одинаково отстоят от 
центра“ – было бы определением того, что носит – имя „круглого“, 
„закругленного“ и „окружности“. На третьем месте стоит то, что 
нарисовано и затем стерто или выточено и затем уничтожено. Что 
касается самого круга, из-за которого все это творится, то он от всего 
этого никак не зависит, представляя собой другое. Четвертая ступень – 
это познание, понимание и правильное мнение об этом другом“ [4]. А.Ф. 
Лосев (2000) поясняет этот платоновский термин: „Подлинное знание 
есть только такое, которое является также умением владеть и 
обязательно пользоваться предметом знания. Врач, который не умеет 
лечить, плох потому, что у него нет знания своего дела. Знание есть, 
прежде всего, умение“ [4]. В результате решения задач предыдущих 
трех этапов психотерапии пациент оказывается готов к решению 
экзистенциальной проблематики. Осознание пациентом 
экзистенциальных данностей, с последующим принятием (включением) 
этих данностей в собственный даймон, означает реконструкцию 
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отношений личности пациента. Личность невозможно изменить извне. 
Путем внешнего воздействия личность можно только разрушить. 
Развитие (изменение) личности становится возможным только в 
результате усилий самой личности. 

5 этап. Согласно Платону, человек прошедший четыре этапа, 
становится философом. М. Хайдеггер показал, что для эллинов 
философия была, прежде всего, медитативной практикой, благодаря 
использованию которой осуществлялось включенное бытие – Dasein. 
Согласно Платону, философ ревностно занимается тремя вещами: он 
созерцает и знает сущее, творит добро и теоретически рассматривает 
смысл речей. Знание сущего называется теорией, знание того, как нужно 
поступать – практикой, знание смысла речей (мира как знаковой 
системы) – диалектикой. Реализация всех трех составляющих и есть 
подлинная жизнь. На пятой стадии психотерапевт фокусируется на 
будущем пациента, помогает сформулировать цели достижения – 
мечты. Увидеть цели не как список проблем, которые надо решать, а как 
возможность достижения еще больших успехов. Переформулирование 
будущего через призму успеха наполняет жизнь пациента радостью и 
надеждой, превращает ее в волнующее путешествие по радуге 
возможностей.  

Необходимо отметить, что диалектика (понимание смысла речи) 
подразумевает решение ключевого конфликта – формирование „Ты-
отношений“ – познание себя через отражение и становление в речи 
значимого другого. Делание добра есть не что иное, как решение 
актуального конфликта – достижение жизненной гармонии. Созерцание 
же и познание сущего невозможно без познания себя, другими словами, 
невозможно без решения базового конфликта.  

В ПДП разработаны три формы психотерапии – индивидуальная, 
семейная, групповая.  

Индивидуальная ПДП начинается как краткосрочная 
психотерапия с использованием психотерапевтического протокола. 
Данный этап длится 5 консультаций. На первой консультации пациент 
заполняет стартовую батарею тестов, психотерапевт собирает 
анамнестические данные при помощи клинического интервью и 
модифицированной техники биографического анализа (моя жизнь в 10 
событиях). На 2-й и 3-й консультации происходит психотерапия 
Актуального конфликта с использованием дополнительных 
психодиагностических инструментов, исследуются психологические 
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границы личности, семейные стереотипы формирования отношения к 
миру в целом. На 4-й консультации прорабатывается Базовый конфликт: 
экзистенциальная проблематика и семейные стереотипы отношения к 
себе. На 5-й консультации используется методика Дифференциально-
аналитического опросника для проработки Ключевого конфликта и 
техники развития проактивности и формирования образа „Я-здоровый“ 
в будущем.  

При необходимости после завершения краткосрочной ПДП 
разрабатывается индивидуальный план долговременной позитивной 
психодинамической психотерапии.  

К сожалению, В. Н. Мясищеву не удалось разработать 
концепцию бессознательной компоненты отношения [6]. Нам видится, 
что данный пробел может быть заполнен посредством интеграции в 
психологию отношений В. Н. Мясищева, прежде всего, рефлексологии 
В. М. Бехтерева и l’imaginaire Ж. Дюрана (рис. 2).  

 
Рисунок 2 – Интеграция идей Мясищева, Бехтерева, Дюрана [9]. 

Данная концепция бессознательного позволяет работать с 
глубинной метафорой, и, посредством смены ведущего режима 
l’imaginaire, не просто прорабатывать невротический внутриличностный 
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конфликт во всех его проявлениях, но, по выражению Ж. Делеза, менять 
сам модус существования, что через решение базового конфликта 
позволяет целенаправленно изменять актуальный жизненный стиль.  

Концепция бессознательного в ПДП позволила разработать 
методику „Позитивной песочной психотерапии“. Методика 
„Позитивная песочная психотерапия“ состоит из трех субметодик, 
каждая из которых предназначена для проработки одной из 
разновидностей внутриличностного конфликта. Отличительной 
особенностью позитивной песочной психотерапии является 
использование двух песочниц (светлой и темной), каждая из которых 
имеет размеры 49,5х72,5х7см. Использование двух песочниц позволяет 
прорабатывать оба режима бессознательного по Ж. Дюрану. Светлая 
песочница предназначена для проработки актуального конфликта при 
помощи методики „Построение мира“; темная – для проработки 
ключевого (методика „Круг отношений“) и базового (методика 
„Лестница идентичностей“) конфликтов. 

Важным этапом стала разработка концепции структурных 
архетипов, интегрирующая в психологию отношений В. Н. Мясищева 
идей К. Юнга и П.А. Флоренского. Данная теория является базисом 
разработанной в русле метода позитивной динамической психотерапии 
арт-терапевтической методики „Позитивная куклотерапия“, 
предназначенной для проработки травматического опыта посредством 
решения базового конфликта прежде всего в сферах „Пра-мы“ и „Я“ [9]. 

Семейная позитивная динамическая психотерапия базируется на 
трех принципах: гармонии, надежды и динамики. В контексте семьи эти 
принципы представлены: структурой, семейным взаимодействием 
(обязательства) и динамикой семьи. В семейной ПДП происходит 
анализ семейной системы: структуры, взаимодействия членов семьи 
(выполнения обязательств), динамики (рис. 3) [8]. 
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Рисунок 3 – Интеграция идей Мясищева, Бехтерева, Дюрана 

Групповая форма позитивной динамической психотерапии 
называется позитивной психодрамой. В данном названии отражается 
дань позиции В.Н. Мясищева, считавшего, что коллективная форма 
патогененической психотерапия должна разрабатываться, прежде всего, 
на базе психодрамы Дж. Морено. Относясь к психодинамическому 
подходу в психотерапии и будучи вариацией групповой психотерапии, 
позитивная психодрама позволяет решать как личностные проблемы 
отдельного пациента, участника группы, так и работать с „личностью“ 
группы в целом.  

Одной из характеристик отношений являются черты характера, 
группирующиеся в определенные стереотипные роли. В определенном 
смысле можно провести аналогию между понятиями „роль“ и „символ“. 
Оба понятия можно редуцировать до элементарных составляющих, оба 
являются скорее формой – отношением, нежели структурой – и имеют 
множество смыслов. Роль, будучи по своей природе символом, с одной 
стороны, конструируется человеком, становясь, таким образом, 
объектом мира явлений, а с другой – активно воздействует на своего 
творца, выступая субъектом взаимодействия. Двойственность природы 
роли дает возможность осуществлять как „отыгрывание вовне“ 
посредством привлечения участников группы в качестве 
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вспомогательных „Я“ или актеров драмы, так и „отыгрывание внутрь“ – 
в интрапсихической драме. В группе каждый из участников проявляет 
себя через ролевой репертуар, состоящий из ролей, выбранных им 
самостоятельно, и из ролей, навязанных ему извне другими участниками 
группы. Психотерапевт, впервые соприкоснувшись с этим 
мифологическим, населенным множеством персонажей пространством, 
как правило, испытывает затруднения от обилия пестрых фактов. 
Однако если отвлечься от внешнего (непринципиальных нюансов) и 
сфокусироваться на характеризующих личность пациента 
высказываниях и действиях, то можно обнаружить, что в „палитре“ 
личности не так много „красок“ – черт характера. Уместно будет 
вспомнить утверждение признанного классика групповой психотерапии 
З. Фулкса о том, что человек стабилен в своих проявлениях, меняются 
только контексты этих проявлений – группы. Многие специалисты 
трактуют такую ригидность как личностную проблему.  

В качестве главного „противоядия“ ригидности 
социальноролевого поведения Дж. Морено предлагал групповую 
психотерапию. Он считал, что „психодрама, позволяя участникам 
изменить привычные поведенческие стереотипы, освободиться от 
тревоги, актуализировать свой человеческий потенциал, помогает им 
достичь иного жизненного статуса“ [цит. по 8].  

В позитивной психодраме ролевой репертуар пациента 
анализируется, прежде всего, через призму задействованных черт 
характера. Данная методология не только позволяет психотерапевту 
более тонко препарировать „душевные порывы“ пациента, но и служит 
„путеводной нитью“ в лабиринте ролевой матрицы.  

Как уже отмечалось, современный этап развития психотерапии 
характеризуется выраженной тенденцией интеграции различных 
психотерапевтических систем. По мнению А. Лазаруса (1998), 
движущей „пружиной“ этой тенденции является выраженная 
необходимость „операционализировать и конкретизировать процесс 
принятия решений психотерапевтом“. Интеграция в психотерапии 
возможна только при наличии „открытой психотерапевтической 
концепции“, позволяющей разработанному на ее основе методу 
ассимилировать не разрушающие его идентичности теоретические идеи 
и практические технологии из других психотерапевтических систем [8].  

Примером подобного подхода может служить патогенетическая 
психотерапия В.Н. Мясищева, в которой нашли воплощение идеи 
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целого ряда теоретиков психотерапии, в частности Дж. Морено и К. 
Роджерса.  

В качестве основного решения, позволяющего сократить 
продолжительность группы без снижения эффективности психотерапии, 
предлагается интеграция в базовую теоретическую модель техник и 
алгоритмов из других психотерапевтических методов. Подобная 
интеграция позволяет сократить временной параметр до 3-6 часов на 
человека, что делает возможным проведение групповой психотерапии в 
стационарах со средней продолжительностью в один месяц. В то же 
время эти авторы призывают продолжать изучение 
психотерапевтических факторов, влияющих на длительность 
психотерапии.  

В качестве дополнительных факторов выделяют:  

1. Ведение группы двумя разнополыми психотерапевтами, 
ежедневность групповых занятий;  

2. Провоцирование и использование группового конфликта;  

3. Введение временных ограничений при выполнении заданий;  

4. Сочетание психотерапевтом роли эксперта с ролью участника 
группы;  

5. Ориентация пациентов на поиск ответов на вопрос „как?“, а не 
на вопрос „почему?“;  

6. Использование многоуровневой коммуникации;  

7. Фокусирование групповой работы на определенных темах;  

8. Использование закономерностей групповой динамики. 

Кроме того, во время психотерапии группа выступает в качестве 
„модели реальной жизни“, а групповая ситуация является ситуацией 
многопланового, реального межличностного взаимодействия. 
Следовательно, гетерогенный по полу и возрасту состав группы 
облегчает участникам возможность переноса нарушенных значимых 
отношений из реальной жизни в группу. В качестве дополнительного 
ресурса психотерапевт, по моему мнению, может использовать 
идентификацию пациентов с разными этническими и религиозными 
культурами. Во многом это связано с пониманием личностного роста 
как процесса изменения идентичности путем вовлечения в круг „Я“ с 
последующей интеграцией личностью новых объектов для подражания.  
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В процессе психотерапии группа проходит через ряд стадий 
развития. Понимая особенности каждой стадии, психотерапевт может 
осознанно продвигать группу к следующему этапу. В то же время 
ошибочным будет представление о возможности достижения 
индивидуальных психотерапевтических результатов пациентами только 
на этапе „хорошей“, „продвинутой“ группы, вследствие чего иногда 
ложно трактуют краткосрочность как принципиальный показатель 
психотерапевтической успешности. Ни одна из стадий группового 
процесса не является более ценной, нежели другие.  

Во-первых, многие пациенты, соглашаясь на психотерапию, 
ставят перед собой локальные задачи и способны достичь некоторого 
результата уже на первых занятиях. В этой ситуации представляется 
важным умение психотерапевта маркировать достигнутый пациентом 
успех и способность помочь ему сформулировать для групповой работы 
более серьезную и значимую цель.  

Во-вторых, зачастую ложное представление о том, что для 
создания „хорошей“ группы необходимо непременно достичь более 
высокого уровня ее развития, заставляет психотерапевта разрабатывать 
изощренные процедуры отбора „правильных“, высокомотивированных 
на психотерапию участников, так как для многих пациентов работа в 
такой группе сопряжена с постановкой столь сложных задач, что они 
неспособны решить в принципе. Чрезмерный тщательный отбор резко 
ограничивает круг пациентов, которым приверженцами „хороших“ 
групп рекомендуется групповая психотерапия. Между тем, с момента 
появления групповая психотерапия устойчиво расширяет представления 
о границах и возможностях психотерапии, вовлекая в сферу своей 
компетентности новые целевые группы пациентов. Более корректным 
будет подход, при котором индивидуальные особенности и 
возможности пациентов, направленных для психотерапии в конкретную 
группу, соотносятся с необходимостью достижения группой более 
высокого уровня развития и выполнения терапевтических задач. 
Данный подход позволяет проводить психотерапию с 
маломотивированными на момент начала группы пациентами. Будучи 
одной из важнейших характеристик современной психотерапии, 
краткосрочность все же не должна превращаться для психотерапевта в 
самоцель.  

Современная терапевтическая практика предъявляет высокие 
требования к психотерапевту. По утверждению П. Холмса и М. Карп 
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(1997): „Чтобы стать превосходным директором, требуются 
воображение, любопытство, игровое начало, эмпатия, риск, 
самосознание, зрелость и владение мастерством. … Морено любил 
повторять, что директор должен быть самым спонтанным человеком в 
группе. Спонтанность очень заразительна. … Чтобы воодушевлять 
других, директор должен:  

1. Иметь твердый и оптимистичный взгляд на потенциал группы; 
быть уверенным в себе и создавать ощущение, что в группе 
происходят какие-то позитивные изменения;  

2. Творить моменты, когда все становится возможным: директор в 
состоянии создать атмосферу волшебного творчества;  

3. Создавать атмосферу, в которой неизвестное, не проговоренное, 
не рожденное, не случившееся оказывается столь же важным, 
как и все, что в жизни произошло. Психодрама делает акцент на 
том, что не случилось, чему жизнь не дала возможности 
произойти;  

4. Обладать подлинным ощущением игры, удовольствия, свежести 
и уметь воплощать и юмор и пафос;  

5. Знать изначальные идеи, мечты и фантазии Морено, и быть 
способным воплотить их в действии;  

6. Иметь склонность к риску; уметь оказать поддержку, 
стимулировать, а иногда и провоцировать клиента на 
терапевтическую работу;  

7. Уметь индуцировать в других ощущение спонтанности и 
творческого полета, которые приводят к личностным 
изменениям“ [5].  

Обобщая сказанное, можно утверждать: групповой процесс 
является сложным интегральным понятием, что выдвигает к 
психотерапевту требование не только виртуозного владения приемами 
психотерапии, но и системного понимания групповой реальности, сути 
объективных закономерностей группового процесса. В то же время сама 
природа группового процесса позволяет психотерапевту осуществлять 
интервенции, призванные стимулировать динамику группы, сокращая 
тем самым время, необходимое для психотерапии.  

Во время групповой психотерапии ведущий и участники в 
каждом конкретном случае внутригруппового взаимодействия 
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принимают решения, исходя из своего понимания происходящего, 
ориентируясь на предыдущий опыт и стремясь решить определенные, во 
многом постулированные актуализированной социальной ролью, 
задачи. Ситуация психотерапевта осложняется тем, что он вынужден 
одновременно решать задачи и как ведущий группы, и как ее участник. 
Кроме того, психотерапевт решает стратегическую задачу 
эксплицитного развертывания смыслов терапии для пациентов.  

Ключевой момент для понимания сути позитивной психодрамы – 
концепция трехфакторной модели группового процесса (рис. 4).  

 

 
Рис. 4 Пространство Групповой позитивной динамической психотерапии 

Психотерапевт, прежде всего, является членом группы, 
участвующим в ее жизни, посредством решения Ключевых конфликтов. 
Этот критерий не только ограничивает возможную директивность 
психотерапевта, но и является основным при дифференциации 
групповой и коллективной форм психотерапии. В роли „истинного 
участника группы“ психотерапевт вынужден решать те же задачи, что и 
пациенты. Наиболее удачно эти задачи сформулировал один из 
родоначальников гуманистического направления в психотерапии, 
пионер движения „групп встреч“ У. Шутц, утверждавший, что любой из 
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членов группы ищет решение проблем включенности, контроля, 
привязанности.  

Первый вопрос, встающий перед пациентом в группе, – это 
проблема включенности. Пациенту требуется принять ответственное 
решение – участвует он в групповом взаимодействии или игнорирует 
попытки других участников группы завязать с ним общение.  

И здесь существует парадокс: хотя решение включиться или нет 
в групповое взаимодействие принимается каждым пациентом 
индивидуально, сама природа феномена группы, базирующаяся на 
значимости для человеческой личности социальных отношений, 
определяет факт того, что группа в целом прилагает все возможные 
усилия для вовлечения в свои ряды „отшельников“. Такие пациенты 
получают особенно много внимания со стороны других участников 
группы. Ситуация решения проблемы вовлечения пациентов в жизнь 
группы по времени совпадает с первым этапом психотерапии, который 
также называют стадией „ориентации и зависимости или стадией 
„знакомства“.  

Второй этап зачастую принято называть „стадией конфликтов и 
протестов“, что приводит к некоторому преувеличению значимости для 
личностного роста феномена „открытой конфронтации“, вследствие 
чего факт наличия конфликта иногда ложно трактуют как критерий 
„правильного“ развития группы. Многолетний опыт проведения самых 
различных групп показывает возможность эффективной групповой 
психотерапии без проживания группой выраженных межличностных 
конфликтов, что находит свое подтверждение и в данных, приводимых 
зарубежными специалистами. Причинами конфликтного поведения 
участников являются страх неизвестного и предыдущий негативный 
опыт межличностного взаимодействия, в том числе во время групповой 
психотерапии. Более перспективным является понимание второго этапа 
как стадии, на которой каждый участник группы, включая 
психотерапевта, стремится сохранить контроль над личностными 
границами, для чего пытается контролировать других участников и 
группу в целом.  

И, наконец, третья проблема – привязанности – связана с 
потребностью сохранения индивидуальности в составе группы. По 
утверждению К. Юнга, В.Н. Мясищева, Б.Д. Карвасарского и других, 
реализация данной потребности во многом определяет процесс 
личностного становления. Зрелая группа, таким образом, является 
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собранием личностей, а не безликой толпой. Решение задачи 
привязанности способствует перенесению пациентами нового 
приобретенного во время психотерапии опыта в реальную жизнь. 
Исчезает проблема зависимости пациента от психотерапевтической 
группы. В.Н. Мясищев подчеркивал, что критерием зрелой личности 
является дифференцированность и осознанность ее отношений.  

Помимо личных задач, вызванных ролью участника группы, 
психотерапевт как ведущий группы решает профессиональные задачи 
(Актуальный конфликт).  

Как отмечалось выше, психотерапия осуществляется на всех 
стадиях группового процесса. Не вызывает сомнений тот факт, что для 
многих пациентов целебным оказывается само решение принять участие 
в психотерапии и приход в группу. Равным образом значимым для 
участников оказывается и опыт проживания последующих стадий 
группы. В то же время роль ведущего требует от психотерапевта 
решения ряда последовательных задач. Родоначальник группанализа З. 
Фулкс, показывая взаимосвязь динамики группы с ролевой активностью 
ведущего, предлагал выделить три этапа: терапии группы, терапии в 
группе и терапии группой. Понимание задач, стоящих перед 
психотерапевтом как ведущим группы, вытекает из сути этих этапов.  

На первом этапе усилия ведущего направлены на формирование 
группы. Психотерапевт избегает чрезмерной фиксации на 
взаимодействии с кем-либо из пациентов как с персоной, ограничивая 
свое общение с ним рамками роли „участник группы“. Ведущий 
стимулирует формулирование и принятие правил группового поведения, 
способствует интенсификации межличностного общения, прилагает 
усилия для формирования групповых границ – „кожи группы“. 

После того, как задачи первого этапа выполнены и состоялось 
рождение группы, ведущий смещает фокус своей активности на 
проведение индивидуально-ориентированных психотерапевтических 
интервенций. Остальные участники, оставаясь зрителями, приобретают 
опыт поведения в группе. В определенном смысле на первых двух 
этапах психотерапевт, решая задачи ведущего группы, демонстрирует 
поведение идеального участника. Существует целый ряд 
высокоэффективных психотерапевтических методов, в которых 
развитие группы ограничивается этапом „психотерапии в группе“. 
Достаточно назвать классическую психодраму Дж. Морено.  
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В то же время „терапия группой“ и сопровождающие ее 
феномены обратной связи, самостоятельности пациентов, принятия 
ответственности являются крайне мощными психотерапевтическими 
факторами. Это не может не влиять на решение психотерапевта 
стимулировать дальнейшее развитие группы. Психотерапия группой, в 
некотором смысле, является синонимом психотерапии средой и 
возможна лишь при достижении участниками когнитивной 
когерентности и эмоциональной синтонности. Переживаемое при этом 
чувство единения многие пациенты описывают как важный 
эмоциональный опыт. На этой стадии развития группа осознает себя как 
„Мы“, состоящее из отдельных „Я“, каждое из которых крайне важно 
для группы в целом. Неслучайно вектор развития психодрамы во 
многом определяется интеграцией с психодинамическими терапиями. В 
современных разновидностях психодрамы (аналитической, юнгианской, 
позитивной) субъектом психотерапии является не только 
идентифицированный пациент – „протагонист“, но и остальные 
участники группы, активно играющие роли „вспомогательных Я“ и 
участвующие в групповой дискуссии – „шеринге“.  

По мнению Г.Л. Исуриной (2000), в самом общем виде цель 
психотерапии может быть определена как расширение сферы 
самосознания пациента [8]. Конкретные же задачи отражают, по сути, 
поэтапный характер психотерапевтического процесса. В качестве 
мишеней выступают нарушенные отношения больного и обусловленные 
ими неадекватные эмоциональные и поведенческие стереотипы, 
являющиеся причиной страданий пациента. Следует обратить внимание, 
что каждая из трех плоскостей – когнитивная, эмоциональная и 
поведенческая – выступает и в качестве механизма лечебного 
воздействия, и в качестве терапевтического результата.  

Необходимо отметить, что реализация рассмотренных выше 
задач (Ключевой и Актуальный конфликты), позволяет психотерапевту 
получить устойчивые результаты, прежде всего в эмоциональной и 
поведенческой плоскостях личности пациента.  

Реализация же стратегии психотерапии (Базовый конфликт) 
больше ориентирована на когнитивную сферу личности. В то же время 
необходимо отметить, что выделение в качестве психотерапевтической 
мишени той или иной плоскости носит достаточно искусственный 
характер. На самом деле корректнее говорить о некотором 
преобладании одной из трех сфер в рамках заданных картографией 
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дуальных или даже триангулярных отношений. Так, Г.Л. Исурина (2000) 
отмечает, что „познание представляет собой единство отражения 
(когнитивных процессов) и „отношения к отражению“ (эмоциональных 
процессов)“, и что в личностно-ориентированной (реконструктивной) 
психотерапии „процесс психотерапии основан на практически 
равнозначном использовании когнитивных, эмоциональных и 
поведенческих (в меньшей степени) механизмов“ [8]. 

Трехфакторная модель группового процесса, прежде всего, 
призвана посредством конкретизации задач упростить этот процесс. 
Кроме того, как показывает опыт, сокращается и длительность 
психотерапии до 2-3 часов на человека, что делает возможным 
проведение групповой психотерапии в рамках целевых выездных 
программ.  

Заключение. По нашему мнению, актуальным является 
дальнейшее совершенствование психотерапевтического метода в русле 
идей Петербургской школы психотерапии. Данная задача требует 
дальнейшего развития теории психологии отношений, и, прежде всего, 
теории бессознательного. Решение теоретических задач позволяет 
продолжить разработку новых психотерапевтических методик. 
Несмотря на то, что в настоящее время в русле метода ПДП разработано 
более 50 психодиагностических и психотерапевтических методик, 
дальнейшее расширение технического психотерапевтического 
инструментария представляется важным.  
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КЪМ РАЗБИРАНЕТО И КЛАСИФИКАЦИЯТА  
НА ПСИХИЧНИТЕ РАЗСТРОЙСТВА:  

НОВИ МОМЕНТИ (ЧАСТ I)* 
Лий Анна Кларк, Брус Кътберт, Роберто Люис-Фернандес, Уилям 

Нероу, Джофри Рийд, Пламен Димитров, Краси Гешева, Сирма 
Бойкова, Женя Радева, Мария Атанасова 

Резюме: Диагнозата на психичните разстройства първоначално изглежда 
относително ясна: пациентите имат симптоми или видими признаци на заболяване; 
здравните специалисти и клиничните психолози формулират диагнози на основата 
на тези симптоми и признаци и предписват лекарства, психотерапия или и двете. 
Въпреки сериозното задълбочаване на знанията ни за психическите разстройства 
през последния половин век, разбирането на техните компоненти и процеси остава 
недоразвито не само в България, но и в световен мащаб. В статията се предлагат 
истории и описания на три системи с различен фокус, съответстващ на 
разбирането и класифицирането на психичните разстройства. Двете основни 
ръководства за диагностика - Международната класификация на 
заболяванията(ICD) и Диагностичният и статистически наръчник за психични 
разстройства(DSM) - предоставят класификационни системи, свързани с 
общественото здраве, клиничната диагностика, предоставянето на услуги и 
специфични научноизследователски приложения, първата в международен план и в 
Блгария, а последната - предимно за САЩ. За разлика от тях, критериите за 
изследователски домейн на Националния институт за психично здраве (RDoC) 
предоставят обещаваща рамка, която набляга на интегрирането на основните 
поведенчески и неврологични изследвания, за да се задълбочи разбирането за 
психичното разстройство. Американо-българският екип подготвил статията 
идентифицира четири ключови проблема, които представляват предизвикателства 
пред разбирането и класифицирането на психичното разстройство: етиологията, 
включително множествената причинност на психичното разстройство; дали 
съответните явления са отделни категории или дименсии; прагове, които 
определят границите на нормата; и коморбидност, фактът, че хората с психични 
заболявания често отговарят на диагностичните критерии на няколко състояния. 
Обсъждаме тук как подходите на трите системи към тези ключови въпроси 
съответстват или се отклоняват в резултат на различните им истории, фокус и 
поддръжници. Въпреки, че характеристиките на системите се припокриват и 
отличават в различна степен, те имат една обща цел, а именно да намалят 
страданието от психическото разстройство. 
Ключови думи: диагностика, класификация, психично разстройство, 
Международна класификация на заболяванията (ICD), Диагностичен и 
статистически наръчник за психични разстройства(DSM), Критерии за 
изследователски домейни, RDoC 
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TOWARD UNDERSTANDING AND CLASSIFYING MENTAL 
DISORDERS: NEW MOMENTS (PART I) 

Lee Anna Clark, Bruce Cuthbert, Roberto Lewis-Fernandez, William 
Narrow, Geoffrey Reed, Plamen Dimitrov, Krasi Gesheva, Sirma 

Boykova, Jenia Radeva, Maria Atanassova 
Abstract: The diagnosis of mental disorders appears relatively straigtforward: patients 
present with symptoms or visible signs of illness; health professionals and clinical 
psychologists make diagnoses based on these symptoms and signs, and prescribe 
medication, psychotherapy, or both. However, despite dramatic expansion of knowledge 
about mental disorders during the past hal century, understanding of their components and 
processes remains rudimentary not only in Bulgaria, but worldwide. The paper provides 
histories and descriptions of tree systems with different focus but relevant to understanding 
and classifying mental disorders. Two major diagnostic manuals – International 
Classification of Deseases (ICD) and Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders (DSM) – provide classification systems relevant to public health, clinical 
diagnosis, service provision, and specific research applications, the former in international 
and Bulgarian contexts, and the latter primarily for the USA. In contrast, the NIMH’s 
Research Domain Criteria provides a promising framework that emphasizes integration of 
basic behavioral and newroscience research to deepen the understanding of mental 
disorder. American-Bulgarian team who presents the paper identify four key issues that 
present challenges to understanting and classifying mental disorders: etiology, including 
the multiple causality of mental disorder; whether the relevant phenomena are discrete 
categories or dimensions; threshold, which sets the boundaries between disorder and 
norm; and comorbidity, the fact that individuals with mental illness often meet diagnostic 
criteria for multiple conditions. We discuss here how the three systems’’ approaches to 
these key issues correspond ot diverge as a result of their different histories, focus and 
constituents. Although the systems have varying degrees of overlap and distinguishing 
features, they share a common goal of reducing the burden of suffering due to mental 
disorder. 
Keywords: diagnosis, classification, mental disorder, International Classification of 
Deseases(ICD), Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), Research 
Domain Criteria (RDoC) 
 
* Статията (в три последователни части) е подготвена от екип на Българо-американската работна 
група за онлайн обмен на опит в областта на изследванията на психичното здраве и психопатологията в 
рамките на Програмата за продължаващо професионално развитие на Дружеството на психолозите в 
България със съдействието на Американската психологическа фондация, 2016 – 2018 г. 

Увод в проблемната област 

Класификацията на психичните разстройства има своите дълбоки 
корени в древността. Подобно на повечето природни феномени в 
ранната човешка история психичните заболявания често са били 
обяснявани със свръхестествен произход (например демонично 
обсебване), въпреки, че психосоциалните причини като травматичия 
стрес са били вече постулирани. Вероятно най-ранната теория в 
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природните науки за психичните заболявания е била типологията на 
Гален от II в. от н.е., с четирите категории на темперамента - холерик, 
сангвиник, меланхолик и флегматик, базирана на теорията на Хипократ, 
датираща от V-ти или IV-ти век прeди н.е., че здравето изисква баланс 
между т.нар. "четири телесни течности": жълта жлъчка, кръв, черна 
жлъчка и слуз. Всеки темперамент има характерна патология, която е 
резултат от излишък на една от тези течности. Днес, разбира се, 
научните теории за биологичните основи на психичните заболявания са 
свързани с мозъчните структури и различни биологични процеси, а не с 
четирите течности; свръхестествените обосновки отсъстват от 
професионалните нозологични единици (въпреки че ненаучните идеи за 
психичните заболявания все още са известни в световен мащаб и 
битуват в популярната психология и спекулиращите с нея квази-научни 
подходи към психичното). Вече знаем много повече за психосоциалните 
ефекти в тази област. И все пак нашето разбиране за това как много 
фактори влияят върху развитието и хода на най-често срещаните 
психични разстройства все още е непълно. В резултат на това нашите 
основни класификационни системи се основават почти изключително на 
наблюдаеми поведения (признаци) и на определени чрез субективна 
самоотчети чувства и мисли (осъзнавани симптоми), а не на техните 
основни причинно-следствени и често дълбоко несъзнавани както от 
пациента, така и от лекуващи го екзистенциално-психодинамични и 
невро-когнитивни механизми. Категориите и системите за 
класификация свързани с тях са важни, защото ни помагат да намерим 
смисъл в сложните клинични наблюдения, но като че ли сме достигнали 
границите си на разбиране на психичното разстройство чрез външно 
наблюдавани признаци и лично споделяни, определяни и 
интерпретирани като преживелищен опит от индивида симптоми. 

Настоящата статия изготвена от американо-българския екип от 
изследователи и практици в рамките на онлайн-конференциите на екипа 
по Програмата за продължаващо професионално развитие на 
Дружеството на психолозите в България, в периода 2016-2018 г., 
коментира подходите за описание и класифициране на психичните 
разстройства, предприети от три ключови организации: Световната 
здравна организация (СЗО), която е в процес на разработване на 11-та 
ревизия на Международната класификация на болестите (МКБ или в 
оригинал – ICD-11) за използване от държавите-членки на СЗО през 
2018 г.; Американската психиатрична асоциация (APA), която 
публикува през 2013 г. 5-ото издание на своя Диагностичен и 
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статистически наръчник за психични разстройства (DSM-V); и 
Националния институт за психично здраве-НИПЗ(NIMH) в САЩ, който 
през 2009 г. стартира своя проект "Критерии за изследователски 
домейн" (RDoC), част от който е и поредицата от онлайн-конференции 
на авторски екип довела до създаването на този текст.  

Подходите, предприети от тези три авторитетни организации в 
разбирането и класифицирането на психичното разстройство имат както 
сходства, така и ясни различия, дължащи се на институционалните им 
цели и предназначението на техните системи. Най-ярка илюстрация на 
това е проектът RDoC, който не предоставя класификационна система, 
създадена да бъде използвана непосредствено в клиничната практика. 
Включваме го тук, тъй като има потенциала да разшири разбирането ни 
за психичните заболявания и следователно да подобри класификацията 
на психичните разстройства.  

Целта на изследването ни и на настоящата статия е да доведе 
читателите до по-мащабно разбиране на психопатологията, като бъдат 
описани целите и предназначението на тези различни подходи, както и 
начина, по който всеки от тях отправя четири големи предизвикателства 
при определянето, диагностицирането и задълбочаването на знанията за 
психичните разстройства. Първо, представяме накратко тези четири 
основни предизвикателства, а след това в текста са описани всяка от 
трите гореспоменати организации, техните истории, прилики и разлики, 
както и техните общи подходи за диагностициране, класифициране и 
разбиране на психичното разстройство. След това обсъждаме по-
задълбочено четирите основни взаимосвързани въпроса, които 
задълбочават усилията за разбиране и класифициране на 
психопатологията и изследват как подходите на трите институции 
отговарят на тези въпроси, имайки разбирането за различните 
перспективи. Накрая от екипа ни са предложени набор от значения за 
улесняване на свързаните с това цели: а) подобряване класификацията 
на психичните заболявания; б) подобряване способността на лекарите, 
психолозите и психотерапевтите да идентифицират и лекуват 
разнообразните прояви на психопатологията; и в) задълбочаване на 
знанията за това как се развиват психичните заболявания, как се 
поддържат и как могат да бъдат повлияни положително. С оглед 
улесняване прочита на статията е предоставен речник на съкращенията 
(Виж Приложение 1). За да се подчертае фокусът на съдържанието е 
предоставено резюме с ключови изводи и действия (Виж Таблица 1). 
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Четири основни решения  
В дискусиите в САЩ и България, довели до написването на тази 

статия, се оказа, че се завръщаме отново и отново към четири основни 
въпроса, които представляват предизвикателства за класификацията на 
психичните разстройства. Ето защо ядрото на статията е организирано 
около тези въпроси. Следва да бъдат представени накратко, а по-късно и 
обсъдени по-задълбочено поотделно: 

Етиология. Привлекателната възможност да бъдат открити 
причините за различни психически разстройства е дала основание за 
сериозен дебат от типа „вродено или придобито“ за това дали 
единствената или най-вероятната причина за психичните заболявания е 
биологична или социокултурна/междуличностна, надежда за търсене на 
"ген", отговорен за специфични психични разстройства, както и много 
теории за това как родителството, травмата или някои друг фактор е 
"причината" на специфични психични разстройства. Може би защото 
класификацията на психичните разстройства в ICD и DSM е 
исторически свързана с класификацията на общите медицински 
разтройства, много от които имат ясни причини или защото тези 
ръководства разпознават различни психични разстройства, които 
съответстват на клинично идентифицируеми синдроми сред пациентите, 
техните класификационни системи понякога се тълкуват като виждания, 
че: (а) психичните разстройства са различни болести с определени 
граници също както ракът и маларията са различни заболявания; (б) 
също толкова ясни са и причините за различните психически 
разстройства; и в) коректното класифициране и в резултат - лечението 
на психичните заболявания ще бъде ясно, след като открием "основната 
причина" за всяко разстройство.  

За разлика от тези все още битуващи масово и много 
опростенчески възгледи, емпиричните изследвания и клинични-
психологическите наблюдения показват, че психопатологията най-общо 
произтича от комплексно множество биологични, поведенчески, 
психосоциални и културни фактори, всички влизащи в сложни и 
динамични взаимодействия помежду си и филтрирани през 
преживелищния опит на индивида в един или друг екзистенциално-
системен и конкретен социален контекст. Изследванията също показват, 
че резултатите от тези фактори и взаимодействията им не са ясно 
определени, напълно отделни едно от друго заболявания, а много 
сложни и изключително променливи комбинации от психологически, 
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поведенчески, емоционални и екзистенциални проблеми. Разбирането 
на спецификата свързана с тези различни влияния и взаимодействието 
между тях, което завършва „пъзела“ в психопатологията, е трудна 
задача. Проектът RDоС на Националния Институт за Психично Здраве 
(NIMH) в САЩ, например, бе иницииран специално, за да се заеме с 
тази задача, но постигането на подобна неуловима цел се намира все 
още някъде в бъдещето.  

Друга важна цел е да се определи степента, до която системите за 
класификация на психичните заболявания могат или трябва да се 
основават, или да отразяват сложните етиологии на тези заболявания. 
Но дори и да предположим, че разполагаме с пълна информация за 
произхода им, "превеждането" им, по начин с който могат да бъдат 
полезни за клиницистите – психиатри, клинични психолози и 
психотерапевти, - в ежедневната им професионална практика, би било 
една прекрасна посока. 

Таблица 1. Резюме 
Четири основни въпроса: 
Етиология  

• Психичното разстройство се развива в резултат на влиянието на 
множество фактори - "от неврони до квартали" - и някои на 
нивото на анализа им имат причинно-следствена връзка с 
другите. 

• В крайна сметка, за да разберем психическата болест в цялата й 
сложност и процесуална динамика, трябва да открием как 
всички нейните причинни сили – от гените на индивидите към 
техните социални култури – във взаимодействието им с течение 
на времето. 

Категории и измерения 
• Предвид своята многоизмерна сложност категоризацията на 

психичните разстройства е необходима за разбирането и 
разбирането на човека, комуникацията с него и за вземане на 
клинични диагностично-терапевтични решения. 

• Независимо от необходимостта от категоризация на психичните 
разстройства, ние трябва да се противопоставим на примамката 
на механичните повторения и илюзията за отчетливост на 
различията между разстройствата. 
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Прагове при психично разстройство 
• Определянето на прагове е аспект на категоризацията и е 

необходимо за вземане на клинични решения. 
• Освен ако бъдещите изследвания не докажат нещо друго, 

всички прагове в психичното заболяване трябва да се 
разглеждат като произволни. 

Коморбидност 
• Поразителната коморбидност на текущите диагнози на 

психично разстройство е изкуствена, но не случайна. 
• Коморбидността е индикатор за несъвършена класификационна 

система; трябва да се предприемат стъпки за намаляването й и 
да се следват клинично приложими смислени подходи, 
насочени към нейното управление. 

Указания за бъдещата работа 
За изследователите  

• Независимо от конкретния фокус върху научните изследвания, 
винаги следва да има предвид целта да се разбере как всички 
причинни сили на психичното заболяване взаимодействат 
динамично с течение на времето. 

За клиничните психолози, психиатрите и 
психотерапевтите  

• Следва да се работи за разбиране на най-важните измерения на 
психопатологията, които сега се изучават от перспективите на 
разбирането, предотвратяването и лечението на психично 
разстройство. 

• Приоритетно е разработването на надеждни, валидни и 
клинично полезни оценъчни мерки за тези измерения. 

• Нужно е да работим за разработването на полезни точки за 
намаляване на тези мерки за многоцелеви цели за вземане на 
решения. 

• За всички клиницисти – лекари и психолози 
• Потвърждават се ограниченията на съществуващите системи за 

диагностична класификация и това изисква да се търсят 
подходи за оценка и лечение, които ги превъзхождат. 
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• Практиката следва да е в крак с авангардните научни 
изследвания, които подпомагат разбирането на процесите и 
динамиката на пораждане и поддържане на психопатологията, а 
това изисква сериозна работа, за да се прилагат изследванията в 
ежедневната практика. 

• От съществено значение е да се обръща внимание на 
превръщането на определенията на психичните разстройства в 
регулаторни, законодателни и правни процеси (например, чрез 
по-голяма гъвкавост за целите на застрахователното 
осигуряване на грижите). 

За клиничните и изследователските организации 
• Днес повече от всякога по-рано те следва да обучават 

непрекъснато членовете си за ограниченията на 
съществуващите диагностични класификационни системи, 
използването на модерни и надеждни диагностично-оценъчни 
системи за диагностика на психопатологията в клиничната 
практика като се отчита стойността на транс-диагностичното 
мислене при оценяването и лечението на индивидите с 
психични заболявания. 

• Необходима е ежедневна работа за разширяване на фокуса в 
професионалните общности, техните научни списания и 
вътрешната им професионално-съсловна организация, за да се 
включат в ежедневната практика трансдиагностиката и 
съвременните диагностични подходи към психопатологията 

За университетите и центровете за продължаващо 
професионално развитие 

• Те следва да служат като органи за непрекъснато обучение на 
изследователите, клиницистите (психиатри, клинични 
психолози и психотерапевти) и обществеността относно 
измеримата и все още необозната природа и динамика на 
психопатологията. 

• Центровете за следдипломна квалификация и програмите за 
продължаващо професионално развитие на клинични 
психолози, психотерапевти и психиатри – особено в страни като 
България, следва да поемат водещата роля в разработването и 
разпространението на трансдиагностични и по-прецизни 
диагностични подходи за предотвратяване, оценка и лечение на 
психопатологията. 
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• Нужно е да се помисли как текущата организационната 
структура и неефективност на тези ключови институции може 
да допринася за едно твърде тясно и ригидно диагностично 
мислене, а не за развитие на една по-широка трансдиагностична 
перспектива при търсенето на надеждни диагностични и 
терапевтични подходи към психичните заболявания. 

За медиите, обществото, групите по-горе и всички 
останали 

• Крайно време е да признаем, че психичните разстройства не са 
отделни условия, които някой "има"; те са сложни, динамични, 
многомерни явления с множество причинни направления и 
комплексна несъзнавана психодинамика с висока степен на 
индивидуална специфика при всеки конкретен страдащ от тях. 

• Нужно е да се има предвид, че организациите и институциите, 
които се занимават с проблеми, свързани с психични 
заболявания, имат обща, дългосрочна цел: да предотвратяват, 
ограничават и/или да правят опити да се подобри развитието и 
да се намали тежестта на психичните заболявания и 
последствията им за качеството на живота на страдащите от тях. 
Въпреки това, тези организации имат различни цели, силни 
страни, ограничения, и следователно краткосрочни – 
ведомствени и властови по същината си, - цели; въпреки това, 
те трябва да се считат за взаимодопълващи се, а не 
конкуриращи се. 

Категории и измерения. Всяко едно психично разстройство не е 
феномен от типа "всичко или нищо", „има го или го няма”. По-скоро, то 
непрекъснато се определя в диапазона на своята тежест - от отсъствието 
му до тежката психопатология. Степента на тежест на психичните 
заболявания е един от най-важните аспекти, а измеримостта й не е 
проблем от концептуална гледна точка. Установено е например, че 
такива категории като бебе, малко дете, дете и т.н. представляват 
преходни, но полезни етапи във възрастовия континуум на 
индивидуалното развитие. По същия начин с оглед различни цели, 
разделяме континуума на интелектуалната компетентност в междинни, 
но значими категории, вариращи от тежко умствено изоставане до 
степен гений. Въпреки това, измеримостта на психичните разстройства 
създава проблеми в други отношения, както от концептуална, така и от 
практическа гледна точка. В класическите категорийни системи всяко от 
тях е различно и фигурира само веднъж на точно определено място. С 
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няколко изключения, ICD и DSM са такива класически категорийни 
системи. Това означава, че и двете класифицират психическите 
разстройства, сякаш са отделни проявления, дори и когато признават, че 
хората, диагностицирани с различни заболявания, често имат общи 
характеристики. Това е така и въпреки разбирането ни, че психичните 
разстройства не са отделни разстройства, а сложни комбинации от 
психологически, психосоциални и екзистенциални проблеми, които 
сами по себе си са измерими, но не са статични, а свръхдинамични. 
Ясно е, че съчетаването на комплексния, динамичен и 
мултидименсионален характер на психичните заболявания със 
структурата на тези класификационни системи е голямо 
предизвикателство. 

Прагове. Да се продължи с разделянето в категории е не само 
обичайно; то е от съществено значение за свеждането на сложната 
информация до ниво, което хората могат да осмислят. Определянето на 
прагове за класификация на психичното разстройство обаче е трудно 
поради няколко причини. Първо, самата дефиниция на психичното 
разстройство остава предмет на дебат, въпрос, който по-късно следва да 
бъде обсъден по-подробно. Второ, мултидименсионалният характер на 
психичните заболявания налага да се определят прагове за всяко 
измерение на всеки компонент. Например, депресивното разстройство 
има емоционални измерения (да вземем като илюстрация депресивното 
настроение), поведенчески (например, психомоторната възбуда или 
задържането), когнитивни (например, затруднена концентрация) и 
физиологични (например, нарушен сън). За да се определи дали 
индивидите страдат от депресивно разстройство, предполага да се 
достигне до определянето дали техните дефицити са достатъчно 
интензивни и/или устойчиви (т.е. "надпрагови"), за да бъдат определящи 
и да отговарят на диагностичните критерии на разстройството. Много от 
нементалните заболявания също са мултидименсионални, но тяхната 
диагноза често включва използването на обективни, количествено 
измерими критерии като кръвни тестове, докато определянията по 
отношение на психологическите признаци и поведенчески проявените 
симптоми се основават предимно на субективно осъзнаваните 
самоотчети на отделните индивиди, ведно с опита, наблюденията и 
преценката на клинициста. Трето, праговете за класифициране на 
психичните заболявания са много последователни, като се имат предвид 
многото социални последици от диагностицирането на психичните 
разстройства. Важно е, че социалните последици могат да бъдат 
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отрицателни (например, стигматизацията) или положителни (например, 
подобрен достъп до услуги или възстановяване на разходи за услуги от 
трети страни). 

Коморбидност. Обикновено мислим, че хората с психични 
заболявания имат едно единствено обособено разстройство и бихме 
искали да вярваме, че всяко разстройство е различно от всички 
останали. Въпреки това, при индивидите, диагностицирани с едно 
психично разстройство, има значителна вероятност за покриване на 
критериите за най-малко още едно друго заболяване, а много индивиди 
могат да отговарят на диагностичните критерии за три или повече 
разстройства едновременно (Kessler et al., 1994). Това се отнася до 
описания по-горе проблем, свързан с прилагането на класическите 
категоризиращи системи по отношение на един мултидименсионален 
феномен. Съществуват например ограничен брой дименсии на 
устойчиви личностови черти (напр. отстъпчивост срещу враждебност - 
Markon, Krueger & Watson, 2005), които са характерни за всички хора в 
по-голяма или по-малка степен. В крайните си проявления чертите имат 
патологичен характер, които в голямата си част са описани като 
диагнози на личностови разстройства (Tyrer, Reed & Crawford, 2015). 
Хората с тежки личностови разстройства често могат да бъдат 
диагностицирани с три или повече диагнози, тъй като тежките 
разстройства на личността обикновено отразяват множество 
патологични черти, а някои признаци са показателни за повече от една 
диагноза на личностово разстройство. Например, в DSM 
подозрителността е характерна както за параноидното, така и за 
шизотипното личностово разстройство; следователно, параноидната и 
шизотипната "коморбидност" при личностово разстройство е по-точно 
резултат от несъответствието между характера на личностовото 
разстройство и структурата на категорийната класификационна система, 
а не като аналог на човек, който има стомашен вирус и артрит 
едновременно.  

Други примери за неестествено сложната природа на 
коморбидността се срещат често сред клиничните синдроми като 
депресия, тревожност и нарушения свързани с употребата на вещества, 
както и между клиничните синдроми и личностовите разстройства 
(Clark, 2005). В началото на 80-те години стана ясно, че психичните 
разстройства обикновено се срещат в някаква комбинация едно с друго 
и този факт бе наречен "коморбидност", което означава едновременно 
протичане на две различни разстройства (например, стомашен вирус и 
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артрит). Същевременно бе установено, че едновременно протичащите 
психични разстройства рядко се различават, терминът коморбидност се 
e използвал толкова често и то до такава степен, че дори автори, остро 
критикуващи употребата му (например, Lilienfeld, Waldman & Israel, 
1994) продължават да го използват (Lilienfeld, 2003; Waldman & 
Lilienfeld, 2001). Тук, в тази статия ние често използваме термина 
„коморбидност“ като синоним на съвместно съществуване и съвместно 
протичане.  

Значително предизвикателство за класификационните системи 
както на ICD, така и на DSM, е намирането на начини за намаляване 
изкуствената коморбидност с цел разстройствата да бъдат представени 
по начин, който е в по-голяма степен съобразен с логиката на 
класификацията, научно по-точен и клинично по-полезен. 
Коморбидността е по-малко проблем за RDoC, който като проект 
изрично се съсредоточава върху сложното припокриване на 
многомерността и динамиката на психичните заболявания. В нашата 
изследователска група определено се надяваме, че научните 
изследвания, на проекта RDoC в САЩ, ще информират бъдещите 
ревизии на системите за класификация по отношение на това как би 
могла по-добре да бъде охарактеризирана тази многомерност и сложна 
динамика. 

Трите актуални подходи към класификацията на психичните 
разстройства  

Тук представяме кратък исторически преглед на системите за 
класификация на ICD и DSM, за да осигурим контекстуална рамка за 
останалата част от статията: 

Прекурсори и ранни истории на ICD и DSM. Историческите 
следи на ICD от XIX-ти век (Farr, 1839) съществено предшестват 
основаването на СЗО (1992а).4 Първата версия на ICD има своя 
приблизителен дебют на първия Международен статистически конгрес, 
проведен през 1853 г. в Брюксел, когато Уилям Фар от Обединеното 
кралство и Марк Д'Еспин от Швейцария са помолени да подготвят 
международно приложимо, еднакво класифициране на причините за 
смъртност. Получената класификация организира заболяванията по 
анатомичен признак и предоставя концептуалната основа за 
Международния списък на причините за смъртността приет от 
Института за международна статистика (1900 г.). След това събранията 
за ревизиране биват свикани от френското правителство приблизително 
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на всяко десетилетие до конференцията от 1938 г., която представи 
петата ревизия на класификацията на смъртността. В този момент все 
повече се признава необходимостта от интегриране на работата по 
класификацията на заболеваемостта (т.е. причините за заболяването) с 
тази на смъртността (СЗО, 1992a). Впоследствие Американският 
комитет по свързаните причини за смъртност, в който участват 
представители на APA, заедно с представители на правителствата на 
Канада и Обединеното Кралство и на здравния отдел на Обществото на 
народите, предложи такава интегрирана класификация, Статистическата 
класификация на болестите, нараняванията и причините за смъртта (US 
Public Health Service, Division of Public Health Methods, 1944). 
Получената класификация беше тествана в полеви опити в САЩ, 
Обединеното Кралство и Канада и беше променена възоснова на 
допълнителни международни данни.  

СЗО е основана непосредствено след Втората световна война 
като специализирана агенция на Организацията на обединените нации. 
Сред отговорностите, които й бяха възложени бe създаването и 
преразглеждането на международните номенклатури на болестите, 
причините за смъртност и практиките в областта на общественото 
здраве, както и стандартизирането на диагностичните процедури. По 
този начин подготовката на шестата ревизия на Международния списък 
на причините за смъртност и създаването на Международния списък на 
причините за заболеваемост бяха възложени на Временната комисия на 
СЗО през 1946 г. на Международната здравна конференция в 
Съединените щати. Комисията извърши международен преглед и 
преразглеждане на класификацията от 1944 г., посочена по-горе. 
Получената класификационна система, Международната класификация 
на болестите, нараняванията и причините за смърт, стана известна като 
ICD-6 (СЗО, 1949). Тази версия е първата, която използва заглавието на 
ICD, за да интегрира смъртността и заболеваемостта, и най-вече, за да 
включи класификацията на психичните заболявания. Тя е коментирана 
от националните правителства и официално одобрена през 1948 г. от 
управляващия орган на СЗО - Световната здравна асамблея5. По време 
на международните преговори, членовете на СЗО дават съгласието си да 
използват структурата на ICD за докладване на здравна информация по 
такъв начин, че данните да бъдат международно валидни. По този 
начин, значението и въздействието на ICD произлиза от функцията му 
на един глобален общ професионален език за дефиниране и 
комуникиране на болестите и състоянията. Освен това, тъй като 
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крайната цел на СЗО е "постигането за всички хора на възможно най-
високо ниво на здраве" (СЗО, 2014 г., стр. 2), фокусът върху 
общественото здраве е от основно значение за целите и вътрешната 
организация на ревизиите на ICD-6. В Съединените щати усилията за 
класифициране и преброяване на случаите на психични разстройства, 
отделно от националните класификации на причините за смъртността, 
продължават поне от 1840 г., когато преброяването на САЩ започна да 
събира информация за "идиотизъм / лудост", която по-късно се 
разширява, включвайки и други, по-специфични категории (напр. 
мания, меланхолия, пареза и епилепсия). От края на XIX-ти век, други 
системи за класификация на психичното разстройство са използвани за 
документиране на диагнозите на големите популации в психиатричните 
болници. APA, която тогава беше известна като Американската медико-
психологична асоциация, се включи в този процес през 1917 г.6 В 
последствие, американските класификационни системи за психични 
разстройства включиха Статистически наръчник за употреба в 
институции за душевно болни (American Medico-Psychological 
Association, 1918), който се доразви в 10-то издание на ICD (APA, 1942) 
като Статистически наръчник за употреба в болници за психични 
заболявания. Тъй като подобна институционално целенасочена 
класификация не отговаря на нуждите й, армията на САЩ разработи 
собствена класификационна система за "психичните разстройства", - 
"Медицински 203", по време на Втората световна война. Тази система 
по-късно е модифицирана за използване от администрацията на 
ветераните в САЩ като "Номенклатурата на психиатричните 
разстройства и реакции" през 1947 г. (Cooper & Blashfield, 2016).  

Първата версия на DSM (APA, 1952) е силно повлияна и от двете 
системи за класификация (APA, 2015), както и от ICD-6, за която са 
допринесли представителите на APA. Така, още с публикуването на 
първото издание на DSM-I, историите на DSM и ICD постоянно се 
преплитат. 

Припокриване на историята на класификацията на 
психичното разстройство: от DSM-I към DSM-III-R и от ICD-6 към 
ICD-9. В ICD-6 главата озаглавена "Психични, психоневротични и 
личностови разстройства" включва 26 категории, групирани в три 
мащабни клъстера: психози, психоневротични разстройства и 
разстройства на характера, поведението и интелекта. В ICD-6 са 
включени само наименования на категории и кодове (за използване на 
различни езици), с йерархична организация, показваща подкатегории на 
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26-те категории (например, код 300, Шизофрения, имаше шест 
подкатегории, като например 300.0, Обикновена шизофрения) с 
терминологични списъци, които е трябвало да бъдат включени и 
изключени от всяка категория. Освен термините за включване и 
изключване, не са предвидени дефиниции или указания за диагностика.  

DSM-I също беше организирана в три широки групи от 
разстройства, но те бяха различни от тези в ICD-6: разстройства с 
органичен произход, подразделени на остри и хронични форми; 
разстройства без определен органичен произход, подразделени на 
психотични разстройства, психофизиологични разстройства, 
психоневротични разстройства, личностови разстройства и преходни 
ситуационни личностови разстройства; умствено изоставане (остарял 
термин за това, което най-често се нарича "интелектуални 
затруднения").7 За да се оптимизира клиничната полза от 
класификационната система, за повечето категории бяха дадени кратки 
дефиниции. Въпреки включването им в "умствена изостаналост", трябва 
да се отбележи, че ранните версии на тези системи осигуряват малко 
покритие на детските и юношеските разстройства.  

Класификацията на ICD на психичните разстройства не се 
променя от ICD-6 до ICD-7, с изключение на корекциите на грешки и 
несъответствия. Въпреки че повечето от включените определения в ICD-
6 и ICD-7 бяха добре приети и усвоени в световен мащаб, включително 
и в България, класификацията на психичните разстройства беше 
възприета едва от много малък брой страни (Fulford & Sartorius, 2009). 
Доклад възложен от СЗО, за да определи причините за това, подчертава 
необходимостта от разделяне на теоретичните конструкции от 
описателните (т.е. базирани на признаци и симптоми) изявления, които 
дават подходяща основа за научна класификация (Stengel, 1959). През 
следващото десетилетие съществува значително сътрудничество между 
СЗО и АРА за разработване на класовете за психично разстройство в 
ICD-8 (WHO, 1967) и DSM-II (APA, 1968). Както е описано в DSM-II, 
това второ издание на Диагностичния и статистически наръчник за 
психични разстройства (DSM-II) отразява нарастването на концепцията, 
че хората от всички нации живеят в един свят. С нарастващия успех на 
Световната здравна организация в насърчаването на нейната единна 
международна класификация на болестите, вече използвана в много 
страни, идва време психиатрите и клиничните психолози от САЩ да си 
сътрудничат с колегите си от много страни при подготовката и 
използването на новата осма ревизия на тази класификация (ICD-8 ), 
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одобрена от СЗО през 1966 г., за да влезе в сила през 1968 г. Бързата 
интеграция на психиатрията и клиничната психология с останалата част 
от медицината също допринася за необходимост от психиатрична 
номенклатура и класификация, тясно интегрирана с тази на останалите 
медици. В САЩ подобна класификация е следвала в продължение на 
няколко години ICD. 

Впоследствие, DSM-II и главата за психични разстройства на 
ICD са били почти идентични, използвайки същите три обширни 
категории: психози, неврози, личностови разстройства и други 
непсихотични психични разстройства; "умствена изостаналост". 
Терминологията, системата за номериране на кодовете, редът на 
категориите и дори подкатегориите също са до голяма степен 
съвместими между двете системи, с няколко изключения и 
незначителни вариации в порядъка на категориите и конкретните 
подкатегории (Blashfield, Keeley, Flanagan & Майлс, 2014). Една от 
разликите, пренесени от предишните версии е, че ICD-8 предоставя 
само имена на категории, кодове, йерархична организация на 
категории и условия за включване и изключване, докато DSM-II 
предоставя кратки дефиниции за повечето категории. В ретроспекция е 
ясно, че ICD-8 и DSM-II представляват значението на хармонизацията 
между двете системи и че както СЗО, така и APA имат легитимен 
исторически принос за интелектуалните основи на съвременните 
класификации на психичните разстройства. След одобрението на ICD-
8, СЗО реши, че са необходими допълнителни насоки за смислено 
приложение на категориите в клинични условия и публикува речник на 
термините (СЗО, 1974), които дават дефиниции за повечето категории 
психични разстройства на ICD-8, както и други ключови диагностични 
концепции. Както е посочено във въведението на речника, насоките 
към главата на ICD-8 за психични разстройства са добавени под 
формата на речник, защото стана все по-очевидно, че много ключови 
психиатрични и психологически термини придобиват различни 
значения в различните страни и различните психотерапевтични 
модалности, и ако не се правят опити за уеднаквяване на използването 
на описателните и диагностичните термини, много малко значение 
може да се отдаде на диагностичната страна на статистиката на 
психичните заболявания въз основа на ICD и по много други начини 
комуникацията между психиатрите, клиничните психолози и 
психотерапевтите от различните страни и различните терапевтични 
школи ще става все по-трудна. 
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Това изявление на СЗО относно целта на речника ясно показва, 
че ICD-8 е предназначен не само да служи като статистическа 
класификационна система, но и да предоставя информация, която би 
била полезна при определянето на диагнози в клинични условия, което 
след това би позволило обобщението на данните за статистическо 
отчитане. Изявлението също така признава необходимостта от 
стандартизиране на термините и понятията в момент, когато 
диагностичната практика в страните (и дори в рамките на една отделна 
страна) е разпокъсана с идиосинкратични дефиниции. Речникът е 
разработен чрез международен консенсусен процес и е възприел 
описателен, оперативен подход, вместо да се основава на теоретични 
конструкции. Фулфорд и Сарториус (Fulford & Sartorius, 2009) 
предоставиха подробно описание на неговото развитие, като заявиха, че 
тя "стана първата преобладаващо съвременна класификация на 
психичните разстройства" (стр. 30), от които "в крайна сметка 
произлизат" сегашните описателни международни класификации на 
психичните разстройства, ICD и DSM"(стр. 37). Материалът на речника 
в голяма степен е включен в главата за психичните разстройства на ICD-
9 (WHO, 1979), която е единствената глава на ICD-9 с оперативни 
определения за всяка категория и е приета лесно от почти всички 
държави-членки на СЗО.  

Паралелно с тези международни усилия за стандартизация се 
случват две забележителни събития в САЩ. Първо, Е. Робинс и Гузе 
(Robins & Guze, 1970) публикуваха семинарна статия, предлагаща набор 
от принципи, чрез които да се установи валидността на клиничните 
синдроми (например, отличителност от други разстройства, общ 
клиничен ход, генетична агрегация), илюстриращи ги с помощта на 
случаи на шизофрения. Уудръф, Гуудуин и Гузе (Woodruff, Goodwin & 
Guze, 1974) прилагат тези принципи в 12 диагностични категории. 
Второ, възоснова на тази теоретична перспектива, академичните отдели 
по психиатрия и клинична психология разработват специфични 
диагностични критерии, които да стандартизират идентифицирането на 
случаите за научни изследвания, резултатите от които могат да се 
използват за подобряване и установяване на валидността на критериите. 
Първият такъв набор е "Критерият Feighner", разработен във 
Вашингтонския университет (Feighner et al., 1972), следван от 
изследователските диагностични критерии (RDC), разработени в 
Колумбийския университет (Spitzer, Endicott & Robins 1978). Тези 
усилия достигат кулминацията си в DSM-III (APA, 1980), в който 
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описателният подход към психиатричната диагноза е много по-пълно 
осъществим, отколкото в която и да е предишна система за 
класификация на психичното здраве. По-конкретно, при DSM-III всяко 
психично разстройство е определено оперативно от конкретен списък с 
видими, наблюдаеми признаци (например, загуба на тегло с най-малко 
25% от първоначалното телесно тегло, неизпълнение на задълженията 
или други финансови отговорности), халюцинации, загуба на апетит); и 
чрез няколко типа специфични прагове за определяне на наличието на 
разстройство, включително: а) брой признаци и симптоми (например, 
„най-малко четири от следните критерии"), б) продължителност и 
протичане (например, „нарушения от поне 2 седмици", "влошаване от 
предишно състояние на функциониране в области като работа, социални 
отношения и самообслужване", "начало преди 15-годишна възраст") и в) 
критерии за изключване, които постановяват, например, че признаците и 
симптомите не се дължат на ефектите на дадено вещество или на общо 
здравословно състояние, в който случай би се диагностицирало 
различно заболяване.  

Предполага се, че информацията, необходима за 
диагностициране, може да се получи от всеки добре обучен психиатър и 
клиничен психолог, независимо от теоретичната му ориентация. Освен 
това се очакваше, че работните определения ще увеличат надеждността 
на взаимодействието, което ще доведе до по-добра комуникация между 
клиницистите и до по-строги научноизследователски стандарти. 
Предвид колко радикално различен е била DSM-III от предишни 
издания и от ICD-9, тя беше приета изненадващо бързо от клиницистите 
в дисциплините за психично здраве. Медицинските застрахователни 
дружества в Съединените щати лесно приемат DSM-III, тъй като 
специфичните им определения лесно могат да бъдат включени в 
критериите за "медицинска необходимост", изисквани от пациентите за 
възстановяване на разходите за грижи. Специфичността също улеснява 
разработването на стандартизирани интервюта - например Таблицата за 
диагностични интервюта (Robins, Helzer, Croughan, & Ratcliff, 1981), - 
високо структурирана матрица, предназначена за администриране на 
клиничните интервюта, използвана в епидемиологичните проучвания в 
широкообхватна общност като програмата NIMH Epidemiologic 
Catchment Area (ECA, Regier et al., 1984); и Структурираното клинично 
интервю за DSM-III (SCID; Spitzer, Williams, Gibbon, & First, 1992), 
което широко се използва за определяне на популациите на пациентите 
в клиничните изследвания.  
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Диагнозите на DSM-III бързо стават стандарт за изследвания, 
финансирани от федерални агенции на САЩ, особено NIMH, и за 
използване при тестване на нови лекарства за одобрение и регулиране от 
Администрацията по храните и лекарствата на САЩ, но това не се 
случва по това време в много други страни – вкл., в България по това 
време. От началото на 80-те години на миналия век, изследванията, 
основани на диагнози съгласно DSM-III, доведоха до разпространение 
на нови открития върху множество аспекти на психичните разстройства, 
включително разпространение, ход на заболяване, генетика и много 
други. В допълнение към предоставянето на значителни доказателства, 
подкрепящи новия подход към диагностицирането, това изследване 
също така разкри редица несъответствия и неясни или невалидни 
критерии в ръководството, така че в рамките на няколко години започна 
работа по доста обширна ревизия, което доведе до публикуването на 
ревизирано трето издание, DSM-III-R (APA, 1987).  

Една от основните промени от DSM-III към DSM-III-R е 
премахването на много правила за йерархично изключване, които 
забраниха диагностицирането на някои разстройства, ако те се считат за 
"дължащи се" на други специфични нарушения. Обсъждаме тази 
промяна по-подробно по-нататък в раздел "Коморбидност". Ревизията 
също така отразява огромните усилия на медиците и психолозите да 
преразгледат значителния набор от изследвания, създадени през 
последните няколко години от публикуването на DSM-III. Анотирана 
библиография на "всички данни, налични в работната група на APA за 
преглед на DSM-III" (Skodol & Spitzer, 1987, стр. Xi), включва 2010 
цитата. Макар че прилагането на принципите на Робинс и Гузе за 
определяне на валидността на диагностиката е основен теоретичен 
стремеж към DSM-III и DSM-III-R, преди всяко издание на DSM са 
провеждани опити с диагностични критерии, използващи все по-точни 
методи спрямо по-постижимите цели за изследване на надеждността и 
клиничната полза. В хода на тази статия повдигаме въпроса дали 
принципите на Робинс и Гузе са дори теоретично приложими към 
психичното разстройство.  

DSM-IV и ICD-10. Развитието на DSM-III и DSM-III-R в САЩ по 
онова време не включва почти никакво международно участие и малко 
пряко сътрудничество със СЗО, макар че DSM придобива значително 
международно влияние върху мисленето на психиатрите, клиничните 
психолози и психотерапевтите в резултат на силните си професионални 
и търговски успехи по света (Blashfield et al., 2014). За разлика от това, 
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обаче, на по-късен етап има значително сътрудничество между 
разработчиците на ICD-10 и DSM-IV (APA, 1994, 2000). През 1978 г. 
СЗО и Американската администрация за алкохол, злоупотреба с 
наркотици и психично здраве (ADAMHA) влязоха в дългосрочно 
сътрудничество с цел подобряване на международната диагностична 
класификация на психичните разстройства и разстройствата при 
употребата на наркотици (СЗО & US ADAMHA, 1985). Един от 
резултатите на това сътрудничество е създаването на големи 
епидемиологични и клинични диагностични инструменти (например, 
Комбинираното международно диагностично интервю на L. N. Robins et 
al., 1988); Друг инструмент е Систематичното изследване на 
трансграничните диагностични традиции и подходи. Реалното 
сътрудничество между СЗО, ADAMHA и APA през следващите 16 
години е от съществено значение за разработването и хармонизирането 
на DSM-IV и ICD-10. В резултат на това сътрудничество и нарастващото 
доминиране на описателния модел за класифициране на 
психопатологията, ICD-10 и DSM-IV стават концептуално много 
сходни, въпреки че все още имат важни различия (First, 2009).  

DSM-IV е подробна актуализация на DSM-III-R, която използва 
наличните резултати от изследванията като основа за промени, 
включително структурирани прегледи на литературата, преразглеждане 
на съществуващи набори от данни и опити (Widiger & Clark, 2000). 
Нивото на доказателствата, необходими за извършване на промени в 
DSM-IV, обаче е определено доста високо, дотолкова, че Алън Франсес, 
който е председател на ревизията, пише: "Основното нововъведение на 
DSM-IV няма да бъде в изненадващото му ново съдържание, а по-скоро 
ще се намира в систематичния и ясен метод, чрез който DSM-IV ще 
бъде конструиран и документиран" (Frances, Widiger, & Pincus, 1989, 
стр. 375). Акцентът върху извършването на промени само на основата на 
солидни научни открития беше нов за DSM; DSM-III имаше малко 
релевантни изследвания, така че неговите диагностични критерии бяха 
разработени до голяма степен чрез експертно единодушие, докато 
изследователската база за промени в DSM-III-R - като се има предвид 
краткото време между двете издания - не беше нито изчерпателна, нито 
добре установена.  

Поради разнообразието от поддръжници на СЗО, ICD-10 (СЗО, 
1992a), която остава класификационната система използвана и 
понастоящем в страни като България, беше публикувана в няколко 
различни версии, за да отговори на редица нужди. Версията, която 
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държавите-членки на СЗО използват като основа за отчитане на 
здравната статистика, се нарича Международна статистическа 
класификация на болестите и свързаните с тях здравни проблеми. Тази 
статистическа версия изброява всички здравни състояния и е 
предназначена за използване от "кодиращите служители и също така 
служи като отправна точка за съвместимост с други класификации" 
(СЗО, 1992b, стр. 1). Както и в ICD-9, разделът "Психични и 
поведенчески разстройства" е единственият в статистическата 
класификация на ICD-10 с речникови дефиниции за всяко състояние. 
СЗО признава, че тези определения не са предоставили достатъчно 
информация за надеждно прилагане в клинични условия и са посочили 
директно, че статистическата версия на класификацията "не е 
препоръчана за употреба от специалисти по психично здраве" (СЗО, 
1992b, стр. 1). За тази цел СЗО разработи ICD-10 Класификация на 
психичните и поведенческите разстройства: Клинични описания и 
диагностични насоки (КОДН, СЗО, 1992b), "предназначени за обща 
клинична, образователна и служебна употреба" (стр.1). КОДН към ICD-
10 описва основните клинични категории и свързаните с тях 
характеристики на всяка категория психично разстройство, последвано 
от по-операционализирани диагностични насоки за подпомагане на 
клиницистите при диагностицирането. КОДН се различава от DSM в 
предлагането на едно по-гъвкаво ръководство - това е, вместо да се 
изброяват конкретни критерии, основани на точни изисквания за 
продължителност и брой симптоми, КОДН предоставя повече 
прототипни концептуализации (Виж Пример за социална фобия в 
Приложение 2). Този формат се основава отчасти на необходимостта от 
глобално приложимо ръководство, което позволява културни 
отклонения и клинични преценки в отговор на много различни 
инфраструктури и нива на наличните ресурси в здравните заведения по 
света (Виж първо, Reed, Hyman & Saxena, 2015, за описание на 
развитието на КОДН).  

СЗО (1993) също публикува към класификацията на ICD-10 за 
психични и поведенчески разстройства „Диагностични критерии за 
изследване” (DCR-10), които съдържат специфични, 
операционализирани диагностични критерии, много подобни на тези в 
DSM-IV (отново, Приложение 2). Това сходство е изрично одобрено от 
съвместно споразумение между СЗО и АРА, което позволява на всяка 
организация да използва материалите на другата. Независимо от това, 
съществуват важни разлики между ICD-10, DCR и DSM-IV. В подробно 
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сравнение, First (2009) съобщава, че "от 176 диагностични категории, 
споделени от двете системи, само едно преходно тиково разстройство е 
идентично" (стр. 382), въпреки че разликите между критериите са 
концептуално базирани само в 21% от тях. Накрая, СЗО публикува 
версия на раздел "Психични и поведенчески разстройства" на МКБ-10 за 
използване в глобалните системи за първични грижи (СЗО, 1996). Тя 
съдържа само 26 категории разстройства; изключва рядко срещани 
състояния - например обсесивно-компулсивното разстройство (ОКР) - и 
комбинира разстройства със сходни нужди при оказване на първична 
помощ (напр. остри психотични разстройства). Тази версия има за цел 
да осигури адекватно покритие на най-разпространените условия, тези, 
които отчитат най-високата тежест на заболяването, и тези, които най-
често се срещат в центровете за първични грижи. За всяка категория се 
предоставя информация за типичните оплаквания, основните 
диагностични характеристики и важните диференциални диагнози. 
Също така са включени ръководства за всяко нарушение, предназначени 
за прилагане от неспециализирани здравни специалисти в центровете за 
първични грижи по света. Ръководствата са важни, тъй като насочването 
към по-специализирани грижи не е опция в по-голямата част от света и 
няма смисъл да се идентифицират условия без възможности за лечение. 

Използване на ICD и DSM. Много изследователи в областта на 
психопатологията, клиничната психология и психотерапията използват 
специфичните, оперативни критерии на DSM, докато тези на ICD-10 
DCR никога не биват широко приети в изследванията. В ежедневната 
практика (и следователно и в изследванията, които използват 
диагнозните диаграми на пациентите), използването на ICD-10 КОДН е 
много по-често. Освен това практикуващите лекари, клинични 
психолози и психотерапевти, включително тези, които диагностицират 
пациентите в болници или извънболнични условия, рядко се придържат 
стриктно към специфичните диагностични критерии на DSM и дори по-
рядко използват структурирани интервюта за диагностициране. 
Първоначално, когато бяха въведени DSM-III и DSM-III-R, критериите 
за повечето диагнози задължително се основаваха на клинична 
преценка, защото те "все още не са били напълно валидирани" (APA, 
1980, стр. 8; xxiv). За разлика от тях, DSM-IV и DSM-V изрично 
признават ролята на клиничната преценка не само в първоначалното 
създаване на критериите, но и в клиничното им приложение: 
"Диагностичните критерии се предлагат като насоки за диагностициране 
и тяхното използване трябва да бъде информирано от клинична 
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преценка"(APA, 2013 г., стр. 21). Повечето американски специалисти по 
психично здраве, а може би и обикновените хора, вероятно предполагат, 
че DSM е системата за класификация на психичните разстройства, която 
се използва най-широко в целия свят, но това не е така дори, ако се 
отчете опита в малка страна като България. Проучване на близо 5000 
международни психиатри в 44 страни, вкл. България (Reed, Correia, 
Esparza, Saxena, & Maj, 2011) установи, че за 70% от анкетираните ICD-
10 е класификационната система, използвана най-много в ежедневната 
клинична работа, а правителствата в страните на респондентите 
изискват използването й за административни и фискални цели (Май, 
2014 г.). Само 23% от изследваните съобщават, че основно използват 
DSM-IV.  

Както е добре известно използването на ICD-10 е особено 
преобладаващо в Европа, докато употребата на DSM-IV е почти 
универсална в Съединените щати и е разпространена в няколко други 
страни, участвали в проучването (например Аржентина, Австралия, 
Кения, Турция). Мнозина от анкетираните, които най-често съобщават, 
че използват класификационна система, различна от ICD-10 или DSM-
IV обикновено се използва ICD-9 или адаптация на ICD-10 на 
национално или регионално ниво (например, китайската класификация 
на психичните разстройства: Chen, 2002, Кубински речник на 
психиатрията - Otero-Ojeda, 1998). 

Как различните държави използват ICD? Както беше 
отбелязано, държавите-членки на СЗО са отговорни за докладването на 
здравната статистика възоснова на ICD на СЗО (например, Причините за 
смъртност и заболеваемост, разпространение). Пример за това как се 
използва тази национална здравна статистика е текущото проучване за 
глобалното разпространение на болестта (GBD). Последната вълна от 
това проучване показва, че психическите и поведенческите разстройства 
представляват 6,6% от общата заболеваемост в световен мащаб, 
измерена в години живот, прекарани с увреждания (GBD 2015 - DALYs 
и HALE Collaborators, 2016), които представляват комбинация от 
разпространение, преждевременна смъртност и заболеваемост. Vigo, 
Thornicroft & Atun (2016) твърдят, че общия дял от 6,6% е подценен, тъй 
като проучването приписва много други резултати на психически и 
поведенчески разстройства към други причини и че истинският процент 
е по-близо до 13%. Проучването на GBD показа също, че психичните и 
поведенческите разстройства представляват още по-голям процент 
(18,9%) от заболяванията в световен мащаб и че първите 20 причини за 
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тази обща заболеваемост включват тревожни разстройства, шизофрения, 
аутистичен спектър (ASD), зависимости, както и други психични и 
поведенчески разстройства (GBD 2015, Болести и наранявания и 
разпространение на заболеваемост, 2016).  

През последните няколко десетилетия правителствата на 
държавите-членки на СЗО все повече интегрират ICD в клиничните 
процеси и политики, свързани със здравното обслужване и 
възстановяването на разходите, социалните услуги и обезщетенията за 
заболяване (Международна консултативна група за преразглеждане на 
ICD-10 психични и поведенчески разстройства [IAG], 2011 г.). В 
повечето страни предоставянето на медицински и психологически 
услуги, различни от рутинни или превантивни, зависи от 
квалифициращата диагноза. По този начин диагнозата се използва за 
улесняване достъпа до подходящи здравни и психосоциални грижи, а 
липсата й способства (често по подходящ начин, но понякога 
неподходящо) за отказване на същите. Тази интеграция на ICD с 
клиничните процеси се е увеличила в резултат на по-интензивното 
административно управление на здравните услуги, разработването и 
интегрирането на електронна информационна инфраструктура за 
здравни грижи (например, Електронните здравни досиета), алгоритми за 
автоматизирано лечение и пътища за лечение, прилагане на стандарти за 
грижи и "клинични ръководства, основани на доказателства", повечето 
от които се основават на диагностични категории (например, 
Национален институт за здраве и здравеопазване, Великобритания, 2015 
г.). Съвпадането между диагнозата и получените услуги също се 
използва за оценка на достъпа до и на резултатите от лечението. Също 
така националните и частните здравноосигурителни политики често 
използват ICD (отново, както по подходящ, така и по неподходящ 
начин), за да се определи обхватът на практиките и политиките за 
възстановяване на разходи за определени групи здравни специалисти. 
Тези приложения на ICD в системите на здравеопазването се регулират 
от национални и местни закони и разпоредби, както и от политиките на 
здравната система и не се определят пряко от СЗО. Въпреки това, много 
страни, включително Съединените щати, законно изискват използването 
на ICD (или адаптираните й версии на национално ниво) за събирането и 
отчитането на диагностичната информация като част от здравните 
срещи. Модификациите на ниво държава обикновено включват 
допълнителни кодове за болничните записи, но те също така могат да 
включват добавяне или - по-рядко,- заличаване на диагностични 
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категории или подтипове. Следователно промените в ICD имат сериозни 
последици за политиките и процесите на националната и здравната 
система и могат да изискват законодателни или регулаторни промени. В 
резултат държавите-членки на СЗО, вкл. България, се смятат за основни 
заинтересовани страни в ревизиите на ICD. 

Използване на ICD в Съединените Щати. Правителството на 
САЩ е публикувало адаптациите на ICD като рамки за статистически 
данни за заболеваемостта и смъртността на правителството, започващи с 
ICD-7. Националният център за здравна статистика, 
здравноосигурителните центрове и центровете за медицински услуги в 
САЩ понастоящем отговарят за разработването и поддържането на 
адаптациите, които съдържат допълнителна информация, за да се улесни 
индексирането от болниците и да се даде възможност за кодиране на 
данните за заболеваемостта и употребата от данните за пациентите. Тези 
адаптации в САЩ на ICD, наричани "клинични модификации" 
(CM/КМ), първоначално нямаха пряка връзка с американските здравни 
специалисти. Въпреки това те станаха значително по-важни, когато 
федералните нормативни актове изискаха от здравните специалисти да 
използват кодoвете на ICD-CМ по в медицинските искове и след 
приемането на Закона за преносимост и отчетност на здравното 
осигуряване (HIPAA) през 1996 г. за всички електронни транзакции за 
таксуване и възстановяване на разходи (Американските 
здравноосигурителни центрове и центровете за медицински услуги, 
2015 г.). В сила от 1 октомври 2015 г., 25 години след одобрението на 
ICD-10 от Световната здравна асамблея, американското правителство 
започна да изисква американските здравни специалисти и здравните 
системи да използват нова клинична модификация - ICD-10-CM, 2015). 
Препокриващите се времеви рамки на DSM-V, американската ICD-10-
CM и бъдещата ICD-11 на СЗО създадоха значително объркване сред 
американските здравни специалисти и клинични психолози. Очевиден е 
въпросът защо САЩ биха изисквали този скъп и отнемащ време преход 
към ICD-10 точно преди завършването на ICD-11. Не е изненадващо, че 
отговорът е сложен. ICD-10-CM е в процес на разработване от години и 
е предназначен за значително по-ранно внедряване, но възражения от 
здравни системи, здравни застрахователи и професионални асоциации 
(напр. Американската медицинска асоциация) относно разходни и тежки 
административни изисквания забавиха изпълнението до такава степен, 
че мнозина предположиха, че Съединените щати пропускат прилагането 
на ICD-10 и преминават директно на ICD-11 (Natale, 2014; Съливан, 
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2012). Министерството на здравеопазването и службите на САЩ обаче 
заявиха, първо, че прилагането на ICD-10-CM е било спешно 
необходимо, за да се коригират много от недостатъците на ICD-9-CM, и 
второ, че разработването на американска ICD-11-CM ще изисква още 
няколко години след одобрението на ICD-11 от Световната здравна 
асамблея и последващото й прилагане, което се очаква през 2018 г. 
Конгресът в крайна сметка прие законодателни актове, изискващи 
прилагането на ICD-10-CM. Кога Съединените щати ще преминат към 
ICD-11 остава да се види. От една страна, онези, които се 
противопоставиха на ICD-10-CM, със сигурност ще се противопоставят 
и на последваща промяна. От друга страна, прилагането на ICD-11 след 
нейното завършване и одобрение ще бъде в съответствие със 
задълженията на Съединените щати като държава-членка на СЗО и с 
ръководната роля на страната в много дейности на СЗО, включително 
ключови аспекти на развитието на ICD-11. Правителството на САЩ 
вече е променило ICD-10-CM, за да направи своите категории и 
терминология по-съвместими с техните колеги DSM-V. Някои от тези 
промени ефективно придвижват ICD-10-CM по-близо до ICD-11. 
Въпреки това процесът на отделяне може да доведе до зле стикована 
класификационна система, която далеч няма да е идеална, както бе в 
предишни опити за актуализиране на ICD-9-CM, с оглед 
приспособяване на категориите и термините на DSM-IV, така че би било 
по-добре, пълната актуализация да бъде направена по-скоро. В България 
подобна проблематика с предстоящото внедряване на ICD-11 просто не 
е актуална. 

Нека сега се обърнем към описването на настоящите (или, в 
случая с ICD, предстоящи) инстанции на трите описателни системи на 
психопатология, които са нашият основен фокус: 

ICD-11. След първоначалното публикуване, ICD-10 (СЗО, 1992а) 
е редовно актуализирана чрез формален междуправителствен процес. 
Например, бяха добавени нови категории за нововъзникващи 
заболявания (напр. Тежък остър респираторен синдром) и 
нововъзникващи болестни характеристики (например, резистентност 
към антимикробни и антинеопластични лекарства). Въпреки това, 
настоящият 25-годишен период е най-дългият в историята на ICD без 
сериозна ревизия. Отговорността за координиране на дейностите по 
преразглеждане, свързани с Глава V, "Психични, поведенчески и 
невроразвойни заболявания", бе възложена на Отдела за психично 
здраве и злоупотреба с вещества на СЗО, който назначи своята 
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международна консултативна група през 2006 г. за консултации по 
време на процеса на преразглеждане. Тази група направи препоръки за 
ранните решения и спомогна да бъдат формулирани общи принципи, 
които ще регулират развитието на тази глава (IAG, 2011). Отделът ще 
използва мандата си за разработване на ICD-11, Глава V като 
прагматичен, който се отнася до два основни въпроса: 

1. Като се имат предвид най-добрите налични данни, какви са 
категориите на психическо и поведенческо разстройство и 
свързаните с тях здравословни проблеми, които световният 
здравен орган счита за важни да бъдат проследявани от своите 
държави-членки като база както за отчитане на здравето, така и 
за структуриране на клиничните грижи; и  

2. Как трябва да бъдат дефинирани и разработени тези категории? 

Тези насочващи въпроси оказват силно влияние върху процеса на 
развитие на главата за ICD-11 върху психичните разстройства и върху 
решенията относно естеството на диагностичните насоки, които трябва 
да бъдат предоставени от СЗО. 

Приоритетите на СЗО за общественото здравеопазване за 
психически и поведенчески разстройства. Приоритетите на Службата 
на СЗО за психично здраве и злоупотреба с вещества в разработването 
на класификацията на ICD-11 за психични и поведенчески разстройства 
се коренят в мисията и целите на СЗО по отношение на общественото 
здраве. Департаментът отдавна е загрижен за неприемливите глобални 
"пропуски в грижите за психичното здраве" (СЗО, 2008 г.). Въпреки 
големия процентен дял на психичните разстройства в глобалното 
разпространение на заболяванията и уврежданията, лечението за тях 
остава недостъпно или твърде неадекватно в по-голямата част от света. 
Световното проучване за психично здраве през 2004 г. установи, че в 
страните с нисък и среден доход – например, България, - по-малко от 
25% от лицата със сериозни психични заболявания (напр. шизофрения, 
биполярно разстройство, депресия) са лекувани през изминалата година, 
и дори в страните с висок БВП (напр. САЩ, Западноевропейски страни), 
съотношението е едва една трета от половината (Консорциум на 
Световната здравна организация за изследване на психичното здраве, 
2004 г.). През същата година Kohn, Saxena, Levav & Saraceno (2004) 
изчислиха, че разликата в лечението в световен мащаб между тези, 
които се нуждаят от лечение за психично разстройство и тези, които са 
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получили, варира от 32% до 78% в зависимост от разстройството. Освен 
това е установено, че хората със сериозни психични заболявания са 
засегнати в много голяма степен от непсихични заболявания (напр. 
сърдечно-съдови, метаболитни и респираторни заболявания - De Hert, 
Correll et al., 2011; Svendsen, Singer, Foti & Mauer, 2006), което 
допринася за непропорционално по-високи нива на смъртност и 
значително намалена продължителност на живота (Cuijpers & Smit, 
2002; Thornicroft, 2011, 2013; Walker, McGee, & Druss, 2015). Може да 
има и много по-директни причинно-следствени връзки между 
психичните разстройства и специфичните здравни състояния като 
сърдечно-съдови заболявания (Davidson, 2012; Scott et al., 2013). 
Парадоксално е все пак, че една вероятна косвена причина като 
традиционното институционално третиране на психичните разстройства 
може да влоши модифицируемите рискови фактори като 
тютюнопушенето и затлъстяването (Shin et al., 2012), които най-силно са 
допринесли за лошото физическо здраве и повишената смъртност сред 
хората с психични разстройства (Cerimele & Katon, Diaz, 2005; Scott & 
Happell, 2011). Освен това, обичайните фармакологични лечения за 
психични разстройства могат да имат странични ефекти, които са 
вредни за цялостното здраве (Correll, 2007).  

Основните фактори, допринасящи за разликите в лечението на 
психичното здраве, са специфичните фактори свързани с пациента, 
доставчиците, лечението и системата, които действат като бариери за 
разпознаването и управлението на физическите заболявания при хората 
с психично разстройство. (De Hert, Cohen et al., 2011). Факторите на 
системата включват недостатъчни ресурси в грижите за психичното 
здраве, проблема със стигмата, неадекватното планиране на превенция и 
липса на равнопоставеност в здравното финансиране, включително чрез 
застрахователно покритие (Saxena, Thornicroft, Knapp, & Whiteford, 
2007). Не е изненадващо, че най-големите различия в здравеопазването 
се срещат сред тези групи от населението, които нямат достатъчен 
достъп до здравни и психологически услуги като например афро-
американците в Съединените щати или ромите в България, които 
бележат повишена заболеваемост вследствие на статута си на 
малцинства, когато се диагностицирани с психическо разстройство 
(Carliner et al., 2014; Das-Munchi et al., 2016, Mookhoek, DeVries, Hovens, 
Bouwers, & Loone, 2001, Stecker, Fortney, Steffick, & Prajapati, 2006, 
Voruganti et al., 2007). Според Thornicroft (2011) несъответствията между 
хората с психични разстройства са в противоречие с международните 
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конвенции относно "правото на здраве". Друг фактор, допринасящ за 
разликата в грижите за психичното здраве, е липсата на специализирана 
експертиза и квалифицирани доставчици на услуги за психично здраве в 
повечето части на света. Данните от Атласа за психично здраве на СЗО 
(СЗО, 2011) показват, че страните с високи доходи са доста добре 
обезпечени с професионалисти в областта на психичното здраве, с почти 
44 на всеки 100 000 души. Но в тези страни живее по-малко от 20% от 
световното население (Световна банка, 2015 г.). В страните с висок 
среден доход (напр. Бразилия, Китай, Мексико), които представляват 
около 33% от световното население, има по-малко от една трета от 
много професионалисти в областта на психичното здраве - по-малко от 
14 на всеки 100 000 души. Страните с доходи, по-ниски от средните 
(например, Индия, Индонезия, Нигерия), представляват около 39% от 
световното население, и имат по-малко от четирима специалисти по 
психично здраве за всеки 100 000 души и средно почти три от тях са 
медицински сестри. В страните с ниски доходи, включително голяма 
част от държавите от Африка на юг от Сахара, които представляват 9% 
от световното население, специалистите по психично здраве просто не 
съществуват. Иначе казано, тези статистически данни означават, че 
повечето хора с психични разстройства в света едва ли някога през 
живота си ще видят специалист по психично здраве!  

Ясно е, че сегашното състояние на психично-здравните грижи, 
предоставяни на хората с психични разстройства по целия свят, е 
спешен приоритет за общественото здраве в глобален мащаб. България 
не прави изключение. За да започне да се занимава с тази ситуация, 
Световната здравна асамблея одобри глобалния "План за действие за 
психичното здраве, 2013-2020" (СЗО, 2013a). Планът за действие и 
придружаващата ги резолюция представляват официално признание от 
държавите-членки на СЗО за значението на психичното здраве и ги 
ангажират с конкретни и измерими действия за подобряване на 
психичното здраве, включително увеличаване на покритието на 
услугите за хора с тежки психични заболявания с 20%. Планът 
надхвърля "изцяло медицинския модел, насочен към възможностите за 
генериране на доходи и възможности за образование, жилищни и 
социални услуги и други социални детерминанти на психичното здраве" 
(Saxena, Funk, & Chisholm, 2013, стр. 1971). Класификацията на ICD-11 
за психически и поведенчески разстройства служи като основно 
средство за идентифициране на лицата, нуждаещи се от комплексни 
услуги. По този начин тя е интегрирана в Плана за действие за 
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психичното здраве на СЗО, който подкрепя основната цел на Службата 
за психично здраве и злоупотребата с вещества с оглед 
преразглеждането на класификацията: ICD-11 предоставя по-добър 
инструмент за подпомагане на клиницистите да идентифицират не само 
хората, нуждаещи се от психично-здравни услуги, но също и лечение и 
стратегии за управление, които най-вероятно ще бъдат ефективни, като 
крайната цел е да се помогне на държавите-членки на СЗО да намалят 
заболяванията, свързани с психичните разстройства.  

Дискусията по повдигнатите въпроси продължава в следващите 
части на тази статия. 

Използвана литература: 
Поради огромния обем на използваната литература, нейният опис 

не е представен тук, но може да се получи от авторите по заявка на 
адрес: office@psychology-bg.org 
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 СЪОБЩЕНИЯ 

ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

ПРЕДСТАВЯ 

БЪЛГАРСКО БАЛИНТОВО ОБЩЕСТВО 
член на Международната Балинтова федерация 

ул. Петко Д.Петков № 23, 4000 Пловдив, тел.: 0889 149 576, 
www.balintsociety.bg 

 

БЪЛГАРСКОТО БАЛИНТОВО ОБЩЕСТВО (ББО) е основано 
през октомври 2011 г. от група терапевти, обучени да бъдат водещи на 
балинтови групи. 

ББО цели въвеждането и системното прилагане на подхода, 
развит от Майкъл Балинт и превърнал се в основен елемент от 
професионалното изграждане на общопрактикуващите лекари. Този 
подход е насочен към изследване на взаимоотношението между лекар и 
пациент. Това взаимоотношение е не само основата на терапевтичната 
практика, а е и инструмент за пълноценно постигане на терапевтичните 
цели. 

МАЙКЪЛ БАЛИНТ (1896 – 1970), английски психоаналитик от 
унгарски произход, е дългогодишен терапевт и преподавател в 
клиниката Тависток в Лондон. Роден е в семейство на общопрактикуващ 
лекар в Будапеща. Ранните му интереси са в областта на естествените 
науки, но под въздействие на баща си се ориентира към медицината. 
Дипломира се като лекар с първоначални интереси в областта на 
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биохимията, като по-късно се преориентира към психоанализата. 
Ученик е на известния унгарски аналитик Шандор Ференци и като цяло 
следва класическия подход на Зигмунд Фройд. 

Началото на работата му, станала по-късно изключително 
популярна като Балинтов подход, е през 1936 г., когато започва сбирки с 
общопрактикуващи лекари в Будапеща. Така той се опитва да въведе 
елементи на психоаналитичното разбиране в практикуването на 
лекарската професия. По-късно тази работа продължава в Лондон след 
Втората световна война с групи от социални работници през 1947 г., 
които той води с бъдещата си трета съпруга Енид Балинт. През 1954 г. е 
поканен от Клиниката Тависток да организира семинар с 
общопрактикуващи лекари. Основните находки и идеи, произтичащи от 
тази работа, са описани в книгата му „Лекарят, неговият пациент и 
болестта”. Тази книга става едно от задължителните четива в повечето 
програми за специализация в обща медицина. 

Наред с това, Майкъл Балинт е практикуващ психоаналитик и 
едно от водещите имена в британската и световна психоаналитична 
общност. Смята се, че основните му теоретични приноси го поставят в 
групата на „независимите” аналитици във Великобритания (трето 
направление, което е различно от ортодоксалните фройдистки 
последователи и от клайнианската школа). През 1968 г. е избран за 
председател на Британското психоаналитично общество. 

БАЛИНТОВИЯТ ПОДХОД позволява на професионалистите да 
разберат и използват по-добре сложната динамика на връзката, която те 
изграждат с пациентите. Целта на работата в балинтови групи е да се 
помогне на лекарите да разберат психологичните аспeкти на проблемите 
на пациентите, както и да разберат проблемите, които самите те имат с 
пациентите си (пренос и контрапренос). Фокусът е върху връзката 
лекар/пациент - какво означава, как да се използва, защо има случаи, в 
които е неудовлетворителна и води до неразбиране между лекар и 
пациент. Целта на групата не е да каже на лекаря как да лекува пациента 
си, а да се фокусира върху това, което се случва между лекар и пациент 
(какво означават един за друг и какви чувства предизвиква пациентът у 
лекаря). Работата в Балинтови групи има и още един важен аспект – тя е 
сигурна профилактика на синдрома на професионалното прегаряне 
(burn-out syndrome), който заплашва колегите, емоционално ангажирани 
в напрегнатото ежедневие на медицинската си практика. Обучението 
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чрез Балинтови групи дава възможност на лекарите да разберат по-
добре ролята си в лекуването.  

Днес този подход, изработен преди 50 години, продължава да е 
ефективен и се използва и от други школи (напр. психодраматични 
Балинтови групи; семейни Балинтови групи и пр.) за обучение на лекари 
и терапевти. А в общата практика, книгата на Балинт е винаги на едно от 
първите места в списъка на най-ценните учебни помагала за ОПЛ. 

БАЛИНТОВИТЕ ГРУПИ целят да подготвят здравните 
работници да възприемат пациента и неговата болест като цялост, 
избягвайки разделянето между „научния” подход, в който акцентът е 
изцяло върху болестта, от една страна и психологичното разбиране на 
пациента, от друга. Често на емоционалните фактори и реакции на 
пациента се гледа като на артефакти, които смущават практикуването на 
соматичната медицина. Съсредоточаването само върху „органичния” 
симптом и търсенето на тясно биологично обяснение са подход, който 
се оказва неподходящ за една много значителна част от случаите, които 
общопрактикуващият лекар вижда във всекидневната си практика. При 
тези случаи емоционалното преживяване на пациента е това, което може 
да помогне да се разберат неговите оплаквания и начина, по който той 
гледа на тях. 

Работата на първата Балинтова група е отразена в книгата 
“Лекарят, неговият пациент и болестта” (1957). По думите на автора – 
Майкъл Балинт, който дава и име на подхода “В никой учебник няма 
никакво упътване за дозата, в която лекарят да предписва себе си, 
нито в каква форма, колко пъти дневно, терапевтичните и 
поддържащите дозировки и т.н….. Главна цел на тази книга е да се 
опишат определени процеси във взаимоотношението лекар/пациент, 
които причиняват ненужно страдание, раздразнение и безплодни 
усилия, както на пациента, така и на лекаря.” С работата си Балинт 
придава ново измерение на идеята за психосоматичната болест и ролята 
на лекаря в третирането й като посочва, че именно ОПЛ е в изгодната 
позиция да лекува и тялото и ума едновременно. Балинт изковава 
термина “the drug doctor” (лекарството “лекар” или дрогата 
“лекар”) и доказва, че познаването на фармакологията на това 
лекарство е съществена част от изкуството на лечението. Начинът, по 
който тази “дрога” действа е, че лекарят ползва себе си като инструмент, 
а способите за постигането на терапевтичен ефект са: 
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• отказ от издигане на бариери между пациент и лекар и от 
недопускане преживяванията на пациента да достигнат до 
лекаря; 

• отчитане на собствените чувства на лекаря по време на прегледа 
(напр. гняв, страх, вина, загриженост, яд, съчувствие, 
разочарование и пр.); 

• използване на тези чувствата в процеса на общуване с пациента 
за постигане на по-голямо разбиране за проблемите му (за 
начина по който той създава взаимоотношения и кара 
останалите хора да се чувстват с него); 

• “връщане” на тези чувства обратно на пациента, чрез 
подходяща интерпретация, така че той също да постигне 
прозрение за това какво предизвиква у другите (т.н. “техника на 
светване” “flash technique”) 

• използването им за постигане на споделено разбиране с 
пациента за третиране на проблема/ болестта му. 

Балинт счита, че ОПЛ имат централна роля в здравната система, 
тъй като те са първите, които се срещат с пациентите; съпътстват 
пациентите си в голяма част от живота им (понякога целия); сблъскват 
се не само с телесните, но и с психологическите аспекти на 
боледуването на пациентите си; разглежда качеството на връзката им с 
пациентите като ключов фактор за адекватното справяне с телесните 
болести. 

ВОДЕНЕ НА БАЛИНТОВИТЕ ГРУПИ. Балинт описва 
семинарите като смесица от обучение и изследване. Балинтовата група 
наброява около 8-12 души, които се срещат регулярно, за да обсъждат 
свои случаи. Най-честият ритъм е веднъж седмично, или веднъж на две 
седмици с продължителност от 1,5 до 2 часа. Традиционното обучение 
по медицина учи лекаря да търси „правилните” отговори на поставения 
медицински проблем. В балинтовите групи фокусът е върху 
психологичното разбиране и оползотворяването му в лечебния процес. 
Груповата сесия започва с представянето на случай от един от 
участниците, който се нарича референт. Лекарят представя случай на 
свой пациент, който го затруднява, или го кара да се чувства 
фрустриран, или поражда въпроси, или пък лекарят иска да получи 
обратна връзка от останалите участници за поведението си и за неща, 
които може би са му убегнали в контакта („слепи петна”). Групата има 
обикновено двама лидери, които улесняват дискусията. В хода на 
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обсъждането лидерите използват груповия процес за изясняване на 
взаимоотношението лекар/пациент, което е създало проблем за 
референта. Информацията, споделена в групата, е конфиденциална. 
Успехът на групата зависи от способността на участниците да споделят 
искрено, да зачитат и толерират различни мнения, да оказват подкрепа 
на референта, да не осъждат. Животът на групите е различно дълъг – от 
месеци до години. С напредване на времето кохезията в групата и 
доверието нарастват и участниците рискуват да споделят все по-трудни 
и интимни преживявания. 

ЕФЕКТИ ОТ БАЛИНТОВИТЕ ГРУПИ. Лекарят се научава да 
разбира по-добре емоционалните реакции и състояния на пациента и как 
те влияят върху неговото боледуване. За да стане това, лекарят развива 
способността си да слуша. Не толкова да задава въпроси – защото 
задаването на въпроси води до получаването на отговори, но не 
непременно и до разбиране на пациента. Когато „слуша”, лекарят чува 
това, което стои зад изказаното, долавя преживявания, които не само не 
са споменати, а и не са осъзнати.  

Умението да слуша е не просто едно ново умение, което се 
овладява чрез ясен алгоритъм. То се развива чрез участие в груповите 
дискусии и куража да се изследват собствените преживявания и да се 
поставят под съмнение изборите, които лекарят е направил по време на 
работата си. Балинт подчертава, че осъзнаването на несъответствията 
между действителното ни поведение и вярванията и намеренията ни 
като лекари не е лесна задача. Ако е постигната добра кохезия в групата 
участници, то грешките, пропуските и ограниченията на всеки един 
могат да бъдат поставени открито и поне отчасти възприети от него. 
Всеки е склонен по-лесно да приеме своите грешки, ако види че 
останалите го разбират, подкрепят и могат да се идентифицират с него. 
Така участниците в групата неотклонно развиват – и като групови 
членове и индивидуално – по-добро разбиране за собствените си 
проблеми. Това води не само до развиването на нова способност у 
лекаря – то води до „ограничена, но съществена промяна в личността 
му”, както го назовава самия Балинт.  

В течение на работата в балинтовата група, лекарят разбира, че 
не е сам в негативните и обезсърчаващи преживявания с някои от своите 
пациенти. Това му отваря пространство да развие способността си да 
емпатизира и да изследва как чувствата, които изпитва, оказват влияние 
върху взаимоотношението му с пациента. Лекарят започва да разпознава 
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„слепите си петна” в общуването с пациента и се научава да цени 
интерперсоналните си умения и специфичните им ограничения. С 
времето лекарят разширява репертоара си от поведения за овладяване на 
трудни ситуации с пациенти. 

Информацията подготвиха: 

д-р Веселка Христова, д-р Пламен Димитров, Краси Гешева 



 

ОСНОВНИ ИДЕИ И ПРИНЦИПИ В ГЕЩАЛТТЕРАПИЯТА  
Ирина Кирякова 

В съвременния свят все по-осезаемо се наблюдава тенденцията 
науките да се сближават, за да подпомогнат по-доброто и цялостно 
разбиране на реалността, човешката същност и вселената – защото 
„цялото е повече/различно от сумата на съставните си части“(тази 
мисъл е основополагаща в гещалт мисленето).  

Гещалт терапията съчетава източната философия с 
достиженията на западната наука, което я прави изключително 
прогресивна и всеобхватна. Бъдещето принадлежи на холистичния 
подход – съчетаването на различията в полза на цялото, обединението, 
съюза на полюсите. Гещалт терапията е именно това. 

Гещалт мисленето се доближава и до най-новите открития във 
физиката, а именно – квантовата физика, където линейната логика все 
повече отстъпва място на идеята за взаимодействието и 
взаимообвързаността.  
След профилирането на науките векове наред, дойде време за обратния 
процес – свързването им в едно. Защото не можем да отделим тялото 
от душата, мисленето от чувствата, настоящето от миналото, човекът 
от средата, клиентът от терапевта. В този смисъл диалогът в гещалт 
терапията е самостоятелно явление, процес, изграждащ се от клиента и 
терапевта. Затова „гещалт“ не е просто направление в психологията, 
това е философия, начин на мислене. 

Централното понятие на Гещалт терапията е Азът като система 
от контакти. Тук Азът е в центъра – активен и пасивен, и съответства 
на разбиранията на Бубер. Бубер и по-късно Пърлс подчертават 
автономията, свободата, обръщането към другия и отговора (Anrede 
und Antwort), представляващи автентичния диалог. Докато Бубер 
разглежда принципа на „Аз и Ти“ като цел сама по себе си, Пърлс 
понякога го разглежда като средство за постигане на цел. 

 Отношението пациент–терапевт, както се разглежда в Гещалт 
терапията, разчита силно на разбиранията на Бубер, което е изместване 
от преноса към контакта и диалога. Габриел Марсел и Мерло Понти 
поставят подобно ударение върху междучовешкото взаимоотношение 
като интер-субективност, като хоризонтално отношение със съ-
субективното (Mitsubjekt). Между идеите на Бубер и Марсел има много 
паралели и сходства.  

За разлика от повечето терапевтични школи, където фокусът на 
терапевта е насочен изцяло върху клиента като личност/поведение, 
изразяване, физически вид, история,…/, в гещалт терапията фокусът е 
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насочен към взаимодействието между терапевта и клиента, към 
„полето“, което се формира във всички ситуации, когато хората 
взаимодействат помежду си и със средата. Ето защо, ние говорим за 
взаимодействащо поле, в което се осъществява явлението. Няма проста 
причинно следствена връзка. Явленията не може да бъдат приписвани 
на един човек или само на една група, те се случват в момента, когато 
специфичните условия са налице. Следователно, те не са заместители, а 
едновременно и синхронно случващи се модели, които се срещат в 
отношенията или областите, където специфичните условия са налице. 

Това взаимодействие между частите, както и между частите и 
цялото може да се илюстрира най-добре с известната рисунка на Ешер, 
когато две ръце едновременно се рисуват една друга. 

„Моделите, които се случват при взаимодействието на клиента с 
неговия свят, също ще се появят при взаимодействието на този клиент с 
неговия съветник/терапевт/ и обратно 

Една от характеристиките на Гещалт подхода е, че ние работим с 
"тук и сега". Това не е, защото сме мързеливи или недалновидни, но от 
опит знаем, че точно в тук и сега, в света на клиента, или може би е по-
добре да се каже: по този начин, взаимодействието на клиента с неговия 
свят става видимо. Затова е интересно да се проучи взаимодействието 
тук и сега. 

Като консултиращи, ние обикновено започваме с някои въпроси 
за проучване на проблема или нуждите на клиента и контекста на 
неговия проблем или нужда. 

Скоро ще се случат явления при взаимодействието, които са 
характерни или илюстрират това, което клиентът описва в своя свят. С 
други думи: точно пред очите ни, виждаме отражение на начина, по 
който клиентът си взаимодейства с неговия свят.“ 

В Гещалт терапията основната нагласа е да има открит и 
феноменологичен подход към взаимодействията. По-скоро да се 
проучва, а не да се анализира или коригира. Концепцията за 
осъзнаването се основава на различни аспекти на източното мислене.  
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Едно от ключовите понятия в Гещалт терапията е осъзнаването. 
В Гещалт терапията осъзнаването не е просто когнитивен процес, а 
нещо, което се чувства и усеща и с тялото/сетивата/. Тя се отличава от 
другите терапевтични направления с изключителното си внимание към 
развитието на личността по отношение на „тук и сега”. Разширявайки 
екзистенциалното мислене, гещалт терапията насочва търсенето си към 
самоподкрепа от страна на клиента, така че той сам да поеме 
отговорността за своя избор в единствения контекст, в който това е 
възможно, а именно в настоящето. Затова терапията е насочена 
предимно към развиване на способността за осъзнаване като важна 
предпоставка за здравословен и креативен живот. Осъзнаването 
представлява единствения активен процес, който води до осмислен 
контакт между организма и неговото обкръжение. Благодарение на 
осъзнаването се формира и се завършва гещалта. Осъзнаването никога 
не протича в миналото, това е действие, което може да се осъществи 
единствено „тук и сега”. 

Както думата Гещалт вече предполага, този подход е фокусиран 
върху "смислени цялости" като противоположен на други подходи, 
които са по-скоро аналитични. 

Човек може да разграничи частите както и цялото, но не може да 
ги раздели и смисълът на частите, както и смисълът на цялото винаги са 
свързани с тяхното взаимно действие и взаимодействие със 
заобикалящата среда. 

 Това означава, че Гещалт подходът гледа на хора в рамките на 
тяхното взаимодействие със заобикалящата ги среда. По отношение на 
консултирането, това се отнася не само за човека, който е консултиран, 
но разбира се, също и за консултиращия. И двамата си взаимодействат и 
следователно, смисълът може да бъде разбран в контекста на това 
взаимодействие. 

Следователно, основната нагласа е да има открит и 
феноменологичен подход към взаимодействията. По-скоро да се 
проучва, а не да се анализира или коригира. 

От Гещалт гледна точка, причинно-следствената връзка не се 
отрича, а по-скоро се разглежда като една от възможностите да се 
обяснят съгласувани или взаимосвързани явления. 

Отчасти, освен и вместо причинност, Гещалт подходът използва 
теоретичната гледна точка на полето, за да се разберат взаимосвързани 
явления. Те се разглеждат в рамките на взаимодействащата област. 

В същността на диалогичния терапевтичен подход лежи 
първостепенната грижа за богатата и разнообразна природа на 
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цялостната личност, а не фокусирането върху който и да е отделен 
аспект, като например интрапсихичното, интерперсоналното или транс-
персоналното измерение1. Разбира се, на различни етапи на терапията 
или в който и да е момент на определен сеанс на един или друг аспект 
трябва да се наблегне. Като обаче, диалогичния терапевт се опитва да 
гледа целия контекст, както и диалектичната връзка „между“, сред тези 
основни измерения на съществуванието. 

Истинският диалог започва тогава, когато всеки един гледа на 
другия „... като на такъв, какъвто е. Аз го усещам, усещам, че той е 
различен, по същество различен от мен, по един определен, уникален 
начин, който е специфичен за него и аз го приемам такъв, какъвто го 
виждам. И съвсем искрено аз мога да насоча своите думи към него, 
такъв, какъвто е” 2. Да приемеш другия означава да положиш огромни 
усилия за да се обърнеш към него и да утвърдиш различното и уникално 
съществувание на другия човек – неговата различност, но и в същото 
време да признаеш общочовешката връзка на взаимосвързаност с другия 
човек. 

Гещалт терапията е процес, движение и затова темата, която 
няма как да не засегнем е свързана с „цикъла на контакта“. Може би, 
защото цикълът отразява движение. Ако имаме добро осъзнаване на 
цикъла и как той се случва при всеки човек – ще имаме яснота къде се 
нарушава, което би могло да е отправна точка в терапията. 

Един от най-важните моменти, изследвайки цикъла е да си дадем 
време, за да преценим кое е най-доброто действие в определена 
ситуация. В този смисъл планирането, визуализацията са изключително 
важна стъпка, както в личния ни живот, така и в терапевтичния процес. 

 Интересно е, че Фриц Пърлз описва баланса в човека, не като 
нулева точка, а като потенциали в покой. 

Един от начините, чрез които Фриц Пърлз описва 
взаимодействието между организма и средата е „цикълът на контакта“.  

Етапите са следните: 
1. Организмът/човекът е в покой 
2. Поява на дразнител/стимул, който може да е от външната 

среда или желание идващо от вътрешната ни среда 
3. Изграждане на реален образ, жива фигура от 

индиферентния фон 
4. Целенасочен отговор на ситуацията 

1 A Theory of Everything: An Integral Vision for Business, Politics, Science, and 
Spirituality, Ken Wilber 

2 Мартин Бубер, 1992 - Аз и ти. Задушевният разговор. Божието затъмнение 
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5. Намаляване на напрежението, постигане на удовлетворение 
и завършеност 

6. Възстановяване баланса в организма – отново покой 
Пърлз цели да илюстрира, че организмът и средата са 

взаимозависими, обуславящи се един друг. Освен това, чрез цикъла на 
контакта, Пърлз ни показва основния принцип на саморегулацията. 

Гудман, от своя страна, казва, че процесът на контакт е единно 
цяло, но за удобство го разделя на последователност от фонове и фигури 
по следния начин: 

1. Пред контакт – тялото е фон, апетитът или някакъв външен 
стимул от средата е фигурата 

2. Контактуване – вълнението от апетита става фон и някакъв 
обект или група от възможности е фигурата. Тялото 
намалява… Има емоция. 

3. Финален контакт – на фона на незаинтересованата среда и 
тяло, оживената цел е фигурата и е в контакт/целта/. Има 
спонтанност и лекота в чувства, движения и усещания. 
Осъзнаването е най-ярко насочено към Ти. 

4. Пост контакт - Има разливащо се организъм/среда 
взаимодействие, което не е фигура/фон: Азът изчезва, 
разтваря се. 
Зинкър формулира цикъла по следния начин: 
Психофизиологичен цикъл върви във всеки човек. Той е 
свързан с удовлетворението на нуждите, а понякога, може да 
се посочи и като цикъл на саморегулацията на организма.3  
Той описва познатите стъпки, използвайки примера с 
храненето.  

1. Усещане/сухота в устата, прилошаване/,  
2.Осъзнаване/назоваване и обяснение на сетивните механизми/,  
3. Мобилизация/визуализиране, енергитизиране/,  
4. Действие/задействане на мускулите, движение/,  
5. Контакт/ психологичен процес на обвързване с храната/,  
6. Удовлетворение/усещане за ситост/,  
7. Оттегляне.  
Това движение от усещане към контакт до оттегляне и отново 

към усещане е типично за всеки организъм. В здравата си форма 
цикълът е плавен, непрекъснат/необезпокояван/ и грациозен. Зинкър го 
описва, още и като вълна. Това сравнение илюстрира къде енергията е 

3 Creative process in Gestalt therapy, Joseph Zinker 
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най-високо/мобилизацията/ и как етапите са свързани като 
последователност във времето. 

Зинкър предлага този „цикъл на контакта“ да представлява 
емпиричен модел на човешкия опит. В гещалт това е модела на 
здравословното функциониране, към което се стремим.Цикълът на 
контакта не се използва само за описание на индивидуален процес. Той 
може да бъде адаптиран ползотворно за изследване на 
взаимоотношенията и също да описва групов процес. 

Най-общо цикъла на контакта цели да даде генерална представа 
за начина, по който индивида/двойката, или групата/ взаимодейства със 
средата. Идеята за цикличността е изначално невероятно силна. Голяма 
част от живота ни е част от цикличности – нощ към ден, раждане към 
смърт, вдишване и издишване. Почти независимо от това как ние 
избираме да се опишат етапите, на цикъла на контакта/CWC/ той винаги 
ще изглежда естествено. 

Гещалт терапията акцентира върху преимущество на опита, 
преживяван от клиента, пред думите му. 

За разлика от други терапевтични направления, Гещалт 
терапията разглежда като равноправни движението, езика на тялото, 
усещанията, мислите, интонацията, вербалните прояви, накратко всички 
начини за изразяване, като присъщо и неотделимо от единния организъм 
цяло. Тази терапия търси единството между тяло и дух, фокусирайки се 
едновременно върху когнитивния аспект, поведението и телесните 
преживявания. 
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БЪЛГАРСКИЯТ ОПИТ ПРИ ПСИХОЛОГИЧЕСКА 
ЕКСПЕРТИЗА НА АВИАЦИОНЕН ПЕРСОНАЛ В 

ГРАЖДАНСКА АВИАЦИЯ 
Елена Пенчева, н с I ст., Десислава Георгиева 

Резюме: Целта на доклада е да представим разработена от нас методика за 
психологическа оценка на операторски качества за различните авиационни 
професия в гражданска авиация на Република България. 

THE BULGARIAN EXPERIENCE IN PSYCHOLOGICAL 
ASSESSEMENT OF AN AVIATION STAFF IN CIVIL AVIATION 

Elena Pentcheva, Desislava Georgieva 
The purpose of this report is to present the development and introduction of a 
psychological methodology for psychological selection and evaluation for various 
operational aviation jobs in Civil Aviation in Bulgaria. 

В зората на авиацията се установява, че пилотите по различен 
начин се справят с летенето. Започва да се обръща внимание на 
възможностите и качества на хората, занимаващи се с пилотиране. 
Правилният подбор на правилните хора се свързва с високата цена на 
летателното обучение.  

Още през 1918 г. психолозите в Европа се заемат с 
предварителен подбор на бъдещите пилоти. По време и след Втората 
световна война има голям напредък в разработването и въвеждането на 
различни психологически тестове за оценка на качествата на пилотите.  

В България прилагането на познания от областта на 
психологията започва с първите стъпки, които прави страната ни в 
авиацията. Още през 1911 и 1912 г. е поставен въпроса за “правилния 
подбор на авиаторите и преуспяването на авиацията у нас”. През 1926 г. 
Д-р Борис Ангелов Вълчев пръв въвежда някои психологически тестове 
за разкриване на способностите на кандидатите, с цел усъвършенстване 
на подбора и обучението на летците. През 1928 г. се приема “Правилник 
за комплектуване на летателния състав” в който се уточняват 
изискванията към здравното и психическо състояние на летците. В 
началото на 50-те години Д-р Кирил Златарев - чл.кор. на Академията по 
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Аеронавтика в Париж разработва и въвежда в практиката множество 
психологически тестове, включително и апаратурни. Създава първата 
лаборатория по авиационна психология към ВМА. През 80-те години Д-
р Георги Радковски - въвежда нови апаратурни и бланкови тестове, 
които по-късно компютъризира. 

През годините психолозите са разработили прецизен 
инструментариум за изследване на интелекта, с който описват и 
оценяват качествата на отделната личност. Трудно е да се прогнозира с 
голяма точност реакцията в критична ситуация. Обикновено, 
операторите притежават необходимите умения и знания за справяне с 
такава ситуация, но не винаги успяват да ги съчетаят и ефективно да ги 
използват.  

Традиционните тестове за летателни способности не отчитат 
факта, че пърформанса или работното изпълнение на сложна 
операторска дейност не е прост сбор от индивидуални качества. 
Методите за подбор включват различен брой тестове, разкриващи 
степента на развитие на отделни психични качества, свързани с 
пилотирането. Те са били развивани в посока на изследване времето за 
реакция, качествата на кратковременната и дълговременна памет, 
сръчност на ръцете или двуръчна координация, пространствена 
ориентация.  

Hilton и Dolgin (1991) обособяват три основни теоретични 
области: психо-моторни способности и личностни характеристики. 
Hunter и Burke (1991) установяват слаба корелация между качествата на 
личността и летателната успеваемост.  

Monica Martinussen (1996) (Psychological measures as predictors of 
Pilot Performance& A meta-Analysis, the international journal of Aviation 
psychology,6(1), 1-20) прави мета-анализ на 66 независими в 50 
проучвания относно валидността на психологическите измервания при 
подбора на пилоти и възможните модератори за предикция на летателно 
изпълнение. Тя определя като най-добър предиктор комбинацията 
между различни когнитивни и психо-моторни тестове (.37), личностните 
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качества, интелигентността и образователните тестове имат ниска 
валидност на прогностичност, съответно (.14, .16 и .15) Измерването на 
общите когнитивни способности се основава на качествата на работната 
памет, пространственото мислене и разпределението на вниманието. 
Взети по отделно психомоторните качества и личностните особености 
не са добри предиктори.  

Емпиричните изследвания и мета-анализите показват три 
основни предиктора, които са валидни критерии за процеса на обучение 
и професионална работа. Тези предиктори са общите когнитивни 
способности (Brand, 1987, Hunter & Hunter 1984, McHenry, Hough, 
Toquam, Hanson & Ashworth, 1990, Olea & Ree 1994, Ree & Earles, 1992, 
Ree, Earles & Teachout, 1994), психомоторни умения ( Hunter & Hunter, 
1984), личностния конструкт -съвестност ( Barrick & Mount, 1991) Tett, 
Jachson, & Rothstein, 1991). На върха на йерархията в конструкта на 
човешките способности са общите когнитивни способности (Carretta & 
Ree 1996), под тях се подреждат вербалните качества, работната памет, 
пространственото мислене и др. Под тях са общи познания за света, 
аритметично смятане.  

Секретът за по-нататъшното развитие на психологическия 
подбор се състои в конструирането и използването на адекватен 
инструментариум за диагностициране на комплексните способности за 
управление на съвременните въздухоплавателни средства, валидизиране 
и висока прогностичност. 

Психологическият подбор цели оценка на психическите качества 
в съчетание с особеностите на личността на кандидата, необходими за 
успешната и ефективна обучаемост, дългосрочна професионална 
дейност и осигуряване на безопасност на полетите. 

Добрите традиции които има в България в областта на 
авиационната медицина и психология, както и изискванията на 
стандартите на европейската и световните авиационни организации, 
които сме длъжни да спазваме, ни подтикнаха да разработим 
съвременна, съобразена с актуалните достижения и практически опит, 

 



Българско списание по психология, 2018, бр.1-4 
490 

цялостна методика за психологическа оценка на кандидати за 
първоначално обучение за основните авиационни професии – пилоти, 
ръководител полети, кабинен състав и други специалности, както и за 
периодична оценка на действащите такива съгласно изискванията на 
Европейската агенция за безопасност на полетите (EASA). 

Методиката включва оценка на: операторски способности - 
психосензорна, сензомоторна и интелектуална сфера, способности за 
„situational awareness“, качества на личността, мотивация, устойчивост 
на стрес, поведение. 

Цели и принципи при разработването на методиката за 
психологическа оценка и подбор на кандидати за летателно 
обучение  

За да може системата да обхване тези базови и в същото време 
сложни и специфични цели си поставихме следните задачи:  

1. Да е лесна за работа. 

2. Да осигури стандартен оценъчен процес. 

3. Да е гъвкава за да може да бъде използвана за оценка на 
различни авиационни специалисти.  

4. Получените резултати да бъдат подробни и сравними. 

5. Да бъде подходяща за статистически анализ, за нормиране 
на тестове и психологически изследвания. 

6. Да е подходяща за съставяне на база данни за качествата на 
всеки кандидат, да се проследява неговият напредък.  

7. Да може лесно да се усъвършенства, като не се променят 
нормите, верификацията и стандартизацията на 
изследваните качества. 

8. Да може да се допълва с нови данни и тестови методики 

Методиката включва апаратурно изследване на базови качества 
за операторска дейност – с българската система РATBA – Psychology 
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Assessment Test Battery in Aviation (разработена и верифицирана от 
нас) възможностите за изпълнение на сложна многофакторна 
операторска задача със системата WOMBAT на Aero Innovation Inc. за 
оценка на ориентацията в ситуация, устойчивост на стрес, възможности 
и бързина на обучаемост, поддържане на вижиланс и поява на умора и 
отегчение. Включва изследване особеностите на личността на 
кандидата, характерови особености, нагласи, наличие на негативни 
състояния, посредством личностни въпросници. Също така прилагаме и 
оценка на поведението в ролева среда (Assessment center behavior) за 
оценка на качества и особености на комуникацията и възможности и 
насоченост за работа в екип, склонност към риск и доминиране. 
Цялостния процес завършва със структурирано интервю.  

Анализа на резултатите показва, че като цяло задачите включени 
в разработената комплексната методика PATBA изследват независими 
психологически конструкти, като крайният резултат зависи от умелото 
изпълняване на всички задачи. Прогностичността на системата е в 
комплекса от когнитивни качества, а не в самостоятелните показатели.  

Към момента с тази система има изследвани над 4000 лица за 
различните видове авиационна дейност. Процента на отпадане по време 
на обучение е изключително нисък, което показва високата 
прогностичност на разработената и прилаганата от нас методика. 
Признание за адекватността на психологичната оценка по отношение на 
безопасността на полетите е официалната статистика на Дирекция 
„Звено за разследване на произшествия във въздушния, водния и 
железопътния транспорт“ (ЗРПВВЖТ) за 2017 г., от която е видно, че 
българските авиационни власти не са разследвали събития, довели до 
жертви или сериозно пострадали хора на борда на въздухоплавателно 
средство или на земята. 
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ПОЛОВИ РАЗЛИЧИЯ В ДИНАМИКАТА НА 
ЕМОЦИОНАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЛИЦА, НА КОИТО 

ПРЕДСТОИ ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
Анета Рашева, Димитър Щетински  

Резюме 
Цел: Целта на проведеното изследване е да установи емпирични данни за 
необходимостта от психотерапевтична и психопрофилактична дейност при 
лица, на които предстои оперативно лечение. В този период пациентите 
проявяват съпротиви и неустойчивост към изпитването на болка. Тези 
съпротиви са сходни с невропсихологичните механизми, които се проявяват при 
реакции на страх, които лесно могат да бъдат отключени. 
Метод: Изследването включва 80 пациента с травматологични наранявания и 
съдови заболявания, на които предстоят хирургични интервенции във ВМА-
София. Тестовата процедура е проведена един ден преди планираната операция 
със следните методики: 
1. Анкета за определяне на актуалното им състояние 
2. Въпросник за самооценка на Спилбъргър за измерване на ситуативната и базовата 

тревожност / STAY – форма Y/ 
3. Тест за болнична тревожност и депресия на Зигмонд Снайт 
4. Полупроективна методика за оценка на емоционални състояния на Олшаникова 
Резултати: Статистическата обработка на резултатите и направените 
обсъждане и изводи показват необходимостта от психотерапевтична 
интервенция като необходим етап при подготовката на пациента за 
предстоящата хирургична намеса и последващо лечение през перспективата на 
био-психо-социалния модел. 
Ключови думи: 
тревожност, депресия, психологична помощ, полови различия 

SEX DIFFERENCE IN THE DINAMICS OF THE EMOTIONAL 
STATE OF PEOPLE FACING OPERATIONS 

Aneta Rasheva, Dimitar Stetinski 
Aim: The purpose of the current investigation is to show the need of psychotherapeutic and 
psycho- prophylactic activities in the pre- operative period as people’s resistance towards 
pain has similar neuro- physiological mechanism to the fear emotion and can easily cause 
it. 
Materials and methods: We have studied 80 people with traumatic injuries and vascular 
diseases facing operational interventions in VMA- Sofia. The data has been received 
througt individual testing the patients 1 day prior to the operation using the following 
methods: 
1. 1.Inquiry into the information and their condition at the moment 
2. Spilburger’s Questionnaire of the personal and situational anxiety / STAY / 
3. Zigmond and Snaith’s Questionnaire for hospital anxiety and depression 
4. A. E. Olshanikova’s semi- projective method’s diagnosing the emotional condition 
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Results and discussion: The data with the 4 methods has been worked out statistically. The 
rasults from the current investigation showed beyond any doubt the need of 
psychotherapeutic intervention as a vital part of patient’s preparation for the operational 
intervention in terms of the bio- psycho- social method of approach. 
KEY WORDS: 
anxiety, depression, psychological aid, sex difference 

Въведение 
Интересът към тази тема бе породен от факта, че емоциите 

оказват пряко или косвено въздействие на соматиката. В своя обширен 
обзор върху психогенетически обусловените заболявания Данбар 
(Dumbar, 1954) споделя възгледа на повечето изследователи – 
клиницисти, че ”емоционалните фактори” са включени в различни 
психосоматични разстройства. Тя доказва, че взаимодействието на 
личностовите фактори и “емоционалните конфликти” внася своя дял в 
развитието на психосоматичните симптоми в нервната система, в 
сърдечно-съдовата, дихателната, стомашно-чревната и фактически във 
всички други системи в организма. Знае се, че при хирургичните болни 
преобладаващи и характерни преди операция са отрицателните емоции 
– повишена нервност, гнетящи съмнения, неувереност в благоприятния 
изход на операцията и т.н. В някои случаи в предоперативния период 
болните не са в състояние без помощта на персонала да преодолеят 
страха и очакването на необратима беда. На тези болни преди всичко 
трябва да се снеме чувството на скованост, тревога и страх. За да може 
да се осъществи ефективна психотерапия трябва добре да се познава 
динамиката на емоционалното състояние на мъжете и жените. 
Необходимостта идва от това, че пола оказва влияние върху 
устойчивостта на хората към болката, която има сходен 
неврофизиологичен механизъм с емоцията страх и може да я 
предизвика. Това от друга страна може да доведе до възникването на 
друга емоция според принципа за образуване на емоционалните 
комплекси. 

ЦЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО: 
Основна цел на изследването бе да се проучат и изследват 

половите различия в динамиката на емоционалното състояние на лица, 
на които предстои оперативно лечение. 

Формулирани бяха две основни хипотези: 
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4. Жените имат повишена емоционална възприемчивост в 
сравнение с мъжете, поради което се наблюдава тенденцията те 
да са по-устойчиви към болката. 

5. Очаква се традиционно разкриваните полови различия (по-
висока тревожност и  

по-висока степен на депресия при жените) да се наблюдават и в 
оценките по: болнична тревожност и депресия и ситуативна и 
личностна тревожност. 

I. ИЗСЛЕДВАНИ ЛИЦА: 
Бяха изследвани 80 лица, на които предстои оперативно 

хирургическо лечение с травматологични проблеми и съдови 
заболявания, лежащи във ВМА – гр. София. Изследваните бяха от 
мъжки пол - 42 души и женски пол- 38 души на възраст от 18 до 70 
години. 

II. ПРОЦЕДУРА: 
Данните от изследването са получени чрез индивидуалното 

тестиране на болните, един ден преди операция. Първоначално на 
болните устно се задават въпросите от Анкета, с цел да се осигури по-
добър контакт с пациента и да се спечели неговото доверие. 

След това на изследваното лице се дават да попълнят въпросника 
за тревожност (STAY) на Спилбъргър, българската адаптация на Д. 
Щетински и. Паспаланов, варианта за оценка на личностовата 
тревожност. На изследваното лице се подчертава, че тук трябва да се 
опишат как се чувстват “изобщо”, по принцип, а не в последно време. 
След което попълват варианта за оценка на ситуативната тревожност, 
като на изследваните лица се подчертава, че тук трябва да се опишат как 
се чувстват “в момента”, “сега”. 

След приключване работата със STAY на изследваните лица се 
дава да попълнят въпросника за клинична тревожност и депресия 
(СБТД). 

Посл (полупроективната методика на А. Е. Ольшаников, 
диагностицираща емоционалността) и да подчертаят на специално 
направени за случая 20 бланки, тези три емоции, които изследваното 
лице смята, че човека на картинката изпитва. Казва се на изследваното 
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лице да подчертае с две черти тази емоция, която смята за най-
подходяща в случая. 

За проследяване динамиката на тревожността на изследваното 
лице 15 минути преди операция, в операционната зала (като 
предварително е уговорено с лекарите на пациентите да не им се прави 
премедикация – те са запознати и съгласни с тази процедура) се дава да 
попълнят отново варианта за оценка на ситуативната тревожност 
(STAY). 

Счетохме, че един ден след операцията влиянието на упойката е 
неутрализирано, затова, тогава на изследваното лице отново се дава да 
попълни варианта на STAY за ситуативна тревожност. 

III. МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ: 
1. Анкета, създадена от Д. Щетински 1995г., специално за това 

изследване 

2. Въпросник за личностова и ситуативна тревожност (STAY) на 
Ч. Спилбъргър,  

3. Българска адаптация на Д. Щетински и Паспаланов (1989) 

4. едно на изследваните лица се дава да разгледат 20 картинки 
последователно Въпросник за оценка на болнична тревожност и 
депресия (HAD) Zigmond and R.P. Snaith, 1983г. – български 
вариант СБТД. 

5. Полупроективна методика на А. Е. Ольшаникова, 
диагностицираща Емоционалността, 1976г. 

IV. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ: 
За проверка на изказаните хипотези бе направена статистическа 

обработка на данните чрез дисперсионен анализ. 

Първата хипотеза, че жените имат повишена емоционална 
възприемчивост, поради което се наблюдава тенденцията те да са по-
устойчиви към болката, отколкото мъжете се потвърди. Установи се, че 
афективно-когнитивните структури, включващи болката имат решаващо 
значение за устойчивостта на индивида към болка и на склонността му 
да се жалва. Това означава, че болката може да отслабва при промяна на 
афективно-когнитивната ориентация за това, което произтича т.е. ако 
пациента има позитивна представа за предстоящите му събития, то това 
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би спомогнало за облекчаване на болката и свързаните с нея страхови 
изживявания, особено характерни за жените. Поради сходството на 
неврофизиологичните маханизми на страха и болката се очаква, че 
болката може да отслабне ако се съчетае с положителни емоции. 

Поради повишената емоционална възприемчивост на жените и 
доказаната им по-добре изразена от мъжете сензитивност може да се 
предполага, че ако се създадат предоперативно подходящи условия, 
предизвикващи оптимистични чувства и положителни емоции би могло 
да се очаква да се наблюдава тенденцията те да са по-устойчиви към 
болката, отколкото мъжете. 

За доказателство на тази хипотеза бяха направени корелации 
между дименсиите в Анкетата и праговете на възбуждане на трите 
основни емоции – радост, страх и гняв (табл. 1) 

Табл. 1. Взаимовръзка между дименсиите в анкетата и праговета 
на възбуждане наемоциите страх (С), радост (Р), гняв (G) 

 A113 A56 A100 A789 A113 A56 A100 A789 
C -.0,5 -.10 -.18 .02 .52 -.0,4 .24 .40 
P .09 .08 -.02 -.15 -.23 .12 -.31 -.31 
G -.06 .06 -.22 .10 -.46 -.12 .13 -.13 
C11=c1/g1 -.02 -.13 .23 .03 .63 .03 .14 .39 
P11=p1/c1 -.07 -.03 -.14 .05 -.38 .01 -.25 -.30 
P22=p1/g .12 .00 .14 -.10 .13 .18 -.26 -.09 
P99=p/ .09 .06 .00 -.15 -.20 .11 -.31 -.27 
P90= -.06 -.06 .00 .13 .23 .11 .32 .31 

А 113 – опитност (по отношение на болести и операции) 

А 56 - изненада – липса на изненада от попадането в болница 

А 100 – не се страхува – страхува се за живота си 

А 789 – познаване – непознаване на заболяването, протичането 
на лечението и същността на операцията (ентропията) 

Установи се, че при мъжете отговорите по Анкетата не се влияят, 
не се регулират от темпераментови параметри, свързани с праговете на 
възбуждане на базисните емоции. При жените тези три прага повлияват 
когнитивните процеси, които се развиват във връзка със събитието 
“попадане в болница” т.е. лесното възбуждане на страхови емоции и 
преобладаването им при жените от една страна е обусловено от 
преживени в миналото заболявания и на свой ред дава отражение върху 
когнитивните процеси, свързани с оценката на ситуацията – с новото 
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попадане в болница за операция и демонстрирането на по-голяма 
ентропия т.е. нещо като блокаж, като демонстриране на своего род 
научена безпомощност. 

Наличието на ентропия води до засилване на страха от неуспех 
от очакваната операция. 

Табл.2. Средни стойности на независимите променливи пол и 
образование 

Зависими 
променливи 

Независими променливи 
пол образование 

мъже жени средно висше 
страх 17,33(42) 19,03(38) 18,85(41) 17,38(39) 
радост 23,07(42) 23,16(38) 22,22(41) 24,05(39) 
гняв 19,40(42) 17,79(38) 3,20(41) 3,10(39) 

На табл.2 са показани средните стойности на независимите 
променливи пол и образование. Както се вижда пола и образованието 
(тяхната съвкупност) не оказва влияние върху нивото на активация на 
емоциите. Пола оказва модериращо влияние само върху активацията на 
негативните емоции – страх и гняв. При жените съществува тенденцията 
те да са по-страхливи от мъжете т.е. прага на възбуждане на тази емоция 
е по-нисък. 

Втората хипотеза, изказана в нашето изследване е свързана с 
традиционно наблюдаваните полови различия по отношение на 
тревожността и депресията. От получените резултати половите различия 
се изразяват в следното: между баловете по клинична депресия и 
страхът от смъртта и при мъжете и при жените се регистрират значими 
корелации, но силата на тази връзка при жените е два пъти по-силна. 
При мъжете страхът от неуспешен изход от операцията основно се 
подхранва от личностната и специфичната клинична тревожност, а при 
жените това е депресивността. Основание за този извод ни дава 
следното: от корелациите на всички индикатори за тревожност и 
депресивност с А100 (не се страхува – страхува се за живота си), най-
висока е корелацията с депресията (при жените), а най-ниска и не 
стигаща до значимост е с личностната тревожност. 

Личностовата тревожност зависи от образованието на 
пациентите – по-ниско образованите са по-тревожни и обратното, 
вероятно в резултат на копинг (табл. 3) 
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Табл.3. Взаимовръзка между дименсиите страх, радост и гняв 
Жени/ Мъже страх радост гняв 

страх  -.62 -.61 
радост -.81  -.29 
гняв -.29 -.32  

Мъжете, които оценяват обективно тежестта на предстоящата 
операция имат по-ниски балове по клинична тревожност и депресия. 
Приписването на по-висока опасност е свързана с по-високи балове, 
докато при жените механизмът е точно обратен – ако операцията се 
възприема като не толкова опасна жените са по-депресивни от мъжете 
т.е. механизма тук е защитен. 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Получените данни и резултати показаха нуждата от 

психотерапевтична и психопрофилактична дейност, както в 
предоперативния, така и в постоперативния период. 

Жените в предоперативния период трябва да се успокоят, да им 
се вдъхне увереност в благоприятния изход на операцията. На мъжете е 
необходимо не толкова да бъдат успокоявани, колкото ясно и подробно 
да им се обясни каква им предстои. 

В предоперативния период болката е съпътстваща постоянно или 
периодично заболяването на болния. Хроничната болка може да наруши 
нормалната жизнедейност само в резултат на очакването и. Острата и 
внезапна болка предизвиква обикновено емоцията страх. Болката трябва 
да се отстранява, защото продължителните периоди с болка 
предизвикват страдание, а хроничната болка в съчетание със 
страданието може да доведе до чувството на безнадежност и отчаяние, 
до депресия. Болката в съчетание със страданието може да предизвика 
гняв (особено характерно при мъжете), а така се повишава вероятността 
от агресия към себе си или персонала. 

 Поради сходството на неврофизиологичните механизми на 
активацията на емоциите и болката се установи, че отрицателните 
емоции повишават болката, а положителните я отслабват. Затова на 
болния трябват да се предоставя възможността да изпитва положителни 
емоции напр. чрез срещата му с близки и обичани хора, да не се изолира 
напълно от социалния живот, доколкото това е възможно в болницата 
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 Посочените особености на протичане на лечението на 
хирургично третираните лица ясно очертава необходимостта те да бъдат 
предварително психологиски подготвени за операция и за 
оздравителния период след това. 
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ПСИХОЛОГИЧНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЗЛОКАЧЕСТВЕНИТЕ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ И ТЯХНАТА СИМПТОМАТИКА 

Анета Рашева  
Резюме 
Онкологичните заболявания заемат особено място в медицината, социалната 
дейност, психологията и здравеопазването като цяло. Болката е най-често 
срещания симптом при болни с напреднал рак. Тя, 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. .Друг често срещан 
симптом при тези заболявания е безсънието. Безсънието може да се дължи на 
редица причини– болка, тревожност, депресия, кашлица, задух, сърбеж, 
медикаментозно лечение. Депресията също е чест синдром при онкоболните, без да 
е следствие на болката и безсънието. Задухът и кашлицата са описани при около 
половината от болните с напреднал рак. Тези симптоми, дължащи се на органична 
причина често са съпътсвани от пристъпи на паника, предизвикана от страх от 
смъртта или загуба на контрол в ситуацията. Има и други симптоми, свързани с 
психологически изменения на личността при болни със злокачествени заболявания. 
Затова познаването на тези личностови промени ще помогне на грижещите се за 
тях хора да реагират адекватно и с разбиране. 
Ключови думи: онкологично заболяване, соматични симптоми, психологични промени 

Въведение 
Онкологичните заболявания заемат особено място в медицината, 

социалната дейност, психологията и здравеопазването като цяло. По 
сложност те са сред първите в медицинските области, защото е трудно 
да се намери медицинска и дори био-медицинска дисциплина, която да 
няма място и отношение към изграждането на онкологичната диагноза и 
лечение. По свързаност със здравеопазването и пълноценното 
функциониране на индивидите в обществения и социалния живот заемат 
също челно място, защото онкологичните заболявания са социално 
значими заболявания. Фактите показват, че те се откриват значително 
късно, лечението не е много ефективно и се регистрира значително 
малък ефект за удължаване на живота особено при някои видове рак. 
Това се дължи на установилия се стил на живот на значима част от 
населението, в това число жените и младите хора, както и 
подрастващите. В този стил доминира тютюнопушенето, 
нерационалното хранене с недостиг на растително- плодова храна, все 
повече влошаващата се сексуална култура и всичко това на фона на 
почти постоянен стрес, породен от динамиката на времето, в което 
функционираме и живеем. 

 

 



Българско списание по психология, 2018, бр.1-4 
502 

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. 
Силата, видът и локализацията на болката варират в зависимост от 
локализацията на тумора, степента на туморна прогресия и приложеното 
лечение. 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“ (Загер, 1995, с.8-9) . 

Редица фактори влияят върху възприемането на болката от 
болния. Ето защо е удачно да се използва 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. Страхът 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). 

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), 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. 
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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 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. 

Страхът, 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 страхът 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. 

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, 
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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). 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) . 

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 ). 

Наблюдават се и промени в когнитивната сфера, изразяващите се 
от една страна в понижена чувствителност към положителна обратна 
връзка (Igram, Smith, Brehm,1983), а от друга – в загуба илюзията на 
контрол и изострена чувствителност към зависимостта от външни 
фактори (Vargner, 1987), която е придружена от възприемането на по – 
голяма компетентност в другите хора, отколкото в себе си (Martin, 
Abramson, Alloy, 1984). 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. 
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Повечето болни с авансирал рак се оплакват от запек. Той може да 
бъде медикаментозно обусловен, да се дължи на обездвижване, 
безапетитие и недостатъчно хранене, хиперкалцемия и други. 
Задържането на отпадни продукти в организма, поради запек може да 
доведе до интоксикация. Известно е, че при деленето си раковите клетки 
отделят токсини , които се излъчват от организма чрез дефекацията и 
уринирането. Интоксикирането на болните допълнително утежнява 
тяхното състояние – те се чувстват отпаднали, без настроение, с болки в 
коремната област и може да се стигне до нарушения в съзнанието 
(Черноземски, Шипков, 2001). Най–често болните са объркани и с тях е 
трудно да се комуникира, да се обслужват сами или да изпълняват 
някакви задачи. В такъв случай се започва лечение на запека, на 
инфекцията, а при силна обърканост и безпокойство се назначават и 
психотропни средства. 

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). 

Емоционалното състояние се разглежда като вариращо не само по 
посока (приятно – неприятно), но и по интензитет (потиснатост – 
възбуда), като по този начин се създават различни оттенъци на 
преживяването (Рейковски, 1979). 

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 
устойчиви, 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 и Паспаланов, 1980). 
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Тревожността е една от формите на дезадаптация на личността. 
Самият термин „дезадаптация”, макар и често използван в клиничната 
практика е дискусионен. Като психиатрично понятие той най – често се 
употребява за обозначаване на границата между 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 ). 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, 
безпокойствие, неувереност, отрицателни емоции, поради невъзможност 
да се удовлетворят жизненоважни потребности или загуба на целта” 
(Паспаланов, Щетински, 1984). 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. 

Хиперкалцемията е чест проблем при злокачествените 
заболявания, дори и при липса на костни метастази. Тя може да се изяви 
по различен начин с един или повече от следните симптоми: гадене, 
повръщане, запек, полилидипсия, полиурия, дехидратация, сънливост, 
обърканост или кома. Хиперкалцемията трябва да се лекува активно. 
Всичките тези симптоми са доста мъчителни за пациентите и 
предизвикват страдание, породено от физически и психически 
дискомфорт. 

Съгласно Теорията на Томкинс гнева е емоция с високо ниво на 
плътност. Това означава, че нивото на невронната активация е умерено 
високо и постоянно. 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 
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източника на гнева. Изард (1972) показва чрез изследване, че гневът 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. 

Обичайна, но не универсална причина за гнева се явява чувството 
за физическо или психологическо препятствие на нещо, което ние много 
силно искаме да направим. Тези препятствия могат да бъдат физически 
пречки, правила, закони или лична неспособност. Ако препятствията са 
незначителни или неочевидни непосредствената реакция може да не е 
гняв . Ако някаква бариера действително пречи на постигането на 
страстно желана цел, то рано или късно задължително възниква гняв. 
Ниското равнище на гнева може да се потиска в продължение на дълго 
време , но това е съпроводено с известна вреда за здравето и с риск от 
гневен „взрив”. Като причина за гнева са включени: личната обида, 
всекидневните фрустрации, принудата да направиш нещо против 
желанието си. Тези причини предизвикват гняв, но съществуват и 
индивидуални причини за гнева, които са породени от специфични 
ситуации и зависят от нивото на развитие на останалите причини на гняв.  

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). 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. 
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Заключение 
Психичните явления, които съпътстват 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. Това означава, че 
измененията в психичното състояние могат да се появят като резултат на 
личностовата реакция към тежкото заболяване с преобладаващ страх от 
инвалидизация и последваща смърт, заради всички възможни промени на 
ситуацията в семейната и трудовата среда, а не само да са резултат от 
органичното заболяване.  

В клиничната картина на онкоболните могат да се наблюдават състояния 
на повишена възбудимост, със склонност към гневни афекти, проява на 
нетърпимост към околните, стигаща понякога до агресивност. Затова грижещите 
се за тях хора трябва да са запознати с тези техни личностови промени, за да 
могат да реагират адекватно и с разбиране. 
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ФЕНОМЕНЪТ ПСИХОТРАВМАТИЗАЦИЯ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ 
И ПРОФИЛАКТИКА НА ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ 

Оксана Защиринская, Веселина Кирилова 
Резюме: Целта на статията е да се изучат съвременните методи на работа с 
травматизация сред учениците. За целта е направен кратък литературен обзор. 
Статията обобщава, че навременната и индивидуално ориентирана психологическа 
и педагогическа подкрепа значително намаляват риска от стрес и травма, 
предоставя полезна информация за собствените възможности на децата и им 
предоставя необходимите умения за успешен живот. 
Ключови думи: психо травматизация, ученици, психическо здраве, профилактика, 
междуличностни отношения  

PHENOMEN PSYCHOTRATIMATION OF PUPILS AND 
PROFILATIZATION OF MENTAL HEALTH 

Oksana Zashchirinskaia, Veselina Kirilova 
Annotation: The aim of the article is to study modern methods of work with traumatism 
among pupils. For this purpose was made a brief literature review. The article summarizes 
that timely and individually-oriented psychological and pedagogical support significantly 
reduces the risk of stress and trauma, provides useful information about children's own 
abilities and provides them with the skills needed for a successful life. 
Key words: psycho traumatism, pupils, mental health, prophylactics, interpersonal 
relationships  

В съвременните условия на все по-бърз ритъм на живот и 
засилване на стресовите въздействия върху човешката психика се 
увеличава и уязвимостта на личността в контекста на различни 
психотравмиращи въздействия, които могат да станат причина за 
нарушения на адаптацията, социалното взаимодействие и обучението на 
децата. 

Вероятността от поява на психотравмиращо обстоятелство при 
съвременните ученици е достатъчно голяма и непрекъснато нараства 
тъй като те се социализират, което налага спешно да се разработят 
адекватни диагностични методи, както и психологическа и 
педагогическа помощ за учениците в семейна и учебна среда. 

Една от най-важните сфери в живота на всеки човек са неговите 
междуличностни отношения. Значението на качеството и спецификата 
на взаимодействието с другите за поддържане на психическото 
благосъстояние и оптималното социално функциониране на индивида 
не може да бъде пренебрегнато. Всеки ден децата участват в голям брой 
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междуличностни контакти, някои от които могат да бъдат отрицателни 
или дори конфликтни. Ако подобно преживяване на междуличностно 
взаимодействие се повтаря от дълго време, то на фона на агресия и 
насилие се развива кумулативна травма на междуличностните 
отношения. Такава травматизация неизбежно ще повлияе върху успеха 
на социализацията на детето, оказвайки вредно въздействие върху 
значимите сфери на живота му - комуникация, учене, отношения с 
родителите и т.н. 

В съвременната руска и чуждестранна литература съществуват 
голямо количество научни трудове, посветени на тема агресия, насилие 
и психическа травматизация [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. Но повечето от тях 
са посветени на изучаването на последствията от остри и мащабни 
психотравмиращи въздействия: катастрофи, терористични актове, 
чрезвичайни ситуации, смърт на близки, изнасилвания в детска възраст, 
воини [8, 9]. При тази проблематика по-малко интензивни, но 
хронически съществуващи психотравмиращи въздействия, имащи 
тенденцията да се натрупват, са посветени значително по-малко 
количество работи. Подобна хроническа травматизация също оказва 
значително пагубно въздействие на психичното благополучие на децата 
и подрастващите и все по-често се проявява именно в сферата на 
междуличностните взаимоотношения. 

При организирането на психологическия и педагогическия 
процес в условията на учебните заведения е важно да се обърне 
внимание на превенцията на психотравматизацията сред учениците. 

В този случай се използват такива форми на работа като: мозъчна 
буря, ролеви игри, обучения, кейсове. 

Под мозъчна буря се разбира активно обсъждане на актуални 
въпроси сред учениците в определена възрастова категория. Задачата на 
психолог-педагога е да привлече колкото се може повече ученици към 
анализ на ситуациите. Уверено изказване на своята лична гледна точка и 
адекватно отношение към практиката е залог за успешното по-
нататъшно взаимодействие в социума.  

Ролевите игри, тренингите и кейсовете представляват 
възможност учениците да се поставят в различни социални позиции и 
роли. Всичко това учи на една грамотна комуникация при възможни 
различни стечения на жизнените обстоятелства. 
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В образователните учреждения с цел профилактика на 
психотравматизацията сред ученици широко се използва методът 
терапия с приказки. В много учебни заведения в Русия и не само, се 
провеждат занятия по курс „Пътешествие в приказката“. Работата се 
осъществява с учащи се в начално училище. С помощта на прослушване 
и анализиране на приказките, учениците идентифицират себе си с 
героите от произведенията и заедно с тях се учат да намират изход в 
разни сложни ситуации, в които биха могли да се окажат или 
периодически са се оказвали в такива реални жизнени обстоятелства.  

Следва да се отбележи още един психо-педагогически способ за 
саморегулиране, който се препоръчва да се използва във време на 
образователният процес- дихателна гимнастика и релаксация. 
Стабилизиране на дишането с елементи на отпускане се явяват важна 
съставляваща практика за нормализирането на психологическото 
състояние на учащите се.  

За учениците опитът, натрупан в горепосочените занятия, е 
необходим за развитието на личността и за предотвратяването на 
психотравматизацията. Децата, в съответствие с тяхната възраст, не са 
готови за много от конфликтите, оплакванията и всякакви сложности 
във взаимоотношенията, с които трябва да се справят в процеса на 
израстване. Навременната и индивидуално ориентирана психологическа 
и педагогическа подкрепа значително намалява риска от стрес и травма, 
предоставя полезна информация за собствените си способности и дава 
на децата необходимите умения за успешен живот. 
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АДАПТИРАНЕТО НА ДЕЦАТА  
ПРИ ПОСТЪПВАНЕТО ИМ В РЕЗИДЕНТНА СРЕДА 

Елица Иванова 
„Детето съществува на този свят, не само, за да стане възрастен човек, 

а също и най-вече, за да може да бъде дете, 
и именно като дете – част от човечеството” 

(Р. Гуардини) 
 

Настоящата публикация има за цел да проследи процесите на адаптиране, които 
имат отношение към деца, ползващи социалната услуга за настаняване и 
отглеждане в резидентна среда. Проследени са поведенческите промени, които 
настъпват при децата и са представени процесите, улесняващи адаптацията към 
средата, както и някои механизми за справяне. 
Ключови думи: адаптация, поведенчески прояви, механизми за справяне, резидентна 
среда. 

Известно е, че човешкият живот е съпътстван от редица чести 
промени, което от своя страна е свързано с индивидуалните 
възможности на отделния субект да отговори адаптивно на социалните 
изисквания. Този процес на адаптация неизменно се свързва със 
състоянието на равновесие между личността и социалната среда. Важно 
е да се отбележи, че процесът на приобщаване към определени условия 
се нарича „адаптация”, чиято терминология буквално означава 
„приспособявам”.  

 Процесът на адаптиране е строго индивидуален за всяко дете, а 
адаптация е налице само тогава, когато липсват емоционални 
нарушения, съпътствани от такива поведенчески прояви като агресия, 
емоционални реакции (гняв, плач, други отрицателни състояния и/или 
прояви). 

 Липсата на изброените по–горе фактори на социална 
дезадаптация при детето, настанено за първи път в резидентна среда са 
респективно, свързани с наличие на социална адаптация само тогава, 
когато то е спокойно в новата резидентна среда по- продължителен 
период от време. Трябва да отбележим, че адаптирането на детето в 
условията на резидентната грижа е пряко свързано от една страна с 
откъсване от средата, в която е било до сега и навиците, които е 
придобило, независимо в какви условия е живяло, а от друга страна е 
налице нова обстановка, в която детето попада при постъпването си в 
резидентен тип грижа. Настъпилата промяна е стресираща, най-малкото, 
защото е непозната за детето и изисква то да отговори на други 
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непознати до момента на постъпване очаквания. Резидентната среда 
изисква от детето формирането на нови навици, умения, адаптиране към 
нови ситуации и условия, в които попадайки се чувства тревожно, 
мълчаливо или се наблюдават резки поведенчески промени. Новата 
обстановка, непознатите лица на другите деца и на персонала 
предизвикват чувство на страх, проява на плахост в поведението или 
поведенческа активност, свързана с невъзможността чисто физически да 
стои на едно място дори за кратко време.  

 В тази непозната за детето среда, то изпитва безпокойство, 
поведението му е бурно, емоционалното състояние е съпътствано от 
тревожна симптоматика, именно защото резидентната среда, 
представлява една нова социална среда, изискваща разширяване на 
социалния опит и механизмите за справяне на детето. 

 Социалната резидентна среда е близка до семейната. От 
психологическа гледна точка в резидентаната среда детето се нуждае от 
осигуряване на подкрепа, която да му помогне да развие т.нар. “сигурна 
привързаност”, и която от своя страна да улесни адаптирането му. 
Необходимостта от адаптивни механизми е свързана със спецификата на 
психологическите механизми за справяне, които да осигурят 
възможност детето да се адаптира сравнително бързо и успешно към 
новите условия и същевременно да развие способност за самостоятелно 
справяне и възможност за личностно развитие по- нататък.  

 Процесът на социално адаптиране е пряко свързан и зависи от 
такива механизми за справяне, които се повлияват от опита и са обект на 
емоционално-поведенчески техники при работа с децата в резидентна 
среда, най-малко защото детето се адаптира към определена среда, за да 
се приобщи. Отбелязаните техники на социално адаптиране са пряко 
свързани с т. нар. механизми за социално адаптиране, които имат 
субективен характер и зависят от индивидуалните особености на 
отделното дете, постъпило в резидентната среда (Prihojan, 2000).  

 Класифицирането на децата в резидентен тип грижа може да се 
осъществи на базата връзка между личностовите особености на детето – 
темперамент, характер, емоционални и поведенчески особености и 
особеностите на процеса на адаптиране – времетраене (период на 
адаптация), протичане (как се е осъществил, с какви ресурси и начините, 
по които се е адаптирало детето). 
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 Децата със сравнително добра степен на адаптация се 
характеризират като деца, които са в добро развитие за възрастта си. 
Характерното при тях е добрата степен на справяне, сравнително 
адекватна самооценка, изявени таланти или дарби, умения за общуване.  

 Децата с умерена степен на адаптация имат ниска самооценка, 
не достатъчно изявен потенциал за справяне – налице са емоционални 
нарушения, придружени с отказ да се спазва дневния ритъм – хранене, 
проблеми със съня (често протестират чрез отказ да спят), проявяват 
защитни реакции – непристойно поведение (заяждане или нападки), 
нежелание за общуване чрез поведенческите съпротиви (отказ да 
изпълни каквато и да е дейност). Обикновено процесът на 
приспособяване при този тип е продължителен от 1 до 2 месеца. 
Следващия най-труден тип деца, които имат ниска степен на адаптиране 
са тези с емоционални нарушения, чийто действия са извършени след 
афект, страхови състояния, тревожност, социални проблеми или т.нар. 
Разстройство със социална тревожност в детството, което е отбелязано в 
международната класификация на болестите под номер (F93.2). 
Характерно за децата със ниска степен на адаптация е, че в повечето от 
случаите съществени фактори за т.нар. социална дезадаптация се 
оказват социални и психологически причини в ранна и предучилищна 
възраст. Страхът от непознати е характерен за периода около 1 до 4 
годишна възраст, но проявления на същия страх се срещат не рядко и 
при по-големи деца, отглеждани в резидентната среда и наличието му се 
обуславя от редица психологически фактори (Иванова, E., 2017). 
Страхът като защитен механизъм е естествена реакция за предпазване, 
но когато този страх не се преодолее са налице проблеми от 
психологично естество – социални, емоционални, поведенчески 
(Христозов, Хр., 1980). Във тази връзка най-сложният тип деца в 
резидентната услуга са тези, които са преживели сериозни емоционални 
травми в ранното детство или още в периода на пренатално развитие – 
отхвърляне, били са нежелани по време на бременност, неглижирани, 
травмирани, вследствие на социална и емоционална занемареност, 
емоционално и физическо малтретиране. Известно е, че психиката се 
развива най-интензивно в периода от раждането до три годишна 
възраст. Това е и периода, в който всъщност най-интензивно детето би 
могло да се приспособи към определен вид среда или условия. В 
резидентната услуга децата до три години бързо свикват с дневния 
режим, с останалите деца, с мястото. Проблем възниква тогава, когато 
наличието на отклонения в процеса на адаптация се обуславят от 
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индивидуалната психична структура, физическото състояние и нивото 
на психично развитие.  

 Проследяването и обособяването на трите типа адаптация 
всъщност можем да определим като взаимосвързан процес, който се 
обуславя от отделното дете и неговия отделен случай в резидентната 
общност. Разбира се случаите могат да бъдат различни и всяко дете има 
своите специфики на развитие, семейна история и потенциални 
възможности. Децата, настанени за отглеждане на резидентна грижа 
получават необходимите условия и задоволяване на техните 
индивидуални потребности. Сложността на разглеждания въпрос за 
адаптацията се определя от възможностите и състоянието на детето.  

 При постъпване на детето подходът е индивидуален, но за да се 
адаптира по-лесно постъпилото вече дете съществуват някои 
психологични механизми за справяне в процеса на адаптация след 
постъпването: 

• запознаване с детето; 
• създаване на доверие с детето; 
• осигуряване на възможност да разбере, че ще бъде подкрепено 

при нужда; 
• психологическо изследване и определяне на неговите 

възможности; 
• оказване на психологическа подкрепа след определяне на 

индивидуалните потребности; 

 Процесът на адаптация се оказва един доста сериозен и сложен 
акт на сътрудничество между детето и екипите, работещи с него. 
Адаптирането зависи до голяма степен от психичното състояние и ниво 
на развитие на всяко дете, постъпило за отглеждане в резидентна среда. 
Ние виждаме, че ако едно дете има потребност от сигурност, първо би 
било добре да се насочим към проследяване на причините от страха да 
не бъде изоставено отново и осигуряване пространство, в което детето 
отново да може да възвърне чувството си за сигурност, макар и в малка 
степен (Богданова, М., 2009). 

 Ако детето има нужда от доверие ние бихме могли да му 
осигурим спокойна среда, в която Аз-ът не е застрашен. Както всяко 
дете, така и детето отглеждано на резидентна грижа има своя потенциал 
и нуждата от одобрение и възхищение. Задоволяването на тази базова 
потребност да се почувства значимо, ние можем да осигурим чрез 
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провеждане на специализирана терапия за Аз – образа, и детето да 
подобри представата за себе си чрез това, което е в момента, от 
постъпването му в защитената средата и през целия период на 
адаптация. Разбирането на начините и механизмите за справяне с 
процеса на адаптирането на детето при постъпването му в резидентна 
среда е изключително сериозна задача и важна стъпка, което ни 
приближава към онова действие, което се крие зад симптома. 
Взаимовръзката между страховете и емоционалните нарушения при 
децата, които са отглеждани в резидентен тип грижа е ключът за 
справяне със страховете, които несъмнено намират отражение в 
преживяванията на децата под формата на тревожност, агресия и трудно 
поведение (Иванова, E., 2017). 

Адаптирането на децата в условията на резидентна грижа е сложен 
процес и изисква сложна професионална интервенция, която е насочена 
не само към механизмите за приспособяване към непозната за детето 
среда, но и помощ в онези аспекти на забравянето, изтласкването, 
потискането, които ще помогнат да се адаптира по-добре към другите, 
след като е “припознало” само себе си. Способността на детето да намери 
своето “място” чувството за принадлежност, увереност в себе си и да 
познае своите възможности, умения и таланти ще му позволи по – добре 
да се приспособи към всичко, което се случва в заобикалящата реалност. 
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НАГРАДЕНИ ЕСЕТА ОТ НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС  
ЗА СТУДЕНТИ 

КАКВО МЕ НАКАРА ДА СЕ ОРИЕНТИРАМ КЪМ 
ПСИХОЛОГИЯТА? 
Кристина Чернева  

Какво ме накара да се ориентирам към психологията? 

За да разбера какво ме накара да се ориентирам към 
психологията, първо трябва да се опитам да отговоря на въпроса „Защо 
избрах да уча психология?“. Първата дума, която изниква в съзнанието 
ми, когато се замисля над този въпрос, е щастие. Втората дума, навярно 
провокирана от първите ми стъпки, направени в тази сфера, е 
въпросителна – „Защо?“. Защо свързвам психологията с щастието? 
Какво е щастието? За мен, за другите? Вероятно тезата ми над тези 
въпроси е именно и отговорът на въпроса за знанията за психология, 
които бих искала да придобия.  

Щастие – невидим заек  
в гора от нереални храсти.  
Щастлив е оня, който знае,  
че няма да намери щастие. 

Думите на Петър Анастасов се заковаха като победоносно знаме 
в съзнанието ми още в първия момент, в който ги чух. Най-после. Един 
от онези мигове, в които сякаш пъзелът в съзнанието ти най-накрая се 
подрежда (поне за малко, преди отново да си го разбъркал).  

Без значение колко различни и отделени понякога се чувстваме 
от останалите хора по света, моето мнение е, че в сърцевината си всички 
доста си приличаме. Всеки един човек иска да бъде щастлив. Просто... 
щастлив. Дали наистина е просто? Толкова е лесно да бъдеш завлечен с 
тълпата, особено когато тя се е втурнала в търсене на нещо толкова 
сакрално като щастието. Сякаш то е рядък скъпоценен камък, до който 
само най-усърдните търсачи биха имали шанса да се докоснат. Сетивата 
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ни са непрекъснато изложени на влиянието на стотици компании, 
опитващи се да ни продадат щастието под формата на продукта им. 
Купи си бутилка кола и „отвори път на щастието“! Купи си този крем за 
лице, защото „красотата е щастие“! Именно идеята, че щастието трябва 
да бъде търсено, за да бъде намерено, е това което ни отдалечава все 
повече и повече от заветната цел.  

И вие, тръгнали по двама 
към щастието да вървите,  
разбирате ли, че го няма,  
защото ви е на главите?  

Щастието е непрекъснато около и вътре в нас. Различна единица 
за всяка отделна личност. Константа, която не може да бъде изгубена – 
просто често изместваме фокуса си към нещо друго. Но там, където е 
нашият фокус, е реалността, в която живеем.  

Точно поради тази причина психологията ме вдъхновява. 
Знанията, които искам да придобия в сферата на тази наука, са свързани 
именно с потребността ми да разбера човешкото съзнание. Нашите 
мисли са в основата на живота ни - перспективата, през която виждаме 
света обуславя начина, по който се чувстваме всеки ден. Смятам, че 
когато човек подреди мислите си, той подрежда и своя живот. 
Промяната започва отвътре-навън. Външните стимули не са способни да 
ни донесат нещо, което самите ние първо не сме намерили в душата си. 
Не бихме могли да намерим разбиране от околните, ако не разбираме 
себе си. Липсата на осъзнатост в собствените ни действия винаги ще 
води до неща, които не задоволяват напълно потребностите ни. 
Връзката, която всеки човек изгражда със самия себе си, е връзката, 
която изгражда със света. Именно затова смятам, че психологията е 
ключът, с който може би ще отключвам щастието в душите на тези, 
които са забравили, че го носят. 

Смятам, че единственото нещо, над което имаме контрол в 
живота, е вътрешният ни свят. Това може би звучи... недостатъчно, 
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несправедливо и дори плашещо. Но нашата психика определя всичко 
останало, което получаваме от живота всеки ден. Не можем да 
контролираме всички събития в нашия живот, но можем да променим 
начина, по който тези събития ни влияят. Истината, която виждаме, е 
въпрос на гледна точка. А гледната точка е избор. Избор, който винаги 
можем да променим. Във всяка житейска ситуация, осъзнато или не, 
избираме дали да заемем позицията на жертва, или тази на победител. 
Трудностите, които неизбежно срещаме, не пречат на това ние да 
продължим да вървим по своя път. Въпрос на избор е да ги преодолеем. 
Независимо дали вярваш, или не вярваш в това, че можеш да се справиш 
– си прав.  

Деструктивните мисли, които човешкото съзнание поражда, са 
като упорити плевели. Всичко започва с посяването на малко семенце 
съмнение – че не сме достатъчно добри, че не сме достатъчно силни да 
се справим, че не заслужаваме любов. Ако забравим да почистваме 
съзнанието си, изкоренявайки тези негативни вярвания - бавно, но 
сигурно те ни завземат. Тогава премахването им се оказва много по-
трудно, отколкото е било в самото начало. Скубането на плевели е тежка 
работа за един човек, особено когато той се чувства слаб, изтощен и 
неспособен да се справи със задачата. Или когато просто не знае как. 
Затова хората се обръщат към психолози.  

 Психологът е своеобразен вълшебник, който работи с магията на 
емпатията. Поне това усеща човек, който се чувства изгубен и търси 
помощ. Силно е желанието ми да науча как психологът успява да даде 
тази помощ на хората. Силно е желанието ми аз да умея да давам тази 
помощ на хората. Дали това ще се случи? Не знам. Бъдещето е 
непрекъснатото „тук и сега“.  

 Тук и сега пиша това есе и съм... спокойна. Замислена за 
собствената си градинка на съзнанието. Сигурно съм пропуснала 
няколко плевела. Или не съм забелязала как съм посяла нови. Може би е 
време, да засадя цвете. Да си направя цяла красива градина от 
разнообразни цветове. Всеки репрезентиращ различна мисъл, 
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отключваща щастието ми. Но една градина не може да оцелее, ако за нея 
не се полагат грижи. Всеки ден.  

 Започвам с грижата за собствената си градинка. Ще я поливам, 
ще й давам светлина и топлина. Ще се боря с упоритите плевели и ще 
трупам опит. И може би някой ден този опит ще бъде полезен и на други 
хора.  

 Ха! Кой би предположил, че уча психология, за да се науча как 
се отглеждат цветя...  

 

 



 

ЗАЩО И КАК ИСКАМ ДА СТАНА ПРОФЕСИОНАЛЕН 
ПСИХОЛОГ? 

(КАКВО МЕ НАКАРА ДА СЕ ОРИЕНТИРАМ КЪМ 
ПСИХОЛОГИЯТА?) 
Гергана Праматарова 

 Думата психология произлиза от гръцката дума „ψυχή’’ {психе}, 
която в буквален превод означава душа. Какво е душата? Къде се 
намира тя? Съществува ли изобщо или просто е едно теоретично 
понятие, използвано за научни изследвания, писания, книги и теми за 
размисъл, притесняващо умовете както на отделния човек, така и на 
групи от учени и изследователи? 

 Поне веднъж в живота си повечето от нас са си задавали въпроса 
от къде идват чувствата. От къде идва онова парещо и в същото време 
толкова извисяващо усещане, когато се влюбиш? От къде идва онзи 
плач, придружен с поемането на първата глътка кислород след 
раждането? Дали просто така трябва да се случва или има нещо там, 
вътре в нас, някъде, което ни кара да се чувстваме живи при усещането 
на силна емоция? Дали пък не е просто резултат от непрестанната 
работа на милиардите неврони в онзи толкова важен орган, наречен 
мозък, който движи така съвършено цялото тяло? И има още толкова 
много въпроси, които притесняват или поне са притеснявали съзнанието 
на мнозина от нас. Ще стигнем ли някога до решението на проблема 
между така наречената душа и материално тяло? Частите на психиката 
от невробиологична гледна точка се намират в едно непрестанно 
взаимодействие, в една нестихваща верига от неврони, които си 
предават електрически импулси, за да можеш, ти, читателю, да успееш 
да прочетеш този текст, да го възприемеш и да го усетиш. Не е ли 
съвършена работата на тази уникална направа, наречена мозък? Като се 
започне от животните и се стигне до нас. Не е ли объркващ и в същото 
време будещ изкушаващо любопитство фактът, че самите ние не можем 
да стигнем до заключителни изводи за работата на психиката ни? Дори 
ние самите не знаем цялата точна функция и сложен алгоритъм от 
процеси, които в момента движат ръцете ми, очите и мисълта ми, за да 
мога да изпратя това послание към вас. Ние ли контролираме 
психичните процеси или те контролират нас? Ние ли изпращаме 
импулси до мозъка, за да ни отговори със същото или се случва 
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обратното? Психиката част от нас самите ли е или е нещо странично, 
което движи целия поток от мисли-действия?  

 Въпроси, чиито отговори може би се крият някъде в бъдещето. В 
бъдещето на тази наука, която се опитва да обясни причините за 
човешкото поведение. Причините за онова парещо чувство, каращо те 
да настръхваш или пък източникът на това някой, някъде в този момент 
да се чувства тъжен без причина.  

 Уникален е фактът, че най-голямата загадка за самия човек е 
всъщност човекът. Интересна е самата мисъл, че човешкия мозък 
изучава самия човешки мозък и изобщо възможно ли е човекът напълно 
да разгадае човека? И ако напълно го разгадае, ще има ли още загадки, с 
които човекът да се тормози? Ще има ли смисъл психологията тогава? 
Ще бъдем ли нужни ние на човечеството, на самите нас? Когато вече 
стигнем до отговорът на последният зададен въпрос, дали ще има друга 
загадка, отвъд всички предишни? И когато стигнем отвъд най-голямата 
човешка загадка, какво ще последва?  

 Психологията ли е науката, която се грижи за това да се намери 
път към подобряване на състоянието на хората, които се лутат? И 
психологът ли е човекът, който помага да се съберат парченцата на 
счупеното сърце и да проникне снопче светлина в нечия помрачена 
душа?  

 Човешката психика е един океан от неразкрити тайни, 
несъзнавани желания и потиснати мисли. Често както в нашия живот, 
така и в живота на околните присъстват неразрешени въпроси и 
конфликти, които тревожат душите ни и често ни карат да се затваряме 
и за дълго да стоим в мрака, приклещени в железните окови на нашите 
собствени умове. В такива периоди се лутаме в един омагьосан кръг от 
мисли и не съзнаваме колко лесно човек може да стане роб на 
собственото си съзнание. И отново ще задам въпроса – ние ли 
контролираме това висше съзнание, което ни прави различни от всеки 
един друг вид на Земята или то контролира нас? Дали това е риторичен 
въпрос или можем да дадем конкретен отговор? 

 Често ми се случва да ходя по улицата и да наблюдавам хората. 
Да гледам тяхната походка, поглед, забързаност.. и да се питам: „За къде 
ли бърза този човек?“; „Дали го тревожи нещо или бързината му се 
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дължи на така наречения темперамент, който той притежава“? 
Представете си колко личностни конфликти, колко битки в нечие 
съзнание се водят точно в този момент, а може би и във вашето. 
Представете си колко невронни връзки се осъществяват в нечии ум, за 
да може човек да пребори себе си. А всъщност дали изобщо можеш да 
пребориш себе си? Когато се бориш със себе си, с кого всъщност се 
бориш? Битката със самия теб има ли смисъл изобщо?  

 Психология не е просто професия, тя е призвание. За да може 
човек да помага на другите, трябва да умее да дава от себе си. Силата, 
която движи умението да бъдеш психолог е онова ценно нещо, наречено 
отдаденост. Да бъдеш психолог, означава да работиш с цялото си сърце 
в името на един по-добър и по-светъл свят. Да умееш да лекуваш души, 
означава да даваш части от своята, за да съживиш нечия друга. За да 
бъдеш психолог не просто трябва да умееш, а и да усещаш. Да имаш 
усет към тази толкова крехка човешка душа, която стои отсреща 
безпомощна. А как би помогнал истински един човек, ако не го направи 
от цялото си сърце?  

 И така със задаването на въпросите, свързани с човешката душа 
можем да продължим до безкрай. Питам се дали велики умове като 
Фройд, Юнг, Скинър, и още толкова много велики имена от различни 
школи, които са дали начало и плод за размисъл, за да може 
човечеството да тръгне по пътя на изследване на душата, биха успели да 
дадат отговор на всичко това, което се питаме? Дали ако бяха живи до 
днес, щеше да ни бъде по-лесно да се справяме с битката със самите 
нас? Дали щяхме с точност да знаем какво се случва там, горе, докато 
четем този текст? Дали човекът щеше вече да е разгадал човека? Дори 
изобщо щяха ли да съществуват все още състояния като депресия, 
личностни разстройства и всички онези проблеми, които ни касаят и с 
които се опитваме да се справим? Отговор на този въпрос никога не 
можем да си дадем, но ние психолозите сме способни да продължим по 
пътя, който те са ни проправили в името на създаването на един по-
добър свят, в който можем да живеем както аз, така и ти. Свят, в който 
тъгата и мрака са само бегло допълнение на светлината от слънцето, 
което грее в нашите души. 
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„Една от най-шеметните тайни на човешката душа се състои в 
следното: 
- Разумът никога не може да обясни това, което душата чувства!“ 
РУДОЛФ ЩАЙНЕР 
Гергана Максимова Праматарова, 2 курс бакалавър, департамент Психология (на 
български език), Нов Български Университет;  

e-mail: gergana_pram@abv.bg; тел. за връзка: 0894665772 

mailto:gergana_pram@abv.bg


 

КАКВО МЕ НАКАРА ДА СЕ ОРИЕНТИРАМ КЪМ 
ПСИХОЛОГИЯТА? 
Северина Орешкова  

Въпросът табу: „Вярно ли е че записа психология, за да разрешиш 
проблем със себе си?“ 

 
От европеистиката към психологията или с други думи „от трън, 

та на глог“. 
Както ни е пределно ясно голяма част от младите хора на 

България не виждат причина да получат добро образование и диплома 
за дадена специалност. Разбира се зависи от специалността, която сме 
избрали – понякога имаме цял живот книги да четем, друг път 
получаваме опита си в дадена професионална сфера на готово от други 
хора или просто живота ни поднася подарък, а други знаят, че 
завършването на стойностно образование е само начин да докажат, че 
довършват нещата до край... 

Един от по-важните житейски въпроси, които стои пред младите 
хора не само от психологическа гледна точка е „Каква специалност да 
избера в университета?“, имам в предвид месеците преди завършване на 
средното образование. 

Искам да споделя, че голяма част от младежите в този период не 
са подготвени да вземат самостоятелно решение. Голяма част не 
осъзнават преимуществата на обучението в университет, не виждат пътя 
по който биха искали да поемат или просто никой не е показал до 
момента потенциала, който притежават. 

В този момент доста често се появява ролята на авторитетните 
личности в живота на всеки един млад човек ( било то родител, 
наставник, началник, учител ). Дали можем да кажем, че по този начин 
накланяйки везните към предпочитаната от друго лице специалност, 
младежите бягат от отговорност при взимане на решение? 

Подобна беше ситуацията в моя случай. Минах успешно изпит 
по полски език в град Люблин, Полша и получих право да 
кандидатствам в католически университет Йоан Павел II.  
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Да си призная бях малко объркана. Помощ при взимане на 
решението ми дадоха родителите ми. И така бях приета да следвам 
европеистика. В курса имаше близо 150 човека от различни краища на 
Полша, чужденци едва 3ма. Чудесно – хубав университет в сравнително 
стабилна икономически държава със стипендия за образование и успех и 
далеч от родината.  

Едва преминах първата година по този начин, надявайки се 
времето да мине колкото се може по-бързо. Последва втората година в 
същия университет – това беше момента, в който започнах все по-често 
да правя крачка назад. Колкото повече навлизах в материята на 
специалността осъзнавах, че от потока студенти 150 на брой има 20тина, 
които смея да твърдя имаха ясно поставени цели, изградени образи за 
себе си и полагаха неимоверни усилия, иначе казано: бяха на мястото 
си. 

Не мога да отрека вътрешната борба между това как е правилно 
да постъпя – да загърбя двете години образование ( европеистиката е с 
продължителност 3 години бакалавър ) или да продължа да се насилвам 
в създалата се ситуация. 

Преди да запиша третата година в университета, започнах работа 
в столицата. Работих близо година за световно известна 
неправителствена организация „Грийнпийс Полша“ като фъндрейзър. 
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Самата позиция е изключително социална, разбира се имах 
възможност да упражня маркетингови стратегии при работата в екип 
както и други неща, които бях научила до този момент. Работата се 
изразяваше в това да търся и намирам бъдещи дарители за кампаниите, 
които провежда организацията, като давам годишен отчет за извършени 
дейности. Всичко това предполагаше да спирам и говоря с 100-200 
човека на ден. В един забързан град като Варшава, на моменти не беше 
никак лесно. Въпреки това приемах всяко начинание като 
предизвикателство. В един момент осъзнах, че хората които ежедневно 
спирам понякога лъжат, за да избегнат разговор на улицата, понякога 
слагат маска, за да не попадат в евентуален контакт или просто махват с 
ръка, осъзнах също така че хората имат голяма нужда от споделяне на 
неща от ежедневието. Може би и там ми беше грешката – превърнах 
работата си от фъндрейзър в човек, който се опитва да даде съвет или да 
насърчи в някаква посока хората, с които се сблъсква. 
Това беше момента, в който осъзнах какво искам да уча, към какво да се 
насоча и колко интересна материя е психологията, какво прекрасно 
чувство обзема хората които са ти се доверили и на които си успял да 
помогнеш по един или друг начин. Искаше ми се да разбера, какво 
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провокира хората да взимат това решение, а не друго и как може да 
повлияеш при процеса на взимане на решението на даден човек. 
Някои хора успяват да определят дори тясната си специализация още на 
ранен етап от образованието си – например клинична психология, 
развитие или организационна. 

„Всички хора са загадъчни, докато най-накрая не открием по 
време на някакъв разговор или действие ключ към дадените жена или 
мъж: именно тогава всички до този момент думи и действия се показват 
пред нас в пълна светлина“ - Ralph Waldo Emerson „The Journals” 1842. 

Психологията е едно научно изследване върху държанието на 
организмите; тя е наука, която позволява да си обясним какво задвижва 
хората, а също така как функционира психиката им. Психологията това 
е примерен начин на мислене за това, как живи създания успяват да си 
послужат със своето обкръжение и как се държат спрямо себе си. 

Психологията се занимава с това, което различава човека от 
машината. И накрая, но не на последно място по значимост – 
психологията е това знание от науката което може да се използва за 
повишаване качеството на човешкия живот. 

В днешно време е почти невъзможно да прочетем статия в 
списание или да изгледаме предаване по телевизията без да отчетем 
някаква психологическа гледана точка. През 70те настъпва ерата на 
психологията – времето, в което почти всеки е свой собствен психолог. 
Дори ти, който четеш този текст в момента, опитвайки се да вземеш от 
живота колкото се може повече, си се превърнал малко или много в 
психолог. Дори без да искаш си се питал защо в дадена ситуация ти си 
реагирал по един начин, а останалите по друг различен от твоя, въпреки 
общата среда. Ако си с чувствителен характер, то със сигурност много 
често се стараеш да разбираш формите, които наблюдаваш или 
примерите за държание и общото им с чертите на характера. Най – общо 
казано със сигурност си достигнал до интересни факти за държанието на 
хората и твоето собствено. Но това не е достатъчно, за да предвидиш 
своите реакции. Има много ситуации, в които хората искат да са били 
реагирали по друг, различен или по-добър начин в дадена ситуация. 

Психологията на здравия разум в много от случаите може да 
бъде достатъчна за справяне с проблем, въпреки това има моменти в 
които може да доведе до грешни мнения или безефикасни действия.  
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И така връщайки се към себе си, започнах обучението си 
специалност Психология в Нов Български Университет.  

 
До този момент съм 4та година бакалавърска степен и съм 

убедена, че след завършването на подобно образование включващо 
както теория, така и практика в единствената за България 
университетска лаборатория ще успея да работя като действащ 
психолог. Постигането на тази цел разбира се ще включва не само 
регулярното четене на много книги в процеса на работа, но също така и 
откритост по отношение на хората и нови идеи, и не на последно място 
любопитство спрямо изучаваната материя, което ще доведе до по-добри 
резултати.  

Сближаването с психологията е един прекрасен процес. 
„Съществуват два въпроса засягащи човешките знания: първия – Какво 
знаем? И втория: От къде го знаем? На първия от въпросите отговаря 
науката, която се опитва да бъде безлична и дехуманитарна, до колкото 
е възможно това. Но, ако става въпрос за нашият втори въпрос – как се 
сдобиваме със знанието си – психологията има най-важна роля от 
всички науки. И не само, с това че засягаме експериментирането на 
процесите, с помощта на които получаваме заключения. Изглежда, че 
публичния свят на нашия свят от части е илюзия, от части се основава 
на заключенията. По този начин цялото ядро на нашите познания се 
състои от психологически събития, които се провеждат в различните 
животи на хората. В тази област психологията заема най – голямо 
място“. - Sir Bertrand Russell „Human Knowledge”, „Its Scope and 
Limits” 1948, рр. 52-53 

Преди да споделя с вас резултатите от презентацията, която 
подготвям на тема „Жените в мениджмънта“ бих искала да вметна 
голямото разнообразие от курсове, които се изучават в специалност 
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Психология, гамата от цветове която предлагат наготово професорите 
експерти. Всъщност като се замисля, самото присъствие по време на 
лекции и в университета е наполовина добре свършена работа. Всеки 
преподавател „разпръсква“ знания и умения около себе си, ако си смел 
улавяш колкото можеш ! 

За презентацията си в областта на организационната психология 
подготвих няколко слайда подкрепени от автентичните отговори на 12 
жени мениджъри на: една от най-големите мобилни компании, голяма 
верига магазини в Европа, магазини на световно известни марки 
спортни стоки, фабрика на хранително-вкусовата промишленост и 
търговия, ИТ сектора, общинска институция, верига ресторанти, както и 
фирма в сектора на дигиталните възможности и други. Повече от 90% 
споменават, че харесват работата си; 50 % споделят, че управляват 
голям екип от хора; всички представителки на женския пол се определят 
като щастливи и искат да бъдат запомнени, давайки добър пример на 
хората.  

Светът се променя с изключително бързи темпове, ние трябва да 
уловим точния момент, да положим нужните усилия от наша страна, за 
да се радваме на добри резултати и задоволителен живот – все пак сме 
родени, за да бъдем щастливи колкото се може по-дълго време. 



 

ЗАЩО И КАК ИСКАМ ДА СТАНА  
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПСИХОЛОГ 

Ивелина Димитрова 
Резюме: В статията са изложени някой лични мотиви за изучаване на науката 
Психология. Важните стъпки според моите виждания за достигане на успешна 
реализация, защо и как бих постигнала това и инициативите, които предприемам за 
достигане на тази цел. 
Ключови думи: Мотиви за изучаване на психология, професионален психолог, 
клинична психология, детска психология, компетенции, реализация. 

WHY AND HOW I WANT TO BECOME  
A PROFESSIONAL PSYCHOLOGIST 

Ivelina Dimitrova 
Summary: The article presents some personal motives for studying the Psychology 
science. The major steps from my perspective to get a successful realization, why and how I 
could achieve this, and the initiatives which I take mean to achieve this goal. 
Key words: motivation for studying psychology, professional psychologist, clinical 
psychology, child psychology, competencies, realization. 

Въведение 

Професионалната реализация на психолога е дълъг и сложен 
процес. Преди достигане на тази реализация е необходимо 
професионално ориентиране в дадена област, насочване, избор и 
квалификации. Студентите по психология трябва да са наясно с много 
компоненти, необходими за професионалното им реализиране. 

Конкретизирането и идентифицирането на професионалните 
интереси и нужди на студентите би дало по-голяма яснота върху 
изборът на приоритетите в обучението и би предотвратило различните 
опити и цели да ги привличат в противоречиви посоки.  

В основата за успех при обучението и реализирането на дадена 
професия е не само постоянство и упоритост, а и да обичаме това което 
правим, да се чувстваме отдадени на професията си. 

Защо искам да стана професионален психолог? 

Личните ми интереси са насочени към клиничната психология и 
по специално към работата с деца и техните семейства. 

След участието ми в няколко благотворителни мероприятия в 
центрове за деца с увреждания, у мен възникнаха следните въпроси: 
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„Какво прави обществото за тези деца?”, „Информирано ли е 
обществото за техните проблеми?”, „Приема ли ги то?”, „Как мога да 
бъда полезна?”. След емоционалната буря от въпроси и кръстопът на 
който бях застанала, относно това да завърша образованието си по 
ветеринарна медицина, или да поема нов курс за развитие и реализация, 
се роди идеята да започна с изучаването на науката Психология. Така 
можех да науча повече за проблемите и да бъда в помощ на различните 
деца. 

Цитат от книгата „Играй със сърце” на О. Доналдсън, обединява 
една друга страна на моите мисли и чувства относно детството и защо 
толкова силно ме мотивира работата с деца: „Животът ми продължава 
да бъде изпълнен с деца и животни, които чрез играта ме учат, че 
качествата, присъщи на детството, са от съществено значение за 
живота. Наша отговорност е да подсигурим пълното им развитие. Все 
повече се убеждавам, че единственият ни истински жокер в 
човешките отношения може би наистина са децата и ако искаме да 
създадем свят, в който си струва да се живее, трябва да усетим 
отново тяхната естествена принадлежност, невинност и 
възприемчивост. 

Детството е изправено пред криза в световен мащаб. Ако не 
друго, нуждата да обичаме децата и да ги предпазваме става все по 
належаща и по универсална. Все по-голяма част от света се засмуква в 
един запустял морален вакуум. Изправени сме пред свят, лишен от най-
основните човешки ценности: светът се превръща в пространство, в 
което децата са осакатявани, изнасилвани и убивани; пространство, в 
което децата се експлоатират като пласьори на наркотици, 
проститутки и войници; пространство, в което децата умират от 
глад и са изложени на безкрайни жестокости.” (Доналдсън, 2017) 

Поводите поради които децата могат да посещават психологични 
кабинети или центрове за психологично консултиране са от различно 
естество. Например агресия, проблеми с концентрацията, проблеми в 
училище, конфликти в семейството, смърт на родител или близки, липса 
на ограничения и изисквания, кражба и лъжа, осиновени деца и деца с 
психотична структура на психично функциониране. (Циркова, 2007) 

Още в най-ранно детство родителите търсят психологическа 
помощ при проблеми в развитието, съмнения за аутизъм, 
хиперактивност, говорни и комуникативни проблеми, страхове и редица 
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други състояния. Изключително тежко е състоянието на деца с 
увреждания и умствена недостатъчност.  

Широкият обхват на проблемите, които могат да се наблюдават 
при децата налага нуждата от повече квалифицирани детски психолози, 
които да информират и указват подкрепа на децата и техните семейства, 
близки, грижещите се за тях. Доста труден е житейския път на децата с 
различни увреждания и такива семейства извървяват дълъг процес на 
адаптация към потребностите на детето. Още по трудно е за децата 
живеещи в различни центрове и институции, които нямат постоянен 
партньор в житейските трудности и често за тях грижещи се са хора 
нямащи необходимите познания за физическите и психическите им 
увреди. Нужда да се насърчи резилианса – „способността да посрещаш 
ударите на живота и не просто да оцеляваш, а да се развиваш и да 
вървиш напред“ (sapibg.org). 

Нужни са общи стандарти, които да поставят високи изисквания 
към кандидатите за дадена квалификация, които да гарантират 
компетентност и отговорност у специалистите. 

Нужно е насърчаването на специалистите да използват 
стандартизирани тестове, за които са обучени и сертифицирани. Това ще 
гарантира достоверност при скрининг и диагностика, а това от своя 
страна ще доведе до по успешна терапия. 

Да се използват терапевтични методи за които даден специалист 
е обучен и е преминал необходимите курсове, квалификации, 
супервизии. 

Належаща нужда от регламент на професията „Психолог”. 
Професионалната регулация включва методи, насочени към защита на 
обществения интерес и гарантиране на компетентността на психолога. 
Сертифицирането и лицензирането в останалите страни са опит 
обществеността да знае кой се смята за добре обучен и компетентен 
психолог. (Тръл, Принстайн, 2016) 

Как бих изминала дългия път до достигане на крайната си 
цел – професионален психолог? 

След успешно завършване на бакалавърската си степен, 
следваща стъпка е магистратура по Клинична психология. 

Защо клинична психология? 
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Клиничната психология дава възможност да разберем, облекчим 
или предотвратим психологически причинените страдания или 
дисфункции, да насърчим благосъстоянието, адаптирането и 
личностното развитие на индивида. Тя интегрира наука, теория и 
практика, като се концентрира върху психологическите, емоционалните, 
социалните, поведенческите, биологичните и интелектуални аспекти на 
човешкото функциониране. 

Интересува се от отклоняващото се от нормата или от 
неадаптивното, абнормно човешко поведение, като включва 
диагностика, класификация, лечение, превенция и проучване 
(Масалджиева, 2016) 

Дейностите, които може да изпълнява клиничният психолог са: 

• Психотерапия – прилагана индивидуално, групово, семейно, 
след придобита квалификация в дадено психотерапевтично 
направление. 

• Консултиране. 

• Клинична супервизия – важен аспект от добрата практика на 
клиничните психолози, психотерапевти, консултанти, който се 
отнася не само към обучението, но и към практиката след него 
(Масалджиева, 2016). Свързана е с осигуряването на безопасна 
и отговорна практика, както и на професионално развитие 
(Масалджиева, 2016). В САЩ за да се достигне до лиценз за 
професионална квалификация се изисква една до две години 
постдокторски клиничен опит под супервизия (Тръл, 
Принстайн, 2016) 

• Психологическа оценка (психодиагностика). 

• Преподаване в колежи и университети. 

• Научни проучвания и разработване на научни публикации. 

• Административна дейност. 

Клиничната психология се основава на четири основни 
концептуални модела при обяснението и лечението на психичните 
проблеми: психодинамичният, когнитивно-поведенческият, 
хуманистичният и фамилно системен модел (Масалджиева, 2016). 
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Известни са следните обучителни модели, прилагани в 
клиничната психология: 

• Модел на учения – практик, наричан още Боулдърски подход. 

• Съобразно този модел клиничният психолог трябва да има 
следните компетентности: провеждане на научни проучвания, 
да познава приложните изследователски методи, да може да 
използва доказателствата от научни проучвания в клиничната 
си практика, за която психологът трябва да има практически 
навици за работа с клиенти. (Масалджиева, 2016) 

• Модел на практикът – учен, известен още като модел на Вейл. 
Този модел е фокусиран към практиката и клиничните умения. 
(Масалджиева, 2016) 

• Клиничен научен модел – подчертава в много голяма степен 
научния характер на клиничната психология. Единственият 
приемлив вариант на клиничната психология е тази на научната 
клинична психология и научно потвърдените методи. 
(Масалджиева, 2016) 

• Цели и стъпки за достигане на нужните компетенции: 

• За успешната работа на психолога е нужно добро познание на 
психологическата теория. Теоретичните знания ще създадат 
рамка за последователни действия. Компетентният специалист 
би трябвало да има не само солидни знания, но и да умее да ги 
прилага гъвкаво. Трябва да се има предвид идиосинкразията. 

• Развитие на широка база от знания и умения, включително и 
широк спектър от приложими умения – „инструменти”. 
Например желанието ми да бъда клиничен психолог работещ 
предимно с деца поставя на преден план обучения по арт 
терапия, игрова терапия, релационна психомоторика, 
психодрама за деца и др. Също и някой сертифицирани 
обучения свързани със скрининг и диагностика на някой 
състояния, като интерес представляват: ММРI-A; WISC-IV; 
CARS2; Conners3; DAF и др. 

• Възползване от множество местни и национални конференции и 
семинари, фокусирани върху психологичната практика и по 
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конкретно такива подчертаващи моята конкретна област на 
интерес. Например различните уъркшопове могат да 
предоставят възможност за изучаване на набор от уникални 
подходи и техники от опитни специалисти. 

• Конференциите и семинарите дават възможност за 
осъществяване на взаимодействие с други професионалисти по 
отношение на тяхната работа и интереси. 

• Важно е отделяне на време за преглед на професионални 
публикации. Научните публикации предоставят обширни 
дискусии по широк кръг от теми и въпроси. Те са свързани с 
психологичната и клинична практика, какви са тенденциите в 
професията, кариерни въпроси и развитие на студентите. 

• Участие в различни форуми предоставя ценни перспективи и 
информация, както и споделяне на интереси чрез поддържане на 
контакти с професионалисти и студенти. 

• Включване в различни практики и стажове. Добър старт е 
програмата на МОН – Студентски практики (praktiki.mon.bg). 
Така студентът придобива знания в дадена област чрез 
взаимодействието си с други специалисти. Участието ми в тази 
практика в Комплекс за социални услуги за деца и семейства, 
като стажант психолог-консултант ми дава следните 
предимства: добри теоретични и практически знания в сферата 
на психологическата консултативна работа; добри познания и 
умения по методиката и задължителните нормативни документи 
необходими в Център по обществена подкрепа; умения за 
работа в екип, вследствие на ежедневните контакти с други 
специалисти; познания относно необходимата документация за 
работа по случай; реална работна среда; придобиване на умения 
за разработване на индивидуални и групови програми за работа 
с клиенти; развиване на умения и придобиване на познания за 
работа с разнородна проблематика и идентифициране на 
емоционалните състояния на клиента; повишаване на уменията 
за комуникация с потребителите и различни институции; 
придобиване на практически умения за консултиране; 
придобиване на увереност при участие в мултидисциплинарни 
срещи и интервизионни групи; разпознаване на възрастовите 
специфики на децата; познания в консултирането на деца и 
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техните родители; умения и познания относно работата с деца и 
семейства в риск; информиране и запознаване със спецификата 
на специализираното помещение „Синя стая” за изслушвания и 
възприемане на ползите от него. 

• Обучения и развиване на умения в различни форми на терапия – 
групова, индивидуална и т. н. 

Интерес за мен представлява психодрамата. Това е метод на 
психотерапия, създаден от Дж. Морено. Използват се техники от 
драмата, чрез които клиента изиграва минали, сегашни или очаквани 
житейски ситуации и роли, опитвайки се да ги разбере по пълно и да 
постигне катарзис (Корсини, 2008). 

Изиграват се или се преиграват значими събития, за да се 
помогне на хората да разпознават и изживяват скрити чувства, 
потискани до този момент, да съумеят да ги изразяват пълно и свободно 
и да се насърчи изпробването на ново и по ефективно поведение 
(Корсини, 2008). Морено вярва, че изиграването на проблемите има по-
голяма терапевтична стойност, отколкото ако просто се говори за тях 
(Корсини, 2008). Чрез освобождаването на такива чувства като ярост, 
отчаяние, вина и тъга участниците в психодрамата и публиката често 
успяват да разберат по-добре проблема или конфликтната ситуация. 
Ключът към успешната психодрама е чувствителността и техническата 
компетентност на водещия (Корсини, 2008). 

У нас обучение по психодрама се осъществява от Институт по 
психодрама индивидуална и групова психотерапия „Бернхард 
Ахтерберг”, който е пълноправен член на Камарата на обучителните 
институти към Европейската Асоциация по фамилна терапия EFTA и 
Европейската федерация на Психодрама Обучителните организации 
FEPTO (Moreno-bg.com). Обучението по психодрама в България се 
осъществява според стандартите и критериите, приети от Българското 
дружество по психодрама и групова терапия в съответствие с 
Европейските и международни стандарти в областта (Moreno-bg.com). 
Обучението преминава през три етапа: 

• Първи етап: Група за себепознание и личен опит. 
Продължителност 250 академични часа. Участниците 
придобиват по задълбочено познание за собствения си психичен 
и емоционален свят. Изследват значими за тях въпроси, 
изградени работещи и неефективни стратегии в поведението си; 
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социалните роли в които влизат, имат възможност да разберат 
повече за семейните си модели и влиянието им върху 
формирането на взаимоотношенията в живота на личността. 

• Втори етап – Първо обучително ниво. Продължителност 600 
академични часа на групова психодраматична работа в 
продължение на 2.5 – 3 години. Обучаващите се задълбочават 
своето развитие по посока на автономност и лична зрялост. 
Овладяват основни елементи и инструменти на 
психодраматичната работа. При завършване на това ниво 
обучаваните получават квалификация психодрама асистент 
(консултант). Това позволява работа под супервизия на 
квалифициран психодраматист.  

• Трети етап: - Теоретичните и практически познания се 
доразвиват чрез специализирани психодраматични семинари, 
придружени от систематична супервизия. Дава възможност за 
придобиване на диплома за психодрама терапевт или 
психодрама водещ (мoreno-bg.com). 

• Друго поле на интерес, което е добре приложимо при работа с 
деца е Арт терапията. Във всяко дете има заложена творческа 
енергия. За децата е по лесно да споделят своите проблеми чрез 
метафора, игра, рисунка, история, отколкото да говорят 
директно за своите чувства. Арт терапията дава добри 
възможности в тази насока. Тя използва визуално изкуство, 
театър, музика, игри и сетивно ориентирани подходи. Ролята на 
изкуството създава условия и отваря пространство за прозрения, 
за изразяване на чувства, за интеоризиране на емоции, за 
изследване и невербално споделяне. 

Арт терапията предоставя възможности за взаимодействия, които 
иначе са трудни или невъзможни. Рисунката отразява детският социален 
опит. Белият лист дава безопасна рамка, нещо върху което детето да се 
изрази. 

Повечето клинични психолози приемат, че проблемите са 
предизвикани от взаимодействието на множество фактори и съответно 
за тяхното решаване е необходим мултидименсионален подход 
(Масалджиева, 2016). 
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• Важна част е и придобиване на опит като част от 
мултидисциплинарен екип. Психологията се интегрира с други 
дисциплини и услуги. Мултидисциплинарните екипи са група 
от специалисти, които предлагат разнообразни услуги по 
ефективен начин. Например дете със специални образователни 
потребности може да получи услуги от екип съставен от 
психиатър, психолог, логопед, ресурсен учител, учител и др. 

Повечето клинични психолози работят в болници, клиники и 
различни лечебни заведения, което създава условия за сътрудничество с 
професионалисти от други области. 

Работата в мултидисциплинарен екип развива способността за 
сътрудничество, както и приемането на различни гледни точки и идеи от 
специалисти от други области и интегриране на знания и умения в 
широк диапазон от мултидисциплинарни среди. Вслушвайки се в 
различни мнения от различни специалисти по даден проблем би 
спомогнало за по лесното подреждане на различни парчета от „пъзела“ 
човешка психика.  

• Разработване от студентите на изследвания, експерименти и 
научни статии. Това подпомага критичното мислене на 
студентите, а то от своя страна формулирането и тестването на 
хипотези, което е нужно на всеки практикуващ психолог. 

• Взаимодействие с преподаватели и колеги. 

• Например особено полезно е участието в общи проекти с 
преподаватели и колеги. По този начин по опитните 
професионалисти могат да споделят личният си опит и да 
предложат модели на различни начини за работа по даден 
проблем. 

Тъй като обхватът на клиничната психология е доста широк, 
взаимодействието с други професионалисти е ценен ресурс. 

• Създаване на мрежа от колеги – има важно значение за успеха 
на бъдещите психолози. Успешно за това работи Младежката 
секция на Дружеството на психолозите в България 
(psychological.wordpress.com). 

 



Българско списание по психология, 2018, бр.1-4 
542 

Намирането на колеги с които споделяме общи интереси и с 
които можем да работим по общи проекти, може да формира началото 
на трайни професионални взаимоотношения. 

• Друг важен аспект от успешната работа на психолога е спазване 
на етичните правила „Едно мерило за зрелостта на дадена 
професия е нейната отдаденост на набор от етични стандарти.” 
(Тръл, Принстайн, 2016). 

Психологията е пионер в областта на психичното здраве в 
приемането на официален етичен кодекс (Тръл, Принстайн, 2016). 

АПА публикува етичните принципи на психолозите и Кодекс на 
поведение. Представя пет общи принципа и конкретни етични стандарти 
(www.apa.org). Общите принципи служат за насочване на действията и 
са следните: Добронамереност и незловредност; Вярност и отговорност; 
Интегритет; Справедливост; Уважение към правата и достойнството на 
хората (www.apa.ogr). 

Съществуват и конкретни етични стандарти, които са приложими 
правила на поведение и членството в АПА задължава всеки член да се 
придържа към тези стандарти (Тръл, Принстайн,2016)  

Етичният кодекс на българските психолози е съобразен с 
международните изисквания и стандартите към професията. Неговото 
спазване се наблюдава от Етична комисия на Дружеството на 
психолозите в България за членовете на дружеството 
(bgpsychologists.wordpress.com). 

• Професионалният психолог трябва да притежава способност за 
мислене и анализ за собствената професионална работа. За това 
е нужно упражняване на рефлексията. Проф. В. Василев 
дефинира рефлексията по следния начин: „Рефлексията е (…) 
интелектуална процедура (процес, набор от осъзнати и 
контролирани умствени действия). Насочена и осмислена към 
самопознание: познание за собствената познавателна дейност 
и на собствената личност. Рефлексията също е мислен диалог 
с другия, при което се възпроизвежда логиката и 
съдържанието на мисленето на партньора, а субектът се 
самопознава чрез контрола и осъзнаването на ефекта от 
собственото си поведение върху партньора. 

http://www.apa.org/
http://www.apa.ogr/
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Рефлексията е и мислено проследяване и контрол върху 
реализацията на знанията и качествата на субекта в практическата му 
дейност (рефлексивен контрол върху опредметяването и 
технологизирането на собствените знания и качества) (Василев, 2006). 

• Създаване на позитивни взаимоотношения с клиенти, пациенти, 
с хората, които се грижат за тях и с колеги. 

• Развиване на организационни и управленски умения – 
Психологът трудно би могъл да работи в пълна независимост и 
е изключително важно да развие умението да функционира 
ефективно в дадена организация. Важни са добри 
междуличностни умения за повишаване ефективността като 
член на организация. 

• Осъзнаване и приемане на собствените ограничения. 

Реално психологът не би могъл да успява с всеки клиент. За това 
е нужна честност. Необходимо е когато осъзнаваме ограниченията си и 
това пречи да помогнем на клиентите, те да бъдат пренасочени към друг 
колега. Важно е кога и как да се случи това. (Кори, 2015). 

Заключение 

Достигането до реализация като професионален психолог 
изисква ясни цели, упоритост и постоянство, придобиване на 
квалификации и опит под супервизия.  

Завършването на обучението в университета е само началният 
етап от дългото професионално развитие. За да си успешен психолог е 
нужно непрекъснато самоусъвършенстване и развитие в избраната 
област. 

Предвид това, че работата на клиничния психолог е свързана с 
живота на страдащия човек е нужна човечност и отговорност за 
действията ни. 

Важно е да се помни, че „Доверието се гради с години, а се руши 
за секунди!“ 
  

 



Българско списание по психология, 2018, бр.1-4 
544 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Василев, В. /2006/. Рефлексията в познанието, самопознанието и практиката. 

Пловдив, Изд. Макрос. 
2. Доналдсън, О. /2017/. Играй със сърце. София, Изд. Жануа‘98. 
3. Кори, Дж. /2015/. Теория и практика на консултирането и психотерапията. Изд. 

Изток-Запад. 
4. Корсини, Р. /2008/. Енциклопедия Психология и поведенческа наука. Изд. Наука и 

изкуство. 
5. Масалджиева, Р., Костова, З. /2016/. Клинична психология. Основен курс. Изд. 

Миртани инвестмънт. 
6. Тръл, Т., Принстайн М. /2016/. Клинична психолоия. Изд. Изток-Запад. 
7. Циркова, Д. /2007/. Психологично консултиране на деца, юноши и родители. Център 

за психосоциална подкрепа.  
8. АПА.www.apa.org. (23 March,2018) Изтеглено от: 

https://www.apa.org/ethics/code/ethics-code-2017.pdf 
9. ДПБ.bgpsychologists.woropress.com (23 March,2018). Изтеглено от: 

https://bgpsychologists.wordpress.com/code-of-ethics/ 
10.  
11. Moreno-bg.com (23 March, 2018). Изтеглено от: http://moreno-bg.com/  
12.  Praktiki.com.bg. (23 March, 2018). Изтеглено от: https://praktiki.mon.bg/sp/ 
13. Sapibg.org. Резилиансът – как да го прилагаме. (27 March, 2018). Изтеглено от: 

https://sapibg.org/bg/book/reziliansat-kak-da-go-prilagame 

https://www.apa.org/ethics/code/ethics-code-2017.pdf
https://bgpsychologists.wordpress.com/code-of-ethics/
http://moreno-bg.com/
https://praktiki.mon.bg/sp/
https://sapibg.org/bg/book/reziliansat-kak-da-go-prilagame


 

РЕЦЕНЗИИ 

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГАТА “РАБОТА С ДЕЦА С АГРЕСИВНО 
ПОВЕДЕНИЕ” НА ПЕТЕРМАН, Ф. & У. 

Полина Стоянова 
В 21-ти век темата за агресията е изключително актуална, 

особено в контекста на българската действителност. В такъв смисъл 
разработването на ефективни програми срещу агресивното поведение е 
от съществена важност. Програмата на Франц и Улрике Петерман, която 
е описана подробно в тяхната книга “Работа с деца с агресивно 
поведение” предлага решения за излизане на децата от омагьосания кръг 
на насилието, при който деца на насилници сами стават насилници. От 
програмата могат да профитират и деца, които са агресивни, поради 
други причини. 

Програмата е насочена към момчета и момичета между 6 и 12 
години, които показват агресивно и противопоставящо се поведение. Тя 

представя терапевтична програма, базирана на индивидуална и групова 
работа с децата както и с техните родители. Цялата програма или 
отделни модули и техники могат да се прилагат в рамките на 
психотерапевтичната практика, в домовете за деца или стационарни 
медицински заведения, както и в училище. В програмата са включени 
редица материали, практически примери и описание на критични 
ситуации.  

Програмата е структурирана в различни модули. Всеки модул на 
програмата е толкова ясно построен, че може да се използва и от 
възрастни с нетерапевтично образувание. Те могат да вземат функциите 
на ръководители, за да подобрят своите собствени педагогически 
компетенции. Самата структура на книгата - въведение с пример, 
теоретична част, описание на модулите, които винаги са описани по 
един и същи начин, я прави лесна за четене и читателят може да 
поглъща информацията и да се ориентира добрe.  

Цел на програмата: Помагане на детето да се справи с 
агресивното си поведение и подкрепление на родителите с агресивни 
деца да излязат от омагьосания кръг, в който са попаднали. Овладяване 
на агресивното поведение от детето. 
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1. Теоретична част 
Книгата набляга, че агресията не е нагон или личностна 

характеристика, а е поведение, което подлежи на промяна. Агресията 
често е свързана с детския задържан страх и фрустрация, които се 
изразява в хаотични и спорадични контакти с околните, неумение да се 
общува с връстниците и трудности в общуването с другите. 

Формите за изразяване на агресивното поведение обхващат един 
кръг от действия, често, но не винаги, мотивирани от страх, както и 
разстройства на социалното поведение, които се проявяват много често 
чрез противопоставящото поведение. Класификацията на агресивното и 
девиантното поведение обхваща симптоматика, свързана с агресивно 
поведение, насочено не само срещу други човешки същества, но и 
срещу животни и дори предмети. Агресивното поведение на днешните 
деца често са определя като приемливо поведение от много учители и 
педагози. Родителите сякаш проявяват най-голям толеранс към 
агресивното поведение на децата си, описвайки го като палаво и са 
склонни да го приемат.  
Първата част на книгата предлага теоретична обосновка, обяснение на 
агресивното поведение, етиология. 

Втората част на книгата представя въвеждане в концепцията на 
терапевтичната програма.  

Програмата, която описва книгата, е основана и базирана върху 
концепта на интервенционни стратегии с поведенческо-терапевтична 
ориентация, водени от психологическите принципи на ученето. Водеща 
е теорията на Бандура за социално–когнитивното учене, както и 
класическото и оперантно кондициониране. Основната теоретична 
концепция на Бандура е, че моделирането генерира научаване чрез 
информация и подкрепление (Bandura, 1979). Важна тема в социално-
когнитивната теория на Бандура е начинът, по който хората регулират 
собственото си поведение (саморегулирането). Придава се значение и на 
феномена самоконтрол, който е описан в няколко стъпки, последната от 
които е изпълнение и оценка на програмата и завършване с разработване 
на примери, как самоконтролът може да се осъществи в живота. В такъв 
смисъл саморегулацията и наблюдението играят ключова роля в 
подходите, които програмата използва. 
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2. Структура, материали и практическо приложение на 
тренинга  
Диагностичните методи се състоят от въпросници за грижещите 

са за децата хора и наблюдения върху децата. Биологичните, 
психичните и социални фактори за отключването на агресивното 
поведение съдържат важни показатели за заучените психологически 
принципи, срещу които един специалист трябва да се изправи при 
работа с агресивни деца. Например търпенето на лошото поведение на 
детето от родителите, определено поощрява детската агресивност. 
Непоследователното възпитанието и липсата на родителско внимание 
провокират агресивното поведение (Петерман, 2017). То дори би могло 
да се интерпретира като зов за внимание и по този начин като вик за 
помощ.  

Концепта на програмата обхваща модули за единични и групови 
срещи и завършва с консултиране на родителите и засегнатите семейни 
членове. Материалите, включени в програмата, позволяват на 
консултанта да направи един задълбочен анализ на семейната среда. 
Консултирането с родителите и семейството е задължително, когато 
става въпрос за деца.  

Трудностите, пред които се изправят професионалистите по 
време на самостоятелните и груповите консултации, са свързани с 
поведението на детето и собствената му мотивация и желание да се 
включи в упражненията и да влезе в определена роля на поведение.  

В приложението могат да се намерят различни материали. То 
съдържа например карти със самоинструкции, които учат детето как да 
бъде спокойно и да реагира хладнокръвно в провокативни ситуации. 
Препоръчва се, децата да поставят в джобчетата си картите, на които са 
написани успокоителните думи, така детето се учи на самоконтрол. 
Самоинструкциите утвърждават автономията на детето и му помагат в 
кризисни ситуации да бъде спокойно и да проявява търпение. 
Упражнението за релаксация на деца работят с фигури на капитан 
Немо. Други материали съдържат снимки и примерни истории, които 
имат характер на предизвикателство за децата, но са от голяма помощ за 
педагозите и психолозите.  

Програмата помага на агресивните деца да променят поведението 
си и да контролират импулсите си, да разбират емоциите си и по-този 
начин те придобиват определена представа върху умението си за 
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самоконтрол и емоционална регулация. Трябва да се работи с ресурсите 
на детето и да се обърне внимание върху уникалния потенциал, който 
всяко дете притежава. Важно е и умението на детето да се види 
отстрани, да се самооценява, дори и на тази крехка възраст. Трябва да се 
намерят сили и правилният път, по който да се поведе детето и да се 
отключат в него положителни ресурси за едно адекватно психо-
социално развитие. Когато накрая е постигната по-добър социална 
компетентност и детето показва увереност в себе си и доверие към 
другите, програмата е осъществена успешно и усилията са си стрували.  

Една от предпоставките за успеха на тренинга, е връзката на 
доверие между ръководителя и детето. Психотерапевтът трябва с 
помощта на книгата, да използва връзката с детето, за да постави и 
установи отговорността от важните импулси. Те трябва да се 
контролират, за да се редуцира агресивното поведение и да се заменят с 
ново изградени стратегии.  

Еднa добра програма, е само тогава ефективна, когато 
партньорите в нея си съдействат един с друг. Необходимо е да се взeме 
редовно участие и с усърдие да се разработват последователно стъпките 
от програмата. Трябва да се взема под внимание последствията от нея, 
това важи както за децата, така и за родителите.  

3. Оценка на Ефективността на програмата 
В част 8 на книгата е представена оценката на ефективността на 

програмата, методологичен подход за контрол на ефекта и конкретни 
резултати от програмата при комбинацията ѝ с други терапевтични 
методи и стационарни услуги.  

При оценяване на ефективността на програмата, в училищна 
среда 16 ученика вземат участие в експерименталната група и 16 
ученика в контролната група. Децата, които са включени в програмата, 
са определяни като проблемни и с агресивно поведение от родителите 
си, учители и връстници. Използвани са въпросници за оценка на 
тяхното поведение и е проведено също наблюдение с тях.  

Поуел, Лохман и Боксмайер открояват няколко критерии, които 
могат да доведат до агресивно-пасивно поведение и въз основа, на които 
децата могат да се включат в програмата (Powell, Lochman, & Boxmeyer, 
2007). От съществено значение могат да бъдат различни рискови 
фактори, като нарушен процес на преработване на информация и 
непостоянното родителско поведение. Коглин и Петерман също 
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определят същите тези фактори като рискови и въз основа на тях децата 
могат да се включат веднага в една програмата (Koglin & Petermann, 
2008).  

В сравнение с контролната група, децата, получили терапия 
намаляват агресивното и проблемно поведение. Самите родители също 
виждат напредък в поведението на детето след програмата. Съучениците 
на децата докладват по-малко проблеми с техните връстници. 
Резултатите показват, че програмата може да се интегрира ефективно и 
безпроблемно в училищната среда. За това обаче, трябва да са налице 
някои особени условия като финансиране и осигуряване на стайни 
помещения за провеждане на програмата.  

Оценката на ефективността на програмата със съдействието на 
психиатрията за деца и юноши, показва подобрение в областите на 
емоционалните и комуникативни проблеми, както и при поведенческите 
и девианти разстройства (Peterman et al., 2008а & 2008b).  

Интеграцията на програмата при младежи показва силно 
изразени дългосрочни ефекти при редуциране на агресивното и 
хиперактивното поведение (Peterman et al., 2007), както и иницииране на 
просоциалното поведение и подобряване на социалната и поведенческа 
компетентност (Peterman et al 2009). 

Програмата показва ясно изразено дългосрочно влияние за 
подобряване на агресивното поведение при комбинирането си с други 
програми в Германия. Наблюдава се подобряване на проблемното и 
агресивното поведение у децата, които също така успяват да преодолеят 
трудностите си и при общуването с връстниците си (Nitkowski et al. 
2008). 

За да е налице успешен изход от програмата, учениците трябва да 
участват редовно в нея, да бъдат усърдни и силно мотивирани. Важно е 
да се отбележи, че за да е успешна програмата, не е задължително да се е 
участвало до края. Резултатите обаче показват, че децата, които участват 
редовно в нея профитират повече от тези, които имат по-спораднични 
прояви. Учениците, които посещават по-малко от 10 пъти, не показват 
различни стойности в сравнение с тези на контролната група. 
Мотивацията и желанието да се участва в програмата е от ключово 
значение за нейния успех. В такъв смисъл, не само детето, но и 
значимите за него други, обкръжаващи го хора, най вече родителите, 
учителите и връстниците, играят важна роля в програмата. Детето 
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трябва да се мотивира при успех и овладяване на агресивното 
поведение. Продължителността на провеждане на програмата е 5 
месеца. 

Важно е да се забележи напредък в агресивното и девиантно 
поведение и въобще като цяло в преодоляване на поведенческо-
социалните и комуникативни проблеми, зараждането на едно 
просоциално поведение също е белег за ефективността на програмата.  

4. Ограничения и преимущества на програмата 
Книгата описва първата, разработена от семейство програма на 

Улрике и Франц Петерман и е създадена с много любов, внимание и 
старание. “Работа с деца с агресивно поведение” предлага едно много 
широко и богато приложение на картини, карти, упътвания и т.н. Дори и 
за диагностиката има подробен формуляр за анамнезата на детето и 
различните скали са приложени в помощ на терапевта. Първоначално 
програмата е създадена като амбулаторна терапия, но може да намери 
по-широко приложение. Всеки читател, който се занимава с деца, може 
да се възползва от нея независимо от професионалната ориентация.  

Не на последно място трябва да се отбележат предимствата на 
програмата за учителите и педагозите, които помагайки на децата да се 
справят с агресивното поведение, могат да подобрят своите собствени 
стратегии за емоционална регулация и по този начин да се предпазят от 
развитието на все по-често срещаните за техните професии депресивни 
и бърн аут състояния. Родителите също могат да профитират от 
програмата като подобрят своите родителски компетенции в процеса на 
работа.  

Прочитът на книгата, на фона на българската действителност, 
откроява някои по-особени ограничения, свързани със социално-
икономическия контекст на българската среда. Не е ли малко утопично 
програмата да се приложи успешно в българските условия, и в каква 
степен може да се работи със семействата и учителите на децата?  

Все пак тя е разработена за немската действителност и е силно 
интегрирана в немската здравна и образователна система, която 
разполага със огромна финансова инжекция от силно икономически 
развитата държава Германия. Финансирането е определено важен 
фактор за осъществяването на програмата, т.е. необходимо е наличието 
на финансови ресурси и стайно помещение за провеждане на 
програмата. В Германия здравната каса осигурява индивидуалните 
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психотерапии на децата, а агенциите за закрила на детето, особено 
частните, финансират груповите терапии. В България обикновено 
родителите трябва сами да финансират терапиите на детето си. 

Книгата провокира и въпроси относно това в каква степен 
програмата е приложима в българското общество, от гледна точка на 
актуалност и адаптация. Видеата все още не са преведени и адаптирани 
на български език. Картините, приложени към програмата - “Стой в 
строй без бой- Игра с огъня и къща на крадеца” и т.н, не са особено 
актуални през 21 век и на фона на българската действителност. Така 
иначе подробните скали (Скала за определяне на подкрепления (LEV-
K), Скала за наблюдение на поведението (BAV) и т.н) не са адаптирани 
към българската система. 

Отворен остава въпросът, до колко програмата има потенциала и 
възможността да се адаптира и интегрира в условията на българското 
училище и българската действителност.  

Въпросът за достъпността на книгата е също от изключителна 
важност. Колко хора в действителност могат да се възползват от нея, в 
каква степен биха могли да усвоят и приложат програмата ефективно.  

Целта на програмата е да се работи и да се преодолее развитието 
на едно зараждащо се агресивно поведение. Това е програма, която 
работи с децата, когато проблемът вече е налице. 

5. Заключение 
Темата за агресията и агресивното поведение у децата, и особено 

в контекста на българската действителност, е изключително актуална и 
проявите на агресия могат да бъдат често видени в българското 
общество. Психолози и педагози са изправени пред ежедневна работа с 
деца с агресивно поведение. В такъв смисъл, книгата на Петерман и 
Петерман може да се приеме като едно помагало в борбата с агресията. 
Програмата, която авторите предлагат е заинтригуваща и ефективността 
й е доказана в Германия. Определено тя би била ефективна и в България. 
Децата в Германия и България не се различават във феномена агресия, 
различна е по-скоро организационната рамка на провеждане на подобни 
програми. 

Като заключение, може да се отбележи, че теоретичната и 
методологичната концепция на програмата могат да се интегрират 
успешно в работата с деца под супервизията на психолози или педагози. 
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Тази книга се препоръчва за специалисти, педагози, учители, психолози, 
психотерапевти, изобщо всички хора, които работят с деца. Училищата 
могат определено да работят с тази програма в ежедневието си.  

ЛИТЕРАТУРА 
1. Петерман, Франц & Петерман, Улрике. (2017). Работа с деца с агресивно поведение. 

изд. Изток-Запад. София. 2017. 
2. Bandura, A. (1979). Aggression. Stuttgart: Klett-Cotta. 
3. Koglin, U. & Petermann, F. (2008). Inkonsistentes Erziehungsverhalten. Ein Risikofaktor 

für aggressives Verhalten? Zeitschrift für Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie, 
56(4), 285-291.  

4. Koglin, U. & Petermann, F. (2008). Kindergarten- und Grundschulalter - 
Entwicklungsrisiken und Entwicklungsabweichungen. In F. Petermann (Hrsg.), Lehrbuch 
der Klinischen Kinderpsychologie (S. 81-98). Göttingen: Hogrefe.  

5. Nitkowski, D., Petermann, F., Büttner, P., Krause-Leipoldt, C. & Petermann, U (2008). 
Verhaltenstherapeutische Methoden in der Jugendhilfe: Möglichkeiten zur Optimierung 
von Jugendhilfe-Maßnahmen. Zeitschrift für Kinder- Jugendpsychiatrie und Psychotherapie 
(eingereicht). 

6. Petermann, F., Petermann, U., Besier, T., Goldbeck, L., Büttner, P., Krause-Leipoldt, C. & 
Nitkowski, D. (2008a). Effektivität von Kinderverhaltenstherapie in Jugendhilfe und 
Kinderpsychiatrie am Beispiel des Trainings mit aggressiven Kindern. Psychiatrische 
Praxis (eingereicht). 

7. Petermann, U., Petermann, F., Büttner, P., Krause-Leipoldt, C. & Nitkowski, D (2008b). 
Zur Effektivität von kinderverhaltenstherapeutischen Maßnahmen im Kontext der 
Jugendhilfe: Das Training mit aggressiven Kindern. Verhaltenstherapie, 18, Heft 2. 

8. Petermann, U., Nitkowski, D., Polchow, D., Pätel, J., Roos, S., Kanz, F.-J. & Petermann, F. 
(2007). Langfristige Effekte des Trainings mit aggressiven Kindern. Kindheit und 
Entwicklung, 16, 143-151.  

9. Powell, N., Lochman, J. & Boxmeyer, C. (2007). The prevention of conduct problems, 
International Review of Psychiatry, 19:6, 597- 605,  

10. DOI: 10.1080/09540260701797738 



 

НЕСЪЗНАВАНИТЕ АНАЛОГИИ ИЛИ ИЗКУСТВОТО  
ДА ПИЕШ СИЛНО КАФЕ 

Васил Димитров 

Книгата „Несъзнаваните аналогии“ на Пенка Христова, издадена 
от Нов български университет през 2017 г., печели интерес и симпатии 
със своята обърнатост както към специализираната академична публика, 
така и към любознателни читатели, изкушени в решаването на 
логически задачи, попълване на тестове за интелигентност или просто 
демонстриращи вкус и нагласа към по-сериозните и едновременно с 
това увлекателни наративни конструкти/концепти на съвременната 
психология. В основата на нейния "научен сюжет" са аналогиите – 
техните видове, начините по които се генерират, когнитивните процеси, 
в които участват и моделират, знанията и личния опит, от които се 
извличат. Книгата на Христова поставя различни и много интересни 
акценти в изследването на човешкото възприятие и мислене. Тя 
буквално въвежда в лабораторията на последното, задавайки нови 
тематични полета, като неизменно удържа баланса между представянето 
на сложни казуси на достъпен стил и разгръщането на амбициозен и 
критичен подход към влиятелни тези и автори от областта на 
когнитивната психология. Така с лекота научаваме, че историите, които 
сме чули, в много по-голяма степен ни служат за изграждане на 
аналогии, отколкото тези, които сме прочели, както и че не трябва 
безвъпросно да се доверяваме на нобелови лауреати като Даниел 
Канеман, относно съществуването на два различни типа процеси на 
мислене и две различни мозъчни структури. 

Като цяло, гл. ас. д-р Пенка Христова крайно последователно и 
прецизно въвежда в красивия и сложен свят на релационните структури 
и сходства. Авторката представя множество контексти, задачи и 
експерименти, в които се генерират аналогии, разяснява разликите 
между тях и релационния прайминг, като процеси, обслужващи една и 
съща функция, разкрива значението на физиологичната възбуда, 
инструкциите или репрезентациите за кодирането на визуална 
информация и режимите на съпоставяне. Особено внимание заслужава 
успешният ѝ опит едновременно да се впише в традицията на 
българската когнитивна наука, положена от доц. Бойчо Кокинов и 
творчески да я актуализира.  
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Не на последно място, Пенка Христова оставя свобода на своя 
читател да си проправи собствен път в книгата, според личните си 
предпочитания и търсения, и да избере дали да запомни, че аналогиите 
са мярка за флуидна интелигентност и са свързани с функционирането 
на челния дял на мозъка или това, че пиенето на сутрешното кафе е като 
каране на мотоциклет без каска. 
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СЕКЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО 
 

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ - 2018  

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДРУЖЕСТВОТО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В 
БЪЛГАРИЯ: 

 

НАРЪЧНИК ЗА ПРЕВЕНЦИЯ  

НА СЕКСУАЛНОТО НАСИЛИЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО 
 

Екип на българската адаптация на наръчника на VELSOFT, 
USA:*  

д-р Пламен Димитров, председател на УС на 
Дружество на психолозите в България 

Краси Гешева, Национален координатор на  
Младежката секция на Дружество на психолозите в България 

Тодор Тодоров, Гергана Кацарова 
Фирма АСЕС (assess.bg) 

Въведение 
Опра Уинфри го казва накратко по време на речта си на 

Наградите Златен глобус, докато приема наградата Сесил Б. де Мил за 
цялостни постижения през живота – „Времето им изтече.“ Речта ѝ е 
повлияна от твърдения, идващи, за да „запалят“ ранния октомври, от 
повече от 80 жени, които Харви Уайнстийн е нападал и насилвал 
сексуално в Холивуд в продължение на десетилетия. След като били 
повдигнати обвиненията, филмовият продуцент е уволнен от 
компанията си и е изгонен от Филмовата академия на САЩ. Малко след 
това актрисата Алиса Милано изпраща туийт, питайки хората, които са 
били сексуално насилени, да напишат „аз също“ като отговор, за да 
могат хората да добият представа за големината на проблема. На 
следващия ден това става популярно с повече от 53 000 човека, които 
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оставят коментари и хиляди жени, които споделят своите истории за 
насилие и нападения.  

От тогава множество известни бизнесмени, актьори, политици и 
други са напуснали работата си или са били уволнени във връзка с 
твърдения за насилие, включително и Кевин Спейси – актьорът, 
спечелил Оскар, който беше премахнат от завършен филм. В своя 
статия, наречена „Нарушителите на тишината“ списание Тайм пише: 
„Това пресмятане изглежда, сякаш се е появило за една нощ. Но 
всъщност се е надигало с години, десетилетия, векове. На жените им е 
писнало да се сблъскват с шефове и колеги, които не само че прекрачват 
граници, но и изглежда, че не знаят, че такива съществуват. Писнало им 
е да се страхуват от отмъщение, да бъдат отхвърляни или уволнявани от 
работа, която не могат да си позволят да изгубят. Писнало им е от 
разбирането, че трябва да се примирят, за да има спогаждане. Писнало 
им е от мъже, които използват властта си, за да получат това, което 
искат от жените. Тези нарушители на тишината вече са започнали 
резолюция на отказа, събирайки сила всеки ден и само през последните 
два месеца колективният им гняв показва незабавните и шокиращи 
резултати: почти всеки ден главни изпълнителни директори са 
уволнявани, магнати са „срутени“, икони – опозорени. В някои случаи 
дори са повдигнати обвинения. „Окуражени от (Ашли) Джъд, Роуз 
МакГоуън и други видни обвиняващи, жените навсякъде са започнали 
да говорят за неправилното, насилственото и в някои случаи незаконно 
поведение, с което са се сблъсквали.“ 

На наградите Златен глобус в синхрон с речта на Уинфри жените 
носеха черно като символично противопоставяне на сексуалното 
насилие и сексуалния тормоз и много жени и мъже носеха значки с 
думите „Времето изтече.“ Наскоро формираната група „Времето изтече“ 
е подкрепена от повече от 300 жени в сферата на развлечението и е 
започнала кампания за превенция на сексуалния тормоз на работното 
място в САЩ. Според организацията Холивудските актриси Дженифър 
Анистън, Мерил Стрийп и Рийс Уидърспуун са сред дарителите на 13 
милиона долара фонд за предоставяне на законна подкрепа и 
комуникативна подкрепа.  

Докато движението за спиране на сексуалния тормоз на 
работното място се разпростира на планетата – до началото на ноември 
хаштагът „АзСъщо” (MeToo) е бил туийтнат 2.3 милиона пъти в 85 
различни държави, Майкъл Фалън, Британския министър на отбраната 



П. Стоянова: Рецензия на книгата „Работа с деца с агресивно поведение“. 
557 

подаде оставка след заявления. Хаштагът „BalanceTonPorc“ (груб превод 
– „издай прасето си“) е започнат във Франция и е отговорността на 
всички човешки същества да се обединят, за да подкрепят смисъла зад 
този митинг. Няма значение кой си или къде си, сексуалното насилие 
трябва да спре и ние играем роля в това.  

Американската Комисия за равни възможности при наемане на 
работа (КРВНР) в свой доклад от юни 2016 пише: „Докато поставяме 
предложения в този доклад за това какво КРВНР може да направи, за да 
предотврати тормоза, смятаме, че нашата комисия е само една част от 
решението. Всеки в обществото сигурно се чувства застрашен от тези 
усилия. Това е единственият начин да постигнем целта си да намалим 
нивата на тормоз на работните места до възможно най-ниски.“ 

74% от жените в професионална сфера или във висшия 
мениджмънт са изпитали сексуален тормоз през живота си. (Европейска 
агенция за основни права – проучване от 2014 година с 42 002 жени от 
28 страни членки на ЕС) 

Какво е сексуален тормоз? 
Някои от тези неща случват ли се на работното ти място? Ако да, 

това се счита за сексуален тормоз.  
• Сексуални инсинуации или истории / превръщане на работните 

дискусии в сексуални теми 
• Сексуални коментари относно дрехите на човек, анатомията му 

или външния му вид 
• Масаж на врата 
• Докосване на дрехите, косата или тялото на служител 
• Оглеждане от главата до петите  
• Лицеви експресии, намигане, пращане на целувки или 

облизване на устните 
• Нежелан натиск за сексуални услуги 
• Нежелано умишлено докосване, навеждане, притискане в ъгъла 

или щипане 
• Нежелани писма, телефонни обаждания или материали от 

сексуално естество 
• Нежелано притискане за срещи 
• Нежелано сексуално закачане, шеги, вмятания или въпроси 

Моля, вземете предвид, че това са само няколко примера от 
дълъг списък на поведения, свързвани със сексуален тормоз.  
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Сексуалният тормоз е: 
Нежелани сексуални аванси, питания за сексуални услуги и 

други вербално или физическо държание от сексуално естество когато: 
• Подчинението за такова държание е експлицитно или 

имплицитно свързано с условието, че човекът е служител или 
• Подчинението или отказа на такова държание от индивида е 

използвано като основа за взимане на решения, афектиращи 
заетостта или 

• Целта или ефекта от такова държание е да се намеси в 
работното представяне на индивид или да създаде 
заплашителна, враждебна или обидна работна среда.  

Има два типа сексуален тормоз: 
Quid Pro Quo – Услуга за услуга 
Името на този тип сексуален тормоз идва от латински и означава 

„услуга за услуга“. В същността си този тип тормоз възниква когато 
работодателят казва, че ще даде на служителя работата, повишението 
или предимството срещу сексуална услуга.  

Враждебна среда 
Този тип тормоз е много по-труден за определяне. Появява се 

когато тормозещото поведение създава враждебна, негативна работна 
среда за служителя.  

Видове поведения 
US Merit System Protection Board казва, че нежеланото поведение 

мое да попадне в седем категории: 
• Сексуални закачки, вмятания, шеги или въпроси 
• Натиск за срещи 
• Писма, имейли, телефонни обаждания или материали със 

сексуален произход 
• Сексуални погледи или жестове 
• Умишлено докосване, навеждане, притискане в ъгъла или 

щипане 
• Натиск за сексуални услуги 
• Реални или опити за сексуално насилие или изнасилване 

Сексуалното насилие в числа 
Анкета на ABC News-Washington Post (октомври 2017): 
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54% от американските жени са преживели „нежелани или 
неприемливи сексуални аванси“ в някакъв етап от живота си. Анкетата 
открива, че 33 милиона от жените в САЩ са били сексуално насилени – 
14 милиона сексуално тормозени – в етап от живота им, включващ 
работна среда. 95% от анкетираните жени посочват, че мъжете 
извършители на такова насилие обикновено остават ненаказани.  

Работа без страх: резултати от Австралийска национална 
телефонна анкета за сексуален тормоз, 2012г:.  

21% от хората над 15 г. са изпитали сексуален тормоз на 
работното място през последните 5 години. 25% от жените над 15-
годишна възраст са претърпели сексуален тормоз на работното място 
през последните 5 години. 16% от мъжете над 15-годишна възраст са 
претърпели сексуален тормоз на работното място през последните 5 
години.  

Angus Red Institute, Канада (2014 г.): 
43% от канадските жени казват, че са изпитали сексуален тормоз 

на работа. 12% от канадските мъже казват, че са изпитали сексуален 
тормоз на работа. 75% от подложените на сексуален тормоз на 
работното място са имали неколкократни преживявания, свързани с 
такъв тормоз.  

Европейска комисия за основни права (анкета от 2014 с 42 002 
жени от 28 страни членки на ЕС) 

33% са преживели физическо и/или сексуално насилие от 15-
годишна възраст насам. 19% са преживели нежелано докосване, 
прегръщане или целуване от 15-годишна възраст насам. От жените, 
преживели сексуален тормоз поне веднъж от 15-год. възраст насам, 32% 
посочват колега, шеф или клиент като извършител. 11% от преживелите 
нежелани аванси в социални сайтове или са били обект на сексуални 
имейли или съобщения. 74% от жените в професионалната сфера или на 
длъжности от висш мениджмънт са преживели сексуален тормоз през 
живота си и 25% са били конфронтирани със сексуален тормоз през 
последните 12 месеца преди анкетата. 

Американската Комисия за равнопоставени възможности 
при наемане на работа (КРВНР) докладва, цитирайки изследване от 
2003 г.:  
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75% от служителите, които са се издигнали срещу неправилното 
отношение на работното място са срещнали някаква форма на 
отмъщение.  

Legal Week Study от 2017 година: 
2/3 от жените адвокати в Южна Африка са преживели сексуален 

тормоз на работното място повече от веднъж.  

На този фон данните за България са непълни поради отсъствие на 
задълбочено представително изследване за страната. 

Влияние на работното място 
Бизнеси и други организации трябва да бъдат проактивни с 

отношение към елиминирането на сексуалния тормоз заради 
негативните ефекти, които има, стремейки се да преследва/да се 
включи/да изпълни/да предприеме/да се справи със създаването на 
положителната работна среда.  
Работодателите  Служителите (жертви)  
• Финансови загуби • Загуба на заплати 
• Законова отговорност • Негативно влияние на физическото 

и емоционалното здраве на жертвите  
• Намалена продуктивност • Може да страдат от ПТСР 
• Текучество на служители • Негативна среда (може да 

афектира и другите, които не са 
подложени на тормоз) 

• Повишено взимане на болнични • Намалена продуктивност 
• Уврежда репутацията • Повишено взимане на болнични 
• Негативна среда  

 
Бизнес казуси за спиране и превенция на тормоз 
Служителите трябва да се грижат за спирането на тормоза, 

защото тормозът е грешен и в много случаи – незаконен. Тормозът на 
работното място може да доведе до различни форми на вреда – 
психологическа, физическа, професионална и икономическа – и всички 
те могат да провалят живота на служителя. От друга страна, моралното 
задължение и законовият дълг не приключват историята. Служителите 
трябва да ги е грижа за това да спрат тормоза, защото това е добре за 
бизнеса.  

Заедно с директните финансови загуби, асоциирани с оплаквания 
за тормоз, времето, енергията и ресурсите, отклонявани от развиването 
на бизнеса, са насочени към законово представителство, споразумения, 
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съдебни спорове и вреда. Бизнес казусът се простира много по-надалеч. 
Той включва служители, които търпят, но никога не докладват тормоз, 
както и колеги и всеки, който има интерес в бизнеса и който става 
свидетел или смята, че има тормоз на работното място. Когато се 
пресметнат всички, които са афектирани от тормоза, той става по-
коварен и навреждащ. В допълнение към разходите по оплаквания за 
тормоз, истинската стойност на тормоза включва и пагубни за 
организацията ефекти като например понижено представяне на 
работното място, понижена продуктивност, завишени нива на 
текучество на служители и вреда на репутацията. 

Директни финансови загуби от тормоза 
Загубите от тормоза са големи за работодателите. През 2015 г. 

5518 такси, включващи заявки за тормоз са били разрешени от 
американската Комисия за равнопоставени възможности при наемане на 
работа (КРВНР) в полза на страната заявител, водейки до 125,5 милиона 
долара, изплатени на служители. От 2010 г. насам работодателите са 
платили 698,7 милиона долара само на служители, подали сигнали чрез 
процеса за Commission’s administrative enforcement prelitigation. Едно от 
изчисленията за споразумения и съдебни решения от съдебни процеси за 
тормоз само от 2012 г. са стигнали над 356 милиона долара. Най-
голямото съдебно решение за сексуален тормоз от 2012 г. се изчислява 
на 168 милиона долара.  

Индиректни загуби 
Служителите, които преживяват сексуален тормоз са по-склонни 

да докладват симптоми на депресия, общ стрес и тревожност, ПТСР и 
цялостно увредено психологическо благополучие. Сексуалният тормоз 
също се свързва и с психологически ефекти като например негативно 
настроение, разстроено хранене, самообвиняване, понижена самооценка, 
емоционално изтощение, гняв, отвращение, завист, страх, понижено 
удовлетворение като цяло от живота и злоупотреба с предписани 
лекарства или алкохол. Физическото нараняване също може да бъде 
резултат на тормоз. Изследванията свързват сексуалния тормоз с 
цялостно понижени възприятия за здравето или удовлетворението, както 
и главоболия, изтощение, проблеми със съня, стомашни проблеми, 
повдигане, загуба или трупане на тегло, дихателни, мускулно-скелетни и 
сърдечно-съдови проблеми.  
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Увреждащите личностни ефекти на тормоза не са ограничени 
само до жертвите. Все повече популярност набира разбирането, че 
служителите, които наблюдават или преживяват насилие на работното 
място могат също да страдат и от психическо или физическо 
навреждане. Следва, че когато служителите страдат от тормоз, работата 
може да страда. Добре установено е, че тормозът на работното място и 
конфликтите могат да доведат до понижена продуктивност. 

Изследванията, фокусирани главно върху сексуалния тормоз, са 
открили, че тормозът е асоцииран с изтощаващо неудовлетворение от 
работата и отдръпване от работата. Това води до откъсване от работата, 
което е демонстрирано от разконцентриране, неглижиране на проекти, 
симулиране на работа, мудност и дори прекалена разсеяност.  

Често работното време е прекарано в разговори за тормоза върху 
другите, търсене на лично „лекуване“ или подпомагане, докладване на 
тормоз, насочване на оплакването и разследване на процесите. 
Отдръпването от работа или откъсването заради тормоз също може да 
достигне над индивида и да афектира екипните или груповите 
взаимоотношения. Само яснотата за това, че има сексуален тормоз сред 
една работна група може да създаде напрегната обстановка, 
повлиявайки негативно ежедневното функциониране на групата.  

Може би най-голяма загуба, която тормозът на работното място 
носи, е повишеното текучество на служители. През 1994 бордът на Merit 
Systems Protection постоянно установявал, че в продължение на две 
години, като резултат от сексуален тормоз, текучеството (24,7 милиона 
долара) и понижената индивидуална (93,7 милиона) и групова (193,8 
милиона) продуктивност, е струвало на правителството на САЩ общо 
327,1 милиона долара.  

Допълнително нещо, което се заплаща е вредата, която тормозът 
на работното място нанася на репутацията на една фирма. Например 
изследванията показват, че сексуалният тормоз се свързва с негативни 
ефекти върху способността на една фирма да привлича служители. 
Изследване от 2008 г. върху влиянието на сексуалния тормоз върху 
потребителска марка открива, че бъдещите възприятия за сексуален 
тормоз на търговско работно място е негативно свързано с намеренията 
им за работа във фирмата.  

Способността на фирма да задържа клиенти и да привлича нови 
също може да бъде повлияна. Изследвания показват, че възприеманият 
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сексуален тормоз на работното място има негативен ефект върху 
отношенията спрямо марка или имидж на марката.  

Какво може да бъде направено? Стъпки за предприемане 
Създаването на позитивна работна среда включва многофасетен 

подход, който включва установяването на код за действие, приемане на 
различията, елиминиране на тормоза и насилието и разрешаването на 
конфликти и спорове.  

Стъпка 1 – Лидерство  
Ефективната превенция на тормоз и работна култура, която не 

толерира тормоз трябва да започне от най-високото ниво на 
мениджмънт в организацията. Служителите трябва да общуват и да 
създадат последователно задължение към тези цели.  

Стъпка 2 – Отдаване  
Отдаването на различно, приобщаващо и уважаващо работно 

място трябва да бъде направено и адекватни ресурси трябва да бъдат 
отделени за това усилие.  

Стъпка 3 – Промяна на културата на работното място  
Стандартите и очакванията за правилно провеждане трябва да се 

приемат в цялата организация.  

Стъпка 4 – Развиване на политика 
Трябва да бъдат установени политики и организациите трябва да 

завършат оценяването на рисковите фактори за идентичността, за да 
минимизират тези рискове.  

Стъпка 5 – Яснота 
Политиките трябва да се разпространят до всички служители.  

Стъпка 6 – Тренинг 
Ефективният тренинг трябва да се състои, фокусирайки се върху 

усилията за превенция, не само върху законовата отговорност и трябва 
да бъде отделено време за служителите да участват в тренинга.  

Стъпка 7 – Отчитане 
Всеки служител на всяко ниво трябва да води отчет да се спазва 

правилата за превенция и елиминиране на тормоза.  
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Стъпка 8 – Съгласие  
Ако се появи случай на тормоз, трябва да бъде установена 

дисциплина в съотношение с интензитета на нарушението.  

Защо специализираният тренинг в тази проблемна област е 
важен? 

Много хора чувстват, че не им трябва тренинг. Други чувстват, 
че не трябва да им се казва как да се държат. Истината е, че всички 
имаме нужда от помощ с някои основни умения особено когато 
правните аспекти на тормоза постоянно се менят.  

Тренингът може да помогне превенцията на сексуален 
тормоз 

Тормозещите могат и да се замислят повторно за поведението си, 
жертвите ще знаят как да избегнат и да конфронтират насилниците и 
мениджърите ще бъдат подготвени да предотвратят и да се справят с 
тези типове ситуации. Тренингът е също отлична възможност да бъде 
прегледана политиката ви за сексуален тормоз. Повечето тренинг 
програми също помагат и на хората да разпознават и начини да намалят 
риска от тормоз и да обучат жертвите какво да правят, ако са подложени 
на тормоз.  

Тренингът повдига духа 
Той казва на служителите, че ви е грижа за тях и за тяхното 

благополучие. Също и изпраща съобщение, че искате да слушате и да 
конфронтирате такъв тип поведение.  

Тренингът може да намали отговорността ви, ако бъде 
подадено оплакване 

Голяма част от оплакванията за сексуален тормоз се фокусират 
върху идеята за враждебна среда. Среда, която е настроена срещу 
определена група. Ако една среда може да бъде видяна като враждебна, 
работодателят е вероятно да бъде отговорен за оплакванията от тормоз.  

Служителите, мениджърите и тези, които са включени в процеса 
на разрешаване, трябва да получават различни видове тренинг, насочен 
към ролята, която ще играят. Всеки трябва да знае как да защитава себе 
си и другите от оплаквания за тормоз и какво да прави, когато бъде 
подадено оплакване.  
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Осъществяване: създаване на организационна политика за 
превенция на тормоза 

Основни позиции на политиката 
Най-добрият начин да бъде предотвратена появата на тормоз е 

чрез задаването на ясна политика, обучаване на служителите и 
налагането ѝ. Политиката трябва да бъде написана от група от хора 
(обикновено отдел ЧР), за предпочитане с включване на персонал от 
всички нива и с правни съвети. Групата трябва и да заложи обучение, 
развитие и рамки за мониторинг, за да осигури, че политиката е 
ефективна. Написването на политика отнема време, ресурси и усилия, 
но крайният резултат е документ, който отличава позицията на 
компанията относно тормоза.  

Писане на политиката 
Преди всичко, подсигурете това дали политиката е ясна, актуална 

и обновявана периодично.  

Правилата 
Заявете, че тормозът не се приема на работното място. След това 

заявете какви са правилата в компанията. Подсигурете, че тези правила 
са съобразени със закона в страната.  

Специфични поведения, примери и обстоятелства 
Документът трябва да описва поведения, които са приемливи и 

такива, които не са. Ако компанията има специални обстоятелства 
(например спортна зала или ако се налага командировка), правила за 
тези ситуации също трябва да бъдат написани.  

Защита от клауза за репресивна мярка (reprisal clause) 
Подсигурете, че политиката ясно казва, че срещу никого няма да 

се действа за това, че е повдигнал искане или при удостоверяване на 
детайли за това искане.  

Последствията 
Подсигурете, че сте включили възможните решения и 

последствия за тормоз, включително и дисциплинарни действия. Също 
включете последствия и да фалшиви оплаквания.  

Правата на подаващия оплакване 
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Подсигурете, че жертвите знаят какво ще се случи, ако подадат 
оплакване и какви права имат, включително конфиденциалност и 
правото на честно отсъждане. Също така трябва да знаят и начините на 
оплакване: към вътрешния отдел ЧР, към подходящ отдел на 
правителството, към полицията или към правната система.  

Този Наръчник е насочен към това да започнете този 
разговор на работното си място, предоставяйки информацията, 
която ви трябва, за да сте сигурни, че ще спрете сексуалното 
насилие и сексуални тормоз на работното място сега, като 
запомните, че това не е в смисъла на правни съвети. За да 
продължите разговора, ние ви съветваме да потърсите компетентни 
и оторизирани местни експерти, ресурси и услуги във вашата 
юрисдикция.  

 
* Българската адаптация на Наръчника за превенция на сексуалното 

насилие на работното място е осъществена със съдействието на водещата 
тренинг компания в САЩ, VELSOFT, която предостави правата за адаптация и 
разпространение на Наръчника в България на Дружеството на психолозите в 
България и фирма АСЕС. Авторските права на Наръчника за превенция на 
сексуалното насилие в тази му българска адаптация са на Дружеството на 
психолозите в България и фирма Асес, ексклузивно оторизирани от 
американската организация – партньор, да провеждат обучения, семинари, 
изследвания и конференции по акредитираните от VELSOFT, USA програми за 
организации, общности и институции на територията на България и 
Балканите (Югоизточна Европа) – VELSOFT Permission No87/2018-02BG. 

За контакти и допълнителна информация: office@psychology-bg.org 
office@assess.bg 

ABOUT VELSOFT 
Velsoft is the leading provider of customizable training materials, enabling 

customers to deliver high quality and engaging content to their staff or students using 
proven materials that can be edited and localized to suit any training situation or audience. 
Velsoft training solutions enables customers to enjoy the confidence of knowing they are 
delivering relevant content while avoiding the extremely costly and timeconsuming process 
of developing internal training materials. Those instructors who truly care about generating 
results for their organization choose Velsoft because Velsoft has a proven record of helping 
organizations achieve training goals. Regardless of whether customers want instructor-led 
training materials, eLearning, blended learning or custom instructional design, they know 
that tremendous time and effort has gone into each Velsoft course to ensure relevant 
learning objectives are identified and met. 

 

mailto:office@psychology-bg.org
mailto:office@assess.bg
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ДДРРУУЖЖЕЕССТТВВОО  ННАА  ППССИИХХООЛЛООЗЗИИТТЕЕ  ВВ  РРЕЕППУУББЛЛИИККАА  ББЪЪЛЛГГААРРИИЯЯ  
  

ППУУББЛЛИИЧЧЕЕНН  РРЕЕГГИИССТТЪЪРР  ННАА  ППССИИХХООЛЛООЗЗИИТТЕЕ  ВВ  ББЪЪЛЛГГААРРИИЯЯ  ––  BBGG--RRPP--22001188  
  

ПУБЛИЧНИЯТ РЕГИСТЪР НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ - 2018 ГОДИНА (BG-RP-2018) ВКЛЮЧВА ВСИЧКИ 
РЕДОВНИ ЧЛЕНОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ (ДПБ) С ВНЕСЕН ДО 31.05.2018 г. ГОДИШЕН 
ЧЛЕНСКИ ВНОС И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА СПРАВКА И ДЕKЛАРАЦИИТЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА 
ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ И ЕТИЧНИТЕ СТАНДАРТИ В ЗАЯВЛЕНИЕТО ИМ ЗА ЧЛЕНСТВО В ДПБ ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА. 
СРОКЪТ ЗА СЛЕДВАЩА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ВПИСВАНИЯТА В РЕГИСТЪРА – 31.03.2019 г. 

  
ВПИСВАНЕТО В ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР ОТРАЗЯВА КВАЛИФИКАЦИЯТА И ПРАВОСПОСOБНОСТТА НА 

ПСИХОЛОГА СЪГЛАСНО СТАНДАРТИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА СТАНДАРТИЗИРАНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ 
(ISCO-2008) И ПРИЕТИТЕ В НАЦИОНАЛНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ (НКПД-МТСП-
2011,2015) ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАВОСПОСОБНОСТ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: 
• 2634-6001 РЕГИСТРИРАН ПСИХОЛОГ (за всички дипломирани психолози);  
• 2634-6002 РЕГИСТРИРАН КЛИНИЧЕН ПСИХОЛОГ;  
• 2634-6003 РЕГИСТРИРАН УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ и  
• 2634-6004 РЕГИСТРИРАН ПСИХОЛОГ-ПСИХОТЕРАПЕВТ.  

С ПУБЛИКУВАНЕТО НА ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ – 2018 Г. СЕ ОТМЕНЯТ 
ВСИЧКИ ВПИСВАНИЯ И СЕРТИФИКАТИ ИЗДАДЕНИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ПРЕДИ 30.10.2017 г. ПРИЕМЪТ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ Е ЦЕЛОГОДИШЕН. ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА ДПБ С НЕВНЕСЕН 
ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА МОГАТ ДА ВЪЗСТАНОВЯТ ВПИСВАНЕТО СИ В РЕГИСТЪРА ПРИ СЛЕДВАЩАТА 
МУ АКТУАЛИЗАЦИЯ преди 10 август 2018 г. 

За контакти, справки и допълнителна информация по Публичния регистър на психолозите: office@psychology-bg.org 
 

http://psychology-bg.org/
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ВВААЖЖННОО!!  ОТ 1 ЯНУАРИ 2019 Г. ДРУЖЕСТВОТО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ (ДПБ) ЗАПОЧВА ДА ПРИЛАГА ИЗЦЯЛО ОБЩОЕВРОПЕЙСКИТЕ 
СТАНДАРТИ (EUROPSY CERTIFICATE OF PSYCHOLOGY)(EFPA): http://europsy-efpa.eu/ ПРИ ВПИСВАНЕ НА СВОИТЕ РЕДОВНИ ЧЛЕНОВЕ В 
ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ. ПРИЗНАВАНЕТО НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА САМОСТОЯТЕЛНО УПРАЖНЯВАНЕ НА 
ПРОФЕСИЯТА И ВПИСВАНЕ В ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР НА ПСИХОЛОЗИТЕ ОТ 01.01.2019 г. ЩЕ ИЗИСКВА МИНИМУМ:  

•  ПЕТ ГОДИНИ АКАДЕМИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ В АКРЕДИТИРАН УНИВЕРСИТЕТ (БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР ПО 
ПСИХОЛОГИЯ);  

• + 1 г. ДОКУМЕНТАЛНО ДОКАЗАНА РАБОТА ПОД ПРОФЕСИОНАЛНА СУПЕРВИЗИЯ И/ИЛИ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, 
ДОКТОРАНТУРА/ХАБИЛИТАЦИЯ ПО ПСИХОЛОГИЯ В ОБЛАСТТА НА СЕРТИФИКАЦИЯ НА ПРАВОСПОСОБНОСТТА.  

ВПИСАНИТЕ В РЕГИСТЪРА ПСИХОЛОЗИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ПОЛУЧАТ EUROPSY CERTIFICATE OF PSYCHOLOGY КАНДИДАТСТВАТ В 
ЦЕНТРАЛАТА НА EFPA В БРЮКСЕЛ (EFPA.EU). НА ТОЗИ ЕТАП ДРУЖЕСТВОТО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ СЪДЕЙСТВА НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ 
С НУЖНИТЕ ЗА ТАЗИ СЕРТИФИКАЦИЯ РЕФЕРЕНЦИИ.  
При неточности и непълнота на вписванията, моля, информирайте писмено УС на Дружеството на психолозите в България. 

  
ОСНОВНИ ДАННИ ЗА ВПИСАНИТЕ В ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР ПСИХОЛОЗИ – 

2018  Код в BGRP-
2018 и личен 

професионален 
No. на валиден 
до 4 април 2019 
г. сертификат: 

Сертифицирана с 
вписването в Регистъра 

професионална 
правоспособност по 

Нац.класификация на 
професиите 

(НКПД,МТСП): 

Фамилия: Име: Град по месторабота: 

Аврамова-Атанасова Яна София  1548 2634-6001;6003;6004 
Адамов Красимир Плевен  1097 2634-6001;6004 
Азис Виолета София  1032 2634-6001;6002 
Александрова Ана София  1851 2634-6001 
Александрова Ваня  София  0004 2634-6001;6002;6004 
Александрова - Караманова Анна София  0002 2634-6001;6002 
Алексиева Емилия София  0007 2634-6001;6002;6004 
Ананиева Мария София  1822 2634-6001 
Ангелов Ангел  Пловдив  0010 2634-6001;6003;6004 
Ангелова-Симеонова Ани Владая/София  1545 2634-6001;6002;6004 
Ангелова Албена София  1852 2634-6001 

http://europsy-efpa.eu/
http://efpa.eu/
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ОСНОВНИ ДАННИ ЗА ВПИСАНИТЕ В ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР ПСИХОЛОЗИ – 
2018  Код в BGRP-

2018 и личен 
професионален 
No. на валиден 
до 4 април 2019 
г. сертификат: 

Сертифицирана с 
вписването в Регистъра 

професионална 
правоспособност по 

Нац.класификация на 
професиите 

(НКПД,МТСП): 

Фамилия: Име: Град по месторабота: 

Ангелова Димитрина Злати трап/Пловдив  0013 2634-6001;6002 
Ангелова Дора Благоевград  1231 2634-6001 
Ангелова Елена Стара Загора  1312 2634-6001 
Ангелова Младенка Русе  0014 2634-6001;6004 
Ангелова Наташа Благоевград  1755 2634-6001 
Ангелова Павлина Сливен  1782 2634-6001 
Ангушева Недялка Гоце Делчев  0769 2634-6001;6003 
Андонова Елена Бургас  1519 2634-6001;6003 
Андонова-Цветанова Йоанна Благоевград  1079 2634-6001;6002;6004 
Андонова Татяна София  0793 2634-6001;6002;6003;6004 
Андреева Людмила София  0018 2634-6001 
Анзова Елена София  1853 2634-6001;6002;6004 
Анина Здравка Дупница  1438 2634-6001;6002 
Антонов Георги София  0858 2634-6001;6002;6004 
Апостолова Диана Поморие  0020 2634-6001;6004 
Арнаудов Светослав София  1536 2634-6001;6002;6003 
Асенова Иванка Благоевград  0883 2634-6001;6002 
Аспарухова Галина София  0025 2634-6001;6002 
Атанасов Валентин Гоце Делчев  1725 2634-6001 
Атанасов Вълчо Варна  1237 2634-6001;6003 
Атанасов Никола София  0028 2634-6001;6002;6004 
Атанасов Петър София  1601 2634-6001 
Атанасова Анета София  0029 2634-2001;6002 
Атанасова Вяра Бургас  1747 2634-6001 
Атанасова Гергана Елин Пелин/София  1119 2634-6001;6002;6004 
Атанасова Елисавета Пловдив  2182 2634-6001;6003 
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ОСНОВНИ ДАННИ ЗА ВПИСАНИТЕ В ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР ПСИХОЛОЗИ – 

2018  Код в BGRP-
2018 и личен 

професионален 
No. на валиден 
до 4 април 2019 
г. сертификат: 

Сертифицирана с 
вписването в Регистъра 

професионална 
правоспособност по 

Нац.класификация на 
професиите 

(НКПД,МТСП): 

Фамилия: Име: Град по месторабота: 

Атанасова Красимира София  0439 2634-6001 
Атанасова Петя София  0031 2634-6001;6002;6004 
Атанасова Мария  София  1608 2634-6001;6003;6004 
Атанасова Сталина Бургас  1735 2634-6001 
Баев Орлин София  0032 2634-6001;6002;6004 
Баева Виктория Варна  1582 2634-6001 
Баждекова Рина София  0033 2634-6001 
Бакалов  Пламен Бургас  0036 2634-6001 
Бакалова Ганка Равда/Несебър  1551 2634-6001;6003 
Бакрачева Маргарита София  1400 2634-6001;6004 
Балев Жорж София  1854 2634-6001 
Балканска Полина София  0038 2634-6001;6002 
Балтаджиева Йонка Бургас  0039 2634-6002 
Банова Донка Варна  0375 2634-6001;6003;6004 
Бахчеванова Райна Бургас  0044 2634-6001;6003;6004 
Беджева Диана Русе  1336 2634-6001;6004 
Безинска-Шеинкова Десислава Благоевград  1527 2634-6001 
Белчева-Ботева Лора София  0049 2634-6001;6002;6004 
Благоева  Диана Варна  0050 2634-6001 
Близнаков Александър София  2187 2634-6001 
Божилова Невена Пловдив  1315 2634-6001;6002;6004 
Божкова Петкова Десислава София  1252 2634-6001;6002;6004 
Богданов Димитър Пловдив  1489 2634-6001 
Бонева Даниела Казанлък  1844 2634-6001 
Бозгунов Кирил София  1094 2634-6001;6002;6004 
Бораджиева Елена Велико Търново  0063 2634-6001;6004 
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Бостанджиев  Румен София  0066 2634-6001;6002;6004 
Ботинова Силвия Варна  1013 2634-6001;6002;6003 
Боюклиева Десислава София  1369 2634-6001 
Бранева Инна София  0067 2634-6001;6002;6004 
Братинова Анелия Варна  1746 2634-6001;6004 
Бриклер Татяна София  0943 2634-6001 
Бужева Лора Сандански  1186 2634-6001;6003 
Бумбарова Валя Димитровград  0070 2634-6001;6002 
Бунева Благородна София  1417 2634-6001 
Бусарова Нели Пловдив  1379 2634-6001;6002;6004 
Бучкуджиева Венета Шумен  0071 2634-6001;6002;6004 
Ванкова Иванка Свиленград  0789 2634-6001 
Василев Борислав София  2184 2634-6001 
Василева Жасмин САЩ  1093 2634-6001;6002 
Василева Мария А. София  1843 2634-6001 
Василева-Вълова Мария София  0079 2634-6001 
Василева-Найденова Ралица Тетевен  1263 2634-6001;6002;6004 
Великова-Цонкова Биляна Бургас  0083 2634-6001 
Велинова Анелия Кюстендил  1189 2634-6001;6002;6004 
Велинова Глория София  2170 2634-6001;6002 
Велкова Десимира София  0088 2634-6001 
Велкова Светлана София  1422 2634-6001;6002 
Велчева Рени София  0089 2634-6001;6002 
Винчева Нели Пловдив  0920 2634-6001;6002;6003;6004 
Витанова Надежда София  0092 2634-6001;6002;6004 
Витанова Теодора София  1856 2634-6001 
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Владимирова Анелия Русе  1206 2634-6001;6002;6004 
Воденичарова Екатерина Ямбол  0096 2634-6001;6002;6003;6004 
Врачовска Маргарита София  0805 2634-6001;6003 
Вълков Петър Стара Загора  1227 2634-6001;6002;6004 
Вълчев Валентин Варна  0982 2634-6001;6002 
Вълчев Цветан Варна  1356 2634-6001;6002;6004 
Вълчева – Стефанова Петя Тетевен  0103 2634-6001;6003 
Вътева Весела София  0104 2634-6001;6004 
Гаджанова Русана София  0107 2634-6001;6002 
Гайдаров  Калин София  0108 2634-6001 
Ганчевска  Румяна София  0942 2634-6001 
Ганчевски Бойко София  0113 2634-6001 
Ганчовска Даниела Пирдоп  1794 2634-6001;6003 
Генова-Стоянова Цветанка Варна  0578 2634-6001;6002;6004 
Георгиев Велин София   0118 2634-6001 
Георгиев Димитър Б. Варна  0119 2634-6001;6003 
Георгиев Калин София  0833 2634-6001; 6004 
Георгиев Любомир София  1831 2634-6001;6003 
Георгиев Михаил София  0123 2634-6001 
Георгиева Весела София  1359 2634-6001 
Георгиева Красимира Хасково  1444 2634-6001;6002;6004 
Георгиева Кристина М. Несебър  1772 2634-6001 
Георгиева Кристина В. Пазарджик  1751 2634-6001;6002 
Георгиева Гергана Враца  2204 2634-6001;6002;6004 
Георгиева Гергана С. София  1856 2634-6001;6002;6004 
Георгиева Гълъбина София  1443 2634-6001 
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Георгиева Десислава София  0656 2634-6001;6002;6004 
Георгиева Ивайла София  0999 2634-6001;6002 
Георгиева Лилия София  1804 2634-6001;6004 
Георгиева Мария София  2185 2634-6001 
Георгиева Мария И. Димитровград  1445 2634-6001 
Георгиева Марияна С. Банско  0771 2634-6001;6003 
Георгиева Петя София  1491 2634-6001;6002;6003;6004 
Георгиева Петя Г. Пловдив  2186 2634-6001;6002;6003;6004 
Георгиева Петя К. Пловдив  1546 2634-6001;6002;6004 
Георгиева Ралица Сан Франциско, САЩ  1832 2634-6001;6002;6004 
Георгиева Росица Г. София  1191 2634-6001;6003 
Георгиева Росица Х. София  0133 2634-6001;6004 
Георгиева Светлана София   0134 2634-6001 
Георгиева Снежина Ямбол  1840 2634-6001 
Герганов Енчо София  0139 2634-6001 
Герчева  Валентина Етрополе  1111 2634-6001 
Гешева Краси Пловдив  1809 2634-6001 
Горанова-Милчева Мариана Габрово  1779 2634-6001 
Господинова Галина Стара Загора  1758 2634-6001 
Гочкова Цветелина София  1764 2634-6001 
Гуглева Мирена София  1814 2634-6001 
Гудева Полина София  0157 2634-6001 
Гушлева Сирма Варна  1239 2634-6001;6002;6004 
Гърмидолов Георги Бургас  1756 2634-6001;6002;6004 
Дамянова Емилия Варна  1266 2634-6001 
Данчева Цветелина София  0727 2634-6001 
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Данева Анита Варна  2187 2634-6001;6002;6004 
Даскалова Даниела Благоевград  1147 2634-6001;6003 
Дахман Стела София  1858 2634-6001 
Дечева Дарина София  1859 2634-6001 
Дженева Цветелина София  2200 2634-6001 
Джонгова – Крумова Мария София  1179 2634-6001;6002 
Джонев Сава София  0170 2634-6001 
Джорич Йелена Австралия  1432 2634-6001;6002;6004 
Дилова Маргарита София  0174 2634-6001 
Димитров Васил София  0176 2634-6001 
Димитров Людмил София  1860 2634-6001 
Димитров Пламен Д. Варна  1322 2634-6001;6002;6004 
Димитров Пламен Л. София  0184 2634-6001;6002;6004 
Димитров Светозар Бургас  0185 2634-6001;6002;6004 
Димитрова Анелия Враца  1999 2634-6001;6002;6004 
Димитрова Ася Кюстендил  1761 2634-6001 
Димитрова Биляна Плевен  1893 2634-6001;6004 
Димитрова Весела Б. Габрово  1596 2634-6001;6004 
Димитрова Весела В. София  2196 2634-6001;6004 
Димитрова Ина Благоевград  1793 2634-6001;6002 
Димитрова Людмила Своге  1860 2634-6001;6004 
Димитрова Милена Бургас  0196 2634-6001;6003;6004 
Димитрова Наталия Несебър  1575 2634-6001;6003 
Димитрова Цветелина Видин  2190 2634-6001 
Димова Ирина София  1201 2634-6001;6004 
Димова Миглена Варна  1836 2634-6001;6004 
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Динева  Тинка Варна  1541 2364-6001;6003 
Динкова Белла София  1783 2634-6001 
Добрева-Христова Дияна София  1306 2634-6001 
Добрева Юлияна София  0602 2634-6001 
Дойкова Стефка Димитровград  1362 2634-6001;6002 
Дуганов Любен Бургас  1099 2634-6001;6003 
Драганова Ралица Стара Загора  1406 2634-6001 
Дянков Ивелин Варна  1494 2634-6001;6002 
Ежова Иванка Великобритания  1563 2634-6001;6002 
Ежова Нина Великобритания  1811 2634-6001;6002 
Енева Йорданка София  0218 2634-6001;6002;6004 
Еюбова Севджихан Шумен  0945 2634-6001;6002 
Жекова Милена София  1077 2634-6001;6002;6004 
Жекова Татяна Русе  0220 2634-6001;6002;6004 
Желева  Искра София  1549 2634-6001;6003 
Желязкова Диляна Генерал Тошево  1810 2634-6001;6003 
Желязкова Елена Свиленград  0222 2634-6001;6003 
Желязкова Радославка Плевен  0743 2634-6001 
Желязова Атанаска Бургас  1795 2634-6001 
Житарска Даниела София  1609 2634-6001; 6004 
Заберска  Юлия София  0422 2634-6001 
Загорска Евгения Панагюрище  1830 2634-6001 
Зарбова Бисерка София  0227 2634-6001 
Захариева Анастасия Пловдив  1267 2634-6001;6002 
Захариева Райна София  1183 2634-6001;6003 
Здравкова Венета София  1800 2634-6001;6002 
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Златинова Елеонора София  0236 2634-6001;6002;6003;6004 
Иванов Емил София  1449 2634-6001;6003 
Иванов Найден София  1736 2634-6001 
Иванов Стойко София  0244 2634-6001 
Иванова Десислава Ас. Благоевград  1116 2634-6001;6002;6003;6004 
Иванова Десислава Анг. София  1409 2634-6001;6002;6003;6004 
Иванова Елица Плевен  1451 2634-6001;6003 
Иванова Жулиета Бургас  1791 2634-6001;6002;6004 
Иванова Мариана София  1559 2634-6001 
Иванова Звезделина Русе  1331 2634-6001;6003 
Иванова Наталия Кюстендил  2199 2634-6001;6003 
Иванова Надежда Кюстендил  2195 2634-6001;6003 
Иванова Петя Враца  1833 2634-6001;6003;6004 
Иванова Силвия София  1282 2634-6001;6002;6004 
Иванова Цветана Враца  1894 2634-6001;6003 
Илиев Владимир Плевен  0739 2634-6001 
Илиев Илиян Плевен  0885 2634-6001;6003;6004 
Илиева Диляна София  1888 2634-6001 
Илиева Дора София  1578 2634-6001 
Илиева Снежана София  0271 2634-6001 
Илиева-Янева Елена София  1395 2634-6001;6002;6004 
Илиева Катерина София  0269 2634-6001;6002;6004 
Илиева Юлия Свиленград  1072 2634-6001;6003;6004 
Илиева  Хенриета София  0272 2634-6001;6003;6004 
Йорданов Христо Сандански  1182 2634-6001;6004 
Йорданова Ангелина Велико Търново  0734 2634-6001;6003;6004 
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Йорданова Лидия Варна  0816 2634-6001;6003;6004 
Йорданова Саша София  1131 2634-6001 
Йотова Ивелина Плевен  1136 2634-6001; 6004 
Кайтазова Десислава София  1801 2634-6001;6003;6004 
Калев Красимир Варна  0965 2634-6001;6004 
Калдерон-Георгиева Светослава Варна  0293 2634-6001 
Калчев Пламен София  0295 2634-6001;6003 
Калчева Стойка София  0296 2634-6001 
Каменова Деница Стара Загора  0850 2634-6001;6002;6004 
Камчева Станимира Несебър/Бургас  0887 2634-6001 
Катранджиева Атанаска София  1571 2634-6001;6002;6004 
Карабельов Светослав София  1454 2634-6001;6002;6003 
Карабельова Соня София  0304 2634-6001;6002;6004 
Карагьозова Катя Бургас  1896 2634-6001;6003;6004 
Караиванова Мариела Шумен  1226 2634-6001 
Карастоянова Светлана Бургас  1861 2634-6001;6004 
Кацаров Юри София  1595 2634-6001;6002;6003;6004 
Кацарова Яна София  1328 2634-6001;6002;6004 
Кез Фатме Тополовград  2211 2634-6001;6003 
Керелска Анелия София  0313 2634-6001 
Кирилова Жана Швеция  2186 2634-6001;6002;6004 
Киркова Янка Хасково  1380 2634-6001;6002 
Кирякова Ирина София  0944 2634-6001;6004 
Киякова Красимира София  0704 2634-6001;6002 
Климова Деница София  1612 2634-6001;6002;6004 
Ковачева Емилия Добринище  1846 2634-6001;6003 
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Ковачева Красимира София  0320 2634-6001;6002;6004 
Ковачева Светломира Пловдив  0321 2634-6001 
Ковачева Стела Варна  1777 2634-6001;6003 
Коджабашева-Славова Минка София  1863 2634-6001 
Койчев Огнян Пловдив  0324 2634-6001 
Койчева Паола София  1895 2634-6001;6004 
Коларова Лиляна София  1365 2634-6001;6002 
Колева  Жанета Стара Загора  0325 2634-6001;6002 
Колева  Светлина София  1547 2634-6001;6003;6004 
Колчева Маргарита София  1864 2634-6001 
Колчева Надя София  0331 2634-6001;6003 
Конова Боряна Плевен  1540 2634-6001 
Корнажева Боянка София  2190 2634-6001;6002;6004 
Косев Искро София   1284 2634-6001 
Косева Димка Стара Загора  1285 2634-6001;6003 
Костова Златомира Пловдив  0336 2634-6001;6002;6003;6004 
Коцева Нина Пловдив  1073 2634-6001;6003 
Крендева Борислава София  0339 2634-6001;6002;6004 
Крумов Емилиян София  0964 2634-6001 
Крумова-Пешева Румяна София  0341 2634-6001;6002;6004 
Кръстев Александър Плевен  0808 2634-6001;6004 
Кръстев Димитър София  1865 2634-6001 
Кръстева Кристина Шумен  1269 2634-6001;6002;6004 
Кръстева  Лина Варна  1542 2634-6001;6003 
Кузманов Стоян София  1786 2634-6001 
Кузманова Даниела София  0344 2634-6001 
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Кърджилова Емилия София  0350 2634-6001;6002;6003;6004 
Кътева-Димитрова Мария Варна  1847 2634-6001;6002;6004 
Кюркчийска-Христу Деница Гърция  1234 2634-6001;6002;6004 
Лазарова Красимира Стара Загора  0353 2634-6001;6002;6004 
Лазарова Павлина Шумен  0355 2634-6001 
Лазов Владимир София  1866 2634-6001 
Лаловска - Кириази Даниела София  1486 2634-6001;6002;6004 
Лапаков Свилен Варна  1799 2634-6001;6002;6004 
Лесева Елица София  1154 2634-6001 
Лесенска Валентина София  1460 2634-6001;6004 
Лозанова Деница София  2202 2634-6001 
Лозева Людмила София  1821 2634-6001;6002;6004 
Мавродиев Стоил Благоевград  0365 2634-6001;6002 
Мадсен Светлана Берн, Швейцария  1430 2634-6001;6002;6004 
Маклаков Генадий Украйна  1110 2634-6001 
Маламова Людмила София  0369 2634-6001 
Манова Милена София  0373 2634-6001;6002;6004 
Манова Татяна Благоевград  1724 2634-6001;6003 
Манолевска Тодорка Смолян  1334 2634-6001;6004 
Манолов Дилиян Пловдив  1820 2634-6001 
Манчева Русанка Благоевград  0374 2634-6001 
Маринова Марийка София  1789 2634-6001;6004 
Маринова Милена София  1740 2634-6001;6002;6003;6004 
Маринова Севда София  2183 2634-6001 
Маринова Стоила Разград  2191 2634-6001;6003 
Марков Красимир Шумен  1086 2634-6001 
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Маркова-Петрова Дарина Варна  0378 2634-6001;6003 
Маркова-Сарабашева Мила София  0961 2634-6001 
Марчева Маргарита Пловдив  1534 2634-6001;6002;6004 
Марчева  Петя Велико Търново  1030 2634-6001;6003 
Масалджиева Радка Пловдив  0381 2634-6001;6002;6004 
Матанова Ваня София  0382 2634-6001;6002;6004 
Матеева Надя София  0385 2634-6001;6002;6004 
Методиева Кристина София  1772 2634-6001 
Мечкюрова Радослава Пловдив  1939 2634-6001 
Миланов Милен София  1869 2634-6001 
Милина Ирина Варна  0391 2634-6001;6002;6004 
Милушева Женя София  1597 2634-6001;6003 
Минев Милен Стара Загора  0852 2634-6001;6002;6004 
Минчев  Милчо Велико Търново  0881 2634-6001;6002;6004 
Мирчева Валерия Хасково  1815 2634-6001 
Митев Филип Хасково  0420 2634-6001 
Митева Искра София  1115 2634-6001;6002;6004 
Митева-Чорбаджийска Кремена Русе  0407 2634-6001;6002;6004 
Митова  Елица Пловдив  1537 2634-6001;6002;6004 
Михайлов Михаил София  2180 2634-6001;6002;6004 
Михайлова Ивелина София  1798 2634-6001;6002;6003;6004 
Михайлова Мария София  2203 2634-6001 
Михайлова-Тодорова  Милена Шумен  1347 2634-6001;6002;6004 
Михайлова Росица Пловдив  0874 2634-6001;6002;6004 
Михалкова Станка София  0412 2634-6001;6003 
Михова Елисавета Плевен  1569 2634-6001 
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Младенова-Арсова Венета София  1767 2634-6001 
Младенова Цвета София  1733 2634-6001;6002 
Млякова Цвета Пловдив  1408 2634-6001;6002;6003;6004 
Мончева Снежанка Плевен  1538 2634-6001 
Мреницов Андрей София  1098 2634-6001 
Мурадян Йоана Пловдив  1465 2634-6001 
Мутафова Мария Благоевград  0421 2634-6001 
Найденова Александра Бургас  0424 2634-6001;6002;6004 
Найденова Вихра София  1889 2634-6001 
Начева Соня София  0428 2634-6001;6002;6004 
Неделчева-Николова Веселина Бургас  0431 2634-6001;6002;6004 
Недин Стою София  0433 2634-6001 
Нелкова Невелина Провадия  1841 2634-6001;6003 
Ненова Анжелина София  0437 2634-6001;6002;6004 
Ненова Цветелина Русе  1796 2634-6001;6004 
Никофорова Дияна Перник  1816 2634-6001;6003 
Николаева  Кристина София  0640 2634-6001 
Николов Найден София  0445 2634-6001 
Николова Даниела София  0449 2634-6001 
Николова Елена София  0450 2634-6001;6002 
Николова Илина Пловдив  0908 2634-6001 
Николова Илияна Страшимирово/Варна  1603 2634-6001 
Николова Катя Дупница  1361 2634-6001 
Николова Красимира София  1160 2634-6001 
Николова Надежда София  0947 2634-6001 
Николопулу Екатерина София  1781 2634-6001 
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Новева Теодора Радомир  1780 2634-6001 
Павлов Иван София  0456 2634-6001;6004 
Павлов Павел Добрич  0814 2634-6001 
Палазова Мария Бургас  1482 2634-6001 
Паличев Иван София  1752 2634-6001 
Пампулова Теодора  Пловдив  1484 2634-6001;6002;6003 
Папазова Ева София  0460 2634-6001 
Паппа Десислава Варна  2192 2634-6001;6002;6004 
Пачавурова Ива Благоевград  1750 2634-6001 
Пеева Димитрина Враца  1838 2634-6001;6003;6004 
Пейкова Йорданка Несебър  1837 2634-6001;6004 
Пейчева-Куртева Мария Добрич/София  0466 2634-6001;6003;6004 
Пенчева Елена София  0470 2634-6001 
Пенчева Миглена Русе  0473 2634-6001;6002;6004 
Петева Стели София  0475 2634-6001;6002;6003;6004 
Петков  Александър София  1037 2634-6001 
Петков Иво София  0983 2634-6001 
Петков Калин София  1491 2634-6001;6002;6004 
Петков Румен Враца  1802 2634-6001;6002;6004 
Петкова Габриела София  1749 2634-6001;6002;6004 
Петкова Галина Бургас  1354 2634-6001 
Петкова-Лалева Нора Габрово  1788 2634-6001 
Петкова Петя Стара Загора  1214 2634-6001;6002;6004 
Петкова Цветелина София  1204 2634-6001;6002;6004 
Петров Виниций София  1784 2634-6001;6003 
Петров Даниел София  1870 2634-6001 
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Петров Ивайло Великобритания  1418 2634-6001;6002 
Петров  Игнат София  1390 2634-6001;6002;6004 
Петрова Анета Плевен  0810 2634-6001 
Петрова Виолета Несебър  1471 2634-6001;6002;6003;6004 
Петрова Женя Плевен  1539 2634-6001,6003 
Петрова Живка София  1516 2634-6001;6002;6004 
Петрова Здравка Пловдив  1543 2634-6001 
Петрова Илияна Бургас  0937 2634-6001;6002;6004 
Петрова Илияна М. Русе  1871 2634-6001 
Петрова Петя София  1413 2634-6001 
Петрова - Матиня Райна Сандански  1181 2634-6001 
Пиленцов Никола Асеновград  1805 2634-6001 
Пиперков Боян Панагюрище  1473 2634-6001 
Пожарлиев Александър София  0508 2634-6001 
Попиванов Иво София  0510 2634-6001 
Попова Десислава София  1506 2634-6001;6003;6004 
Попова Славена Стара Загора  1741 2634-6001;6002;6004 
Праматарова Красимира София  1872 2634-6001 
Проданов Михаил Бургас  0517 2634-6001 
Проданова Димитрина София  2205 2634-6001;6002;6003;6004 
Пройков Тодор Великобритания  1531 2634-6001;6002;6004 
Първанова Елена Плевен  1151 2634-6001;6004 
Радева Антоанета Бургас  1355 2634-6001;6004 
Рангелова Анелия Плевен  0737 2634-6001 
Рандев Панайот София  0528 2634-6001;6003 
Расийска Албена София  1515 2634-6001;6004 
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Рафаелян Мадлен Варна  1357 2634-6001 
Рафаилова  Маргарита Ловеч  1535 2634-6001;6002 
Рачев Румен София  0530 2634-6001;6002;6004 
Рачева  Ваня София  1553 2634-6001;6003 
Рашева Анета София  1126 2634-6001;6002 
Рогашка Мая Варна  1295 2634-6001 
Роглева- Домусчиева Галина София  0205 2634-6001 
Савова Виолета  София  0539 2634-6001;6002;6004 
Савова Станислава София  1872 2634-6001 
Савчева Евелина София  1754 2634-6001 
Сивенова Първолета София  1316 2634-6001;6004 
Симеонова Ани София  1873 2634-6001 
Симеонова Надя София  1010 2634-6001;6002;6004 
Симеонова-Илиева Силвия Варна  1850 2634-6001;6002;6003;6004 
Славов Славомир Стара Загора  1420 2634-6001 
Славова Евелина Ямбол  0975 2634-6001;6003 
Славова Галина Несебър  1785 2634-6001 
Славчов   Борислав София  0547 2634-6001 
Смокова Людмила Одеса, Украйна  0780 2634-6001 
Солукова Надежда София  1748 2634-6001 
Соколова  Лиляна София  1297 2634-6001;6002 
Спасова Веселка София  1874 2634-6001 
Спасова Даниела Пловдив  1421 2634-6001;6003 
Спасова Емилия София  0552 2634-6001 
Спасова Мария Брасшаат, Белгия  1435 2634-6001;6002 
Стайкова Цветелина Плевен  1366 2634-6001;6002 
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Стаматова Мария Гоце Делчев  0797 2634-6001 
Стамболиева Милена София  1875 2634-6001 
Сталев Илия Димитровград  1617 2634-6001 
Станев Димо Нова Загора  0555 2634-6001;6003 
Станева Камелия Бургас  1808 2634-6001;6004 
Станчева Блага София  0557 2634-6001 
Станчева Христина Кюстендил  1812 2634-6001;6003 
Стефанова Ивелина Варна  1264 2634-6001;6004 
Стефанова Маргарита София  1790 2634-6001;6002;6004 
Стефанова Стоянка Бургас  1216 2634-6001;6002;6004 
Стоева Теодора София  0565 2634-6001; 6002;6004 
Стоилкова Зорница София  1521 2634-6001;6004 
Стоилова Корнелия София  1600 2634-6001 
Стойчева Катя София  0569 2634-6001 
Стойчева Петя Пловдив  0571 2634-6001;6002;6004 
Стоянов Валери Варна  0729 2634-6001 
Стоянова Биляна Сливен  1410 2634-6001;6003 
Стоянова Николина Благоевград  1817 2634-6001;6004 
Стоянова-Ширяев Радостина София  1518 2634-6001;6002 
Стоянова Станислава Костенец  0577 2634-6001 
Стоянова Цветанка Варна  0578 2634-6001;6002 
Страхилов Боян София  0579 2634-6001;6004 
Стрижлев Иван Враца  1892 2634-6001 
Суичмезян Радостина Нова Загора  1792 2634-6001 
Табакова Радина София  1723 2634-6001; 6002 
Тагарева Кирилка София  0583 2634-6001 
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Тал Ясмина София  2189 2634-6001 
Таманова Цвета София  1063 2634-6001;6002;6004 
Татарова Марина Пловдив  0917 2634-6001 
Тачева - Кошелева Снежина София  0588 2634-6001;6002;6004 
Темелски Атанас София  0803 2634-6001 
Темникова Жулиета София  0589 2634-6001;6002;6004 
Тенева-Георгиева Иванка София  0590 2634-6001 
Тилов Борис Пловдив  0896 2634-6001 
Тодева Пенка София  1743 2634-6001;6002;6004 
Тодоров Йордан Плевен  0756 2634-6001 
Тодорова Галина Варна  1145 2634-6001;6002 
Тодорова Гергана Бургас  1778 2634-6001;6002;6003;6004 
Тодорова Здравка Бургас  1049 2634-6001 
Тодорова Красимира Шумен  0598 2634-6001;6003;6004 
Тодорова Мариета Пловдив  0599 2634-6001 
Тодорова Светла  София  2188 2634-6001 
Тодорова Янка Разград  1225 2634-6001 
Тонина-Стоичкова Нели София  1739 2634-6001;6004 
Томов Георги София  0603 2634-6001 
Томова Марта София  1897 2634-6001;6003;6004 
Тонева-Бялкова Карина Пловдив  1319 2634-6001;6002 
Топова  Даниела Смолян  0608 2634-6001 
Топкарова Елена Бургас  1819 2634-6001;6002;6004 
Торосян-Начева Силвия София  2194 2634-6001;6003 
Тошева Иванка София  0610 2634-6001 
Тухлева Петя Пловдив  1604 2634-6001;6002;6004 
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Угрюмова Мая София  1008 2634-6001 
Удева Мария Сандански  1529 2634-6001;6003 
Узунова Валентина Варна  0794 2634-6001;6004 
Фенерова Димитрина София  0621 2634-6001 
Фердинандов Красен София  1240 2634-6001;6003 
Филипова Аделина Варна  1497 2634-6001;6002;6004 
Филипова Тоня София  1478 2634-6001 
Форева Гергана Пловдив  0899 2634-6001;6002 
Фьодорова Майа Пловдив  1511 2634-6001 
Хаджиева Цветелина Благоевград  1579 2634-6001 
Хаджийска Лидия  София  0506 2634-6001 
Хаджиянкова Полина София  1730 2634-6001 
Ханчева Камелия София  0628 2634-6001;6002;6003;6004 
Хараланова Пенка Търговище  0782 2634-6001;6004 
Харлова  Красимира Пловдив  0913 2634-6001;6004 
Хижев Запрян Гоце Делчев  1813 2634-6001;6004 
Христов Светослав София  2011 2634-6001 
Христов Христо София  0632 2634-6001 
Христова Гергана София  1480 2634-6001 
Христова Елица София  1876 2634-6001 
Христова Здравка Бургас  1835 2634-6001;6003 
Христова Маргарита Русе  1877 2634-6001 
Христова Яблена София  0642 2634-6001;6002;6003 
Христова-Славчева Евдокия София  0637 2634-6001 
Хърсев Чавдар София  1744 2634-6001 
Цветева Теодора София  1878 2634-6001 
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Цветков Димитър София  1842 2634-6001;6004 
Цветкова Людмила София  1729 2634-6001;6003 
Цветкова  Силвия Петрова Враца  1423 2634-6001;6002 
Цветкова Силвия Борисова Плевен  0655 2634-6001;6002 
Цендов Божидар София  1797 2634-6001;6002;6004 
Ценова Бистра София  0658 2634-6001 
Цифудин Антон Вълчедръм/Монтана  0659 2634-6001;6002;6003 
Цоков Пламен Пловдив  0660 2634-6001;6003 
Цолова Белла София  1210 2634-6001;6002 
Цолова Светлана Шумен  1616 2634-6001 
Чанева Евелина Пловдив  0905 2634-6001;6003;6004 
Чепишева Емине Благоевград  2181 2634-6001 
Чернева Росица Иванова Габрово  0668 2634-6001;6002;6004 
Червенакова Даниела Пловдив  1481 2634-6001 
Чечева Ваня Бургас  1818 2634-6001;6004 
Чешмеджиева Петя Русе  0670 2634-6001;6002 
Чилева Анина София  0671 2634-6001 
Чиренска Галина София  0869 2634-6001;6004 
Чоканова Красимира Плевен  1568 2634-6001 
Чорбаджийски Марин София  1879 2634-6001 
Шаламанова Васимира Велинград  1803 2634-6001;6002;6003 
Шишкова Николина София  0997 2634-6001 
Шопов Димитър Дупница  1530 2634-6001 
Шошев Митко София  1787 2634-6001;6002 
Шулева Драгомира София  0677 2634-6001;6004 
Щетинска Стоянка  Бургас  0680 2634-6001 
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Янакиев Юрий Пловдив  0957 2634-6001;6003 
Янев Дамян Бургас  0685 2634-6001 
Янев Светозар Бургас   0687 2634-6001;6003 
Янева Красимира София  1301 2634-6001 
Янева-Дамянова Ирина София  0688 2634-6001 
Янкова Наташа София  0692 2634-6001 
Янкулова Йоана София  0693 2634-6001;6003 
Янчев Бойко Плевен  1242 2634-6001 
Янчева - Маркова Еленка София  1340 2634-6001;6002;6004 
Янчева Татяна София  0695 2634-6001 
Янчелова Иванка Пловдив  0696 2634-6001 

Публичният регистър на психолозите в България (BGRP) се администрира от Дружеството на психолозите в Република 
България (ДПБ) от 2005 година. Актуализацията на регистъра е ежегодна. Публичният регистър се публикува 

официално в Българско списание по психология и интернет-платформата на Дружеството на психолозите в България 
съгласно Устава на ДПБ и Правилника за администрация на Публичния регистър на психолозите. 

 
При неточности и непълнота на вписванията,  

моля, информирайте писмено Управителния съвет на Дружеството на психолозите в България незабавно. 

 



 

 

К О Р Е К Ц И Я 
към статия, публикувана в 

Българско списание по психология, брой 4 от 2014 
година, стр. 27 – 46. 

 
Заглавие: 

Изследвания върху валидността на въпросника за 
личностова ригидност на Иван Паспаланов Л.Р. - 1 

Автори: 
Катя Стойчева, Димитър Щетински, Калина Попова 

 
В заключението на статията е представена новата форма на 

въпросника за личностова ригидност на Иван Паспаланов, ИП/Л.Р.-2, 
който след това е даден в Приложението към статията. На страница 41, 
втори параграф, са описани трите субскали и айтемите, които ги 
съставляват. Там е написано, че „Субскалата Персеверативност 
включва айтеми 8, 12, 13, 17, 22, 23, 27, 28, 37 и 38, които ...”. Сгрешен 
е номерът на последния айтем – той трябва да бъде 39 (правилно) 
вместо 38 (грешно).  

Индивидуалните балове по субскалата Персеверативност, 
участващи в докладваните анализи, са изчислени коректно, върху 
правилната комбинация от айтеми. Налице е само техническа грешка, 
получила се при изписването на номерата на айтемите в текста на 
статията.  
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