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ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА СТОПАНСКИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

ФИЛИП ГЕНОВ

В психическата структура на личността на ръководителя влизат и основ- 
е му социални функции. Те са обект на изучаване както от теорията и орга- 
ацията на управлението, така и от психологията на управлението. Функ- 
:те на ръководителя се обуславят от функциите на неговата социална органи- 
ия. За тяхното класифициране се използват различни подходи. Например 
;тер Бернард посочва като основни функции на ръководителя следните: «Първо, 
създаде система за обмяна на информация; второ — да способствува за сти- 
тиране на необходимите усилия и трето — да формира и определя целите».1 
сочените функции са необходими на ръководителя за извършване на успешна 
шология на управление. Особено голяма е тяхната важност за най-отговор- 
ге ръководители. Те поддържат връзка с потребителя, те познават най-добре 
зурсите и на тази основа могат най-успешно да определят целите на съответ- 
та социална организация. За успешното й функциониране от ръководителя 
изисква способност да стимулира активността на ръководените. Това се постига 
различни по вид и степен на действие социални механизми (икономически, 
;министративни, правни, нравствени, психологически, идеологически, полити- 
ски и други). С тяхна помощ ръководителят създава постоянно действуваща 
гстема на въздействие върху ръководените. Създаването на информационни 
уьзки между отделните звена и хора е необходимо условие за функционирането 
а предприятието като система. Прекъсването на връзките означава, че дадена 
аст или се обособява като самостоятелна система, или започва да не изпълнява 
воите функции като част на цялостната система.

1 Питерс Т., Р. Уотермен — В поисках Зффективного управления, М. 1986.
2 Марков М., Теория на социалното управление, С., 1975 г. с. 159.
3 Генов Ф., Психологически аспекти на управлението, С., 1974.
4 Генов Ф., Психология на бригадата, С., Профиздат, 1984.

Според М. Марков ръководителят изпълнява следните четири функции: 
пецифично-ръководна, управленско-разпоредителна, организаторска и политико- 
шзпитателна2. В своите изследвания върху бюджета на времето на ръководителя 
грез 1970 год. насочихме вниманието върху производствената, организационно- 
административната, социалнобитовата, обществено-политическата и личната.3 
При посочените класификации са взети предвид основните видове дейности, 
които извършва ръководителят.

В условията на социализма се наблюдава нарастване ролята на социалните 
организации. Общественото развитие предявява пред тях нови изисквания. 
Трудовите колективи се превърнаха не само в основни клетки на стопанския орга
низъм, но и в основни звена на политическата система. На тях се възложиха нови 
функции. Това са: управленска, контролна, научно-техничска, функция на сто
панин на обществена собственост и други.4

С разширяване на функциите на стопанските организации и техните тру
дови колективи се разшириха и функциите и на техните ръководители.

Тринадесетият конгрес на БКП обоснова необходимоста от формирането 
на нов тип изпълнител и нов тип ръководител. За успешната подготовка, за 
правилния подбор и особено за успешния избор на стопанските ръководители 
от събранията на трудовите колективи е необходимо да се познават изискванията, 
на които трябва да отговарят. Установяването на необходимите качества за 



съвременния стопански ръководи к и цииина да се установят основите му co 
циални функции. Това е изходно то равнище. Функциите на ръководи теля са 
обусловени от функциите на организацията, в която работи. Но наред с тачи 
специфика за стопанските ръководители могат да се изброят най-необходимите 
им функции.

На първо място е ръководната функция. Тя е системообразуващата. По пея 
ръководителят се отличава от другите видове личности, ■— на изпълнителя,, 
на студента, на войника и т. н. Цялата съвкупност от функции на ръководителя 
е насочена към едно — успешно изпълнение на ръководната функция. Ръководи
телят на производствена стопанска организация се явява своего рода коман
дир на производството. Затова производствената функция го отличава от ръково
дителя на обслужваща стопанска организация. Той има за главна задача да 
обслужи своите клиенти. За това производствената и обслужващата функция са 
функции над всички останали функции. Естеството на труда и особено неговият 
краен продукт в значителна степен определят и характеристиката на дадения 
стопански ръководител.

За успешно изпълнение на своята ръководно-производствена или ръководно- 
обслужваща функция стопанският ръководител изпълнява още редица други 
функции. Те не само обслужват успешното изпълнение на системообразуващите 
функции, но имат и свои специфични цели за ръководната функция.

Сред тях на първо място поставяме идеологическата. Това се налага от мя
стото, което стопанската организация заема не само в стопанския организъм, 
но и в обществото като цяло. Тя се формира и развива в съответствие с неговите 
идеологически ценности. Нещо повече, в стопанските организации се формира 
и усъвършенствува при капитализма буржоазният начин на живот, а при социа
лизма — социалистическият. В социалистическите предприятия се установяват 
между ръководители—ръководени трудови отношения на сътрудничество. На
лице е обща заинтересованост и отговорност за преуспяване на предприятието. 
От стопанския ръководител се изисква да познава социалистическата идеология 
за строителството на обществото като цяло и за изграждане на социалистическия 
начин на живот в съответното предприятие. Идеологията като система от идеи, 
възгледи и принципи на начина на живот и управление в съответствие с интересите 
на дадена класа е оръжие в ръцете на ръководителя, за да направлява изграждането 
на начина на живот и управление в предприятието в съответствие с основните и 
трайни интереси на тружениците. От ръководителя се изисква да разработва 
идеологически проект. За тази цел е необходимо да привлече целия колектив и 
особено комунистите. Те трябва да участвуват в идеологическото проектиране, 
а след това и в неговото реализиране. Ръководителят е отговорен не само за 
производството и неговото качество, но и за идеологическия климат, който е 
създаден в предприятието. Това налага да се издигне ролята на използваните от 
него идеологически механизми за стимулиране, насочване и организиране со
циалната активност на тружениците. От особено значение е в самоуправлява
щите се организации да се издигнат в култ такива идеологически ценности като 
увеличаване ролята на труженика в управлението на предприятието; по-голяма 
самостоятелност, и свобода на инициативата и творчеството; отговорност за 
предприятието; изборност на ръководството; условия за самоутвърждаване и 
дисциплина. В своята идеологическа функция стопанският ръководител се под
помага от партийната, комсомолската и профсъюзната организация.

Следващата функция, която изпълнява стопанският ръководител, е полити
ческата. В практиката под политическа функция на ръководителя се разбира
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неговата обществено-политическа дейност в трудовия колектив. Подобно схва
щане е твьрде ограничено. Под политика следва да се разбира система от меро
приятия за насочване, организиране и стимулиране творческо-преобразувател- 
ната дейност на народните маси за производство на материални и духовни цен
ности или извършване на услуги в съответствие с интересите на дадена класа или 
друг вид социална група. Следователно политиката на държавата или на нейни 
органи, както и тази на политическите организации е винаги класова, тъй като е 
свързана с интересите на определена класа. В условията на социализма това са 
интересите на работническата класа и останалите трудещи се. Политическата 
функция на стопанския ръководител намира израз в неговата дейност за съчета
ване интересите на ръководените с тези на предприятието: за съчетаване интере
сите на предприятието с тези на ръководените: за съчетаване на двупосочните 
интереси на предприятието и държавата. От умението на ръководителя да съче
тава посочените интереси зависи степента на активност на ръководените.

От стопанския ръководител се изисква да разяснява политиката на дър
жавата. Той привлича трудещите се в мероприятията за нейното формиране и 
реализация. Грижи се за интересите на работническата класа. Полага усилия 
да учи работниците и да се учи от тях. Привлича ги в управлението на предприя
тието. Със своето поведение укрепва ръководната роля на комунистическата пар
тия. Независимо от своето членство, даже и когато е безпартиен, по същество 
се явява пълномощник на комунистическата партия. Той е длъжен да съдей- 
ствува за укрепване ролята и авторитета на ППО като политическо ядро на тру
довия колектив. Стопанският ръководител съдействува за изпълнение от кому
нистите на авангардната им роля.

Чрез многостранната си дейност ръководителят трябва да подпомага и мо
билизира трудовия колектив за изпълнение на държавните задачи. Независимо 
от тяхното икономическо естество, те са свързани с изпълнението на държавни 
планове и задачи, чрез които се задоволяват определени потребности на труде
щите се. Това е вече политически въпрос.

Политическата функция на стопанския ръководител изисква да се изявява 
не само като стопански, но и като специфично политически деец. Той е активист 
към съответния партиен комитет и участвува в организиране и провеждане на 
специфично политически мероприятия.

Ръководно-стопанската функция на стопанския ръководител, както вече се 
посочи, е свързана с дейността му като командир на производството. Това на
лага той постоянно да изпълнява функции, които да са насочени към направля
ване технологията на производствения процес. От него се изисква да определя 
вида и качеството на крайния и междинния продукт, да осигурява необходимото 
технологическо ръководство, да бди за спазване на технологическата дисциплина 
и да осигурява необходимата технологическа документация, материални, фи
нансови, енергийни и човешки ресурси.

Задачите, коиго постави XIII конгрес на БКП за ускорено внедряване вър
ховите постижения на научния и техническия прогрес, изискват от стопанския 
ръководител да изпълнява и научно-техническа функция. Тя се изразява в постоян
ната му грижа да осигурява собствен ипи заимстван научен продукт. Това ще 
му позволи да поддържа продуктите на стопанската организация на най-високо 
и конкурентно равнище не само на вътрешния, но и на международния пазар. 
По същество съвременните предприятия трябва да са съчетание между научно- 
приложни институти и производствени предприятия. В бъдеще научно-техни
ческият потенциал ще се увеличава по-бързо и ще стане повече от непосредствено 
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производствения. Чадичпи! ш < и ni< >и >■< ние i o иа производство! o, за подобряваш 
на качествените показатели на продукцията, за внедряване на нови зехноло! ни 
и на тази основа използване на нова техника, за изт раждане на гьвкавп opiniin 
зационни структури трябва да стои непрекъснато като една от най-важнизе nprii 
всеки стопански ръководител.

С новия Кодекс на труда се узакони функцията на трудовия колектив хан» 
стопанин на социалистическата собственост. Това изисква и от неговия ръкоао 
дител да е стопанин номер едно. От него се изисква непрекъснато да се грижи, да 
опазва, да умножава и да обновява материално-техническата база иа предирпч 
тието. Социалистическата собственост в стопанската организация не е постоянна 
величина. Тя има свое развитие. Изминава период на ранна възраст, на зрелост и 
след това старее. Не са малко предприятията с морално и физически остаряла 
материално-техническа база. Добрият стопанин не само използва, но се i риж и 
и за обновление на обществената собственост. Стопанският ръководител д< и 
ствува не само като стопанин в ролята си на ръководител на трудовия колекз иа. 
но и като представител на държавата в ролята си на директор или председател

Стопанският ръководител трябва да развива и усъвършенствува ръководи 
ната от него стопанска организация. Това се отнася не само до материално-тс х 
ническата база, но и до човешкия потенциал. Затова е необходимо да разрабоз ва 
стратегията на предприятието, което управлява, и постоянно да работи за изи гл 
нение на стратегическата си функция. От ръководителя се изисква да разрабоз ва 
прогноза и програма за постоянното обновление на предприятието. Продукцияз а 
на стопанската организация трябва постоянно да се намира в кръга на най-кон 
курентноспособните на световния пазар. Когато тя започне да отстъпва от завою 
вани позиции, това е сигнал, че предприятието вече застарява. Тъкмо образ 
ното, когато продукцията му печели на световния пазар, това означава, че то 
достига своята зрелост. Причината за остаряването може да е в техниката, в 
технологиите, в организацията на труда и управлението, в изпълнителските кадри 
или в структурата на предприятието. Всичко това обаче в една или друга степен 
рекушира в непосредствения стопански ръководител или тези под и над hci о. 
Дали това се извършва съзнателно или не, но винаги стареенето започва от ръ
ководството.

Това налага стопанският ръководител, спирайки се на широк кръг от спс 
циалисти, да разработва стратегията на управляваното от него предприятие.

Успешната работа на стопанския ръководител като командир на производ
ството се определя в значителна степен от неговото умение да планира. Плано
вата функция изисква от ръководителя да определи точно целите, които трябва 
да постигне не само стопанската организация като цяло, но и отделните трудови 
звена и отделни труженици. Той трябва да посочи и задачите, които е необходимо 
да се изпълнят за достигане на поставените цели. Необходимо е стшо да се оси
гурят и съответните материални, финансови и човешки ресурси. В тази трудна 
задача стопанският ръководител включва пелия трудов колектив. С тяхна помощ 
се разкриват резервите на всяко работно място, на всеки вид ресурси. Определял 
се по-точно етапните цели. Така се разработва насрещният план като план на 
тези, които ще го изпълняват. При съставяне на плана трябва да си осигури не
говото планово договорно обвързване с други стопански ерганизаш г. Подобно 
обвързване на суровините, детайлите или друг вид продукти между трудовите 
звена на предприятието осигурява синхрон в неговата дейност. Спазването на 
вътрешната планова и договорна дисциплина е гаранция за ритмичност в изпъл
нение на плановите задачи.



По своята, същност ръководителят е организатор. Даже и в случаите, когато 
предприятието е с утвърдена структура, налага се то непрекъснато да се доиз
гражда. Постоянно възникват нови задачи или нови ситуации. Това налага да се 
създават или временни структури, или да се до организират други. Освен това 
осигуряването на постоянен синхрон между звената на дадено предприятие 
изисква от ръководителя да изпълнява организационна функция. Той е запознат 
най-добре с работата на всички звена. Познава и кадрите, което му дава възмож
ност да постави на всеки трудов пост най-подходящия труженик. От ръководи
теля се изисква да осигури работа на всяко трудово звено и на всеки труженик. 
Разпространява положителния опит, делегира права, използва колективния ум 
при решаване основните проблеми на предприятието, поддържа връзка с висше
стоящите стопански държавни и партийни ръководства и се отчита пред тях 
и колектива за изпълнение на държавните задачи.

Успехът на ръководната дейност зависи в значителна степен от компетент
ността и съзнателността на ръководените. Ето защо повишаването на тяхната 
квалификация, формирането на трудови навици, овладяването на професионал
ното майсторство, работата с чувство за отговорност, спазването на дисципли
ната, проявата на инициатива и творчеството в най-голяма степен зависят от 
успешното изпълнение от ръководителя на възпитателната му функция.

Готови специалисти трудно могат да се намерят. За всеки вид дейност се 
налага да се формира съответен специалист. Прекият ръководител е този, който 
ще научи на майсторство своите сътрудници. Талантът на ръководителя се състои 
в това да осигури условия за развитие и реализиране таланта на своите сътруд
ници. Ръководителят учи, ръководителят възпитава с всичко. Особено е силно 
неговото възпитателно въздействие в процеса на управление. Ръководителят 
дава не само нови знания, формира не само нови умения, но и стимулира ръко
водените за самообразование и самовъзпитание. Особено силно е неговото 
въздействие като ръководител. Той възпитава с всяка дума, с всеки жест, с всяко 
решение, е всяка оценка, е личния си пример във всичко. Ръководените не само 
се учат, но и се стремят да му подражават.

Ръководната дейност протича в условията на постоянни контакти между 
ръководители и ръководени. Подобни контакти той има и с висшестоящите 
ръководители, а така също с потребителя и средни или зависими организации. 
Служебните контакти се осъществяват не само на основата на правилата за слу
жебни отношения, но и на правилата за «човешките отношения». От умението 
на ръководителя да изпълнява комуникативната си функция зависи и успехът 
на неговото ръководно въздействие. Първото изискване към ръководителя в 
процеса на неговото общуване с ръководените е да не демонстрира властта на 
поста. Съвременният труженик, и особено при социализма, не иска да се третира 
като «подчинен», а като свободен и отговорен труженик. Не случайно директо
рите на някои предприятия са въвели в обръщенията на работниците към ръко
водителите да не е на фамилни имена или на заеманите постове, а на малките 
имена. Те се стремят да не се покаже на работника или друг вид сътрудник, че 
са по-ниско качество, а че са кооперативно семейство. Редовното общуване, и то 
не в кабинета на директора, а на работните места има важно значение за сплотя
ване на работниците, за формиране на колегиални отношения, за създаване на 
благоприятен психически климат. Особено голямо значение за подобряване 
дейността в предприятията има общуването с потребителя. Неговите претенции, 
неговите искания са важно условие за подобряване качеството на работата на 
работещите в съответното предприятие.



Не по-малка е ролята на неформалното общуване. To ее oei.ino iihih.i n 
извънработно време. Организирането на клубове на работещите в дадено креп 
приятие или такива по вид специалности им позволява в неофициален норши.т 
да се опознаят и да предявят един към друг изисквания и на тази основа па < •> 
постигнат по-високи и по-качествени резултати.

В процеса на служебното общуване главното въздействие се пада па икономи 
леските, професионалните, административните и други служебни Mcsai.n «ми, 
докато в неформалното общуване приоритет придобиват нравствените, noun hi 
леските и психологическите механизми. При комуникативната функция <u < 1. 
ществено зналение е да се познава психиката на различните групи и oi.k чин 
труженици.

Все повече успехът на даден стопански ръководител зависи от умение ю му 
да вдъхновява колектива, който ръководи. Вдъхновяващата му функция при ъ. 
бива особено голямо значение след ХШ конгрес на БКП. Пред страната ка i о и и н. 
и пред отделните организации в частност стоят исторически задачи за peiniiiuiif 
До 2000-та година трябва да се увеличи неколкократно национални in пом>п 
Предстои да се осъществи широкомащабна програма за внедряване bi.|>m>ihih 
постижения на научно-техническия прогрес. Предстои да се докаже <чи« 
по-ярко възможността при социализма да се постига по-висока произволни и 
ност на труда, отколкото при капитализма. Предстои да се създаде такава военна, 
икономическа и политическа мощ на социалистическия лагер, която няма пи 
позволи на военно-промишления комплекс на САЩ да хвърли човечеството в 
една взаимно унищожителна термоядрена война. За тези големи историчп ни 
по своето значение задачи е необходимо да се работи с голямо вдъхновение. < 
голяма всеотдайност, с готовност за саможертва. Ето защо от стопанския pi. 
ководител се изисква да умее да ентусиазирва, да вдъхновява ръководените, n.i 1 и 
мобилизирва да преодоляват всички появили се обективни и субективни трущ к н in. 
От умението му да поставя напрегнати реални цели, от умението да свърти 
всяка конкретна задача с големите цели На страната, на социалистическата общ 
ност, зависи онзи плам, с който ръководените ще изпълняват своите задължи 
ния. От ръководителя се изисква да умее да стимулира и особено да поощрянп, 
да вдъхва увереност в силите на ръководените, да ги заразява с личния си пример 
Проявената от него смелост и решителност, умението да води колектива от 
победа към победа е важно условие за формиране обстановка на вдъхновение п 
трудовия колектив.

Стопанският ръководител е и администратор. На основата на държавни 
документи — закони, наредби, правилници и заповеди, той администрира. За 
това административната функция е друга важна функция на стопанския ръководи 
тел. Той сключва договори с предприятия, представлява предприятието пред 
различни държавни инстанции, утвърждава законосъобразни разходи, издава 
заповеди за назначаване, уволняване, командировка и други административни 
разпоредби. В този смисъл той действува като част от административния апара т 
на държавата. Като администратор е овластен да решава и да отговаря едно 
лично по много въпроси, които са обикновено финансово-материални или тру
дово-правни. В тези случаи той действува като представител на държавата в от 
ношенията й с тружениците и другите социални организации, с които предприя
тието е във взаимозависимост.

Управлението на стопанските организации, както и ръководството на тру
довия колектив изискват от ръководителя да упражнява непрекъснат контрол. 
Затова контролната функция е друга важна негова функция. Тя се състои в по-



стоянно наблюдение или осигуряване непрекъснато на информация как отделните 
трудови звена или как организациите, с които предприятието е свързано, изпъл
няват своите задължения. Този контрол е необходим, за да се вземат бързи мерки 
за привеждане на тяхната дейност в съответствие с изискванията за оптималното 
функциониране на предприятието. Контролът е ефикасен, когато е не само на
временен, след поява на нарушение, но и когато е превантивен. Контролът е не 
само, за да се установи вина и да се търси отговорност, а преди всичко да се 
помогне да се отстранят дефектите или нарушенията. Това е изправителен кон
трол. Разбира се, зад всяко деяние има автор или причинител. Степента на отго
ворност определят правилниците или съответният ръководител. С увеличаване 
на автоматизацията на производството и неговото управление се увеличава и 
ролята на автоматизирания контрол. Но що се отнася и до контрола над хората, 
контролът на ръководителя ще продължава да играе важна роля.

С разширяване на самоуправлението на стопанските организации се увели
чава и ролята на контрола на ръководените както върху ръководството на пред
приятието, така и на отделните труженици. Разширява се и взаимният контрол. 
Контролът се превръща в постоянен и много ефективен социален механизъм 
за повишаване ефективността на стопанската организация.

Успехът в дейността на ръководителя зависи и от неговата възпроиз- 
водствена функция. Тя се отнася както до осигуряване възпроизводство на тру
довия колектив, така и на материално-техническата база и на технологиите в 
предприятието. Това означава да се подобрява непрекъснато качественият състав 
на трудовия колектив, да се повишава неговата компетентност, организираност, 
инициативност и творчество. Това означава да се възпроизвеждат способностите 
на ръководителя, а така също неговите психически и физически сили. Много е 
важно подготовката на трудещите се да изпреварва изискванията на новите тех
нологии и техника. Това се отнася и до подготовката на ръководителя на стопан
ската организация.

От ръководителя се изисква не само да регулира дейността на предприя
тието, но и да саморегулира своята дейност. Тя е свързана с умението му да пре
ценява реално фактите, да умее да прави изводи за хода на социалните процеси 
и на тази основа да взема правилни решения. Много е важно постоянно да само
регулира своето поведение. Прибързаността, както и закъсняването на реаги
рането в дадена ситуация са еднакво вредни и за предприятието. Саморегула
цията намира израз и в поемане на реални задачи. Те трябва да са по силите не 
само на ръководителя, но и на колектива. Ръководителят има постоянни принципи 
на ръководство и поведение. Той дава предимство на общите и големите задачи.

От голяма важност е социално-битовата функция на ръководителя. Тя се 
изразява в постоянната му грижа да подобрява условията за труд и почивка. 
В нея той активно се подкрепя от профорганизацията. На профкомитета и профор- 
ганизацията се възлага разпределението на социалните придобивки. Но що се 
отнася до подобряването на битовото обслужване, на социалното развитие на 
трудовия колектив, то това си остава постоянна задача на стопанския ръково
дител.

Познаването на посочените функции позволява на ръководените да знаят 
какво може да се иска от ръководителя и какво не. Що се отнася до ръководи
телите, то познаването на функциите им разкрива широко поле на действие 
и на тази основа онези изисквания, които се предявяват към техните качества 
като ръководители.
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MAIN II lit HON'. Ol Illi' BUSINESS MANAGER

Philip Genov
The formation of a business manager of new type requites a good kno 

wledge of his functions determined by the increasing role of the economic 
organizations. In this paper a review of the opinions in the relevant literature 
is given and on the basis of author’s own studies the necessary functions on 
the presentday level of development are pointed out.

The system-forming function is the economic management. It is the de
terminative one, characterizing the specificity of business manager as compa
red with the leader or executive in social and state-administrative organisa
tions. For the performance of this main function a business manager should 
perform also the following functions: ideological, political, educational, 
organizational, strategical, the function of master of social property, inspi
ring, social, communicative, control and cooidinative functions.

Обща и социална психология
КЪМ ВЪПРОСА ЗА ГРУПОВАТА СПЛОТЕНОСТ

ИВАН П. ИВАНОВ

Проблемът за груповата сплотеност е сред най-често разработвани! е и 
социалната психология. Интересът към него не е случаен. Той се дължи на дке 
основни причини — на несъмнената му практическа значимост и на продукти и 
ността му по отношение на по-общите проблеми на психологията на малкш е 
групи.

Анализът на изследванията на груповата сплотеност дава основание да се 
направят някои най-общи изводи:

1. Понятието «групова сплотеност» се интерпретира нееднозначно, което 
води до трудности от концептуален характер. И досега се спори за това, какво е 
сплотеност, кои характеристики на групата най-точно отразяват съдържанието 
на това понятие. В западната психология най-типични направления и школи 
са на Л. Фестингер — груповата сплотеност като привлекателност на групата 
и удовлетвореност от членството в нея (9, 6, 30); Т. Нгокомб — груповата спло
теност като групово съгласие по отношение на значими обекти и ценности (2, 10), 
(1,26), (24,346), (30), (35); В. Щутц — груповата сплотеност като групова съвме
стимост (2,167), (36, 55); М. Баьон и М. Паж — груповата сплотеност като соли
дарност (15, 77), (25, 65); Я. Морено — груповата сплотеност като взаимна 
симпатия (4,107 и др.); И. Мид, Г. Хаймен и Р. Монтон — груповата сплотеност 
като функция на ролевото взаимодействие (1,52), (13), (24, 138); Р. Кятъл- 
груповата сплотеност като интеграция, сплотяване на групата (9, 19). В маркси
стката социална психология има няколко направления: социсметрично —Ю. А. 
Дуберман (9, 26—27), В. И. Зацепин (9, 29), А. С. Чернишова (26, 183—185), Я. А. 
Коломлински (15, 150—151), (16), Л. Десев (5), (6), С. Жекова (11), (12) и др.; 
ценностно-ориентационно направление -— Ав. Петровски (22), (23), В. В. Шпа- 
лински (23), (37); дейнсстно направление (груповата сплотеност като единство 
на действията) —Ю. Л. Неймер (9, 34-—36); координационно направление (гру
повата сплотеност като съвместимост, сплотеност сработване, интеграция,



координация — Н. Н. Обозов (21, 101—103), А. Майер (19), Г. Хибш и М. Фор- 
верг (3), Л. И. Умански (14), (28), (29), Р. X. Шакуров (31), (32), (33); предметно- 
целево направление — А. И. Донцов (7), (8), (9), (10); комплексно направление — 
Н. К. Крупская (18, III, 564), С. Т. Щацки (34, II, 41), А. С. Макаренко (20,1, 26 
и др.), В. А. Сухомлински (27,1, 637), Т. Е. Конникова (17, 26—29).

Типично за западната психология е липсата на единна линия, голямото раз
нообразие от подходи, плурализъм, липсата на методология, която да обедини 
дейността на изследователите, поради което и всяко направление се развива 
само за себе си. В известен смисъл това е характерно и за марксистката психоло- 
логия, но в значително по-малка степен, особено от 1973 година насам, след 
налагането на теорията на А. В. Петровски, която обаче се тълкува доста своеоб
разно от редица изследователи.

2. Общо взето, в конкретните постановки на авторите доминира психологи
ческият подход за сметка на социологическия. Това е характерно особено за 
западната психология, където групата и груповата сплотеност се разглеждат 
откъснати от обществените отношения, от историята, от макросредата, само 
като емоционална общност или състояние, а не като субектна дейността. В марк
систката психология тези слабости глобално се отстраняват с въвеждането на 
методологическите принципи за детерминизма, за съвместната групова дейност 
като основен групообразуващ фактор. Но проблем си остава реализацията им, 
тъй като досега липсва концепция за груповата сплотеност, в която те да се при
лагат напълно и последователно. Най-често груповата дейност се пазглежда в 
абстрактен вид, слабо внимание се отделя на механизма на детерминизма, почти 
не е изследван централният, «ядрен» слой на взаимоотношенията в групата (по 
терминологията на А. В. Петровски) (виж 22, 23 и др.), в който се реализира на 
практика връзката с макросредата и който придава качественото своеобразие на 
груповата дейност.

3. Типична и за западната, и за марксистката социална психология е едно
странчивостта на изследванията, дължаща се преди всичко на концептуални 
причини. Изследванията са насочени към един—два частни проблема на групо
вата сплотеност или се разгръщат в един слой — най-често I или II, на взаимоот
ношенията в групата. Липсват задълбочени и всеобхватни изследвания на осно
вата на системния подход.

4. На практика почти не е проучван може би най-важният въпрос на групо
вата сплотеност — генезисът и развитието на интегративйите процеси в групата, 
както и въпросите за факторите за устойчивост и изменчивост, интеграция и 
диференциация в осъществяването на съвместната дейност.

Посочените слабости в теорията и практиката на изследванията на групо
вата сплотеност могат да бъдат преодолени при изясняването на методологията 
им и при последователното приложение на принципите за детерминизма и за 
дейностната основа на груповата сплотеност.

Опитът от многогодишните търсения в тази област показва, че единството 
на групата и аналогът му — груповата сплотеност, е този комплексен показател, 
който осигурява еднообразна насоченост на груповото действие и възпроизвод
ство на груповата дейност. В хода на тази дейност става възпроизводството на 
потребности и на свързаните с тях цели, което води до адекватност на насоче
ността й и до непрекъснатост на тази дейност. При това потребностите и целите, 
като основно съдържание на груповата ситуация, са предварително определени 
от обществото и могат да варират само в точни граници.

Съдържанието на единството на групата се превръща във въпрос на въпро



сите за теорията па малката група. Както пече беше посочено, топ се pciinuui 
едностранчиво, на основата па увлечението в търсенето на единствена <н> i.i< 1 
на това единство, най-важна за интрагруповите процеси. В това отношшн < 
силно увлечението по междуличностните отношения, достигнало своя връх и 
особено много застъпените през последните години изследвания на психичния 
климат и атмосфера на колектива.

Не по-плодотворни се оказват и другите опити да се абсолютизира син» 
страна на груповата сплотеност и да се игнорират другите, особено след пояин i п 
на теорията на А. В. Петровски, която има комплексен характер, а и досет а не ■ 
прилагана комплексно в конкретно изследване.

В качеството на основа на разбирането на понятието сплотеност приеми мг 
теорията на А. В. Петровски, но считаме, че в интерпретацията й трябва да > е 
направят някои съществени уточнения:

1. Основен групообразуващ фактор е съвместната дейност, затова в група hi 
доминират процесите на координация на тази дейност. Деловите взаимоотноше
ния, тоест взаимоотношенията, възникващи във и по отношение на груповт i 
дейност са водещи и определящи състоянието на вътрегруповите процеси. ()1 
равнището на координация на групата в съвместната дейност зависи ефектни 
ността на тази дейност. По своята същност деловите взаимоотношения са висш 
тип взаимоотношения в групата.

По наше мнение разбирането на А. В. Петровски и последователите му i 
характера на взаимоотношенията във втория слой страда от известни ограпичг 
ления. Взаимоотношенията тук се разглеждат като ценностно-ориентациошш 
единство на групата (ЦОЕ) в абстрактен вид. В действителност това са именно 
деловите взаимоотношения, построени на основата на координацията на съвмгг i 
ната дейност и опосредствани от съдържанието на дейността. Те нямат ни 
каква друга основа и са белег за ЦОЕ на групата, тъй като деловите взаимоо! 
ношения произтичат от това ЦОЕ и априорно го предполагат.

2. Съществува обществен инвариант на вътрегруповите процеси, тоест те са 
санкционирани от обществото и за протичането им, в това число и за групова та 
сплотеност, съществува обществена представа.

Инвариантът на деловите отношения в групата произтича от функциите й и 
се изразява в институционализирането на тези отношения във фиксиран (в 
длъжностни инструкции, заповеди, нареждания и др.) или нефиксиран Така 
че координацията на съвместната групова дейност, която е същността на деловите 
взаимоотношения, е зададена предварително и отвън. Основата на деловите 
взаимоотношения в емоционален и поведенчески аспект е една, но в съдържателен 
е различна от нея. Тази разлика не се отчита от теорията на А. В. Петровски.

3. По отношение на третия слой на груповата сплотеност според нас е крайно 
недостатъчно основата на ЦОЕ на групата, а оттам и на сплотеността й да се 
търси само в предметно-целевото единство, както това се прави от А. В. Петровски 
(7), (8), (9) и др. и от А. И. Донцов (22), (23), а трябва да се разшири и с потреб- 
ностно, установъчно, мотивационно, стилово единство, както и с единно отноше
ние към средствата и резултатите от съвместната дейност. По този начин тео
рията на А. В. Петровски за деятелностното опосредстване на междуличностните 
отношения намира правилното си решение — опосредстване от всички струк
турни елементи на дейността.

4. Структурата на дейностите на групата обикновено е твърде разклонена и 
това прави изследването на груповата сплотеност в условията на всички дей
ности изключително трудна за реализация задача. Затова приемаме понятието
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групово ценна сплотеност като сплотеност по отношение на основната групова 
дейност, свързана със съществуването на групата и с основните й цели. За лове
нето спонтанно възникващи групи и за всички външно организирани групи това е 
трудовата дейност. По такъв начин и изследването на групово ценната сплоте
ност се превръща в изследване на обществено ценната им спло
теност, която за външно организираните групи се отчита по съответствието 
На обществения инвариант, а за спонтанно възникналите ■— още и по съответ
ствието на социалната характеристика на групата с обществените изисквания.

Чрез изложения подход към проблемите на груповата сплотеност се прео
доляват някои от съществуващите трудности в теорията и практиката. Особено 
перспективно е въвеждането на понятието обществен инвариант, тъй като чрез 
него се решава най-важният въпрос на сплотеността, а оттам и на теорията на 
колектива — намирането на външен критерий за оценка на вътрегруповите про
цеси, а оттам и на ефективността на групата. Като следствие от това се прео
долява и психологизмът, свойствен за почти всички изследвания на груповата 
сплотеност, включително и за теорията на А. В. Петровски, подчертава се и се 
извежда на преден план връзката с обществото, решава се основната методоло
гична трудност — приложението на принципа за детерминизма.
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ON Illi' QIU MION <>l GROUP ('O1II SIVI-N1 SS

I. F. Ivanov

The deficiencies of the former investigation on group cohesiveness are 
analyzed in this paper and a number of additions and specifications to the 
conceptions of group cohesiveness developed by A. V. Petrovskij arc made 
aimed at overcoming its psychologism and at obtaining a complete realization 
of the principle of determinism. The most important among them are: defi
nition of the business relationships as the basic type of interrelations and 
hence, a sa basis of the value-orientation unity of the group; introduction 
of the concept of social invariant of intragroup processes as an external cri
terion for their evaluation; broadening of the conception of a third layer 
of group cohesiveness; introduction of the concept of a socially valuable 
group cohesiveness.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ HA МНОЖЕСТВЕНИЯ 
ПОДХОД ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА АЗ-КОНЦЕПЦИЯТА

ВЕНЦИСЛАВ ГЕНЧЕВ

Независимо от факта, че самосъзнанието е обект на постоянен интерес or 
страна на изследователите от различни школи, въпросът за създаване на теоре 
тичеН конструкт и съответен метод, които да отразяват различни равнища на не 
говото функциониране и развитие, не е решен еднозначно. Методологически к- 
трудности, свързани с изясняване природата на този феномен произтичат от 
разграничаването на «Аз-а» като субект и «Аз-а» като обект, на «Аз-преживя 
вашо» и Аз-опознаващо», на «екзоконцепт» и «еНдоконцепт», на еднозначна и 
множествена представа за «Аз-а». Тези разграничения се възпроизвеждат и в 
експерименталната практика, където се оформят различни направления: изслед
вания на отделни елементи на «Аз-концепцията», изследвания на цялостното 
емоционално-ценностно отношение към себе си — самоуважение, самооценка, 
на «Аз-концепцията», създадена с или без участието на съзнанието. Опит за съче
таването на тези тенденции е изследването на „Аз-концепцията», с т. нар. мНого- 
мерни модели. Прилагането им е свързано с използване на неструктурирана тех
ника за събиране на сомоописания. Какви са предимствата на този подход?

В експерименталната психология, ориентирана към изследването на само
съзнанието, традиционно се използват самооценъчни скали и индекси: Q-сортиранс 
Гисен-тест, въпросниците на Розенберг, Купърсмит и др. Също така се прилагат 
и проективни методики—ТАТ, Роршахидр., с които се изследва «екзоконцепта» 
«Аз-образ», създаден без участието на съзнанието» (1, 132). Независимо от пре
тенциите си за обективност тези методики очевидно съдържат ограничения: 
те не могат да обхванат всички равнища на «Аз-концепцията»; линейните скали 
дават само количествен еквивалент на обобщената самооценка, а пр< >ективните 
методики изследват само дълбинните структури. Самооценъчните въпросници, 
независимо от сравнително лесното им приложение, ограничават «портрета» па 
«Аз-а» в предварително заложени рамки. В тази светлина неструктурираната 
техника изпъква със своята комплексиост. Основното й предимство е, че чрез
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пей i е получава дос । ьн до свободно изразеното съдържание па «Аз-коицепцията». 
Получени гс самоописания със своята естествена лингвистична структура дават* 
вьзможност да бъдат регистрирани освен социалните и личностни елементи на. 
«Аз-концепцията» и емоционалното отношение към себе си, и времевата ориента
ция на личността. Наред с това изследванията показват, че факторът социална, 
желаност не оказва значимо влияние върху самоописанията (изследваните лица 
дават еднакви самоописания във и без присъствието на експериментатора). Като 
най-целесъобразна в практическо отношение се налага процедурата, при която 
на изследваното лице се задава въпросът «Кой съм аз? и се изискват 20 отго
вора.

В направеното от нас изследване си поставихме за цел да проследим въз
растовата динамика на «Аз-концепцията» като многомерна система, реализи
раща задачи от различен порядък: информационни (описанието на себе си в 
понятията на личностната и социална идентичност), на промяната (общата вре
мева ориентация на «Аз-концепцията»), на оценката (в понятията на приемане 
и неприемане на себе си), на поддържане на системата (в системите на действие). 
Обект на изследване бяха 120 лица в младежка и зряла възраст. Тъй като профе
сионалното самоопределение и професионална изява е типична особеност на 
социалната ситуация на тези възрастови групи, като втори критерий за вариа- 
тивност на променливите включихме професионалните различия. Изследваните 
лица бяха разделени по професионален признак на инженери-проектанти и пред
ставители на художествено-творческата интелигенция, условно обозначени като 
«артисти». За реализиране на поставената цел бе използуван многомерния модел 
за изследване на «Аз-концепцията» на Чейд Гордън (2). Като допълнителна тео- 
ретико-методическа задача си поставихме експерименталната верификация 
на този модел. Тъй като не съществува външен критерий за оценка на предика- 
тивната валидност, според Ч. Гордън най-сериозна верификация на валидността, 
може да се осигури при съотнасяне на получените резултати с предварително 
изведените теоретични променливи (2, стр. 4)

От известните ни многомерни модели за изследване на «Аз-концепцията» 
се спряхме върху този на Ч. Гордън, тъй като съответната му кодирана система 
обхваща както личностни, така и социални елементи на «Аз-концепцията», от
разява функционирането и в хоризонтален и вертикален план, съдържа взаимо
връзката между различни нейни нива. Ч. Гордън (2, стр. 2) разглежда «Аз-кон
цепцията» като йерархично образуване, функциониращо на различни равнища: 
низше —■ на елементите та «Аз-а» (Аз-обект»); виеше — обобщена самооценка 
(Аз-субект»), За разлика от другите многомерни модели на «Аз-концепцията», 
в този на Ч. Гордън е изведено и средно равнище на функциониране на «Аз-а». 
То отразява начините, по които личността решава четири типа задачи: на адап
тацията, на поддържане на системата, на достигането на цели и на интеграцията 
на «Аз-а». Развитието на «Аз-концепцията» се изразява и във времената й на
соченост.

При анализа на съдържанието на «Аз-концепцията», на нивото на елемен
тите, Ч. Гордън разглежда проблема за личностната и социалната идентичност. 
Този проблем се разрешава от гледна точка на категориално-атрибутивния под
ход. Всички сомоописания съдържат както елементи на принадлежност към опре
делени социални роли (категории), така и на собствената уникалност (атрибути). 
На емпирично равнище категориите се представят с глаголни и отглаголни 
форми, а атрибутите — с прилагателни. Висшето равнище на функциониране 
на «Аз-концепцията» — обобщената самооценка, която отразява приемането. 



или неприемането на себе си, в емпиричен план е представена от «общия чуп 
ствен тон») (У. Джеймс) на самоописанията. Средното ниво в емпиричен план 
съдържа четирите системни чувства на «Аз-а»; за компетентност, за морална 
ценност, за самоопределение а за единност. Те са включени в кодиращата система 
на елементите заедно с индикаторите на социалната и личностната идентичиос i. 
Времевата ориентация се изследва чрез глаголните времена на самоописания ! а

Този модел е използуван от неговия автор само в юношеска възраст, когазо 
още не е завършил процесът на социализация и «Аз-ът» още не е пълноправен 
регулатор на социалното поведение, но апробацията му в по-горни възраст и 
младежка и зряла, където «Аз-ът» активно регулира дейността и общуване, <■ 
не срещна особени препятствия.

Самоописанията се отнасят към елементите на кодовата система. Част о, 
тези елементи са предимно категориални, а други са атрибутивни (Вж. приложе 
ние № 1).

Приложение № 1

ЕЛЕМЕНТИ НА КОДОВАТА СИСТЕМА
1. Пол — категориални самоописания
2. Възраст — категориални
3. Име — категориални
4. Расова или национална принадлежност — категориални
5. Религиозни категоризации — категориални
6. Роднинска роля — категориални
7. Професионална роля — категориални
8. Учебна роля — категориални
9. Политическо членство — категориални
10. Социален статус—атрибутивни
11. Териториалност, гражданство — категориални
12. Членство в действителна взаимодействуваща група—категориални
13. Екзистенциалност, индивидуално своеобразие — атрибутивни
14. Членство в абстрактна категория — категориални
15. Идеологически и верски съотнасяния — категориални
16. Съждения, вкусове, предпочитания — атрибутивни
17. Интелектуални интереси—-атрибутивни
18. Художествени дейности — категориални
19. Други дейности — категориални
20. Собственост и средства —- категориални
21. Физически Аз, образ на тялото — атрибутивни
22. Интерперсонален стил — атрибутивни
23. Психичен стил, личност — атрибутивни
24. Съждения, приписвани на другите — атрибутивни
25. Ситуативни съотнасяния — атрибутивни
26. Некодируеми отговори — категориални

Съобразно категориално-атрибутивния подход към социалната и личностна 
идентичност броят на използуваните съотнасяния. се приема за «локализиращ 
резултат», който според Ч. Гордън показва степента на социално закотвяне 
(2, стр. 7). (Вж. таблица № 1). След построяване на съответните съдържателни 
профили се установи, че групата на инженерите проявява по-голяма тенденция 
да се съотнася към социалните категории. Тази тенденция се запазва и във bi. i 
растов план. Професията и социалната ситуация на тези лица вероятно влияе 
в по-голяма степен в ориентацията им към външни, конкретни измерения на 
«Аз-а». Възможността да се регистрират тези изменения показва, че използу
ването на съдържателните профили е чувствителен критерий за изменението па
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Динамика на съдържателните профили на групите, разграничени по възрастов 
и професионален признак 

(по брой на отговорите в %)

Таблица 1

Групи 
№ на 

елемента
Артисти, 

младежка възраст
Артисти, 

зряла възраст
Инженери, 

младежка възраст
Инженери, 

зряла възраст

1. 0,49 0,32 0,65 0,82
2. 0,33 0,32 0,32 1,15
3. 0 0 0 0
4. 0 0 0 0
5. 0 0 0 0
6. 2,97 3,69 6,62 6,65
7. 3,13 5,29 4,85 7,07
8. 0 0,16 0,16 0,16
9. 0 0 0 0,32

10. 0 0 0 0,16
11. 0,16 0,32 0,32 0
12. 0,66 1,15 0,81 1,15
13. 0,49 0,32 0,32 0,16
14. 0,15 3,04 1,62 1,32
15. 0,33 0,80 0,97 0,32
16. 14 13,94 8,72 8,72
17. 4,12 2,56 5.65 6,41
18. 0,99 0 0,32 0,32
19. 3,95 3,69 4,20 6,09
20. 0,33 0,32 0,65 0,16
21. 1,48 1,92 4,52 2,80
22. 15,82 17,79 16,32 20,07
23. 32,33 25,00 28,27 22,20
24. 1,15 0,64 0,81 0,66
25. 0,33 0 0,16 0,16
26. 0,16 0,48 0 0

«Аз-концепцията» във възрастов и професионален план. На средното ниво на 
обобщеност на «Аз-а» също са налице възрастови и професионални различия. 
Най-изявено е «чувството за морална ценност» в зряла възраст, особено при 
«артистите». По всяка вероятност това се дължи на факта, че пред тях стои въ
просът за «моралния компромис», т. е. дали да останат верни на себе си. «Чув
ството за самоопределение» е изразено по-силно в младежка възраст, където 
е актуален въпросът за самостоятелно поставяне на целите и определяне на стра
тегии за достигането им. «Чувството за единност» присъствува само в младежка 
възраст, когато още не е установена напълно личностната идентичност. «Чув
ството за компетентност» има най-високи стойности съшо в младежка възраст. 
Тук поддържането на високо ниво на самоуважение не е само израз на адапта
цията на личността към социалните условия, а спомага и за активното й включ
ване в трудовия процес. За проверка па статистическата валидност на тези изводи 
приложихме непараметричния критерий %2. При сравняване на групите по двойки 
статистически значими различия се получиха между артистите в младежка и 
зряла възраст, което показва, че адаптацията по отношение на професионалната 
самореализация е процес, протичащ през целия професионален живот на худо
жествено-творческата интелигенция (Вж. табл. 2). И на това ниво на функцио- 
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Т а б л и ц n
ДИ1111МИ1..1 hi i ми.ржателните профили на средното равнище на функциониране па 

„Л । । .ппк-пцията“, разграничени по възрастов и професионален признак 
(Четири системни чувства)

Брой на само описанията (в %)

Системни чувства 
Групи

Чувство за 
морална 
ценност

Чувство за 
самоопреде
ление

Чувство за 
единност

Чувство «и
КОМПСНТСН I 
пост

Артисти, младежка въз
раст 4,12 5,93 1,15 4,75

Артисти, зряла възраст 10,26 5,29 0 2,56

Инженери, младежка 
възраст 5,17 4,20 0,65 3,72

Инженери, зряла възраст 5,26 4,61 0 3,95

ниране на «Аз-а» моделът на Ч. Гордън притежава добра диференциална <по 
собност във възрастов и професионален план. За определяне на обобщената са 
мооценка беше построена тристепенна скала за оценка на емоционалност i а на 
самоописанията. Те бяха категоризирани като отрицателни, неутрални и положи 
телни. Най-голям брой отговори бяха оценени като неутрални. Позитивните 
изказвания във всички групи са повече от негативните. Разрешаването на про i и 
речието между приемане и неприемане на себе си в полза на положителните само 
описания е показател за положителното самовъзприемане на изследваните лица 
Във възрастов план положителните показатели нарастват. При статистическата 
проверка се оказа, че по този признак има значими различия между групите, pa i 
делени по възраст, а по професия такива не съществуват. Това показва, че моде 
лът на Ч. Гордън е подходящ за измерването на възрастови различия на обоб 
щената самооценка. Позовавайки се на други изследвания върху «чувствения 
тон» Ч. Гордън отбелязва, че при лица, страдащи от алкохолизъм и различни 
патологични изменения, процентът на позитивни и негативни и самоописания с 
значително по-висок от този на юношите и от получения от нас резултат. Този 
факт доказва, че моделът може да служи за диагностика на лица с психически 
отклонения и у нас. Другият обобщен показател на «Аз-а» е времевата ориента 
тация. Тук самоописанията се кодират във връзка с използуването на различни 
глаголни времена. За разлика от английския език, където съществуват повече 
времена, изказванията на изследваните лица бяха съобразени с употребата на 
времевите глаголни форми, които съществуват в българския език — минало, 
настояще и бъдеще. Резултатите не показват възрастова и професионална про
мяна в използването на времената. Изглежда, че стимулът «Кой съм аз?», в 
който глаголът е в сегашно време, има силно влияние върху изследваните лица 
и на това се дължи големият брой на самоописанията, които са в това време.

От анализа на получените резултати относно възможностите за изследване 
на „Аз-концепцията“ с многомерния модел на Чейд Гордън стигнахме до следното 
заключение. Методиката се оказа чувствителна за проследяване възрастовата и про
фесионалната динамика, на личностната и професионалната идентичност, на ролята
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на четирите системни значения на „Аз-а“ и на основния «чувствен» тон на само
описанията. Броят и съдържанието на елементите от кодиращата система са 
достатъчни за кодирането на самоописанията. От общо 2400 изказвания само 
шест попаднаха в елемента «Некодируеми отговори». Някои елементи в раз
глежданите възрасти бяха практически неизползваеми поради междукултурни 
различия. Единствено елементът «Съждения, вкусове и предпочитания» се оказа 
недостатъчно диференциран. Той обхвана голямо по обем съдържание, което 
според нас може да се разпредели в два елемента («Съждения», и «Вкусове и 
предпочитания»). За получаване на самоописания и в други глаголни времена 
предлагаме инструкцията да се усъвършенствува във връзка с променливата 
«временна ориентация». При кодирането на самоописанията прави впечатление, 
че полярни изказвания попадат в един и същ елемент. Възниква въпросът дали 
не е целесъобразно да се въведе и знак за полярност за по-прецизно кодиране. 
При работа с техниката «Кой съм аз?» забелягахме, че самоактуализацията е 
съпътствувана от известен терапевтичен репродуктивен ефект.

От казаното дотук се вижда, че множественият подход и съответната не
структурирана експериментална техника очертават нови перспективи за системно 
изследване на „Аз-концепцията“. Бъдещото приложение на модела на Ч. Гордън 
върху различни популации и сравнителният анализ с резултати от изследвания 
с други многомерни модели биха обогатили информацията за неговите въз
можности.
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EXPERIMENTAL APPLICATION OF THE MULTIPLE APPROACH FOR 
STUDYING EGO-CONCEPTION

V. Genchev

Information on the possibilities of the multiple approach for investi
gation of Ego-conception is presented. Its application within the multidimen
sional model of Ch. Gordon allows to identify different levels of Ego-stru
cture: Ego-object of cognition; Ego-subject of activity; middle level of fun
ctioning; development of the system in the time and the changes in its con
tent.

The application of this approach and its method is illustarted by the 
results of an investigation on the development of Ego-conception in young 
people and in adults.

СТО ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО HA Д. УЗНАДЗЕ

С чествуването на 100-годишнината на Дмитрий Николаевич Узнадзе се 
отбелязва делото на съветския психолог от Грузия, който остави трайна следа 
със своето участие за установката и с разработката на други основни проблеми 
на психологията, както и с основаването на една школа, която и сега, 36 години 
след смърта му, продължава това дело.
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Роден па 20 декември 1886 i,, ioii получава средното си образование в Ку 
танската класическа гимназия, а висшото си образование завършва в Лайпцш 
ския университет, къдет озащищава докторска дисертация върху «Метафизичс- 
ският мироглед на В. Соловьов с оглед ьа неговата теория на познанието». След 
завръщането си в Грузия той първоначално работи като основател и ръководител 
на първото средно девическо училище с преподаване на грузински език, а след 
Великата октомврийска социалистическа революция отива в Тбилиси, където 
участва в образователната реформа на Грузия и е един от създателите на Уни
верситета в Тбилиси. Там той поема инициативата за създаването на катедрата 
и отделението по психология в университета, а също и на Лабораторията по 
експериментална психология, която ръководи до деня на своята смърт — 12 
октомври 1950 г.

Между многобройните му публикации могат да се отбележат: «Въведение 
в експерименталната педагогика» (1912), «Основи на експерименталната психо
логия» (1925), «Обща психология» (1940), «Психология на детето» (1947), «Екс
периментални основи на психология на установката» (1949) и някои публикации 
на немски език.

Наред с разнообразните проблеми, които Д. Узнадзе разглежда в тези тру
дове, по-специално се открояват онези, в които той излага своето учение за уста
новката. Това учение не се явява празно пространство, а както това става често 
в науката, се изгражда над вече създадени методики и концепции в световната 
научна мисъл. Това се отнася до използването на известната методика с илюзиите 
за тежест на Г. Е. Мюлер, както и до разработката на идеите на някои западни 
психолози за атитютидите, за умствения «сет», за нагласата на съзнанието и 
концепцията за отношението на В. Н. Мясищев.

Първата публикация, в която се лансира идеята за установката, е статията 
под заглавие «Имперсоналия» (1923), а още по-определено тази идея се явява 
в доклада на Узнадзе пред Международния конгрес по психология (1929) и в 
други по-късни студии. Най-пълно изложение върху установката се дава в «Екс
периментални основи на психологията на установката» (1949).1

1 Този труд е включен в сб. „Установка, поведение, дейност“, който излезе на бълг. език, 
изд. „Наука и изкуство“, 1985.

Като отбелязахме някои от предпоставките за делото на Узнадзе, трябва 
да се каже, че той внася свои оригинални подходи в методиката и нови идеи в 
концепцията за нагласа на съзнанието.

Подлагайки на критика теоретическите позиции на Мюлер, Узнадзе не 
остава при неговите опити с илюзия за тежест, а обхваща и други варианти на 
възприемането, включително и на вербални стимули. Освен това не се ограничава 
само в рамките на възприемането, което е характерно за предшествениците му, 
нито само по друга, отделна психическа, функция, а се насочва към изследване 
на това явление на цялостната личност. Нещо повече, той разработва идеята за 
установката като основно, обяснително понятие за целокупния психически жи
вот. Сам той твърди, че установката не е локално състояние на някоя отделна 
част на организма, а е негово състояние като цяло, което има значение за разби
рането на психическия живот изобщо.

Като се основава на диалектико-материалистическото разбиране за опо- 
средствения характер на детерминизма при психическото развитие, той приема, 
че установката е опосредствуващо звено между външните въздействия и психи
ката, респ. дейността на индивида. Чрез идеята за установката се изяснява една



от основните особености на личността — нейната избирателна целенасоченост, 
която се определя от потребностите и обективните средства за тяхното задово
ляване.

Заслугите на Д. Узнадзе за развитието на психологията изобщо и по-специално 
на съветската психология се състоят в това, че обогатява методите на експери
менталната психология с различните варианти на опитите с илюзиите. С тях той 
дава възможност със сравнително прости и лесно достъпни средства да се из
следват сложни психически функции. Още по-важно е, че той разработва една 
концепция, която намира признание не само в родината му, но и в други страни. 
Много съществено е и това, че Д. Узнадзе успява да създаде своя психологическа 
школа, в която се изявяват много видни грузински психолози, които и сега до
развиват неговите основни идеи и разработват нови методики и нови аспекти 
на проблема за установката. Достатъчно е да се споменат имената на 3. Ход- 
жава, който създава варианта на методиката с четене на латински и славянски 
текстове; на Р. Г. Ватадзе, който допринася за изследване въображението чрез 
похватите с геометричните фигури; на Б. И. Хачапарудзе, който разработва 
въпросите за установката в детската възраст; В. Г. Норакидзе —■ за ролята на 
установката при формиране на характера и др.

Наистина учението на Д. Узнадзе и на неговите последователи има и ди
скусионни положения, които биха отбелязани от редица видни съветски автори 
(А. А. Смирнов, Н. Леонтиев, Д. Б. Злконин и др.).

Главното възражение, което и сега се прави, се отнася до това, че идеята за 
установката се универсализира и се представя като ключ за решаване на всички 
проблеми на психологията, което води към известна едностранчивост. Все пак 
несъмнени са приносите както на самия Узнадзе, така и на неговите приемници 
за издигане авторитета на съветската психология не само в страната, но и в 
други страни.

И нашата научна общественост с чувства на признателност се присъединява 
към чествуването на тази забележителна годишнина на един от видните съвременни 
представители на психологическата наука.

❖

КЪМ ВЪПРОСА ЗА ОЦЕНКА НА ЗАКОНА ЗА СМЯНА НА УСТАНОВКАТА

ЮРИЙ М. БОРИСОВ

Законът за смяна на установката, формулиран от Д. Н. Узнадзе, е едно от 
Най-значителните постижения На психологията на установката.

Тезите, които го представят в разгърнат вид, са следните:
1. Всяко възприятие се осъществява на основата на изработена установка.
2. При изработена установка за неравенство на два обекта, два обекта, които 

са равни, по принцип се възприемат като неравни, т. е. възниква илюзия.
3. При значителна разлика между установъчаата и критичната ситуация 

възниква контрастна илюзия. Тази разлика може да се дължи както на значителна 
разлика между хоризонталните обекти, така и на значителна разлика между 
вертикалните величини. Под хоризонтални обекти се разбират установъчните 
фигури, а съотношението между вертикалните величини е съотношение между 
размера на по-голямата уетановьчна фигура и размера на критическите фигури.



явно imoiпи >n■ ....... " Д|,лжи 11:1 следното: ако критичната ситуация
да сеппо ' ' , \ "''t’™™ Установка, последната е вв.препятонивя

5. Ако не ci in'- м,,с,° сс появява установка с противоположно действие 
ция (bniccHD-iii'iT'i l ЯВСН КОНФЛИКТ между установъчна и критична, ситуи 
на асимилативна илюзия^ Проявява безпрепятствено и обуславя възникване , о 

обекти възнггняпяСтяКпНТ^аС11Га илюзия> след няколко експозиции на критическите 
раната) отсл' бв - и от Т°Ра -установка (противоположна на първоначално фикси се^олутава1 Нй ПЪ₽ВаТа ^овка. В някои интерпрета ции
установка за незнячнт ’ пРевъРИ1ане на установката за значителна, разлика в сме“а™т2Ткпа Р3“0 Последната в « момент уггхва, т. е. 
възприемат'като равни-ли^вГилюзи^ УСТаН0ВКа’ т' е' равните обекти сс 

той е фопмулипян ^ВСето извеждане този закон има статистически характер 
дението на значите пР-°Ск°В~Та На експеРиментални факти, отнасящи се до пове 
поведението на всички изс^ЛХ^™ ЛЩа’ пРедстазяШ0 такъв процент от 
случайни фактори Дзани, които не може да бъде обяснен с намесата на

логията^наИустанокк-ят^еНИЯ статистически характер, привържениците на психо- 
мерност катодиX*°™ ТВърделесто подхождат към формулираната законо-

изследвано лТпе nLT’ °™ТЪТ ™ Да об™ чРез лея поведението на 
което в крайна сметкз тт Д° въвеждането на редица «ad-hoc-положения1, 
системата се оказва нестособнГ пТб™ °Т Те3№И емпиРично нечувствителна — 
тролирана от емпиричния мХпияп^ Коригирана ~ или още по-точно кон- 
теорията може пя nXr-J.z ‘ ^аяеРиал- Благодарение на тази нечувствителност 
да се покаже (или P°S pactum ВСяК0 конкретно поведение, не е възможно 
крайна сметКа по №едйж’ кое™ да * противоречи и в
ретични постановки я/ 3 Нй ТЙЗИ СВ0Я <<зсе°бяснителност» системата от тео- 
губата на емпипичт-я °Же Дй предскаже пито едно конкретно поведение. За- 
прибавят всякакви тези стмгГтТХГ °Т СТР?'На възможност да се 
система от те^и ’ Те Да Не противоречат на «емпирично изведената»поотрияX™ М ТВЪР“ Р“”™" те°’е"™
едновременно психология и» установкХв™’ претещ“Т™,< да Чедста.ят 
експериментален материал. У а’ базираики се на един и същ (като цяло) 

ване н?"з и ХолжтвР->И7На чУВСТВителност ще демонстрираме чрез едно изслед- 
на установ^гата) вХ °Т най-автоРитетните представители на психология 
новка фиксийнХп аСИММатив™те илюзии, възникнали на основата на уста- 
нители. ъздеиствието на едва отличаващи се един от друг драз-
УстаХчнХТбХи ’еСнезХитТл°на°(вЯсТа ус1тановкат?’ ако Разликата между

на установъчните кръгове при диаметри 25XLlf™ разлика между диаметРите 
ните величини «тп » диаметри 20 и 26 мм) и разликата, между вертикал-ИЧИНИ СЪЩ° 6 незначителна (в случая 0 или 1 мм), конфликт между уста-

материал не води 'по^обтолимост1™™ °Т сис7емата на теоретични положения, емпиричният 
шат противоречи межТеХичен м1Х°яТп ,форму^не и “ въвеждат специално, за да ре- 
стратегия в науката. Р РИал 11 теоРия- Те са израз на т. нар. конвенционална
едва отличающихся дру? о^дпугат^прп^ ИЛЛЮЗИЯх Установки, фиксированной воздействием



новъчна и критична ситуация не възниква. Следователно установката действува 
безпрепятствено и възникналата илюзия има асимилативен характер.

Тези постановки в чист вид са демонстрирани от изследвани лица, които 
дават резултат «-------------------------------------- » (при десет експозиции на
критичните обекти). С «—» се означава отговор, който демонстрира асимилативна 
илюзия, с «+» — контрастна илюзия, а с «=» се означава правилен отговор. 
Ходжава нарича такъв резултат «яснее ясното». Сравнително добра илюстрация 
са случаите, при които «—•» — те в последните опити са заменени с «=». Това 
означава, че установката угасва, за да отстъпи място на адекватна установка.

Има редица резултати обаче, които явно противоречат на очакваното, на 
«яснее ясното». Например следният резултат — «+++ + ++++ 4-+»- 
Той говори за наличието на контрастна илюзия, т. е. за подтискането на фикси
раната установка. Този резултат противоречи на теза № 5. Ходжава обяснява 
резултата със «свръхпраговост» на разликата на изследваното лице. Въпреки 
че разликата в диаметрите е незначителна, за изследваното лице тя е достатъчно 
голяма, за да се появи конфликт между установъчна и критична ситуация. Прави 
впечатление, че изследователят не чувствува необходимост от специално из
следване на «прага» на това лице. «Свръхпраговостта» се констатира на основата 
на противоречието между предсказан от теорията и получен при експеримента 
резултат. Тя се въвежда допълнително, за да обясни противоречието. Ако не се 
получат емпирични доказателства за нейното съществуване, въвеждането й в 
интерпретацията има характер на «ай-Ьос»-хипотеза. Чрез нея никакъв експери
ментален резултат не може да опровергае положение № 5. То се изплъзва от 
емпиричен контрол. (С други лица Ходжава провежда експеримент за установя
ване значението на «свръхпраговостта». Въпреки че резултатът е положителен, 
той служи само за статистически заключения. Например при едно от изследва
ните лица не се получава контрастна илюзия независимо от това, че предварително 
е констатиран нисък праг и че разликата между диаметрите на установъчните 
кръгове е увеличена двойно. При второ лице съотношението между «+» и «—» 
не се променя. За обяснението на тези резултати е необходимо въвеждането на 
нови допускания.)

Резултатът «==========» противоречи на положение № 1. Липсва 
илюзия, което говори, че установъчните опити не са фиксирали никаква уста
новка. Това означава, че поне първите оценки на критичната ситуация не се ба
зират на изработена установка. Следващите могат да бъдат разглеждани като 
резултат от фиксирането на установка за равенство (т. е. на адекватна установка). 
За да спаси теоретичната постановка, още Узнадзе допуска, че при първата оценка 
(която е адекватна) се формира адекватна установка. Това допускане изглежда 
противоречието, но само по себе си е практически непроверяемо. Една установка 
може да бъде констатирана само ако тенденцията, която обуславя, противоречи 
на оценяваната ситуация. Опитите да се докаже възникването на адекватна уста
новка чрез възможността й да води до илюзия след промяна на въздействува- 
щата ситуация не водят до еднозначен резултат (например опити, проведени от 
Авалишвили, водят до отрицателен отговор)3.

Чрез въвеждането на практически непроверяемото положение, твърдението, 
че всяко възприятие се извършва на базата на изработена (или спонтанно въз
никваща) установка, става емпирично неконтролируемо.

4 Авалишзили А. М. „Роль упражнения в действии установки, созданной на восприЯтие 
опрических величин“ в сб. Зкспериментальньге исследования по психологии установки, т. III 
Тбилиси, 1966 г. с. 12.
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Ход।iM ii<и i mum пи 11>i u.riiui Гой се задоволява c обяснение i o, че в io hi 
случай yri.iihiuh.i in ii । фиксирала. Достатъчни е обаче модификация па гш 
перимета, м м се iioii.pcii друго обяснение. При едно от изследваниie пипа 
установъчния! опиг, който дава резултат «=+ | -|- | », се нред
шествува от опи г с резултат«------------------------------- » (с. 104). Сега не може да
се приеме, че при втория опит не се фиксира установка, защото ще ciane m ini 
нятно защо при първия опит се е фиксирала. Затова тълкуването е друго ■■ l.i 
честяването на случаите на равенство във втория опит не може да бъде обж пеш* 
нито чрез асиметрия (естествена асиметрия на възприятието ■ б. м.), ншо 
чрез установка, взети поотделно, но ако допуснем (к. м.), че те действув.и < inn 
временно, то появата на равенства безусловно ще стане понятна и закономерни 
Например по силата на асиметрията от равните критични кръгове би moi ьл ли < е 
увеличи левият кръг (к. а.), а по силата на асимилативната установка десничт 
кръг (к. а.) и по този начин, благодарение на еднаквото увеличение на двата кри и, 
до прекратяване на действието на установката би могло да се появи въ чпрни 
тие за равенство.»

Резултатът «------ 1—  -------- -—» противоречи на. закона за смяна па
установката, който забранява асимилативната илюзия да бъде заменена е кон 
трастна. За да обясни наличието на «+», Ходжава допуска, че или двата кри i ични 
кръга не са попаднали в полето на централното зрение, или че изследваното лице 
не е успяло да възприеме кръговете с еднаква ясност, или че вниманието му е 
било пренесено на един от кръговете. Забележително е, че след изброява не к> 
(с. 77 на цит. статия) авторът добавя «и т. н.». В заключение — появата пи « I » 
сред множеството асимилации е «случайна грешка», а не ефект на експсримеи 
тално фиксирана установка, т. е. на контрастна илюзия. Направеното допускани 
лишава от възможността появата на «+» в една поредица от «—» да се разглежда 
като коригиращо закона за смяна на установката. То застрахова закона оз см 
лирична атака по две причини: 1, Начинът на експериментиране ье позволява 
нито чрез наблюдение, нито чрез самонаблюдение да се констатират «смущава 
щите» фактори. Те могат да се появят в интерпретацията тогава, когато на екс. 
периментатора му е необходимо «ad-hoc» — характеристиката им е очевидна 
Освен това предложението «и т. н.» фактически застрахова теоретичната пос та 
новка, дори да имахме начин да констатираме липсата на изброените възможни 
случайни причини за «+».2. Позоваването на случайности, които не дават въз 
можност на закона да се изяви, презастрахова закона дори поради това, че всяка 
наука се абстрахира от случайното, за да открие закономерното. (Освен това 
възможността на тези случайности да възпрепятствуват проявата на закона 
говори ясно за статистическия характер на последния. Случайните събития кон 
кретизират, проявяват, но не противоречат на динамичната закономерност).

Въвеждането на «случайните, сглущаващи» фактори, които по принцип не 
могат да бъдат констатирани, разрешава на теоретичната постановка да «живее» 
независимо от каквито и да е било опити за експериментално опровержение.

В подкрепа на тезата, че тези «случайности» се внасят в интерпретацията 
само когато на експериментатора му е необходимо, ще приведем оценката на ре
зултата «4— ---------------------------». Тук «+» не се оценява като резултат напри
мер на разсеяност, а като действие на контрастна илюзия. «Смущаващите фак
тори» не са необходими за обяснението на резултатите (законът позволява пре
връщането на контрастната илюзия в асимилативна) и съответно не се използват 
като аргумент.

Аналогично се обясняват и такива резултати —»--------- 1------ 1----------- 1-» 
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повечето от оценки «—» се разглеждат като проява на асимилативна илюзия, 
а оценките «+», поради това, че се срещат рядко, се разглеждат като «случайни 
грешки».

Как ще бъде интерпретиран резултат, при който оценката «+» преобладава 
и се среща след оценката «—» (напр. «------ 1—| Ь = 4 Ь»)? На основание на
факта, че оценка «+» се появява разхвърляно сред другите отговори и не е в 
началото на поредицата оценки авторът стига до заключението, че е «възможно 
тук изобщо да не се създава установка и получените оценки («+» или «—») да 
са също такива случайни грешки, каквито се срещат обикновено при сравняване 
на разни дразнители» (цит. пр. с. 79). Тук преобладаването на оценка «+» вече 
не разрешава тя да бъде обявена за «случайна грешка», а оценка «—»—като 
проява на асимилативното действие на установката. Изход се намира в допу
скането, че и двата вида оценки са плод на случайни грешки. Интерпретацията 
показва, че веднъж преобладаването на даден тип оценка е доказателство за 
наличието на фиксирана установка, а преобладаването на друг тип оценка — го
вори просто за преобладаване на случайни грешки.

Този подход говори за «самонагласяване» на теоретичната постановка, за 
способността й да се приспособява, но за сметка на емпирично неоправдани 
допускания.

Изложението дотук внушава, че все пак би трябвало да има такива ком
бинации от оценки, които биха затруднили интерпретация в духа на закона за 
смяна на установката. Такава комбинация например е изпълняващата следните 
условия: 1) оценките «4-» да се появяват след оценки «—», което противоречи 
на закона; 2) оценките «+» да са достатъчно, за да не бъдат обяснени със слу
чайни грешки и 3) оценките «+» и «—» да не бъдат разхвърляни, което ще даде 
възможност цялата поредица да бъде обявена за резултат от липсата на фикси
рана установка.

Резултат, който удовлетворява тези условия, е следният: «-----------F++++“.
Може ли законът за смяна на установката да се «справи» с такъв емпиричен ре
зултат? Авторът приема, че първите пет оценки са плод на асимилативното дей
ствие на установката, а следващите пет обявява за резултат на «асиметрия на 
възприятието» т. е. с естествената склонност на изследваните лица да надценя
ват една от двете фигури. Обяснението е следното: «Установката, фиксирана 
чрез едва различаващи се кръгове (малък—голям), временно е преодоляла тази 
тенденция и е породила надценяване в противоположното направление «вдясно — 
по-голямо, оценка «—»), т. е. започнала е да действува асимилативно. В продълже
ние на десет експозиции обаче тя бързо е отслабнала и тогава започнала да 
действува «естествената тенденция за надценяване в ляво» (асиметрия), която е 
породила «оценка-)-». С една дума, отначало действува установката, а след това 
асиметрията» (цит. пр. с. 81-—82).

Друга поредица от оценки, която не съответствува на очакваното според 
закона за смяна на установката, е «= = = ===--------------». Тя не може да бъде
обяснена с «асиметрия на възприятието», защото оценките «—» се интерпрети
рат по-естествено с асимилативното действие на установката. Ако приемем обаче, 
че последните пет отговара са плод на асимилация, не е ясно защо те се пред- 
шествуват от адекватни оценки. Техният брой и последователност ясно го
ворят, че установъчните опити не са фиксирали никаква установка. Поредицата 
не може да бъде обяснена нито със «случайни грешки», нито с липсата на каквато 
и да е установка — наличието на явна последователност на еднотипните оценки 
не разрешава това.
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Хол t .in.i ii iii ............ . । мин hiiainiMiа, че при ic ni изследвани лица «деП
отвиете на п п и и.। м i.iiioiih.i определено не проличава». Аргументацията обши 
не е задопо ни и iihi оценките се появяват е еднаква честота и което е i наши* 
в такава пот чедовазелнос т, която не съответствува на действието на уста 
човката (к. м.) (е. 85).

С други думи, установка в случая няма, защото експерименталния т резули i 
противоречи на теорията. Би могло да се добави, че изводът «установка в елу 
чая няма» също противоречи на теорията (в редица обобщения на послсдова и- 
лите на Узнадзе установката се представя като универсална характеристика па 
психичната дейност).

Ако използваме подхода за «нагласяване» на интерпретацията към експс 
рименталните данни, не е задължително да стигнем нито да противоречие, Hino 
до извода, че липсва определено действие на установка. Достатъчно е да «bi.bc 
дем» някаква стойност на «праговост» при изследваните лица и да комбинираме 
това допускане с определено тълкуване на процесите «подтискане на установ 
ката», «отслабване на задръжката» и следствие на това «изява на подтиснатата ус га 
новка». Например бихме могли да предположим, че при изследваните лица няма 
«свръхраговост», която да предизвика контрастна илюзия, но има достатъчно 
висок праг, който да подтисне асимилативното действие на фиксираната уста 
ноъка. В резултат ще се получи усреднена реакция, която обективно ще говори за 
наличието на възникнала адекватна установка, но субективно няма да представ
лява нищо друго освен неспособност на фиксираната установка да се прояви 
или да породи действие, противоположно на своето. С постепенното затихване 
на задръжката, установката проявява себе си. Към обяснението по желание можем 
да включим и ефектите на «естествената асиметрия».

Тази интерпретация е повече от изкуствена, но с нищо не е по-лоша от всички 
интерпретации, които се уповават на емпирично непроверяеми допускания.

Посочените примери доказват, че законът за смяна на установката при опре
дено негово тълкуване носи механизми в себе си, които му разрешават да интер
претира безпроблемно всеки експериментален резултат. Тази «обяснителна сила» 
говори за емпирична нечувствителност на закона. Тази нечувствителност поставя 
под съмнение принадлежността на закона към една емпирична (индуктивна) тео
рия. Способността му да обясни всяка ситуация и неспособността на никоя 
ситуация (осъществена или мислена) да го постави под съмнение дава основание 
да се правят изводи от рода на: «. . .такъв род универсални «обяснения» именно 
по силата на своята универсалност фактически нищо не обясняват»4. Тези изводи 
са често срещани аргументи в критиката на психологията на установката.

4 Смирнов, А. А. в „Обсуждение докладов по проблеме установки на совещания по психо
логии (/—6 июля 1955 г.)“, сп. Вопросм психологии, 1955 г. кн. 6.

Единственият начин да се върне емпиричната чувствителност на закона за 
смяна на установката е категоричният отказ към него да се подхожда като към 
динамически закон. Това означава, че е необходимо да се счита за безсмислен опи
тът чрез него да се обясняват индивидуалните експериментални резултати.

Ако преценяваме закона като статистически, възможно е да формулираме 
редица ситуации, които биха го опровергали. С това ще потвърдим, че законът 
се формулира на базата на експериментален материал и че по принцип е възможно 
да бъде модифициран или отхвърлен под въздействието на бъдещите изследвания. 
Например, ако едно изследване с достатъчна степен на представителност покаже
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такьв процент на резултати от рода на «--------- ------1- | |- |- | » или « --)• - I +
------- 1----- F», който не може да бъде считан за случаен, законът ще бъде опровер
ган. Докато такива резултати не се открият, законът за смяна на установката ще 
•е валиден.

ON THE QUESTION OF ASSESSMENT OF THE LAW OF CHANGE
OF THE SETTING

Yu. Borisov

The law of change of the setting is one of the most significant achieve
ments of the psychology of the setting. The paper supports the thesis that 
the effort to interprete by this law each individual performance at the attempt 
to fix a setting, results in inrtoducing propositions which ate neither dedu
ceable from the theory, nor could they be established empirically. These ate 
■«ad hoc« assumptions, which efface the empiric sensitivity of the law, ca
sting doubt, in this way, on its own empiric nature. The concept «empiric 
sensitivity« has as its subordinates the concepts verfiability and falsifiability. 
It is a means for assessment of the ability of the law of change of the setting 
to oppose the so called conventional strategy.

Педагогическа и възрастова психология
ВЛИЯНИЕ HA РОДНОЕЗИКОВИТЕ ПОСРЕДНИЦИ ВЪРХУ ЗАУЧАВАНЕТО 

НА ЧУЖДОЕЗИКОВА ЛЕКСИКА

ЕНЧО ГЕРГАНОВ, КРАСИМИРА ТАСЕВА

При изследването на паметовите механизми са намерени редица фактори, 
които оказват силно влияние върху процесите на заучаване, съхраняване и търсене 
на вербална информация. Такива например са произносителната трудност и 
асоциативната сила на безсмислени звукосъчетания, конкретност и абстрактност 
на осмислени думи, брой на сричките, честота и др. (Underwood, Schultz, 1960). 
По-задълбоченото проучване на ролята на тези фактори в познавателната дей
ност на човека, дава възможност паметовите процеси да се управляват по най- 
ефективен начин.

Една от основните закономерности, разкрити през последните десетилетия, 
е спонтанното възникване на естествени езикови посредници в условията на двой- 
ково-асоциативно заучаване. Изследванията върху механизма на действието 
им показват, че те осигуряват бързо и трайно запомняне на вербалния материал 
(Prytulak, 1971; Montegue, Adams, Kiess, 1966; Jenkins, 1963). Спонтанното въз
никване на естествените езикови посредници се определя от характера на вер
балния материал и поради това не може да се управлява целенасочено в различни 
условия на заучаване. Процесите на опосредствуване могат да се контролират 
чрез така наречените изкуствени езикови посредници (artificial language media
tors), т. е. чрез целенасоченото подаване на родноезикови опори в процеса на 
заучаване. Изследванията на ролята им за ефективното запомняне на вербалния 
материал показват, че те могат да се използват като управляващ фактор на зау-



учавпцсго п u v«'in>1111 *i i 1 na a । uh uihuiio обучение. I (роисдспи in Mliolo см m 
рименги, lipil luntlii ll|n>l|ri|.i 11a lailOMIUIIIC cc koi 11 роли pa чрез line i рукни» la 
активизиране на мш-мпчпаia к-шик 1 на изследваните лица (но iiaiai i.k и и.) 
(Atkinson, Raugh, |9/s on, Blake, Under, 1973; Raugh, Atkinson, 1976). Aimiiu i.h 
и Po провеждаг onni, при който подават руски думи и английските им пренодпн 
съответствия за заучаване от носителите на английския език по парадишmiiiii ни 
двойково-асоциативното заучаване (Atkinson, Raugh, 1976). В една група и и. 
подаването на руско-английските двойки е придружено с родноезикова ai......и< i n
дума опора, която има звуково сходство с руската дума. Друга група и. ч м 
учават същите двойки без опорна родноезикова дума. Резултатите показва>, че 
и. л. запомнят преводните съответствия много по-добре, когато им се подли, i 
родноезикови опори.

Интересно е да се провери как родноезиковите посредници влияяi lo-psy 
заучаването при различни равнища на фактори като асоциативна сила, брои ни 
сричките, произносителна трудност и др., т. е. да се установи дали родноезико 
вите посредници оказват съществено въздействие върху паметовите процеси не
зависимо от различните равнища на посочените фактори или това влияние к 
проявява само при определено съчетание на равнищата им.

Резултатите огт експериментално изследване на влиянието па фактории’ 
«асоциативна сила и вброй на сричките» върху заучаването на английски думи 
от българи показват, че асоциативната сила на английските думи, кото < .1 
безсмислени звукосъчетания за българите, корелира силно с броя на естесзвени i < 
езикови посредници, възникнали спонтанно в процеса на заучаването, т. е. кои 
кото е по-висока асоциативната сила на английската дума за българи, толкова 
по-голям е броят на спонтанно породените естествени езикови опори, които и и 
са използвали в процеса на заучаването (Герганов, Тасева, 1982). Задачата па опи 
саното тук експериментално изследване е да се провери влиянието на фактори к- 
метод на заучаване, включващ целенасочено подаване на родноезикови опори, 
асоциативна сила и брой на сричките, както и техните взаимодействия вьрху 
заучаването на английски думи от българи.

ПЛАН НА ЕКСПЕРИМЕНТА

За да се реши поставената задача, трябва да се използва адекватен експс 
риментален план. В случая най-подходящ е планът за трифакторен експеримент 
от вида 2x2x2 (Winer, 1962), което означава, че фактор «метод на заучаване» 
трябва да се установи на две равнища (заучаване с целенасочено подаване на род 
ноезикова опора и заучаване без подаване на родноезиков посредник), фактор 
«асоциативна сила» трябва да се вземе с две равнища (думи с висока асоциа 
тивна сила и думи с ниска асоциативна сила) и фактор «брой на сричките» трябва 
също да има две равнища (едносрични и двусрични английски думи). При този 
план се получават осем експериментални условия (табл. 1). Те бяха удовлетво
рени, като взехме за заучаване 16 думи, разделени по групи така: 4 едносрични 
думи с висока асоциативна сила и 3 едносрични думи с ниска асоциативна сила, 
4 двусрични думи с висока асоциативна сила и 5 двусрични думи с ниска асоциа 
тивна сила. Вербалният материал беше подбран сред множество от 236 английски 
думи, за които има български оценки по асоциативна сила (Тасева, Герганов, 
1979). В табл. 1 са дадени английските думи, съответните им стойности по асо
циативна сила (числата в скобите), родноезиковите опори (думите в скоби) и 
българските преводни съответствия. Както се вижда, подбраните думи удовле-
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воряии । * । < 11■ । ' i> и i > uni ic yr новия само по o 1по шепне иа фак гориш «;к • • iin.1 
1 iimia си i;i" и ipii'i 1.1 < piri .11 ic». За да наблюдаваме сфскiи 1 е o 1 iii.ijiein niiici.i 
на фактор 1 i<> 1 и. 1 i.iv'cniaiic», на една група и. л. списькьт o 1 16 ichiioiimi чуми 
трябва да i <- iio'iaTia c подпомагащи родноезикови думи, a bi.в втора i руна. и. н 
същият списък трябва да се заучава без родноезикови опори. Родпое hikohh н 
посредници, които се подават на първата група, бяха подбрани сред домип пи 
ните асоциации, които английските думи са породили у носителите па 61. пир 
ския език в споменатия по-горе свободен асоциативен експеримент.

МЕТОДИКА

Вербален материал. Английските думи с българските преводни сьотвеп пти 
се подаваха в случаен ред, еднакъв при всички и. л. За да се избегне влияниен> 
на последователността при заучаването (сериен ефект), списъкът се изви ниш и 
друг случаен ред при всяка нова проба, но пак еднакъв за всички и. л. Н < мчп 
римента използвахме тестовия списък в 14 варианта на различен случаен pi ।

Изследвани лица. В експеримента взеха участие 40 и. л., разделени по < пу 
чаен ред на две групи: едната група заучаваше двойките думи (английската и 61. и 
гарското й преводно съответствие) с подаване на родноезикови думи, а друнп -i 
група — без родноезикови опори. В двете групи участвуваха еднакъв брои мъже 
и жени на възраст от 28 до 60 години със средно и виеше образование, които ш- 
са изучавали английски език.

Процедура. Опитът се провеждаше с всяко и. л. поотделно, като предварително 
се даваха разяснения и указания за изпълнението на поставената задача: шу 
чаване съответно с опорни родноезикови думи в едната група и без опорни думи 
във втората. На всяко и. л. от първата група беше казано, че ще заучава анилини, н 
думи, като едновременно с изговарянето на дадената чужда дума ще му бъде 
показано картонче, в долния край на което е дадено българското й преводно 
съответствие, а в горния му край е записана в скоби родноезиковата дума, кояю 
ще му помогне по-лесно да запомни двойката. От и. л. се изискваше да заучил 
двойките от английски думи с преводните им съответствия, като използвач' ш 
опора подадения родноезиков посредник. Задачата на и. л. от втората група беше 
същата с тази разлика, че не им се подаваха родноезикови думи като опори зи 
заучаване.

И така списъкът от 16-те двойки думи се прочиташе на всяко и. л. от двете 
групи по два пъти. След това произнасяхме английската дума от първата двойки, 
а и. л. трябваше да каже какво е преводното й съответствие. Правилният отговор 
отбелязвахме с (+) в бланката за отговори, съобщавахме на и. л., че думата, е 
заучена правилно и я прочитахме отново. При отказ или неправилен отговор 
поставяхме (—•) в бланката за отговори и отново прочитахме както английскагп 
дума, така и българското й преводно съответствие. Описаната процедура се 
повтаряше до пълно заучаване на целия списък от двойки думи. Като критерии 
за пълно заучаване взехме три последователни безпогрешни проби.

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

Зависимата променлива леснота на заучаване беше измерена чрез броя 
на пробите, след които се постига пълно заучаване на дадената двойка. Както 
вече казахме, като критерий за пълно заучаване приехме три последователни 
верни отговора. Данните от индивидуалните листове бяха обобщени в таблици, 
част от която даваме (табл. 2). Числата в тази таблица означават броя на по
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Часг от резултатите в експеримента за заучаване на английски думи от българи 
с подаване на родноезикови опори (РЕО) и без такива опорни думи

Таблица 2.

актор А
Летод на зау- 
зване)

Със РЕО Без РЕО

>актор В 
Асоциативна 
ила)

АС (+) АС (-) АС (+) АС(-)

>актор С 
Брой на срич- 
;ите)

1 2 1 2 1 2 1 2

№ и. л. Ns и. л.

1 4 5 12 1 23 17 43
1 2 6 3 4 16 34 24
1 6 3 3 1 36 34 22
1 6

—
12

3
1 10 —— 31

31

1 5 2 8 1 1 20 9
1 1 6 10 2 5 6 15

2 1 2 1 2 22 1 9 19 15
8 10 — 14

10
2 7 — 20

18

1 1 2 4 2 1 10 6
1 1 1 1 4 1 8 19

3 1 1 1 1 23 2 3 11 7
1 1 — 3 7 8 — 18

— — — 1 — — — 8

вторенията, необходими за пълно заучаване на съответните двойки от дадено 
и. л. Редът на числата в табл. 2 за едно и. л. отговаря на реда на думите в табл. 1. 
Например в табл. 1 за първото експериментално условие двойките думи са под
редени, както следва: job, look, smash, taste. Като се съпоставят данните от двете- 
таблици, се вижда, че първото и. л. е заучило job —■ за 1 повторение, look —-за 1 
повторение, smash ■— също за 1 повторение и т. н.

Хипотезите за влиянието на факторите «метод на заучаване» «асоциативна, 
сила» и «брой на сричките» и на техните взаимодействия върху зависимата про
менлива леснота на заучаване бяха проверени чрез F-критерия, чиито наблюда
вани стойности се получават като резултат от трифакторен дисперсионен анализ 
(табл. 3).

Влиянието на факторите върху зависимата променлива се вижда много добре 
на графичното представяне на резултатите (фиг. 1).

Нека сега да разгледаме резултатите от проверката на всяка хипотеза по
отделно.



Tu f> ji и uu 3

Трифакторен дисперсионен анализ на данните от факторния експеримент 2X2X2 
за изследване влиянието на факторите „метод на заучаване“ „асоциативна сила" 

и „брой на сричките“ върху зависимата променлива леснота на заучаване

Източник на дисперсия Степени на 
свобода v

Сума от 
квадратите SS

Среден 
квадрат о2 F-набл.

Фактор А
(Метод на заучаване) 1 10122,42 10122,42 404,64***

Фактор В 
(Асоциативна сила) 1 6778,03 6778,03 270,95***

Фактор С 
(Брой на сричките) 1 922,79 922,79 36,89***

АХВ 1 3237,92 3237,92 129,43***

АХС 1 140,36 140,36 5,61

вхс 1 5,96 5,96 0,24

АХВхС 1 40,34 40,34 1,61

Грешка 632 15809,97 15825,02 —

заучаване“, „асоциативна сила“ и „брой 
брой на пробите до пълно заучаване

едносрична дими

Фиг. 1. Влияние на факторите „метод на 
на сричките“ върху зависимата променлива

3 Г



1. Фактор А (Метод на заучаване). Влиянието на точи фактор Върху зауча- 
ването е статистически съществено при много високо равнище на значимост 
(F(A)=404,64; р<0,001). От фиг. 1 се вижда, че профилът за групата лица, които 
са заучавали думите с подаване на родноезикова опора, е съществено по-високо 
от профила на групата и. л., които са ги заучавали без подаване на родноезиков 
посредник както при едносричните, така и при двусричните английски думи, т. е. 
пълното заучаване с опорни родноезикови думи се постига при съществено по- 
малък брой повторения в сравнение с пълното заучаване без родноезикови по
средници. Това означава, че родноезиковите опори силно подпомагат запомня
нето — когато на и. л. целенасочено се подават опорни родноезикови думи по 
време на заучаването, те запомнят преводните съответствия на английските думи 
с по-малко усилие и за по-кратко време.

2. Фактор В (асоциативна сила). Заучаването на английските думи много силно 
зависи и от тяхната асоциативна сила. Профилите на фиг. 1 са наклонени спрямо 
абсцисата, като точките за АС (+) са съществено по-ниско в сравнение с точките 
за АС (—-) при едносричните и двусричните английски думи. Влиянието на този 
фактор е също статистически съществено на много високо равнище на значимост 
(F(B)=270,95; р <0,001). Този резултат се съгласува с резултатите от предиш
ното ни изследване (Герганов, Тасева, 1982). Другояче казано, високоасоциа- 
тивните английски думи се заучават при по-малък брой проби (повторения) в 
сравнение с нискоасоциативните думи независимо от метода на заучаване, т. е. 
независимо дали се подава родноезикова опора.

3. Фактор С (брой на сричките) също оказва статистически значимо влияние 
върху зависимата променлива леснота на заучаване — едносричните думи се 
заучават при по-малък брой повторения в сравнение с двусричните (F(C)=36,89; 
р <0,001). ‘

От двойните взаимодействия статистически значими са влиянието на взаи
модействието между факторите «метод на заучаване» и «асоциативна сила» на 
английските думи (F(AB)= 129,43; р <0,001) и взаимодействието между факторите 
„метод на заучаване“ и „брой на сричките“ (F(АС)=5,61; р<0,05). Първото взаимодей
ствие проличава много добре от нарушената успоредност на профилите «Със РЕО» 
и «Без РЕО» за сметка на приближаване на двата профила при условие АС (+) 
както при едносричните, така и при двусричните думи. Този резултат може да се 
обясни с факта, че високата асоциативна сила, която в нашия случай е близка до 
100%, толкова естествено поражда родоезиков посредник, че това е почти равно
стойно на целенасочено подаване на такива опори. Разбира се, в реалните усло
вия на чуждоезиково обучение трябва да се усвояват думи с различни характе
ристики. Тъкмо в тези случаи процесът на заучаване може да се оптимизира, 
като целенасочено се подават родноезикови посредници.

От съпоставянето на графиките за едносрични и двусрични английски думи 
се вижда., че при АС (+) двусричните думи, заучавани без родноезикова опора, 
изискват по-голям брой повторения от едносричните думи, заучавани също без 
родноезикови опори. Тъкмо тук се е проявило същественото влияние на взаимодей
ствието между факторите («метод на заучаване» и «брой на сричките». И това е 
напълно естествено —■ по-големият брой срички затруднява заучаването. Ин
тересно е, че при целенасочено подаване на родноезикови опори пълно усвояване 
се постига максимум за 4—5 повторения независимо от това дали думите са 
едносрични, двусрични, с висока асоциативна сила или с ниска асоциативна сила. 
Чрез целенасочено подаване на родноезикови опори може да се преодолее дори 
най-неблагоприятната комбинация от равнища на факторите, които съществено
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малко ефективни условия за усвояването па чуждоезикова лексика.
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INFLUENCE OF NATURAL LANGUAGE MEDIATORS ON FOREIGN 
LANGUAGE VOCABULARY ACQUISITION

E. Gerganov, Kr. Tasseva

The experiment reported here evaluates the effectiveness of an intera
ctive-image elaboration procedure, the keyword method, for the acquisi
tion of foreign language vocabulary. The method can be described as a chain 
of two links connecting a foreign word to its Bulgarian translation through 
the mediation of a keyword by similarity of sound, and the keywort is linked 
to the Bulgarian equivalent by a mental image. On all measures the method 
proved to be highly effective (p< 0,001). Experimental evidence is also 
presented in support of the argument that foreign language vocabulary 
acquisition is a function of the association value (AV) and the syllabe word 
length (NS) of the lexical items: high AV words are memorized significantly 
better than low AV items, and one-syllable words are learned significantly 
more easily than two-syllable items (p<0,001).

ИЗМЕРВАНЕ ЧЕТИВНОСТТА HA УЧЕБЕН ТЕКСТ

ХРИСТО И. КАФТАНДЖИЕВ

Според данни на ЮНЕСКО 80% от училищната документация се пада на 
учебника. Този процент е достатъчно красноречив за значението на учебника в 
в световен мащаб, а в частност и за България. Доказателство за това са и изслед
ванията, които му се посвещават. Да се изброят всичките е невъзможно, но биха
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могли да се споменат някои от най-важните — поредицата «Проблеми школь- 
ного учебника», съответните български сборници,неотдавнашните масови изслед
вания в Чехословакия, както и редица изследвания в капиталистическите страни —- 
например някои от изследванията на лабораторията по експериментална педаго
гика на проф. Ландшир, давата института по проблемите на учебника в Западна. 
Германия, изследванията под егидата наЮНЕСКО, статиите, които се публику
ват непрекъснато по страниците на списанията Journal of Psycholinguistical re
search, Educational Communication and Technology, Journal of reading, Communi
cation et language и др. Работата на специалистите в тази област е насочена към 
анализ на съдържанието на учебника и на формата, чрез която това съдържание 
е реализирано. Един от аспектите на формата — четивността и нейното измер
ване — се разглеждат в тази статия. В нея се публикува за първи път нова фор
мула за четивността на българския учебен текст, като в същото време се обяснява 
и методиката на създаването й.

Терминът, който се използва основно в практиката на много страни, е се
тивност. Коренната морфема навсякъде идва от чета — руски — читабельност, 
английски — readability (от read — чета), френски — lisibilite (от lire — чета), 
немски—lesbarkeit) (от lesen — чета). Определенията на този термин са свързани 
с отношението трудност-лекота, с което се възприема даден текст.

«Терминът четивност основно се използва, за да означи трудността, с която 
читателят с определено равнище на умения изпитва, когато чете даден текст» 
(7, с. 4203). «Терминът четивност най-често се използва да означи нивото на 
трудност на текста. В този смисъл колкото е по-лесен пасажът, толкова е по- 
четивен» (6, с. 331).

За леснотата на възприемане на текста от значение са много фактори. По- 
ясна представа би ни дала граф-схемата на знаковите системи, изграждащи учеб
ния текст.

Фиг. 1

Усилията ка повечето специалисти са насочени към оценка на формалните 
характеристики на вербалния код. Това е обусловено главно от две причини. 
Първата е, че вербалната знакова система е най-универсанлата и затова тя ръ-
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От друга ci рани, it бива n.i забравяме голямото значение на mcoiiii'iiiini 
(изобразителния) код за възприемане па информацията. Този код обуславя н < 
обуславян от един от основните типове мислене — образното мислене. Б.иаюча 
рение използването на иконичния код функционира много важния ссмио i ич< и 
закон — този за знаковата икономия. Представата ни за света се задълбочапи и 
в същото време като психологически процес се облекчава, защото чрез образ 
ната информация процесът на кодиране и декодиране при предаването и ирис 
мането на информация не се опосредства. Обаче характеристиките на тази' спсз сми 
не могат да се интерпретират еднозначно и това води до голям субективизъм при 
тълкуването им.

Подобна е и картината при измерването на екстралингвистични фактори 
като логическа свързаност на текста, неговата композиция и др. А. Сохор в 
книгата си «Логическия структура учебното материала. Вопросьз дидактическо! о 
анализа» предлага интересна методика за измерване на логическата свързано! i 
на учебния текст. Но тя може да се приложи от много добре обучен специално i, 
и то с повече свободно време. Това означава, че с тази методика могат да се из 
мерят малко уроци, което пък поставя под съмнение достоверността на изво
дите за целия учебник или пък много от учебниците.

Тези факти доказват преимуществото на разработването на формули за 
четивността върху основата на характеристиките на вербалния код. Преиму
ществата им се групират в няколко насоки: еднозначно тълкуване на факторите, 
леснота за използване и без особена предварителна подготовка. Това означава, 
че с тяхна помощ могат да се изследват цели учебници и поредица от учебници

Формулите обаче могат да се използват за сравняване на тестове от един и 
същи жанр — например учебен текст с учебен текст или художествен текст с 
художествен текст. В противен случай може да се окаже, че готварска книга с 
по-четивна от «Дон Кихот». Не спазим ли това условие, няма да има валиднос i 
по отношение на съдържанието (content validity). Обяснението се състои в това, 
че с един и същи инструмент се измерват две различни множества. Неспециа
листът лесно бърка такива основно понятия като четивност (readability) и чети- 
вен интерес (reading interes). Четивният интерес се определя като». . . тенденция 
доброволно да се търсят четивни материали и да се посвещава време за четене» 
(7, с. 4207). Дефиницията насочва към съдържанието, т. е. към екстралингвистич- 
ните фактори, а не към тяхната формална реализация. Есетствено е, че и най- 
лошо преведената и най-лошо отпечатаната книга на Майн Рид ше бъде по- 
интересна за повечето ученици в сравнение и с най-издържания учебник по маз с- 
матика. Изискването за валидност се спазва единствено при сравняване на едно
родни в семантично отношение текстове.

За по-голяма прегледност вербалните фактори, влияещи на четивността, 
могат да се класифицират в зависимост от принадлежността им към дадено лин- 
вистично равнище. На лексикално равнище едни от основните фактори са абст- 
рактността на думите, тяхната дължина и лексикалното богатство.

«Непознатите думи са бели петна в текста и ако те са много и текстът няма 
да бъде адекватно разбран» (5, с. 37). Начините за измерване на този тип фе
номени са разработени достатъчно подробно в книгата на известния френски 
лингвист и статистик Пиер Гиро (PierreG uiraund) в книгата му «Статистически

35

iipiin.ii.il


характеристики на речника») «Les caractdrcs statistiques du vocabulaire»). Върху 
основата на честотни речници на френския език той разглежда фреквенцията на 
думите и тяхната дистрибуция, отношението ренг-фреквенция и много други. 
Обаче липсата на честотен речник на българския език, както и на честотни реч
ници на ученическата реч правят почти невъзможно прилагането на формули 
в тази област.

Неприложим е и критерият за абстрактността на думите, защото те много 
трудно се определят по този признак. Доказателство за това ни дава българската 
лексикография.

Една от най-често използваните характеристики за извеждане на формули 
за четивност е дължината на думите. В зависимост от резултатите, авторите са 
дошли до извода, че един от най-сигурните показатели е процентът думи, над
хвърлящи определена дължина.

Сигурен белег за четивността на текста е и броят на предикатите му. Изглежда 
че обяснението на този феномен се крие в природата на тази морфологична кате
гория: «В експерименти на X. Хьорман изпитваните са изслушвали и веднага 
са повтаряли лошо чути фрази поради шум във веригата. Възприемането 
на глаголите било особено трудно. Но правилното възприемане на гла
гола подобрявало възприемането на обекта и на субекта в значително по-голяма 
степен, отколкото тяхното правилно възприемане подобрявало възприемането 
на глаголите. Всичко това съответства на мнението за ключовото положение на 
глагола (предиката) в структурата на изречението» (1, с. 211).

Един от основните фактори на синтактичното равнище е дължината на изре
чението. Този показател влиза и в редица от формулите за четивност. Спорен 
въпросът за съотношението прости-сложни изречения. Въпреки че на пръв поглед 
изглежда, че простите изречения улесняват възприятието, някои изследвания са 
констатирали обратни резултати: Било е доказано, че учениците от 4—-5 степен 
(9—11-годишни) предпочитат и разбират по-лесно сложни изречения с причинна 
връзка, изразена чрез обяснителния съюз «защото».

В последно време започват активно да се използват и характеристиките 
«твърдо» и «меко» начало на изречение: «Текстове, в които изреченията се характе
ризират с неопределеност на границите, се отличават с непрекъснатост, свързаност, 
четат се бързо и се възприемат леко. Те са компактни от висша степен. И обратно, 
текстове, в които изреченията имат по-определени, резки граници са по-малко, 
компактни, аналитични» (3, с. 165).

На основата главно на изброените показатели се извеждат формулите за 
четивност. От всички характеристики във формулата влизат тези с най-висок 
коефициент на корелация. В табл. 1 е направено сравнение на някои български, 
съветски и американски формули за четивност. Вижда се, че тези формули из
ползват, общо взето, подобни характеристики.

Има няколко начина за извеждане на формулите. При един от тях на изпит
ваните се дават текстове с въпроси след тях. По съотношението верни-неверни 
отговори се съди за леснотата или трудността на текста. Слабото място на този 
подход е, че в никакъв случай не можем да бъдем сигурни, че въпросите към раз
личните текстове ще са еднакви по трудност.

До по-обективни резултати се достига чрез сравняването по двойки. В този 
случай се използват методите към закона за сравнителното съждение на Тър- 
стоун: «Най-разпространеният метод за събиране на данни в рамките на закона 
за сравнителното съждение е методът за сравняването по двойки» (2, с. 91). При 
него всичките текстове се сравняват по двойки и изпитваните трябва да определят
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кой от двата текста на всяка двойка е по-труден. Ако има например 30 текст 
(колкото повече текстове се изследват, толкова формулата ще е по-надеждни) 

30X29броят на двойките ще бъде —2 ~ = 435. Очевидно е, че тази процедура при повече 
текстове за изследване е твърде трудоемка.

За една от руските формули са използвани експерти за ранжиране на текс т 
стовете: «Същността на този метод се състои в това, че на представителна in 
вадка от изследваната група лица се предлага да съотнесе измеряемата харак ■ 
ристика с едно от деленията на скалата, представляващи определени граници па 
дадената характеристика» (4, с. 140). Била е използвана седемстепенна скала <и 
«много труден текст» до «много лек текст». На основата на получените резулi a i и 
е била изведена формулата.

Повечето специалисти са на мнението, че най-сполучливият, доближаваш 
се най-близко до инварианта метод е този на допълненията (cloze procedure) 
«При тази процедура се изтрива всяка дума — например всяка пета дума. 
Читателите трябва да попълнят липсващата дума и процентът на точните oi 
говори се използва, за да се сметне четивното равнище на текста“ (7, с. 4204). 
«Опирайки се на много изследвания, Дж. Бормут доказва, че действителност а 
на методиките на допълненията се изразява чрез корелацията 0,91—0,95 (5, с. 22)

Ние си поставихме за задача да създадем формула, позволяваща да се in 
мерва четивността на текстове от български учебници.

При създаването на това формула естествено бе да се избере методиката in 
допълненията като най-надеждна в сравнение с останалите. Първият проблем 
беше определянето на думите, които трябваше да се изтрият. Изтритите думи 
трябва да са на такова разстояние, че попълването на единия пропуск да не за
виси от запълването на другия» (5, с. 23). Изхождайки от опита на учени бе из
бран вариант, при който между пропуските имаше по 6 думи.

Вторият проблем беше отчитането на резултатите. В някои методики пре
поръчват за верни отговори да се смятат единствено познатите авторски думи.
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Обаче изпитваните в някои случаи могат да намерят и по-сиолучливи думи или 
поне равностойни синоними. Затова в някои методики се смятат за верни и кон
текстуално правилните отговори. ». . .били са изчислени корелациите на резул
татите от методиката на допълнение със сумарната трудност на текста. Корела
цията с процента на дословни отговори била 0,67 и с процент на неправилни по 
съдържание отговори 0,85. Тези корелации доказват, че е целесъобразно да се 
оценяват като правилни всички контекстуално подходящи отговори» (5, с. 23). 
Затова бе избрана втората процедура, макар че оценяването на резултатите по 
нея е по-трудоемко.

Третият проблем бе свързан с избора и с обемите на измерваните текстове. 
Изследваха се учебниците за V клас. Бяха избрани още невзети уроци, защото 
петокласниците не трябваше да познават тези учебни тестове. За да бъде по- 
представителна извадката, бяха избрани различни училища, т. е. участваха деца 
на родители с различен социален състав.

Беше проведен пилотен тест. След корекциите бе уточнено, че изследването 
във всеки клас ще се проведе в рамките на един учебен час.

Текстовете за теста бяха взети от функциониращите учебници за V клас по 
история, математика, литература, природознание и география, както и от пред- 
шествуващите ги учебници по български език и история. Общо бяха извадени 
24 различни текста.

Поради ограниченото време на провеждането текстовете не трябваше да 
са дълги. Това не противоречи на методиката при условие, че има различни ва
рианти на изпуснати думи в един и същ текст. Ето защо всеки текст беше изгот
вен в три варианта — с изпусната, 2, 4 и 6 дума. След това тестовете бяха ком
бинирани по 4 и се получиха общо 18 различни варианта.

Следващият етап беше определянето на факторите, влияещи на четивността, 
а именно:
1. Средна дължина на думите в печатни знаци
2. Средна дължина на изречението в думи
3. Средна дължина на изречението в печатни знаци
4. Процент на думите с дължина над 10 букви
5. Процент на предикатите
6. Процент на различните самостойни думи
7. Лексикално богатство по формулата на Пиер Гиро
8. Процент чужди думи
9. Процент сложни изречения
10. Процент сложни съчинени изречения
11. Процент на изреченията с «твърдо начало».

Коефициентите на корелация между всичките изброени по-горе показатели 
и трудността на текста, изразена чрез процента на думите, които учениците не 
са могли да познаят, са дадени в следната корелационна матрица:

От корзлационната матрица се вижда, че трудността на текста е най-тясно 
свързана с 3-я, 5-я и li-я показател, а именно със средната дължина на изрече
нието в печатни знаци, е процента на предикатите в текста и с процента на изре
ченията е твърдо начало. Процентите на корелация между 5-я показател и труд
ността на текста — 0,473 и между 11-я показател и трудността на текста — 0,452 
са статистически значими пра вероятност за грешка 5 %, а между 3-я показател — 
средната дължина на изречението в печатни знаци и трудността гарантираната 
достоверност е 87,5%.

При подбора на показателите, които ще участват в регресионното уравнение
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■
1

о 3 4 5 б 7 8 9 10 11

0,0955 0,2812 0,33.1 0,05 0,478 0,097 0,078 0,070 —0,17 0,21 0,412
1 —0.21 0,087 0.7 0,321 0,509 0,099 0,539 —0,63 —0,19 0,44 1
2 0,953 0.1 0.143 —0,24 —0,20 —0,28 0,412 0.11 0,43
3 0,05 —0,273 0,067 —0,16 —0,14 0,214 —0.16 0,31
4 —0,24 0,191 0,010 0,378 —0,48 —0,03 0,41 1
5 0,171 0,025 0,009 0,436 0,209 0,25
6 0,804 0,12 —0,36 0,070 0,273
7 0,062 —0,04 0,046 0,191
8 0,363 0.014 0..1Н 1
9 0,350 0,49

10 0,084
11

се взе предвид какво е влиянието на всеки от тях върху трудността на tckci.i, 
ако изключим влиянието на всеки от останалите.

С помощта на множествен корелационен анализ по метода на най-малкиic 
квадрати бе получена следната формула за трудността на текста: r 56,528 | 
+O.O74XJ—2,696х24-0,142х3, в която Xj есредният брой печатни знаци в изрече 
нието, х2 — процентът на предикатите в текста, а х3 —■ процентът на изречения । и 
с твърдо начало.

Коефициентът на множествена корелация (хь х2, х3), показващ сила i а на 
връзката между трудността на текста, от една страна, и всички отчетени признаци, 
в случая е равен на 0,67. Този коефициент е близък по значение с коефициенние 
на множествена корелация на познатите формули, а с коефициента на множее i 
вена корелация на формулата Я. Мик (5, с. 56) съвпада напълно.

Формулата потвърди правилността на изводите на Енчо Герганов, кой и» 
е изградил своята формула върху броя на предикатите в един текст. Известни io 
разлики в резултатите се дължат вероятно на използването на различни методики 
за извеждане на формулата. Коефициентът на множествена корелация на нова in 
формула е по-висок — 0,67, в сравнение с формулата на Герганов — 0,59, което 
е напълно естествено, тъй като в последната формула са включени повече аргу
менти. Освен това тя отразява и някои от възможностите на българските уче 
ници през 1986 г., което също не е без значение.

Възможностите за диагностика на учебния текст чрез тази формула са много 
широки. Практически тя може да намери приложение при измерването на почч и 
всички учебни текстове. Като илюстрация е изследван всеки пети урок от учеб
ника по природознание за IV клас. На фиг. 2 се виждат ясно резултатите от при 
лагането на формулата:

Според Гаусовото разпределение текстовете, показали по-нисък резултат 
от 28,07 са много лесни, от 28,27 до 37,12 са лесни, текстовете, влизащи в рамките 
от 37,12 до 54,82 са средни по трудност. Между 54,82 и 63,67 са с висока трудност, 
а най-трудните текстове са от 63,67 нагоре.

Както се вижда, най-лесен урок № 20 — Физични свойства на водата. Уроци 
с висока трудност няма, а само един урок е среден по трудност — урок № 5 • 
«Земя». Останалите са разпределени в зоната на уроците с ниска трудност. Сред
ното аритметично х на десетте урока е 32,05 — приблизително в средата на раз
пределението на ниските трудности с малък коефициент на вариация — V 
= 12,86. Ако приемем, че извадката е представителна—■ една пета от всичките
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уроци — е очевидно, че редакторите и авторите на учебника но природознание 
са си свършили добре работата. Но при предварителна обработка с формулата 
текстовете могат да станат още по-четивни. Процедентът съществува — урокът 
«Физични свойства на водата».

Фиг. 2

Предложената формула може да се използва като прецизен инструмент, 
с който без особен труд може да се повиши още ефективността на българските 
учебници.
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Ml'ASUKINb Uli hi \i । Mill 1111 (>1 A STUDY Tl'XT

< In knl 1>111<1ц1су

The results of a psycholinguistic investigation ale presented which are 
of a practical importance for measuring the level of difficulty of a textbook 
perceptability.

The author proposes a formula of his own for assessment of the lower 
or higher readability of the study text and states the results of his own inve 
stigations, comparing them with the studies of other authors.

РОЛЯТА HA КОМПЮТЪРНИТЕ ОБУЧАВАЩИ ПРОГРАМИ ЗА 
РАЗВИТИЕТО НА ДЕТЕТО

ЛЮБКА Ж. ЛАЗАРОВА

Научно-техническата революция усложнява обществените изисквания м.м 
децата. Това налага специалистите по образованието да обърнат поглед към 
новите образователни технологии и към компютъра като универсален интелск iyn 
лен инструмент.

Създаването на качествени, обучаващи компютърни програми се ока ш 
сложен и трудоемък процес не само защото налага сътрудничество на изслсдонп 
тели в различни научни области. Основната причина се крие във факта, че н< е 
още не се познават добре процесите на преподаване и учене изобщо, камо и 
спецификата им на всеки конкретен възрастов етап.

Същевременно, въпреки съществуващите проблеми, у нас и в чужбина не 
прекъснато се създават образователни компютърни програми на едно или друи> 
равнище. Резултатите от практическото им приложение дават възможност i.i 
очертаем някои емпирически закономерности в отговор на въпроса кои са пои 
ходящите компютърни програми за даден възрастов етап.

При анализа на възрастовите особености на взаимодействие на децаiа е 
компютрите като принцип изпъква въпросът за възрастта, от която делето 
да започне срещите си с компютъра, от една страна, и възрастта, в която к> 
трябва да придобива познания за него, от друга. В това отношение изслсдоаа 
телите поддържат две противоположни концепции.

Според едната твърде ранното взаимодействие на детето с компютъра 
«може да изкриви непосредствения сетивен детски опит» (1). Освен това, кол 
колкото по-широко за в бъдеще се използват компютрите, толкова по-леко ще 
се работи с тях, поради което едва ли е необходимо да фиксираме специално 
детското внимание върху електронната техника.

Преобладава като че ли втората теза, а именно, че колкото по-рано започне 
съприкосновението с компютъра, толкова по-добре. Според крайните привърже 
ници на този възглед началното запознанство на децата с компютъра трябва 
да става на възраст три месеца. Твърди се, че бебетата с интерес наблюдават 
екрана на монитора по 10—15 минути. Родителят може да променя сложнос ти! 
на образа и така «детето се научава, че компютърът е част от околната среда, 
която се контролира от човека» (2).

По наше мнение и двата възгледа, макар и противоположни, не са лишени



от психологически основания. В периода на ранното детсгно човек започва овла
дяването на оръдийните действия с предметите посредством общуването с 
възрастните, затова интензивността на този процес влияе върху психическото му 
развитие. Възможностите, които предлага компютърът като звук, цвят, движещи 
се форми, могат да обогатят ранните детски възприятия и опит. Това може да се 
окаже предпоставка за по-нататъшното умствено развитие. Засега тези спорове 
имат по-скоро теоретичен характер. Компютрите все още не са достатъчно ев
тини, че да се използват като бебешки играчки. Въпреки това скоро тези проблеми 
ще стават актуални, затова доводите «за» и «против» навлизането на компю
търа в ранната детска възраст трябва да бъдат подкрепени с необходимите въз
растово-психологически експерименти.

Докато по повод необходимостта от контакт между бебето и електронно
изчислителната техника се дискутира, то концепцията, че децата в предучилищна 
възраст трябва да започнат да общуват с компютъра има значително по-голям 
брой привърженици. В резултат, на много места по света се изграждат различни 
центрове и частни училища, които обучават деца от тригодишна възраст, току 
що усвоили необходимите двигателни умения за работа с клавишите.

В рамките на предучилищната възраст възниква нова социална ситуация 
в развитието на детето. Съвместната дейност с възрастовия отстъпва място на 
самостоятелно изпълняване на указанията му. Детето започва да разбира после
диците от своите постъпки и да действа не толкова под въздействие на ситуа
цията, колкото съобразно смисъла, който тази ситуация има за него.

Възрастовите особености определят и формата, чрез която децата в преду
чилищна възраст общуват с компютрите — играта. Компютърните игри са емо
ционално привлекателен начин за адаптация на децата към електронната техника. 
При положение, че притежават необходимите познавателни и възпитателни ка
чества те превъзхождат традиционното предучилищно обучение с възможностите, 
които дават за пълноценно имитиране ролите на възрастния човек. «Упражне
нието на действието събиране не е имитиране на вълнуващата и забележителна 
активност в живота на възрастните», затова пък взаимодействието с компютъра 
може да направи детето реален участник в нея посредством «съставянето на про
грами за компютърна графика или музика, летенето със симулирани междупла- 
нетни кораби, което съответства много повече на истинската дейност на възраст
ния, и то на този възрастен, който може да бъде герой или ролеви модел за амби
циозното дете» (3, с. 179).

Приложението на компютърните видеоигри намира не само привърженици, 
но и противници всред научните среди и широката общественост. Изказват се 
опасения за здравословното състояние на децата, социално-нравственото и естети
ческото им възпитание. Твърди се, че компютърните видеоигри водят до «зре- 
лищно пресищане и консуматорско поведение») — 4. От психологическа гледна 
точка най-важен е спорът относно влиянието на компютърните игри върху общу
ването, а оттам и ранната социализация. В предучилищната възраст възникват 
първите взаимоотношения с връстниците, изгражда се вътрешната позиция по 
отношение на тях, формира се съзнанието за собственото «аз». Възниква спорът 
в детския колектив, а заедно с него и необходимостта от доказване на изказваните 
съждения. Детето започва да обосновава пред себе си и пред другите своите мисли. 
«Противниците» на компютърните видеоигри са на мнение, че те обричат децата 
на изолация. Твърденията им се основават на факта, че разговорите по време на 
играта се свеждат до компютъра и свързаните с него термини, т. е. общуването
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НЧ време nil ICO slino I 1.1.............I III . IH   II Ill'll I, II HOI IC lino II C| III lull'll lie <' Cl ICi i lie
ни i е де гоен в i tiiMoo i и.... . ни ।

«Привьржс111Щип'|> h i I ' niioi i.pini ic видеоигри считат, че ic nc him- nr 
спъват, но и oGpanioio ■ * i n vry пира i conn., чщ/гс интеракции, тиксо и > muh-i । 
iioro решаване in проблеми. Il 11111.111a in тази концепция е проведено и
(5), в което авторите сравняват честотата на конт петите при деца, inpn ши 1 i.> 
и без компютър в продължение на 9 седмици. Под контрол са били cicni-in.i ш 
участието им в играта, вербалните и иевербалните инструкции, кои то са ооме 
пяли, както и инициативите за взаимодействие.

В първия етап от експеримента резултатите показват, че 63% 01 оГипоо, 
време, прекарано пред компютъра, било използвано за общуване с връс। шип о 
и че те често са обменяли съвети помежду си. Не били установени рачпнчпч н 
поведението на момичетата и момчетата пред компютъра.

Във втория етап същите експериментатори наблюдавали играта на т-нп, 
като целта била да се подреди картинна мозайка, колективно, без намп ;u.i ни 
компютър. В този случай децата прекарали в общуване едва 7% от време m 11 
игра, като показали далеч по-малко опити за колективни взаимодействия.

Резултатите показват, че компютърните игри създават ситуации за сьвмп 1 н< > 
действие с връстниците, а с това и предпоставки за сътрудничество. Безсгюрш > i е 
с успех могат да опосредят детските взаимоотношения, да станат нова h'm.i hi 
разговор и повод за размишления. Същевременно обаче за в бъдеще все попече 
ще нараства тяхната достъпност, сложност и емоционална привлекателно! i 1.1 
децата. Тогава пред психолози и педагози ще се изправи неотложният пробием 
да вземат научнообосновани решения по въпроса за оптималния начин, по кой in 
компютърните игри ще се вградят в естествените детски игри без onacHoci in in 
изместят и обеднят. Само реалните човешки взаимоотношения могат да науча i 
детето да регулира своето поведение съобразно общите изисквания на други к-, 
да обича и съ преживява.

Периодът, в който детето тръгва на училище, отбелязва нов етап в негово 10 
психическо развитие. Учението измества играта като водеща, дейност, преустрой 
вз.т се мотивите за поведение. В началната училищна възраст мотивите за учене 
са в процес на оформяне. Обикновено те са външни, в смисъл неспецифични ш 
дейността и недостатъчно осъзнати. Поради тази причина при среща о първи ! е 
трудности обикновено се наблюдава временен, а понякога и постоянен спад на 
интереса към ученето.

Потенциалът на компютъра като учебно-техническо средство създава реални 
възможности за изграждане на вътрешните, познавателни мотиви на учебна 1 а 
дейност, а именно—-появата на теоретично отношение към действителнос 1 1.1 
През последните две десетилетия психологическите възгледи за началната учи 
лищна възраст се промениха съществено. Според известния швейцарски психотн 
Жан Пиаже в периода от 7—-11 г. (стадий на конкретните действия) детето все, 
още не може да мисли абстрактно. Един от създателите на езика ЛОГО — Сей 
мьр Паперт, построил стройна концепция върху теорията на Пиаже, предполаш 
че компютърните програми конкретизират абстрактното, когато са умели но 
строени. Нещо повече, когато детето живее в «компютърна среда», то ще се 
адаптира към нея така естествено, както изучава родния си език, тогава «мит о 
от това, което сега разглеждаме като прекадено «формално» или «твърде мазе 
матизирано» ще се изучава с лекота, когато децата израснат в богатия на ком
пютри свят на съвсем близкото бъдеще (3, с. 7). Ролята, на компютъра в този про
цес така, както я вижда авторът, е като на универсален, «симулиращ инструмеп i»,
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благодарение на който детето само построява своите изходни «интелектуални 
структури». След това до «законите на ученето» тези интелектуални модели се 
преобразуват, прерастват един в друг, като този процес има както логически, 
така и емоционални детерминанти. Образно казано, компютърът според автора 
е «носител на «семената на културата», чиито интелектуални продукти, след като 
веднъж са се вкоренили в активно развиващия се ум, не се нуждаят повече от 
подкрепата на технологически средства» (3, с. 9).

Благодарение на обучаващите експерименти на Давьгдов и Зльконин съ
ветската психологическа наука доказа, че децата в начална училищна възраст 
могат да се научат да мислят теоретически. Употребата на компютъра като 
учебно-техническо средство в тази възраст е не само възможна, но и необходима. 
Компютърът демонстрира ярки и интересни свойства на предметите, събужда 
и поддържа неустойчивите все още познавателни интереси. Като подходящи за 
върастта се препоръчват програми за намиране на логическата последователност 
на изображения, експонирани за кратък период, с които се развиват логическото 
и нагледно-образното мислене. Особен интерес всред малките ученици преди
звикват симулационните програми, при които компютрите имитират музикален 
инструмент или рисуват, когато детето докосне с електронната писалка някоя 
от изобразените на екрана разноцветни тубички с боя. Рисунките върху екрана 
имат това предимство, че могат лесно да бъдат изтрити, променени по форма 
или големина, преориентирани една спрямо друга, отразени върху дисплея в 
движение или в различни видове симетрия. Този вид програми развиват въображе
нието и някои специални способности, преди още децата да са се научили да четат 
и пишат. Особеното при тях е, че изискват някои специфични периферни устрой
ства (концептуална клавиатура, ръчки за управление — «джойстик», графичен 
таблет и др.), които засега забавят масовото им внедряване в училищата.

В близките няколко години децата в начална училищна възраст ще общуват 
все по-естествено и пълноценно с компютъра благодарение на възможностите, 
които предоставят новите «говорящи модели». Компютрите изговарят гласно 
въведените в тях команди или техния резултат, а също разпознават и някои 
команди, изречени на глас. Изследвайки обучаващите въздействия на подобен 
«говорящ компютър», в един експеримент показват, че той помага на децата да 
учат «спеллинг» (правопис) и по-лесно да се ориентират в правилната употреба 
на думите. Компютърът буква по буква повтаря това, което учениците записват. 
Това кара децата в много по-голяма степен, отколкото при традиционното обу
чение, да откриват сами своите грешки в правописа и в синтактичната структура 
на изречението. Учителите са забелязали, че «говорещият компютър» мотивира 
учениците да пишат повече и по-добре, без да е необходима постоянна опека от 
тяхна страна (6).

Според някои автори компютърът допринася за по-ускореното обучение, 
по четене, според други (3; 7) в резултат на писането чрез пулта и използването 
възможностите на някои текстообработващи програми децата редактират по
вече, стават по-критични към написаното и резултатите при тях са по-добри. 
Авторите (7) обясняват положителните резултати отчасти със стимулиращата 
роля на машината: «Това е просто един по-различен начин да вършим нещата», 
отчасти със стимулиращото влияние върху самооценката — децата се окуража
ват, като видят текста, който току що са написали върху екран.

Текстообработващите програми, които се усъвършенствуват с всяка изми
ната година, позволяват да се съсредоточи вниманието на най-малките ученици 
върху съдържанието на написаното, вместо върху съпт тствуващите го двигателни 
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навици. 11<> ।<> in ii.i'iiin y । । и" ' * i|ni|■ ini’ । п и । <'11'ir 11in aiici <> <• i порчп । .1, 
и не досадна Iexilll'iri i .1 u’Ihkk 1 II 11.ria 111.11 а учи ипцна in. ipiti 1 деца 1 a 11 if ir уча 1 
да работят е комини i.ри yi nop> 1110 1 обучението по четене, писане и смянтг 
Практическото и шии шиш на обучаващите програми факт ически формира 
тяхната начална «komttioi i.pna грамотност». В литературата се част i.iina i n 111 
щето, че в подходяща форма па децата могат да се дадат някои елемешарни 
представи за същността и структурата на компютъра. За тази цел komiiioi i.pi.i 
може да се въведе като герой в детските приказки и изкуствата за деца, в писни 
з йонните предавания, в играчките, като по този начин в художествено-обритпп 
форма малките ученици могат да се запознаят с основните процеси, H iBi.piniiaiui 
от компютъра, с неговите главни елементи и ключови понятия.

В началната училищна възраст по естествен и непринуден път ученици н 
могат да достигнат дори до идеята за принципите прилики и разлики меч ду 
човека и машината (по-специално компютъра), след като той вече с стании ic 
рой от приказния детски свят. В тази връзка М. Тери (8) твърди, че: «При pniini.i 
с децата е особено важно те да разберат, че в някои отношения приличат па ком 
пютрите. Те имат входящи устройства — техните сетива, които събират инфор 
мация от околния свят. Те имат централно преработващо устройство — техния i 
мозък, който управлява поведението им, тълкува информацията, захранва ни 
метта им и изпълнява всички математически изчисления, които те трябва да па 
правят. Те имат изходящи устройства: могат да говорят, да използват ръце т <• 1 и 
за писане и жестове, да се изразяват чрез мимика и движения на тялото. «Въпреки 
необходимостта от подобни аналогии, децата трябва да разберат и различия га, 
а именно, че хората все пак превъзхождат компютрите, защото «Мога т да > <• 
движат свободно, могат да мислят самостоятелно, а не само да следват чужди 
инструкции, защото изпитват чувства и имат интересни идеи».

Познанията на учениците относно компютъра и съвременните му приложг 
ния могат да се задълбочат в средната училищна степен.

Вътрешните предпоставки в психическото развитие на децата дават възмож 
мост в рамките на средния курс на обучение компютърът да се приложи практп 
чески във всички природо-математически ихуманиатарни дисциплини. Б. Сюч ('>) 
нарича този период в използването на компютъра от учениците «пасивен», ш 
щото на тази възраст те в основни линии са само потребители на готови програмi111 
продукти. В психологически смисъл обаче това определение едва ли е съвсем 
уместно, защото при добре съставени диалогови програми ученикът фактически 
командва хода на програмата посредством своите отговори. Ученикът сам ре
шава дали е необходимо да използва компютър или не за решаването на даден 
проблем. За тази цел той първо трябва да аализира проблема по логически път, 
а това е вече и част от решението.

Абстрактното мислене, което в по-голяма или в по-малка степен се развива 
при подрастващите, както и разгръщането на мотивите за учене създават психо
логическите предпоставки в тази възраст обучението по информатика да се от
дели в самостоятелен учебен предмет. Според класификацията на акад. Ершов 
този етап е учебен, защото в рамките му детето трябва да получи пълноцепешш 
знания и умения да използва активно компютъра. Въоръжен с известен обем 
математически знания и зрелост на логическото мислене, учащият се може да 
разбере в основни линии компютърното устройство, неговите главни функции и 
разновидности.

В рамките на въвеждането на информатиката като самостоятелна учебна 
дисциплина започва и овладяването на езици за програмиране. В различните
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страни се препоръчват различни езици като най нодходхши за въвеждането на 
учениците в света на компютрите. Обикновено, благодарение на безспорните 
си качества, най-предпочитан е езикът LOGO, но разпространение са придобили 
MICROPROLOG, COMAL, PLATO, SOLA, SMALLTALK, LSE.

Счита се за общоприето твърдението, че е желателно учениците да овладя
ват повече езици за програмиране, за да не свързват в представите си компют
рите само с един единствен програмен език. Така например Т. Кемниц (2) пре
поръчва употребата на ЛОГО за деца от 4 до 12 г. Според автора по-големите 
вече надрастват възможностите, които им предлага ЛОГО, затова е уместно от 
8 г. нагоре, успоредно с ЛОГО, да започнат да изучават и употребяват БЕЙ- 
СИК. По този начин се преследват едновременно две цели: от една страна, де
цата не губят интерес към самия процес на програмиране, а от друга, БЕИСИК 
им дава възможност да извършват сложни математически изчисления. От 11 г. 
нагоре той препоръчва постепенно запознаване на децата с ПАСКАЛ и маши
нен език. Въпреки че мненията относно най-подходящите за изучаване програмни 
езици съществено се различават едно от друго, общоприето е, че децата в сред
ната училищна възраст могат да програмират при подходящо обучение не само 
на ЛОГО и БЕЙСИК, но и на някои по-сложни езици.

Същевременно някои автори предупреждават, че трябва да се предпазваме 
от увлечението да запознаваме децата за кратко време със серии от програмни 
езици. По този повод Алфред Брок (10, с. 37) в своята мнонография сравнява, 
придобитата по този път «компютърна грамотност» с начинанието «да препо
даваме на учениците седмица латински, седмица френски и седмица немски език, 
и всичко това да назовем «овладяване на чуждестранна езикова грамотност».

Понастоящем несъмнено е трудно де се прецени кой или кои от съществува
щите днес програмни езици са най-подходящи за обучение по програмиране 
отчасти поради недостига на психологически експерименти в тази област, отчасти 
защото програмните езици днес се намират в процес на непрекъснато развитие и 
усъвършенствуване.

Едно от специфичните психически новообразувания при подрастващите е 
стремежът им да усвояват призаците на зрелостта. В познавателната сфера 
този стремеж стимулира ученика да усвоява нови знания, които често излизат 
извън предвиденото в учебната програма. Самообразованието с помощта на 
компютрите придобива нови перспективи успоредно с все по-масовото навлизане 
на техническите и програмните усъвършенствувания и по-специално видеодиско- 
вете. Изключително мощни по отношение съхраняването и представянето на 
информацията, не особено скъпи и по-надеждни от днешните дискети, в най- 
близко бъдеще написаните върху диск видео-библиотеки ще се използват сво
бодно в домовете и училищата (11). От 1986 г. вече заочна и употребата им в учи
лищата на някои страни (12).

Юношеската възраст бележи качествено нов етап в развитието на човека. 
В общи линии завършва физическото му развитие. Общите умствени способности 
като правило вече са формирани, но продължават да се усъвършенствуват и раз
виват. Благодарение на диференциацията на интересите особено развитие полу
чават специалните способности, благоприятствали от характера и насочеността на 
обучението. В социално отношение, въпреки че още не са пълноправни чле
нове на обществото на възрастните, юношите все по-активно се включват в 
реалния социален живот. Изборът на професия и житейски път определя насоче
ността на мотивите и стремежите на учениците от горния курс.
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Ila този in.щт ion 11.111 компютърното обучение по класификация la ii.i 
акад. Ершов би i рябнало да навлезе в своя «деловиетап». В него учениците дора । 
виват уменията си да използват компютъра като интелектуално средс'1 но, ми .но 
име нужен. Нови знания по електронна обработка на информацията се предни г ia i 
само за онези, които са избрани информатиката за своя бъдеща професия. lit 
този етап те ще започнат да се запознават със системи за програмиране па про 
фесионално равнище.

В рамките на класните и извънкласните форми на обучение, особено н чл 
совете по учебно-производствена практика, учениците трябва да усвоят тси.ъ н 
циите в бъдещата употреба на компютрите в такива области на социалния жино t 
като комуникация, техника и научни изследвания, статистика и деловодс i н< > 
Възможностите на текстообработващите програми могат да се овладяват чре i 
издаването на общоучилищни материали, както и комуникация посредством мре 
жата от компютри. Специализирани компютърни обучаващи програми moi a i 
да моделират типични за дадени професии ситуации, като по този начин подт икна i 
учениците да вземат логически обосновани решения и да съпоставят най-ефект пи 
ните им варианти. Така например някои програми (13) моделират търговско 
пазарните отношения и стимулират учениците към търсене на най-рационални, 
икономически изгодни решения. При наличие на подходящ програмен материа л 
компютърното обучение в близко бъдеще ще допринесе за разгръщане и обогат я 
ване на интереса на ученика към бъдещата му работа.

В периода на юношеството неимоверно се разширява социалният хоризонт 
на човека. Младите хора започват да се вълнуват от проблемите на страната и 
света. Именно в този момент е особено подходящо в рамките на учебните класове 
по физика, химия, биология и най-вече на обществено-идеологическите дисци 
плини те да се запознаят със социално-нравствените и психологически послед
ствия от повсеместното навлизане на електронно-изчислителната техника в чо 
вешкия живот. Необходимо е у тях да се формират нови критерии за по-високат л 
социална отговорност, която носят като творци и стопани на автоматизиращие 
системи.

Въпросите на компютърното обучение очакват своята научна разработки 
Изследванията в тази област ще допринесат за развитието на образователния 
идеал на развитото социалистическо общество — формиране на зряла, много 
странно развита личност, способна да живее и твори в условията на XXI век.
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THE ROLE OF COMPUTER TEACHING PROGRAMMES 
IN THE DEVELOPMENT OF CHILD

L. Lazarova

A review is presented of the role of the computer in the development 
of the child from perschool age up to adolescence. The author considers the 
position of different psychologists toward the question of principle conce
rning the appropriate age at which the child should fiTst encounter compu
ter and the age, at which it should start acquiring knowledge about the co
mputer. The forms in which children of different age periods ate doing with 
■computer using it as teaching aid are considered —- e. g. videogames at pre
school age up to using computer as teaching aid in class work and out-of- 
scool hours during adolescence.

Медицинска психология

ОСОБЕНОСТИ HA МИСЛЕНЕТО ПРИ БОЛНИ С ШИЗОФРЕНИЯ И 
ТРАВМЕНА БОЛЕСТ НА МОЗЪКА

П. ДОБРЕВА — КОН ДОБА

В най-общ смисъл интелектът се схваща като цялостна характеристика на 
лознавателните и действените възможности на личността, форма, стил на адап
тивност. Отношението интелект-мислене е изразено с известната формулировка: 
интелектът е потенциално мислене; мисленето — интелект в действие.

В психологическата литература напоследък, наред с изучаването на съдър
жателната страна на интелекта (знания, умения, социален опит), се обръща вни
мание и на процесуалната характеристика на интелектуалната дейност (мисловни 
операции, запаметяване, внимание). Поставя се въпросът, биха ли могли да се 
определят индивидуалните особености на интелекта и мисленето чрез изучаване 
познавателната стратегия и стила при решаване на даден проблем (1).

В психологичната литература все по-често се срещат термините «когнитивен 
стил» или «когнитивна стратегия».

Проблем (гр.) означава теоретична или практична задача, която чака реше
ние. Всяка задача предполага избор на оптимално решение, което зависи: а) от 
умението да се използва дадената информация, б) от динамиката на изпълнението, 
от самоконтрола.

Целта на работата е експериментално психологично проучване на способ
ността за решаване на практична задача (в случая «проблемен куб» за сглобя
ване) при болни с шизофрения, вяло текуща форма, травмена церебрастения и 
травмена епилепсия. Проучването е насочено по-специално към изучаване на 
стратегията, която болните от трите групи използват при решаване на прог- 
лема.

Търси се отговор На въпроса не «какво се прави», а «как се прави».

48



м t: г оди к л
За целта па изследването използвахме като модел на експеримепi.i им। • 

задача методиката «Куб на Линк», прилагана в трудовата психолги им при и i 
следване на «оперативното мислене», съобрпзителността и устойчивост i.i пи 
вниманието. Методиката е описана от К. П. Платонов (2).

У нас методиката е използвана от К. Мечков, който я предлага като iiioroO 
за изследване разпределяемостта на вниманието (3). В немската iicuxo.noi ичпп 
литература, аналогично на «Куб на Линк», се използва експериментална заанча 
(за изследване на мисловните процеси), тип «Ханойска кула» (Turin von Hanoi) 
(1). Тази задача е известна също под названието «Задача с дисковете» (Silin 
benaufgabe или «Задача с преместване на дисковете» — Disktransl'erproblcni), 
описана от W. Ray при проучване на сложните мисловни задачи.

Методиката «Куб на Линк» представлява куб, състоящ се от 27 дървени 
кубчета, страните на които са оцветени в три различни цвята, напр. червен, ichcii 
и жълт, и то така, че от тях да може да се построи голям куб, всичките ci рани ни 
който, включително и дъното, да са от един цвят. За тази цел кубчетата iimiii по 
три, две или една страна от съответния цвят, а едно от кубчетата е само i им 
цвята, тъй като мястото му е в центъра на големия куб. На болния се попа им 
построеният куб, напр. в червен цвят от всички страни. След това се рачилия <и 
експериментатора (Е) и се подканя (ИЛ) изследваното лице да го построи опиши 
(4).

КРИТЕРИИ ЗА ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

I. Динамика (темпо) на изпълнение.
II. Стратегия на изпълнението, включваща:
а) своевременно или несвоевременно разбиране на начина на подреждане 

на кубчетата, т. е. анализ на условията.
б) избиране на ефективен или по-малко ефективен начин за достигане пи 

оптимално решение. I начин (по-неефективен), когато кубчетата се редят по ре 
дове и II начин, когато всяко кубче се поставя на съответното му място.

III. Точност — брой и тип На грешките, единични, множество, I тип (грешни 
от неразбиране), II тип (грешки поради невнимание).

IV. Самоконтрол — способност за коригиране на грешките, предполагащ 
адекватна (АК) или неадекватна (АК), корекция. (Тези критерии за преценка са 
въведени от К. Мечков (3).

МАТЕРИАЛ

Методиката е приложена върху 116 души, разпределени, както следва: >11 
болни с шизофрения, вяло текуща форма, астенноподобен синдром, на средни 
възраст 25 години, 25 болни е ТБМ — церебрастенен синдром, на средна възраст 
38 години, 20 болни с травмена епилепсия на средна възраст 30 години и контролни 
група от 30 здрави мъже и жени, на средна възраст 34 години.

От болните 59% са със средно образование, 25% — с виеше и 16% — с ос
новно образование.

Здравите от контролната група са предимно с виеше образование (67%), 
следвани от 30% със средно и 3% е основно образование.

4 Психология бр. 1/87. 49



РЕЗУЛТАТИ

I. Темпо на изпълнение (табл. 1). Средното време за изпълнение на зада
нието при здравите е средно 7 мин, при болните е шизофрения, вяло текуща 
форма— 11 мин, при травмената церебрастения— 12 мин и при травмената 

епилепсия — 16 мин.
Таблица 1 Болните с травмена епилепсия ре-

Време на изпълнение

Секунди минути

Здрави 461 7,7
Шизофрения 664 11,6
ТАМ 725 12,8
Епилепсия 974 16,2

шават експерименталната задача два 
пъти по-бавно в сравнение със здра
вите. Болните с шизофрения и ТБМ, 
при които преобладава астенният син
дром, са също забавени, но в малко 
по-лека степен (1 1/2 пъти по-бавно в 
сравнение със здравите).

II. Стратегия на изпълнение: 
(фиг. 1).

При решаване на експериментална
та задача се оформиха 4 типа стра

тегии: тип А с 9 варианта, тип Б с 6 варианта, тип В с 6 варианта и тип Г с 2
варианта.

1. Оптималният тип стратегия е тип А (вариант 1, 2, 3), а именно: бързо раз
биране на принципа и анализиране на условията (от 1 до 3 мин). Използване 
Hal или II начин на построяване или по време на изпълнението промяна на начи
на—от I къмII начин или обратно. Само 4 души (13,5 %) от здравите и 2 души (5 %) 
от болните с шизофрения използват оптималния тип стратегия «Тип А». При 
болните с травмена церебрастения и травмена епилепсия не се среща този ва

Фиг. 1. Използвани стратегии ----- здра
ви, ... — шизофрения, — • — травмена 

церебрастения---- епилепсия

и 0% от болните с травмена епилепс 
работа, болните с травмена епилепсия

риант.
При здравите най-често прилага

ният стил на решение е вариант 6 на 
стратегия А, а именно: бързо разби
ране на принципа (1 до 3 мин), изпол
зва I Начин на построяване (кубчета
та се редят ред по ред), с допускане 
на единични грешки II тип (по нев
нимание). Подобен стил на работа 
имат и болните с шизофрения, астен- 
ноподобен синдром, следвани от бол
ните с травмена церебрастения. Бол
ните с травмена епилепсия не изпол
зват този стил на работа.

Склонност за промяна на начина 
На работа от II начин към I начин и об
ратно проявяват 13 % от здравите, 10% 
от болните с шизофрения, 8 % от бол
ните с ТБМ — церебрастенен синдром 

[. Избрали си веднъж стил и начин на 
: го променят (данни за ригидност на 

мисловния процес).
Стратегия тип А използваха: здрави — 67,0%; болни с ТБМ — церебра

стенен синдром — 56%; болни с шизофрения, астенен синдром — 50% и болни 
с травмена епилепсия — 41 % (фиг. 1).
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2. ( । pa ici и» i an I. I hi ii.iiuio разбиране па принципа и анали ia на yrjionini । । 
(от 3 до 6 мин). II шоп шанс па I или II начин при подреждане па кубчеппп i по 
пускане па единични или множество грешки но време на изпълнението.

Този тип стратегия («Тип Б») прилагат 24% от здравите, 20% от болник- i 
травмена церебрастения, 18,5% от болните с травмена епилепсия и 17,5% <н бои 
ните с шизофрения — астенноподобен синдром.

3. Стратегия тип В. Много бавно разбиране на принципа и анализираш- на 
условията (повече от 6 мин). Използване I или II начин, при допускане единични 
или множество грешки по време на изпълнението. В зависимост от съчезапис н< 
на темпото, начина, вида и броя на грешките при стратегия тип В също се полу 
чават 6 варианта. Вариант № 1 (използване на II начин на подреждане) не <г 
среща при нито един от болните и от трите групи.

Стратегия тип В прилагат само 3 % от здравите, 15 % — болните с шизофре 
ния — астенноподобен синдром, 24% —болните с травмена церебрастения и 
и 35% — болните с травмена епилепсия. При тях преобладаващият вариаш < 
В3 (много бавно разбират принципа, забавени са в анализирането на условия i.i, 
използват предимно по-неефективнияначин на подреждане (I начин), но допускал 
по-малко грешки в сравнение с болни с травмена церебрастения. Болните е i раи 
мена епилепсия, веднъж избрали си начин и стил на работа, не го променя i

Болните с травмена церебрастения използват предимно вариант В2 (мишо 
бавно разбират принципа, прилагат също I начин на подреждане, но допуска! 
множество грешки, главно II тип).

4. Стратегия тип Г. Отказ от изпълнение на заданието. Среща се в 2 вариан i
— отказ поради неразбиране на принципа и Г2-—поради нежелание, липси 

на интерес, умора, хипобулия. От болните с шизофрения — астеноподобен спп 
дром 12.5% използват вариант Г2, а 7% от болните с травмена епилепсия и i 
ползуват вариант Г,.

При болните с травмена церебрастения няма нито един отказал се от и ли. а 
нение на заданието.

III. Грешки и самоконтрол
Единични грешки допускат както болните от трите групи, така и здравни- 

При болните само 5% (от болните с травмена епилепсия) са подредили кубче 
тата без грешка, а при здравите.— 13%.

Преобладаващите грешки са грешки и от I, и от II тип, като водещи са грешки ! е 
II тип (грешки поради разстройство на активното внимание, главно концевп ра 
ция, обхват, разпределяемост). Количествено Най-много грешки допускат бол 
ните с травмена церебрастения (68 %), следвани от болните с шизофрения 
астенноподобен синдром (44 %) и болните с травмена епилепсия (35 %).

Оптималното решение на експерименталната задача включва своевремеш-п 
и адекватен самоконтрол, който заедно с умението да се използва дадената и 
задачата информация е израз на организирана и пластична мисловна (интелек
туална) дейност.

Самоконтролът при решаването на задачата може да се реализира чрет 
адекватна (АК) или неадекватна (ак) корекция. При АК търсенето на грешки i е 

е по-ефективно и резултатно, тъй като става чрез хоризонтални и вертикални 
разединявания На стените на построения куб, без да се разваля. (Така се печели 
време). При АК корекцията се реализира «кубче по кубче», която операция <• 
по-бавна и по-нерезултатна.

51



Корекция
Таблица 2

Зд
ра

ви
 (%)

Еп
ил

еп
си

я 
(%

)

ТБ
М

 (%
)

ш
из

оф
ре


ни

я (%
)

Адекватна
реакция 20 20 84 47
Неадекватна
реакция 67 75 52 53

Интересно е да се о тбележи, че в 
по-висок процент АК се среща при бол
ните с шизофрения (два пъти повече, 
отколкото при здравите), докато бол
ните с травмена епилепсия използва
ха предимно АК (табл. 2).

Накрая си поставихме въпроса: 
образованието като система от на
трупани знания, умения и опит, пред
поставка ли е за избора на една или 
друга стратегия при решаване на ек
спериментална задача? Имайки пред
вид образованието на болните, екс
периментално-психологичното изслед

ване доказа, че изброът на повече или по-малко ефективен стил на работа е 
в тясна връзка с образованието или по-точно със степента на съхраненост на 
придобитите знания и опит и тяхното умение да се прилагат при задания, из
искващи ново решение.

Заболяването влияе повече върху темпото на изпълнение и по-малко върху 
начина на работа и още по-малко върху самоконтрола.

3 А К ЛЮ Ч Е Н И Е

1. Способността за решаване на експериментална задача («проблемен куб» 
за построяване) при болните с шизофрения, вяло текуща форма, и при болните 
е травмена церебрастения е съхранена.

2. Докато болните е травмена епилепсия използват по-неефективен начин на 
изпълнение, който не променят до края на заданието, то стратегията на болните 
с шизофрения е по-ефективна, а решението им — по-добро.

3. При малък процент (5%) от болните с шизофрения можем да говорим 
за креативно действено мислене. Те прилагат 1 вариантна стратегия тип А, която 
дори при здравите се среща рядко (13,5%).

4. Изборът на по-ефективна или на по-неефективна стратегия на изпълнение 
зависи и от образованието, и от съхранения опит.

5. Заболяването (било то с ендогенна или с органична генеза) влияе предимно 
върху динамиката на изпълнението на проблемното задание.
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PECULIAR ГГП S <>l I III < >1’1 RATIVI THINKING IN S( 11 IZOI'I I RI NIC 
PATH NII S ANDAT TRAUMATIC BRAIN DISEASE

I’. Dobreva—Kondova

In the most general sense, intelligence is considered as an integral cha 
racteristics of the cognitive and operational possibilities of personality 
a form of adaptation. In the study of intellectual activity as a process, psy
chologists make attempts to determine the individial differences of this acti 
vity.

A comparative experimental study by the methods of Coub and I ink 
was performed upon 96 patients — schizofrenics, with traumatic brain disease, 
and with traumatic epilepsy. Thirty healthy subjects were used as controls. 
Some peculiarities of the cognitive style were established in the above noso- 
ligical groups. In the solcing of the experimental task four types of stratehics 
were identified, each of them being characteristic vor a respective type oI 
adaptiveness. The role of the nosological belonginf and the social factor 
were considered.

Рецензии
СМЪРТ И БЕЗСМЪРТИЕ

От медицинските дисциплини най- 
близка до философията е психиат
рията, което намира израз и в плодо
творното сътрудничество между пси
хиатъра проф. д. м. н. Васил Милев, 
и философа ст.н.с. II ст. Иван Слани- 
ков1. През последните пет години два
мата автори привлякоха вниманието 
на широк кръг читатели с три много- 
планови интердисциплинарни труда 
върху важни страни от материалния 
и духовния живот на човека: «Цел и 
смисъл на живота»(1982),«Песимизмът» 
(1985) и «Смърт и безсмъртие» (1986).

1 Смърт и безсмъртие, В. Милев, Ив.
Слаников, С., МФ, 1986, с. 151

Монографията «Смърт и безсмъртие», 
трета книга от поредицата психоло
гични и психопатологични анализи 
е предназначена главно за специа
листи: лекари, психолози, философи 
и др. Това е определило научния стил 

на изложението, сбитото прецизно 
представяне на предимно чат поп.и 
чен материал. В умението проблем i.i 
за смъртта да се покаже в цяла ш кг. 
сложност, многоплановост, разши ИС 
и взаимовръзка с многообразие оз 
други въпроси, както и в своенремеп 
ната и безкомпромисна кратка, по 
убедителна критика на редица pens 
ционки възгледи — натурализъм, пей 
хоанализа, екзистенциализъм, ре 
лигиозни догми и др., се проявява 
утвърдено диалектико-материал  ис ги 
ческо мислене.

В увода се прави кратък преглед n.i 
аспектите на смъртта и безсмъртие го 
във философската, художествена за, 
религиозната и естествено-научна  та ии 
тература, очертават се етнографски 
и личностови интерпретации и се criri а 
до обоснования извод, че «Страхът 
от смъртта мотивира много чеею 
вярата в безсмъртието (с. 11). Auro



рите предлагат танатологията да се 
развие като цялостна наука за смъртта 
и посочват като нейни разклонения 
танатопсихологията и танатопсихопа- 
тологията.

В първата глава се разглеждат фи
лософско-психологичните проблеми на 
смъртта и смисълът на живота в ин
дивидуален и космичен план, а във 
втората — страхът от смъртта и пси
хичната нагласа към смъртта на дру
гите. Тук намираме второ особено 
значимо обобщение, стратегическа 
опора за психотерапевта: «Страхът от 
смъртта корелира правопропорцио- 
нално с неспособността да се живее 
пълноценно, богато, осмислено и хар
монично» (с. 39). «Макар да изглежда, 
че страхът от смъртта е просто страх 
от небитието, от нищото, в действи
телност той е израз на определени 
аспекти на реалния живот» (с. 40). 
Не е отделено необходимото място 
на инстинктно-детерминираната роля 
на страха за опазването на живота —■ 
нерядко страховите реакции настъпват 
преди окончателното осмисляне на 
заплахата или протичат като пани- 
чески реакции без мисловен контрол. 
В главата за смъртта и психичното 
саморегулиране се търси и дава отго
вор на въпроса ■— много или малко 
трябва да се мисли за смъртта: «Раз
съжденията за смъртта трябва да ни 
служат само да се укрепим в живота, 
а не като бягство от него» (с. 56). 
Приемливи са «сериозни философски 
размисли, които водят към по-точна 
и многостранна истина за жи
вота» (с. 55). Налага се впечатле
нието, че първите три глави на моно
графията са тематично обединени от 
последователното изграждане на ло
гична структура на диалектическите 
взаимоотношения между живота, смър- 
та и субективното им отражение.

В главата «Проблеми на биологич
ната танатология» са разгледани био
логичните закономерности на старее
нето, умирането и смъртта. С верен 

усет за значимата проблематика се 
отдава заслужено внимание на т. нар. 
изолирана мозъчна смърт (терминална 
кома, coma depassee, Hirntod) и проя
вите на дисоцииран живот, при който 
в отсъствие на централните нервни 
регулаторни механизми важно място 
заема спонтанната вътреклетъчна и 
междуклетъчна регулация (с. 61—62). 
Представя се оригинална класифика
ция (В. Милев) на видовете смърт. 
В раздела на класификацията «Според 
субективните изживявания на околните» 
към чувствата на «състрадание, зло
радство или безразличие» (с. 64) би 
трябвало да се добави и удоволстве- 
ното изживяване при садистични убий
ства. Не е ясно по какви съображения 
въпросът за садизма не намира място 
и в раздела «Психична установка към 
смъртта на другите». При обсъждане 
на възможностите за биологично, и в 
частност, клонингово безсмъртие, ав
торите методологично последователно 
утвърждават, че генетичното единство 
не означава идентичност на личностите 
и личността не би могла да се разглеж
да като генетично безсмъртие, защото 
характеристиката й зависи не толкова 
от генотипа, колкото от социалната 
среда.

В главата «Психология, психопато- 
логия и психотерапия на терминалните 
състояния» в тясна връзка с давани 
за първи път у нас насоки за психоте
рапия на умиращия пациент се раз
глеждат евтаназията, клиничните и пси
хологичните признаци на терминалните 
състояния, смъртта като психичен 
проблем за оставащите живи, танато- 
логичната деонтология. По повод на 
деонтологичната дилема — да се под
държа благородна лъжа или да не се 
крие от болния наближаващата му 
смърт, се изтъква необходимостта от 
индивидуален подход на основата на 
добро познаване на личностовата ст
руктура с предпочитане на «п о ща- 
fl я щ а т а позиция» (е. 105).

Самостоятелна глава е посветена 
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It l ПСИХОЛОГИЯ Г.I it III IIVHI I to Illi ИМ Г.1 
па самоубийство го. Д ijv-h.i е собс гнева 
дефиниция на понятието (В. Минев), 
обсъждат се предметът, задачите и 
значението на суицидологията, моти
вацията на самоубийствените дей
ствия, някои особености на суицид- 
ните опити, улесняващите и възпира
щите фактори на самоубийството. 
Предлага се оригинална класифика
ция на самоубийствените действия (В. 
Милев), която е подробна, но е жела
телно да се операционализира по- 
добре подразделът за депресивното са
моубийство. В тази класификация лип
сва автоматизменото самоубийство — 
в клиничната си практика имахме два 
случая- на самоубийствени действия 
(самонараняване и хвърляне под транс
портно средство), обусловени от ав- 
томатизмена парабулия. В суицидо- 
превантивната работа се изтъква важ
ната роля на «телефона на доверието», 
на просветната дейност, на дейността 
на психиатричните органи. Предлага се 
изграждане на единен суицидопре- 
вативен център с окръжни суицидопре- 
вантивни служби.

Съвсем накратко са представени 
някои проблеми на приложната тана- 
топсихология.

Отделни откъси от книгата се отли
чават с изразено психопрофилактично 
въздействие върху читателя.

Книгата е написана на богат бъл

гарски стик е и in точеиие n i <-1(11:111'11111 
МИКСТИ форми II ЧуЖДИЦИ, KOIIIo fill VI 
могли да се избягна т: «визирани i< 
(с. 39), «свръхакгивен» (е. 64), «iiiihti 
ционалност» (с. Ill), «есканпс! ко с >м > 
убийство» (с. 122), «амурошк» (г I И) 
и др. Широкото и умело п гиоа inan< 
на цитати от различни ли гсра I урни 
жанрове е известна н от по-ранни ipv 
дове на В. Милез и Ив. Слапикон по 
ложителна черта на самобитен aniop 
ски почерк. Познавайки обаче и hi 
вените възможности на ав тори и- <■< 
практически и теоретически з.тлчпми 
обобщения, читателят очаква е цон<' 
рие, интерес и нетърпение главно инч 
ната им преценка и остава псуднп к- 
творен, когато на места цита т и г<- и i 
местват авторския коментар. Но но 
лезно за читателя би било rnii.piii 
ването на всяка година с ясно обобщи 
ване на становището на авторите по 
съответния въпрос.

С труда си «Смърт и бсзсмър! ш 
В. Милев и Ив. Слаников отговаря i 11.1 
необходимостта от по-активна м ip 
систка интерпретация на недосга 1 i.'ino 
проучвания проблем за смъртта. Обши 
човешкият характер на разглеждани i е 
въпроси и положителните качества п.< 
книгата я правят потребна и полезна 
за най-широк кръг читатели, ri.pcciiui 
истината за себе си и чрез истина i 1 1.1 
живота и смъртта.
В. ЙОНЧЕВ, Т. ТРИФОНОВА-МАШОI/OII I

Нашите юбиляри
ВИСОКА ПРАВИТЕЛСТВЕНА НАГРАДА

Изтъкнати деятели в областта на 
психологията и педагогиката, препода
ватели и студенти се събраха на 24 
ноември м. г. в Софийския университет, 
за да честват 85-годишнината от рожде
нието на известния наш учен чл.-кор. 
проф. Генчо Пирьов.

Тържеството бе открито от проф. 
д-р Георги Йолов, а слово за делото и 

приноса на проф. Г. Пирьов за разни 
тието на педагогиката и психолт пя i а 
у нас изнесе проф. д-р Ф. Генов.

Поздравително писмо до юбиляри 
е изпратил генералният секретар пи 
ЦК на БКП др. Тодор Живков. Полу 
чени са и много поздравителни писма 
и телеграми от изтъкнати учени от 
страната и чужбина.



Бяха поднесени много адреси, цветя 
и поздравления от МНП, Съюза на 
учителите в България, от ръковод
ството на Софийския университет, от 
партийното и държавно ръководство в 
родния град на юбиляра Казанлък, 
чийто почетен гражданин е проф. Пи- 
рьов, от Съюза на научните работници 
в България, Дружеството на психоло- 

ството на универсигега във Велико 
Търново, от Универси гега в Благоев
град, от катедрата по предучилищна 
психология при СУ, от катедра 
„Спортна психология“ при ВИФ „Г. 
Димитров“, от Градския съвет на 
Дружество „Г. Кирков“ в София и др.

Като благодари на многобройните 
приветствия, проф. Пирьов изложи и

До
чл.-кор. на БАН

ГЕНЧО ДИМИТРОВ ПИРЬОВ 
ул. „Аксаков" № 46

СОФИЯ

Другарю Пирьов,

Приятно ми е да Ви поздравя сърдечно по случай награждаването 
Ви с най-високия български орден — ордена „Георги Димитров", и 85-го- 
дишнината от Вашето рождение-

Българската общественост дълбоко уважава Вашата дългогодишна 
плодотворна научно-преподавателска дейност за подготовката на високо
квалифицирани учителски кадри, значителните Ви приноси в детската и 
педагогическата психология, голямата Ви организаторска и обществена 
работа в областта на народното ни образование.

Желая Ви, уважаеми другарю Пирьов, крепко здраве, щастие и ща
стливо, творческо дълголетие.

24 ноември 1986 г.

(Т. Живков)

зите, Българското педагогическо дру
жество, от катедра «Психология» при 
СУ, от Централната лаборатория по 
психология при БАН, НИИО «Тодор 
Самодумов», Института за усъвършен
стване на учителите, от фгжулета за 
детски и начални учителки, от катедра 
«Дефектология» при СУ, от ръковод- 

своето виждане за по-нататъшното 
развитие на психологията у нас.

За неговия научен принос в областта 
на психологията и педагогиката у нас 
Държавният съвет на HP България е 
удостоил проф. Г. Пирьов с ордена 
„Г. Димитров“.
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Научен живот
ВТОРИ БЪЛГАРО-СЪВЕТСКИ СИМПОЗИУМ 

„ПСИХОЛОГИЯ И ПРАКТИКА“

От 20 до 24 октомври 1986 година 
в Международния дом на учените 
«Фредерик Жолио Кюри» във Варна 
се проведе Вторият българо-съветски 
симпозиум на тема: «Психология и 
практика». Участие в работата му 
взеха над 100 научни работници — 
психолози, социолози и медици, ра
ботещи в различни научноизследо
вателски институти, учебни заведе
ния (БАН, АОНСУ, Медицинска ака
демия, ВИИМ към ЦК на ДКСМ, СУ 
«Кл. Охридски», ВИФ «Г. Димитров» 
и др.) и в различни сфери на общест
вената практика. Организатори на 
симпозиума бяха Централната лабора
тория по психология към БАН и Ин
ститута по психология към АН на 
СССР. Съветската делегация бе ръко
водена от проф. Е. Шорохова и включ
ваше утвърдени представители на съ
ветската психология. За интереса към 
тематичната насоченост на симпо
зиума, а също и за обема на работата, 
извършена от българските и съветските 
психолози след Първия българо-съвет
ски симпозиум (София, 1982 г.), говори 
и удвояването на броя на представе
ните доклади — 70, в сравнение с броя 
на докладите на първия симпозиум.

Работата на симпозиума бе открита 
на 20 октомври с пленарно заседание. 
С приветствия към българските и съ
ветските психолози се обърнаха проф. 
Е. Шорохова — ръководител на съвет
ската делегация, проф. д-р Г. Йолов — 
председател на Организационния коми
тет и чл.-кор. проф. Г. Пирьов — от 
името на Дружеството на психолозите 
в България. На пленарното заседание 
бяха изнесени следните доклади: проф. 
Е. Шорохова — «Теоретически и прак
тически потенциал на социалната пси
хология», проф. Г. Йолов — «Психо

логическо познание и ncuxoiroi нчекн 
технологии», чл.-кор. проф. I Пи 
рьов — «Ролята на практиката за (>.■ i 
витието на методите в психоло! пч i 
ст.н.с. А. Журавльов (СССР) «II ши 
нието на личността на ръководно ш 
върху стила на ръководство на ko-k-i 
тива», проф. 3. Йванова — «Методици 
гически подходи на трудовата н ни । ■ 
нерната психология» и ст.н.с. 11 I • • 
сев — «Психологическо обосноваваш- 
на модел на социалистическата opi а ни 
зация на труда». Съдържанието на 
докладите бе насочено към преде।а 
вяне на постиженията, проблемно- и 
задачите в изследването на човешки м 
фактор от социалната, трудова та и при 
ложната психология. Специално внп 
мание бе отделено на очертаванего па 
основните насоки за перспективно pa i 
витие на научноизследователска i и и 
приложната дейност на психолози н 
с оглед решаването на новите теоре i и 
ко-методически и приложни задачи ни 
психологическата наука.

След това работата на симпозиума 
продължи в отделни тематични заседи 
ния: 1) «Психологически проблеми ни 
труда»; 2) «Социално-психологически 
проблеми на практиката; 3) «Образова 
ние, творчество, компютъризация»; 
4) «Изследвания върху личността ни 
правонарушителя»; 5) «Психологически 
проблеми на спорта»; 6) «Методи зи 
психологически изследвания»; 7) «Пей 
хология и медицинска практика; 
8) «Психологически изследвания на лнч 
ността» и 9) «Психологически пробие 
ми на управлението на социалната пра к 
тика».

В работата на първото тематично 
заседание вниманието бе насочено към 
разглеждане на психологическите прин
ципи на организация на бригадите от
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нов тип (А. Иванова), резултатите от 
изследването на взаимовръзките между 
възможностите за развитие и удовле
твореността от труда (М. Радославова), 
проблемите на диагностиката и управ
лението на функционалните състоя
ния в дейността (Л. Дикая). Предста
вени бяха доклади, синтезиращи ре
зултатите от проучванията на предпът- 
ната психична готовност и влиянието 
на личностните особености на вода
чите на МПС върху реадаптацията 
след стрес (Ст. Михалков и Б. Цвет
кова).

Значителен дял от работата на вто
рото тематично заседание «(Социално
психологически проблеми на прак
тиката») представляваха докладите и 
обсъжданията по въпроси, разглеж
дащи социално-психологическите ас
пекти на влиянието на индивидуал
ния стил на директора (П. Василев), 
•фазовите характеристики на груповото 
развитие и влиянието му върху сте
пента на риск при вземане на реше
ние (Е. Близнашки), невербалната ко
муникация в практиката (Т. Стои- 
цова) и др.

В обхвата на докладите и диску
сиите през третото тематично заседа
ние попаднаха широк кръг проблеми. 
Естествен център на вниманието станаха 
изследванията върху индивидуалните 
различия в психичното напрежение в 
изпитни ситуации (В. Русинова) и 
взаимовръзките между психодинамич- 
ните и съдържателните характеристики 
на личността при ученици с творчески 
постижения (К. Стойчева, Ж. Желяз
кова и Ив. Паспаланов). Специално 
внимание бе отделено на обсъждането 
на проблемните въпроси на компю- 
търизацията в образователната си
стема и особеностите при работата на 
първокласниците с микрокомпютри.

Докладите и изказванията в тема
тичното заседание «Изследвания върху 
личността на правонарушителя» бяха 
посветени на постиженията и практи
ческите задачи на пенитенциалната 

психология, ролята па психологи
ческите методи за разкриване и 
ресоциялизация на правонарушите
лите.

Обхватен преглед на психологи
ческите проблеми в спорта бе осъще
ствен в работата на шестото тематич
но заседание на симпозиума. В до
кладите и изказванията на участниците 
в него бяха представени резултатите 
и перспективите от приложението на 
психологията в практиката на спорт
ните отбори (Е. Генова); данни и изво
ди от изследването на интелектуал
ните възможности и особености на 
спортисти (В. Янев); принципите и 
резултатите от психодиагностичните 
проучвания на психичната поносимост 
спрямо тренировъчните натоварвания 
при висококласни спортисти (Ил. Ко
вачев, Цв. Павлова, В. Лунгаров). 
Интерес предизвикаха докладите, тре
тиращи социално-психологическите ас
пекти на треньорската практика (Ю. 
Мутафова), психологическите проб
леми на педагогическото взаимодей
ствие, характерните особености на мо
тивацията в етапа на спортна специа
лизация (Цв. Маринова, С. Иванов). 
Спортните психолози поставиха на 
специален анализ проблемите, пости
женията и перспективите на използ
ването на психологическите знания 
и методи в практиката на училищното 
физическо възпитание на подраства
щото поколение и очертаха редица 
насоки за задълбочаването на психоло
гическото съдържание при реализа
цията на между предметните връзки в 
урока по физическа култура.

С оправдан интерес участниците в 
симпозиума посрещнаха докладите и 
дискусиите в тематичното заседание: 
«Методи за психологически изслед
вания». Докладчиците представиха съ
държанието и психометричните свой
ства на нови методики за изследване 
на вниманието (К. Мечков), за про
учване на семантиката на ценностни 
понятия (И. Бардов). Анализирани бяха 
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възможностите на автоматизирана си
стема за експериментално изследване 
на мисленето (Ц. Цанев). За нов етап 
в развитието на методите за психоло
гическо изследване говорят предста
вените компютърни варианти на ме
тодиките за изследване на интелигент
ността на Рейвън (Б. Корнажева) и 
EPQ (Р. Фархи, Д. Щетински, Е. Па- 
спаланова).

Под председателството на проф. К. 
Мечков тематичното заседание: «Пси
хология и медицинска практика» вклю
чи в работата си анализа на широк 
кръг от медико-психологически проб
леми. За ефектите от оперативното ле
чение на деца с вътречерепни арахноид- 
ни кисти върху психическото разви
тие докладва М. Попандова. В докла
дите бяха засегнати и възможностите 
за игрова терапия с рисуване при деца 
с тежки онкохематологични заболява
лия (В. Маркова), особеностите на 
вниманието при болни с шизофренен 
процес и органично обусловени пси
хични отклонения (К. Мечков, Д. Божи
нова, А. Сотирова и П. Кондова), 
новите тенденции в работата на служ
бата за брачна и предбрачна консулта
ция, «Телефон на доверието» в гр. 
София (Н. Атанасов) и др.

В осмото тематично заседание «Пси
хологически изследвания на личността» 
бяха изнесени седем доклада от научни 
сътрудници и аспиранти към Централ
ната лаборатория по психология. Те
матиката на докладите бе посветена на 
личностно-психичните механизми за ре
гулацията на поведението на инди
вида в различни сфери на обществе
ната практика. Върху основата на бо
гат емпиричен материал бяха предста
вени основните изводи от изследва
нията върху процесите на целеобразу- 
ване при насочено върху себе си вни
мание и в зависимост от локализа
цията на контрола (Р. Божинова), 
взаимовръзките между равнището на 
интелигентност, потребността от по
стижение, потребността от одобрение 

и учищпцпия успех (Е. Ilaenau nion.i), 
интелектуалните стимули в нпучпин 
колектив (А. Маринов), структура i ;i n.i 
мотивацията за научна рабом при 
учени с различна самооцепка (А II 
личков), ваимовръзките между koi ни 
тивните стилове и дивергентното ми 
лене (В. Дунчев) и др.

В работата на последното тем 11 пчпо 
заседание «Психологически проблеми 
на управлението на социалната пран 
тика» вниманието на докладчици i <• и 
участниците в последвалата дискусии 
бе фокусирано върху особеностите и 
социално-психологическите проблеми 
при въвеждането на ГАПС в маши по 
строенето (И. Инджов) и оценката па 
ръководителя за качествата на ръко 
водения като индикатори за ценности 
отношение (И. Иванов). В резулта i бе 
подчертана необходимостта от по-па 
татъшно задълбочаване на психолш и 
ческите изследвания върху фактории, 
влияещи върху социално-психолш н 
ческия климат и оптимизацията ни 
взаимоотношенията «ръководител ръ 
ководен».

След приключване на работата па 
тематичните заседания се състоя среща 
разговор на участниците в симпозиума 
със съветските психолози. Обсъдени i е 
на нея резултати от работата на Втория 
българо-съветски симпозиум «Психо 
логия и практика», както и набеля 
заните планове и перспективи за по 
нататъшно развитие на научното сътруд
ничество между Централната лабора 
тория по психология към БАН и Ин 
ститута по психология към АП па 
СССР бяха отразени в подписаната па 
метна записка.

На заключителното пленарно засе
дание организацията и научните ре
зултати от работата на симпозиума 
бяха оценени по достойнство като пло 
дотворна изява на нарасналите въз 
можности на българската и съветската 
психология и стабилна основа за бъ



дещо многостранно развитие на съ
трудничеството между българските и 
съветските психолози в областта на 

теорстико-мстодичсскип- и прилож
ните изследвания.

ИЛ. ДИМИТРОВ'

ПЪРВА ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА 
ПСИХОЛОГИЯ — 1986 г.

Първата европейска конференция по 
професионална психология се състоя 
в Лозана, Швейцария, от 10 до 12 
септември 1986 г. Тя бе организирана 
от Европейската федерация на про
фесионалните психолози и Швейцар
ското психологическо дружество.

Участвуваха психолози от Франция, 
Италия, Великобритания, ФРГ, Полша, 
Испания, Швейцария, Холандия, Из
раел, Австралия, САЩ, Австрия, Ни
герия, Норвегия, Нидерландия, Бел
гия, България, Холандия, Швеция, 
Финландия.

Конференцията се проведе в залите 
на Лозанския университет за обще
ствени и политиески науки. При офи
циалното откриване поздравления на 
участниците поднесоха д-р Рут Бурк- 
харт —- председател на Швейцарското 
психологическо дружество, професор 
Хочщрасер — директор на Федерал
ната служба за наука и образование, 
професор Андре Делесерт, ректор на 
университета в Лозана и д-р Франк 
Макфърсън — президент на Евро
пейската федерация на професионал
ната психологическа асоциация.

На пленарното заседание бяха из
несени следните доклади: «Прилож
ната психология или приложенията 
на психологията» от проф. Клод Леви 
Лебойер — вицеректор на универси
тета „Рене Декарт“ в Париж, «Психоло
гията в здравеопазването — лечение 
на алкохолизма, разноски и облаги» 
от проф. Питър Натан—от Рутгер- 
ския университет, САЩ, «Психоло
гия и образование» от проф. Дейвид 
Ууд — Нотингамския университет, 
«Професионалната и икономическа пси
хология» от проф. Ритър Хериът — 

Биркбеския колеж в Лондон, «Психо
логия и икономическо поведение» — 
проф. Г. М. Ван Велдховен от Универ
ситета в Тилбург, Холандия. От Бъл
гария участваха проф. Филип Генов 
и ст.н.с. Никола Божков.

Общата насоченост на докладите 
от пленарното заседание е за голямата 
роля на приложната психология в 
различните области на обществената 
практика.

Преди официалното откриване се- 
състоя специална сесия по професио
нални проблеми в психологията, имаща, 
за цел да предостави възможност на 
участниците да се запознаят с положе
нието на приложната психология в 
различните страни.

Работата на конференцията про
тече в седем симпозиума, шест сесии 
и работни групи, на които бяха из
несени 6 доклада по следните проб
леми:

1. Ползата от психологията в здра
веопазването.

2. Младежите и трудът.
3. Личностен подбор.
4. Оценка на психологическата на

меса.
5. Психология и пътно движение.
6. Взаимоотношението човек—ком

пютър.
7. Психология на живота.
8. Психология на организацията.
9. Преодоляване на стреса.
10. Умствено здравеопазване.
11. Икономическа психология и пси

хология на околната среда.
12. Възпитание и проблеми на обу

чението.
13. Управление и комуникации.
14. Психология и информация.
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15. Остаряването и хоспитализацията.
16. Психология, Стрес, Рак.
В изнесените доклади се разглеж

дат проблемите и перспективите при 
решаване на актуални въпроси от при
ложната психология — психологиче
ското обслужване в педиатричната кли
ника, психологическа интервенция и 
медицинско оползотворяване, взаимо
действие на различните социални па
раметри при работната социализация 
на младежта, приносът на психоло
гията за определяне на работното 
време при работа на смени, приносът 
на клиничната психология към предот
вратяването на дезадаптацията на 
епилептичните пациенти, ползата от 
личностни въпросници при подбора 
на членове на правителства, оценка 
на психологическата намеса с помощта 
на самооценка, оценката на подготов
ката на ръководни кадри, преценката 
на личността, извършена с компютър, 
трениране на уменията за творческо 
мислене с цел по-добро решаване на 
проблемите, психотерапия на па
циенти, страдащи от рак, приложение 
на теории и модели на ПТП за екс
пертиза и предотвратяване на пътни 
инциденти, поведение на децата като 
участници в пътното движение, ком
пютъризирано изследване на шофьор
ските наклонности, индивидуални раз
личия и допирни точки на потребителя, 
умствени модели на системите собрт- 
туер, значение на професионалната 
психология за образованието и обуче
нието, ползата от психологическата 
терапия след мозъчни наранявания 
и др.

Разгледани бяха някои специфични 
за капиталистическите страни въпроси 

ОГПОС1П ПСПХО.1ГО1 ПЧССКИ IC line не >|< I |«|.>| 
от бе ip:i6o । ица । а при mii:i.iic*ihi', 
реакция на психология та пргц nin 
кия процент безработица, nacin.ii.i 
практика в психология ia, ефекн. । n.i 
информацията при половат i nr । ри 
минация при наемането па paiioi.i 
и др.

Проведени бяха четири ди- »v ни 
около кръглата маса.

Участниците в конференцията им н । 
възможност да се включат в ipvini 
със специален интерес в области! пи 
детската, на клиничната психоло) пя и 
на психологията на управлението е ipr 
нинг за ръководители.

Организирани бяха изложби па е», 
временна психологическа лигераivpa, 
плакат-изложба, представяща ninHI 
царски и чуждестранни предприятия, 
със заглавие «Ролята и поляна <н 
психологията в деловия свят».

Изложени бяха постери относно 
проблемите в психологията па увряа 
пението на детската клинична психози 
гия и значението на психологичнаiа 
наука за различните производствени 
отрасли.

Конференцията приключи с ние 
нз.рно заседание, на което проф. PoGcpi 
Poe от Холандия изнесе лекция на 
тема: «Психологията за едно Информа 
ционно общество».

В заключение може да се каже, че 
конференцията премина на високо про 
фесионално равнище. Участниците по 
лучиха последна научна информация, 
създадоха се нови контакти, очертаха 
се насоки за нови изследвания.

СТ. МИХАЛКОНА

ЕВРОПЕЙСКО СПИСАНИЕ ПО ПЕДАГОГИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ

Педагогическата психология е един 
от основните клонове на психологията, 
който има едновековна история и 
твърде широко,необятно«работно поле» 
Закономерностите и психологическите 

аспекти на обучението и възпитанието, 
на ученето и самовъзпитанието вана 
ги са били и ще бъдат в кръга на науч 
ните интереси на психолозите. Осо 
бено интензивно се разработват пси
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хологическите проблеми на възпита- 
танието и обучението, на оптимиза
цията и управлението на възпитателно- 
образователния процес, на личността 
и труда на учителя през последните 
две десетилетия.

В нашата и съветската психология 
най-мноаго научни трудове се разра
ботват по педагогическа психология. 
Съгласно данни на А. А. Бодальов и 
В. М. Мелников, публикувани в сп. 
«Вопросм психологии», № 2 от 1985 г., 
през периода 1981—1984 г. в СССР са 
защитени 40,2% кандидатски дисерта
ции по възрастова и педагогическа 
психология, 20,5% —по обща психо
логия, 12,0% — по психология на 
труда и инженерна психология, 11,2 %— 
по социална психология, 7,0% — по 
медицинска психология, 4,7% — по 
психофизиология, 3,2% — по спе
циална психология, 0,7 — по зоо- 
психология и 0,5%'—по юриди
ческа психология. Следователно за
щитените дисертации по възрастова 
и педагогическа психология имат най- 
голям относителен дял — по-голям 
от всичките други специални клонове 
на психологията, взети заедно (съот
ношение 40,2%: 39,3%). При това от 
общо 161 защитени кандидатски ди
сертации в областта на възрастовата и 
педагогическата психология 73,9% са 
по педагогическа и 26,1% по възра
стова психология.

Такова приоритетно развитие на пе
дагогическата психология се наблю
дава в много европейски страни. По
вишава се и качеството на психоло
гическите проучвания в областта на 
обучението и възпитанието. Педаго
гическата психология, която не е само 
приложна наука, се диференцира все 
повече и повече и почти достига ста
туса на фундаментална дисциплина.

Въпреки това обаче специалистите 
по педагогическа психология за Ста
рия континент досега нямаха свой 
наднационален печатен периодичен ор
ган, в който да могат да споделят и 

обсъждат свои идеи и опит. С оглед 
да се запълни тази празнота, се появи 
«Европейското списание по педагоги
ческа психология», родено в Лисабон 
(Португалия) в началото на 1986 г.

Списанието, чийто първи брой от 
първия том излезе през април с. г.„ 
се ражда във време на печелене нови 
сфери на изследване от специалистите 
по педагогическа психология в различ
ни страни. Навсякъде изследователите 
в тази област на знанието се интересу
ват от необходимите условия за учене, 
стратегиите на педагогическо общу
ване, познавателните процеси при ус
вояване знанията, връзките между език 
и обучение, психологията на отноше
нията между възпитатели и възпита
ници, вкл. между родители и деца, 
родители и учители, между учебни заве
дения и други общности и институции 
в обществото, оценката на децата със 
специални потребности, ефективността 
от груповата дейност, подготовката за 
света на професиите, перманентното 
образование и други въпроси. Въпреки 
че в сферата на тези и други анало
гични проблемни кръгове е извършена 
значителна работа и са разработени 
много трудове, липсват удовлетвори
телен обмен на мнения, опит и диску
сии между представителите на раз
лични психологически школи относно 
принципите и достойнствата на пред
лагани психолого-педагогически про
екти, техни особености и слаби страни, 
възможности и перспективи за реали
зиране в социалната практика.

Главната цел на новото европей
ско списание е да допринася за създа
ването и развитието на международни 
контакти, необходими за научния про
грес в областта на педагогическата 
психология.

Публикуваните в списанието мате
риали ще се отнасят главно до ек
спериментални, диференциални и ге
нетични подходи в педагогическата 
психология, но същевременно ще се 
приемат и разработени теми с най- 
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разнообразно психолого-педагогическо 
съдържание. На страниците на списа
нието се предвижда да се поме
стват статии, в които се осветляват 
психолого-педагогически и социално
психологически аспекти на семей
ното и предучилищното възпитание, 
на училищното обучение и обучението 
на възрастните, на висшето и перма
нентното образование.

Централно място ще се отрежда на 
изследванията върху оценката на въз
питателни, образователни и учебни 
програми. В списанието ще се отра
зява също научен живот в областта на 
педагогическата психология на евро
пейския континент.

Всяка година един от 4-те броя на 
списанието ще бъде посвещаван на 
специална тема, т. е. ще се издават и 
тематични книжки. През 1986 г. такъв 
тематичен брой на Европейското спи
сание по педагогическа психология е 
посветен на темата «Психологията и 
ученето по математика».

Европейското списание по педаго
гическа психология е адресирано към 
квалифицирани специалисти по психо
логия и педагогика. Изследователите 
ще намерят в него място за публику
ване на свои разработки и идеи, които 
благоприятно ще се отразяват върху 
практическата им дейност.

Международното списание по педа
гогическа психология ще бъде без
спорно ценен работен инструмент за 
преподаватели и специалисти в тази 
област на научното знание. Но заедно 
с положителната оценка, която то 
заслужава, прави впечатление след
ният факт: в 42-членния редакционен 
съвет на списанието са представени 
психолози от 21 страни (20 европейски 
и 1 американска) от общо 34 държави 
в Европа. При това най-много членове 
на редакционната колегия са от Фран
ция — 6 души. По-нататък се нареж
дат Белгия и Швейцария (по 4), Вели
кобритания и Португалия — страната- 
домакин (по 3), Канада, Испания

Италия, ФРГ, Холандия u 111м< пих 
(по 2), Австрия, ГДР, I i.pmiM, 'I.inn■> 
Ирландия, Полша, Румъния, \ ш i 
рия, Финландия а Чехословакия (пи и 
Следователно европейски к- < ipmin । 
неравномерно представени в р. , и. 
ционната колегия па епи< ани< i■ <
някои от тях изобщо не < .1 ||р< |. HI 
вени.

Въпреки че в редакционна i.i ..........ш
на списанието са включени уч« пп, 
специалисти по педагогическа ш и 
ЛОГИЯ И ОТ НЯКОИ ИЗТОЧНОСнрО!..............
страни, преобладаващо । <> mi.......
ство психолози са от западно, вр ....  н
ския регион. Особено ярко бис hi .....
отсъствието на съветски педиi.ни........
психолози в редакционния ri.ini hi 
това «европейско» списание. \ ( < । I' 
е една от страните в света г ii.hi ■ п н,.. 
развита педагогическа ncnxou-n пя llpn 
това педагогическата психолошч и < к 
ветския съюз има стари и здрави ip, 
диции. Още през втората половина п , 
XIX в. в предреволюционна I’v, i. ■ • ■ 
разработват първите системни ip, 
дове по педагогическа психо..... пя Им,
връзка с това е уместно да се спи н па i 
поне две имена и заглавия: II Ф I- > 
терев — «Педагогическа психо..... .и..
(1877) и класикът на русказа in i.iin 
гика К. Д. Ушински — «Човек ш к .по 
предмет на възпитанието» (1886) Ма 
кар че последният е с подзаглавие Ь 
дагогическа антропология», <|>.п. ш 
чески това също е труд по iie.iriuiu 
ческа психология.

След победата на Велика з а ом ом 
рийска социалистическа революция и в 
годините на мирното социално пче, i,. > 
строителство във връзка с бурно то ри I 
витие на съветската педагогика и in и 
хология (А. С. Макаренко, Л. С. Пи 
готски и др.) настъпва период h.i ii.iii 
интензивно разработване проблемни 
и на педагогическата психоло! пя in.ps\ 
здрави методологически и сстее i вени 
научни основи. Сега в Съветския ri.nn 
функционират мощни изследован-। 
ски центрове именно в тази облак i па



научното знание — Институт по обща 
и педагогическа психология към АПН 
на СССР, аналогични институти в 
Украинска ССР, Грузинска ССР и 
др. републики, катедри по психология 
и по педагогическа психология в уни
верситети и висши педагогически ин
ститути — Москва, Ленинград и ми. 
др. Дискриминация спрямо съветската 
педагогическа психология в случая е 
недопустима, ако не на думи, а дей
ствително се придържаме към демо
кратичните принципи, за които тол
кова много се говори и пише. В същия 
социален контекст заслужава внимание 
и въпросът за приемане материали в 
редакцията и публикуването им и на 
руски език, което би увеличило кръга 
на сътрудниците на списанието и би го 
направило по-демократично. Възник
налите тук въпроси е резонно да се ре
шат положително, защото списанието, 
както е отбелязано още в заглавието 
му, е «европейско», а не «западноевро
пейско».

В заключение и за сведение на бъл
гарските психолози и читатели е це
лесъобразно да се съобщи, че сега в 
новороденото списание се приемат и 
съответно публикуват материали на 
английски и френски с резюмета на 

втория език. Препоръчва се също ре
зюмета да се прилагат по възможност 
на двата езика.

В списанието, което ще излиза че
тири пъти годишно с общ обем на 
едногодишен том около 400 страници, 
се публикуват оригинални разработки 
в областта на педагогическата психо
логия — емпирични изследвания, тео
ретически и методологически статии, 
критични литературни обзори и мате
риали за психологическите перспек
тиви в сферата на образованието. До
пустимият максимален обем на една 
статия за списанието е 7000 думи, вкл. 
резюме до 200 думи. Ръкописите за 
публикуване би следвало да се из
пращат до заместник-редактора: Michel 
PIOLAT, European Journal of Psycho
logy of Education, UER de Psychologic, 
University de Provence, 29 avenue Ro
bert Schuman, 13621, AiX en Provence 
Cedex, France. Цената на годишен або
намент за списанието е 40 долара за 
институции и 25 дол. за частни лица, 
като таксите се изпращат на адрес:

Е. J. Р. E./ISPA—CRL
R. Jardim do Tabaco, 44
1100 LISBOA — PORTUGAL

JI. H.
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